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EN DE SPECIALISA~IE IