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DE DOORVOERING

Vfu~ HET COI~NISME
IN HET

BOERENBEDRIJF

a. De ontwikkeling naar de
.'war-enpr-oduo t Le.' .
'Het is een bekende uät spr-aak , . dat iedere nieuwe samenleving uit de schoot der oude geb or-on.wor-d t , Het kapitalisme
schept in z'n razend-snelle industrieelo ontwikkeling een steeds
machtiger en sterker geconcentreerd productieapparaat,
waardoor
eenerz~ds het aantal bourgeois, dat de beschikking er over heeft,
vermidert en anderz~ds brengt het een steeds grooter deel van de
bevolking tot loonarbeid.
Deze ontwikkeling schept tegel~k de
voorwaarden, waardoor het kapitalisme ten onder gaat~ De noodzakelijke voorwaarde voor deze groei van het proletariaat is een
steeds intensere uitbuiting, terwijl de strijd om het bestaan en
de onzekerheid van bestaan zich steeds scherper doen gevoelen.
(Zie - Marx - : "Loonarbeid en Kapitaal").
Onder deze verhoudingen blijft voor het proletariaat slechts één uitweg over:
het Communisme.
Beschouwen we de ontwikkeling van de landbouw naast
die der industrieële, dan krijgen we een heel ander beeld.
Ondanks alle voorspellingen,
dat ook de landbouw zich zou moeten
concentreeren, dat de kleine en de middelboer door groote lan1bouwconcortiums
verdrongen zou worden, is hieljvan tot nu toe
al heel weinig te zien. Niet alleen'de middelboer, maar ook
de kleine heeft zich weten te handhaven, terwijl van een groei
naar het groot-bedrijf in bovenbedoelde zin geen sprake is.
Ja, zelfs is een krachtige groei van het kleinbedrijf te constateeren.
Deze gang van zaken is voor de theoretici van het
staatscommunisme
zeer teleurstellend.
De arbeid in de industrie
krijgt een steeds meer maa t eohappe Lijk karakter, terwijl dat van de
boer, volgens hen, even afgesloten blijft. In de industri e worden de bedrijven steeds meer "r-ijp" voor het communisme, of wat
ze daar dan onder verstaan, en in het boerenbedrijf willen ze
maar niet "rijpen" voor centraal staatsbeheer.
Vanuit de gezichtshoek van het staatscommunisme is
en blijft de landbouw daarom een struikelblok voor de doorvoering van het communisme.
Naar onze meening echter, heeft het
kapitalisme de objectieve voorwaarden voor de doorvoering van
het communisme ook in de landbouw nu reeds volkomen doorgevoerd.
Het hangt er slechts van af, hoe men de dingen ziet, of men
het beheer der productie in de centrale regeeringsburo's wil
leggen, of dat men het in handen van de producenten zelf legt.
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Omte doen .zi en , dat het boerenbedrijf
. n ure
e d s
volkomen :11 rijp" voor het commun:Lsme
is, willen we in korte. t.r-ekken
a:e tQ'estand van, de ~f;!;~arische bedrijven. .govon, zooals d.eze in
West-Europa, -Amer-LkaE?f:t.Australië, is •. {Voo!' uitvoerige;besghou:-.
wärig verwijzen we naar de.~C?or. ons uitgegeven brochure:
. Ontwl~kelingslijnf!min
hot Boerenbedrijf" t.l )VJe zullen dan zien, dat het >1>"
boer-enbedr-ijf door en doorv.kapl talistisch
geworden is en dfLt de , .,
productie net zoo verloopt,
aLs. Ln de ·industrie.,
. ~

Eèn der kenmer-ken der .kapito:.listische
pr-oduct.Le is,
dat het een 11 WAREN"
- productie
is.
"W!iren" zijn gebruiksvoor.-.
wer-pen, die de producent
n iet
voor zichzelf maakt, .maarvoor anderen, voor de maat achappij, ; en zijn arbeid i s daardoor
maatschappolijke arbeid.
In het r ~tofwisselingsproco8
der samenleving .zijn zoodoende .al1e "waren' -. producenten onderling ver--.
bondon , ze leven in .voLkomen onderlinge afhankelijkheidspositie
en daarmee vormen' ze. in werke~ijkheid. een' gesloten geheel.'
.
Het oude boerenbedrijf kende .de "war-en"- productie
cLecht e als bijkomstigheid.
H(:}t was eerr wer-eLdj e op zich zelf,
dat nagenoeg alles,
wat het voortbracht
ook zelf verorberde.
De boer was zijn eigen kleoronnw ker p met ae l.aar' , textielfabrikant
en levensmiddelenleveranc.ier
•. De boer werkte dus niet voor anderen, voor de samenleving, maar V' oor
z ..' n e i g en
f a mil
i e k I' i n g.
Do boer bracht dus heel weinig ter
markt ,w~ardoor hij wel is: waar- ook heel weinig geld in handen
kreeg, maar waardoor hij in ieder; geval een "cne.rnanke l ljk" bestaan had."".·'
.
De Lndusf.r'deê Le warenproductie
heeft deze geslotenheid ecrrtervdoor-br-oken . Wist ze eener-ztjds een stroom goedkoope
producien:.o'v..ei' de .aar-de te strooien,'
ander-ztjda wer-d door de werkingen van ..het kapi tali sme de pacht verhoqgd, terwijl tevens de
staat steeds hoogere belastingen
ver'Langde, Het is hier niet
onze taak het kapotslaan~anhet
geslot~n'boerenbedr~f
na te
gaan.
(Zie: RJsa·Lu.xemburg - "Die Akkumule.tion des Kapitale")
Wo willen alleen :net resultaat
vaststellen,
dat voor ieder
duidelijk zichtbaar
is: Het
boe
I' .0 TI bed
r ij f had
s tee
d s me er
.&.. e 1 d nood
ig
, om aan
zIn
ver
p 1 i c h t i ng en
t e kun
n en
voldoe
n.
Geld kan..'het echter alleen kr-ijgen, door meer produet op do markt t e brengen. " En hierbij lagen nu voor do boer
twe.ewegen open: of de boer moest, bij gelijke productiviteit·
zelf minder ·verbruilH3n, of hij moest de producti vi tei t van·
zijn arbeid opvoeren.
Nog minder verbruiken dan een boer van
de oude stempel behoort echter .t.ot de, onmogelijkheden, zoodat
alleen het opvoeren. VÇLn
de producti vi telt als uitkomst ver..,...
scheen.
"
'
..
Hier ligt het punt, waar de ec onomer, zï.ch i t'ot. nu
toe vergist
hebben:
~ ~ n am e n v 0 o·r
het
boe1). Ook afgedrukt in "De Nieuwe Weg" - Jaargang 1930.
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In d9 indugt~Le
werd een steeds groot ere productiviteit bereik:t door da samenvloeiing van kapitalen, door steeds nieuwere, productiver machines in te voeren, die alleen in reuzenbed.rijven toegepast kunnen
worden.
Dienovereenkomstig
meenden ze; dat' ditzelfde concentratieproces zich ook .Ln de Landbouw moast vol trekken,; zoodat de
kleln- en middelboer in hoofdzaak zouden verdwijnen, terwijl de
landbouwconsortiums
do beslissende rol in de productie zouden
spelen.
De kleine en middelboeren zouden daarmee allen tot
loonarbeiders van het naamlooze vennootschappenkapitaal
in de
landbouw gemaakt. worden.'
'De economen hebben zich tot nu toe in dit opzicht
grondig vergist.
Het is echter wel',merkwaardig, dat de industrieële ont.wf.kke li.ng, die de concenbr-at.Leü.n'de Landbouw tot stand
zou moeten brengen, zelf de grondslag legde, waardoor de landbouw een heel andere ontwikkeling nam , Het waren in het bijzonder de jjOTOR, de KUNSTMESTSTOFFEN
.en de LAN DBOUVJWETEN SCHAP , die
de pr-oduct Lvi t elt van de arbeid menigvuldig wisten te doen stijgen, zonder tot die groote samenvlL~iïng van kapit~len te leiden.
Door de moderne bemesting speelde de aàrd val) de gfond een ondergeschikte rol, de opbrengst per H.A. nam geweldig toe, zoodat de boer vee L.meer "war-en" dan-vroeger' op de ma:-~t'kon brengen, terw~l H~~, MODEfu~E VERKEER voor een alzDdig trahsport zorg
kon dragen.
'
" '.
'
,
Tegel~k met het op~oeren ~an de o~bréngs~ per H.A.
voltrok, zich een ander versch~nselvan
grooteb~teekenis.
Zoo~
dra de productie op we.tenschappelijke gr-ondeLa gen komt te st.aan,
treedt het verschijnsel der specialisatie met dwingende kr-acht.
op. "De speèialist is een holbewoner.
Hij ziet slechts een
klein streépje van het Heelal, maar dat ziet hij heel scherp.",
zegt Multatuli ergens.
Zoo zien we, hoe de boeren zich inrichteh, om slechts bepaalde producten te leveren, maar hierin dan
ook het hoogste bereiken, wat bij de huidige et and der wetensohap
..•••• ; en i'll firiancieële draagkfacht mogel~k is. Naar deze
specialisatie richten ze dan hun bedrijf Ln, d •.
\'n Z.: ze hebben
sleohts die bepaalde gereedschappen en werktuigèn, die voor hun
speciale product noodig zijn.
'I,

'

Zoo is de toestand van het boerenbedrijf heden in ,WestEur-opa, Amerika en Auat.r-a.l
t
D a arm
e EY, î s d e boe
r
tot
war
e n pro
d ti c ent
g e W 0 ,'rden
i n d e
v 0 I s t e zin
van
het
w 0 ö r d : ! De boer brongt
nu niet .meer' z'n "over-echot " op de markt, als hij in z'n eigen
behoeften voorzien heeft, maar h ~ ver
k 0 0 P tal
z' n
pro
d u ct.
Wat hij maakt verbruikt hij zelf niet en wat hij
zelf noodig heeft, wordt door hem niet vervaardigd.
De boer
vrerkt dus niet meer voor de eigen familiekring, maar voor de
maatschapp'~ en h~ verricht dus maatschappel~ke
arbeid.
Het
gesloten huisbedr~f van de boer is door de specialieatie vernietigd: het boerenbedrljf is overgegaan tot de "industrieäle
ê

;
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productiel; .
Moge de boer daarbij de "bez tter"
van z '.n stukj eland
gebleven zijn, toch is zijn positie
enorm ver-e Lecht.er-d . . Zeker,
hij kan bij goede conjunctuur goede zaken maken, maar hij Ls m.l,
volkomen van de wissel valligheden van de markt'afhli,nkelij~.-.'~ijn
best~ansonzekerheid
hield 'gelijke tred' met zijn sp<:lcialis~t~e~' '" , ,Dit :ging natuurlijk niet onopgemerkt' aan 'de boeren voorbij en
ze zochten dus aan de fatale
strekkingen
vai1 hun specialisatie
te ontkomen. Ze deden dat, door 'allerlei
soorten van boeren:":' .
coöpera.ties op te richten,
zoodat ze de prijszetting
van hun" -. ,
producten iets beter in de .hand hadden en ze zich collecti'ef
van
moderne werktuigen konden voor-zà en , om-ide oogst te verwer-ken ,
Door clit alles is hO,t heele 'boerenbedrijf
sterk geconcentreerd,
,
terwijl. toch van een samenvatting d'er bedrijven in industrieële
zin geen sprake' Ls ",
"
ï

.i:

b. De bet eekent a 'van' deze
ontwikkèling' voor de
proletarische
revolutie.

, Door bovengeschetsteontwikkelingsgang
werd het ver~
hLnder-d., dat: tot nu toe een b eLängr-ijk l'andbouwproletariaat
gevormd-vlerd.
Zeer zeker is het nog al tijd grooter dan het aantal
bezittende
boeren, maar toch liggen dè Verhoudingsgetallen
werkelijk' heel anders' dan, bij de stedelijkebe'\rblk1ng
~ Hier komt nog.
bij dat de klassentegenstellingen
op het land nt.e t zoo sterk' op
de voorgrond treden, 'jui st:' door-lat', de khiino' bber ID6t z ~n'~g,):...
zir.sledo:r: zelf meewer-ken. -Heef t. het urezit in de steden tot
zuiver parasitisme
gevoerd, zoo'is dit bij'het kleine en middel:""
bedrijf :,niet het geval.'
Een communäat l sche revolutie, is daar-doorop het land veel moeiel~ker dan in de steden.
.
';
Toch liggén de ver-houcüngaget.af.Len
niet zoo ongunstig,
als dat het op het:eerste"gezicht,;i~}l'lijnt
•. Zeer zekef is er,een bet.r-ekke Lijk groot aantia L: "bez l tt ers" op het land; maar deze '
wet.enihee l, go-ed, dat ze in .de gr-ond van de' zaak niet' ve'eI m~~:r."
zijn, dan de zwoegende zaakwaar-nemer-s
van het hypot.heekkap taal,
terwijl de last van de bestaansonzekerheid
zwaar op hen dr-ukt .
Ongetw~feld bl~ft het waar, dat de "bezittende"
boer nooit een
voortrekker
van het communisme zal worden, maar de strijd van de
arbeidersklasse
tegen het k'lpi taal slaat hij met welgevallen
gade.
Hoe
de houding der kleine en middelboeren bij een proletarische revolutie
zijn zal ,is
ni st met zekerhoid t e zeggen.
Het
eenige middel, om nu reeds dienaangaande te vreten te komen, is
het nagaan van de houding :'dep boeren bij de proletarische
bevlegingen in Duitschland gedurende de jaren 1918 - 1923. Meerder
or-var-Lngama t er-Laa L hebben we nog nt'et . We komen daar straks
op terug' ..
î

,

,

, Het feit,
dat de boer tot 11 war' enproduc ent If is
den, {~~van de~rootste
beteekenis: voor de proletarische
:

.

geworrevo-
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lutie.
Dit wordt binnen de arbelderskiasse
nog te veel uit het
oog verloren.
Daardoor hoor-en we allerlei
bedenkingen omtrent·
de t.egonat.and j die de boeren aan een ovenwärmende arbeiderskli3,sse
zullen bereiden,
die echter in werkelijl~b.éid geen hout meer snijden.
Ze berusten nog op' een toestand,
ZOO8,.],$· die vroeg-er
was
.'
Zoo hoor-en vt e bijvoor-bee'ld voortdurend,' dat .dearbeidersklasse
de
boer-er. moet zt en telÎlijmen", .omdat de steden 'Ln vhun voedselvoor..,
z Lerri.ng van het platteland
afhankelijk zijn.
'
.
Nu is dit ongetwijfeld juist.
Maar de boeren -z ijn
tegenwoordig net zoo sterk' van de stad afhankelijk • Leveren de
boeren' hun product niet aan de steden, dan zijn ze evenzeer aan
de honger overge~everd als de arbeidersklas~~,
hoe tegenstr~dig
dat ook moge klinken.
De boer m 0 é toridanks
alles zijn product verkoopen, omdat hij anders zelf niet te eten heeft,
omdat
hij alleen verbouwt, wat hij zelf niet verbruikt
en noodig heeft,
'.'lat hij zelf niet vervaardigt.
Dan hoort men meestal de opmeekt.ng
dat de boer z'n producten liever aan de beesten voert, dan dat
hij het aan de revolutionaire
ar·beidersklasse
overdraagt.
Ook dit
is een misvatting,
die op de oude gang van zaken be st.
De veeboer heeft alleen vee en wer-der-niets
(natuurlijk afgezien van de
bijpr-oduoten), de Landbouwer- heeft w eL 'granen, maar geen vee" de
kippenboer heeft ettelijke honder-denüct.ppen , "de groentenkweeker
heeft, alleen een beperkt aantal soorten, groenten.
Ze zijn allen
speoialisten
geworden.
Dan hoort men nog de vrees ui ten,' dat de boer zal
weigere'n zijn bedrijf verder voort te zetten en tot het gesloten
huisbedrijf van vroeger zal terugkeeren ~ Ook.d.i.t kan hij niet.
Ook een boer kan geen paar honderd jaar teruggaan en zelf alle
producten,
die hij noodig heeft vervaardigen,
zooals vr-oecer-e
geslf'ohten deden, omdat hij daartoe nog dehoodige
vaar-däghcden ,
noch de benoodigde werktuigen be~:it. Nu de arbeid volkomen ,
vermaatschappelijkt
is, kan niemand meer, zich daaraan ont t.r-ekken.
Hoe men de zaak ook wendt of keert: de boeren zitten in de schuit
en moet.en mee!
c. Het landbouwproletariaat
en de kleine en middelboeren in de duitsche
revolutie.
We willen er nu toe overgaan, de houding van de boeren
.in de duitsche revolutie
nader te beschouwen.
Daartoe is het
~ohter noodzakelijk, met een enkel woord de algemeene situatie
in
November 1918 weer.te geven. '
Toen in November 1918 de keizerlijke macht ineen at-or-t.to,
was dit zeer zeker
n iet
door de bewuste, proletarische
activiteit
der massa's.
Het oorlogsfront
was ineen gezakt, de soldaten deserteerden
bijdûizenden
en in deze catastrofe
wilde de,..,
dui tsche marine nog een laatste
groote krachtsinspanning
wagen,
door een har-driekkfge slag tegen de Engelschen op de Noordzee te
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leveren.
~e matr0~ü~ meendml terecht
of ten onrechte,
dat ze
hierbij allen dc' éJJ1('J. zouden vinden, wat aanleiding
werd, dat
op één der oorlClt..':8bodems
massa-dienstvreigering
uitbrak.
Eenmaal op dezewe~
ru 0 est
ende
matrozen verder, omdat
anders-hei:. I!r~lite~lueschip door de"trouvre"troepen
in de grond
geschoten zou wor-d.en, ~e,heschen dus de roode vlag, wat ook
op de and er...e oor-Logasenepen tot de opstand voerde.
Hiermee
was de verlossende
daa.d gedaan.
Met ijzer-en noodzakelijkheid
ontwikkelt de eane gebeurtenis
zich uit de andere.
De matrozen :J 0 e ten
vor:ier, op straffe
van door het landleger
neor-goschot.en te worden.
Ze marcheeren dus naar Hamburg, om
de lmlp der arbeiders
in te roepen.
Hoe zullen ze hier ontvarigen worden? Zullen ze terugt::;eslagen worden?
Er wan geen spr-ake van eenigetegenstand.
Bij
honderdduizenden verklaarden de arbeiders
zich met de matrozen
so]ld~ir waarb~ do activiteit
zic~ in Arbeidersen Soldatenraden ont.Laadde . ~iiermGe begon de zegetocht der revolutie
over geheel Duit.achLand
En dit was het .merkwaardige: Hoewel
de dui t ache censuur alle berichten
over de ru s stscne revolutie ..
van November 1917 ond0r controle had, hoewel er in het geheel
geen propaganda voor de Radengedachtegemaakt
was, ·jac, hoewel
de russiDdhe Radenstruotuur
bij de duitsche arbeidersklasse.
zelfs onbekend was, had zich in de tijd van een paar dagen een
heel riet.wer-k van Raden over het Larid ..gespannen.
De bur gor-oor-Log, d.ie nu voLgde ,«. stond in het teeken
van het socialisme.
Am: de eene kant, de sociaaldemocratie
die het .noci.a.Ldaue zat als een eenvoudig, voortzetting
van
het concent.ratieproces
van het kapitaal,
waar-bij dan de groote
ind.ustrieën langs 'iistteliJke weg in staatsexploitatie
genomen
zouden wor-óen ; en aan de andere kant het pas geboren communisme
dat de "na t.LonaLt aa.t.Le" alleen langs onwettige weg bereikbaar.
acht t-e • Het
doe
1 'Ij a 8 het
zeI
f de,
maarde
weg. er rie-en verschilde.
.
..
e

;

.

.
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. Hoewel de bezetting
der bedrijven Ln de dui tsche
ne voLut.Le schering en LrreLag was, krram het toch net-gene tct
een·1I in bezitname in naam der samenleving".
Ondanks :all es
bleven de bedrijven overal het e i gendom van . de oude beZ·it ters,
zij .het dan ook hi·er er. daar onder een .heeI .pr-Lnrl,
t.I'eve a;rbeï~·
derscon.J:.role .. Dat het niet verder kwam, is te ·wijten a'art·het:
gebrek aan. zeLf'bewuat.heLd der dud, tsche arbeidersklasse.
De'··
ar-bef.der-s Leender, gehoor aan de dui t sche contra-revoluti
e, dfe,
onder leiding der sOOiaaldemocratie,
de arbeiders
van een·
11 eLgenmacht.Lgo
" nationalisatie
terughield.
Hier tegenover
was het revolutionaire
deel van de arbeidersklasse,
dat tot
een directe
onteigening wilde overgaan, nog veel te zw~~. Het
prolet~r:kaat
bleek dus zelf nog in do vraagstukken van het communisme ver-ds o Ld te zijn en dus was de pro
1 at- '8, ris
c h e
revolutie
lIBel zwak. De revolutionaire
arbèidèrskl~sse
moest
al haar kr-achr.en concentreeren,
om zich .t egon de contra-revolutie tB verdedigen en kon nog niet denken·aan een onteigening
I

..•••
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der bezittors.
Het ligt voor de hand, dat daardoor de groote
t.uescherigr-o epen in de maat.schappij , die in de revolutiegedwongen zDn, naar de overwi~~aar over te loopen, vanzelf naar de
oontra~revolutle
gedreven werden.
In'de eerste plaats ~eldt dit voor de boeren.
Als
het oommunisme binnen het duitsohe proletariaat
nog zoo' zwak was,
hoeveel zwakker- moest het dan niet bij de boeren zijn . Inderdaad,
zien we, Clan ook, 'dat de boeren goon wezenlijke faotor in de r-evo'lutie vOrmden. Tdt eon zelfstandige
organisatie,
die partlj koos"
kwamhet nergons, behalve dan in Beieren, toen daar de diotatullr.
van het pr-oLet.ar-Laa.t werd afgekondigd.
Ze moesten toen partij
kiezen, waarbij z i ch merbvaardigerwijze het zelfde versohijnsel voordeed, als binnen d0arbeiderskl~sse:
ze tr~denhiet
als gesloten
eenheid op.' Een d~el der bo~reh pl~atsteziqh
aan de zljde der
revolutio,
terw~l een and~r de~! er zioh~eg~rioverplaatste.
(Voor- zoover we weten, zijn er geen gegevene besohikbaar, omtrenthet karakter
der boerenbedrijven,
die zioh aan de zijd.e der revolutie
schaarden.
Ook iönt.br-eken 'nadere verhoudingsgetallen).
Beha.Ive in Beieren namen do boereh feitelijk
geeri deel
aan de revolutie,',
'Van een direote
steun was in het geheEH ,geen
sprake, zelfs was dealgemeenqGtenuuirig
duidelijk antipa t,hiek.
De leuze' "'Het land aan debo,erenlt, kon in DUitsohland natuurlijk '".
geen opgeld doen, doordat ook in Duft sch Lund het klein-en'
"
middelbedrijf s t er-k vertegenwoordigd
is.
Wel 'is waar', is er in
Duitschla:nd ook nog veel grootgrOndbezit,
maar ook hier vert(\onden de boer-en- geen neiging deze goederen te verdeel'en..
Tertvijl
de primitieve
leuze "Het land aan de boer-en": in acht.er-Lijke
landbouwgebieden zulke enorme vpey chf.eche kr-acrrten wistlost.e
slaan, bleek deze leus in Duit.ech'l.and met Zi~nop wetensohappelijke .cu.Lt-uur-rustende gr'oot.Landbouwbedr-ijven geen vat te hebben.
.
De ver-k'lar-ä.ng daarvoor moet. 'gozooht' worden' in de aard.
van het Westersche grootbedrijf, ' dat direct
als "Lndus t.r-Le" werkt!
De groote graanlanden worden met maohines bewerkt, terwijl het
.
graan in groote magazijnen opgestapeld wor-dt. In de groote veegebieden zijn uitgetrekte
weLd.en met stalinriohtingenvoor
horrderden koeien, terwijl' de melk' op de eigen zui velfabriek
wordt
verwer-kt . Do groote aardappelveldenvan
het Noorden zijn gehèel
voor deze cültuur gespeoialiseerd,
terwijl de eigen jeneverfabriek
er direotmee
verbonden is.
Gelijksoortige' verhoudingen, treffen
we in Saksen- aan, waar' alles is Lnger-Lcht. voor- de bouw van sut.;
kerbieten
voor de eigen fabriek~n in Maagdenburg.,
'
, ':
Onder deze v-erhoudingen kan de leuze:
"Het land aan
de boer-en" in de beteekE?nisvan
het verdeelen der landerijen naaf
russisoh
voorbeeld,
geen voedingsbodem vinderi., Deboerenarbeiders zouden ~.iet weten; wat z'e er mee moesten doen.
In het,veegebied zouden ze zich wel een' paar koeien met'een ST,uk J,and
kunnen toeëil0enen, maar hun woonhuizen zijn niet als. "boerderij"
ingericht,
zoodat zeihet bedr~f van kleine veehouder tboh niet
zouden kunnen uitoefenen.
Bovendien ontbreken de werktuigen,
om hun ,"bezit'i
in kleinbedrljf
te expf.oät eer-en ,
,

"
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Deze ver-houdLngor. r:~)lcl8~1
voor het heele dui t ache grootgrondbez1t, zoodat WiJ kunnen zeggen, dat de hoo[5-oEtwikkelde stand
van de Landbouw het "verdoelen" der groote goederen verhindert
De arbeiders,
di8 or op worken, staan voor hetzelfde
probleem
als do indu.striearbeiders:
ze staan voor de inbezitname in z'n
gefieel "Ln naam der aamenLevLrig'",
Het landbouwproletariaat
kwam1n ded1.üts.chO r-ovoLut.Le echter niet eeris tot het stellen
van het probleeT::l.Do agrarische
afstandsverhoudingen
bepalen,
dat niet duä zenderr proletarieërs
op een lüein gebied hun solidari toi tsbindingen
vinden, waardoor een gemeenschappelijk strijdfront ...heel meoieljjktot
stand te brengen is.
Het dui t sche
lanc1bouwpro~etariaut kwamdan ook nièt of nauwelijks tot het
vormen van Hader~en het ~peGlde in de revolutie
in het geheel
geen rol .
. Eigonaar,jig'i's'de
houdi.ng ,'. die het z s g . "half-prole,t.ar'Laa t " op het land innam.
In het bijzonder in. Duitschland is
heel voel Lndust.r Le op het platteland,
een vers-chijnsel, dat ook
Ln Neder-Land . stoods s.tQrker op de voorgrond treedt
Dit mag'
ver-band houq:enmet d0 goedkoope arbeidskrachten,
die daar te
krijgen zijn, alsmede de laGere 6rond- en andere lasten
Doordat
de benoodigde arbeiders
uit de ornlonendeboerenb9volking
gere~
cruteerd wor-den en:leze in hun vrije tijd nog een· aanzienlijk at.uk
grond bowcr ken , nemen ze een positie
in, die we hier het "h,alf'proletariaatlf
noemen. Het karakter
vah·hu..YJ.
landbOuwproductie
Lo dat van het gesloten boerenbedrijf:
vrat van hen op de markt
k-omt, speelt geen rol.
.' .
.
'
Het eigeneardige
is nu, dat dit' half-proletariaat
een'sterk
stim:U-lEJoronq,efactor in de revolutie
was, die voor
niets t.er-ugdoLnade , : Deze arbeiders
gingen .meermal.en voor in
de. beweging.
Ze t::,aden in staking en marcheerden naar de
.
omliggende steden, om de beweging uitte
br-eLdon, Thüringen
..is hiervan een sprekend voorbeeld.
. BehaI VEl dit hebben ze ,
;echter ook. ui t st ckend .wer-k verricht
'bi] de voedae l voorzi erri.ng
. der st-eden.
In' t begi,n der r-evoLut.Le, toen de Raden nog de
macht .inhallden hadden,' hielden de boeren de l.evensmiddelen
vast, om d.e prijzen op~'e drjjveri~. De Raden uit de stad stelden
zich daar-op in verbindi:hg met rde Raden der plattelandsfabrieken, waarna de half-proleta~ieërs,
die met de. situatie
op het
land. volkomen vertrouwd 'Naren, de boeren
d won
gen
hun
product tegen "de gel::1.endeprijzen. af te .Tever-en , (Hamburg)
. yat~ en, 'virEJ een en ander samen, dan consta teeren we,
dat in het algemeen !loch.het duitscho landbouwproletariaat,
noch
de boer een werk zaan aandeel in do revolutie
nam. Indien.er
reeds communf.e t t acrie gedachtegangen aanwezig war-en, zoo war-en ze
toch in ied.er geval buä t engewoon zwak, waardoor ze nog geenerlei uitdrukking
konden vinden.'
De schijn is dan ook aanwezig,
dat de kleine boe~en b~ een proletarische
~ovoluti0 e~n afw~chtende houding aannemen. In 't algemeen zal hun houding bep~àld
worden door de kracht der proletarische
revolutie
en door. hêt
feit,
of de agrarische
grootbedrijven in het communistische productieapparaat
worden opgenomen.
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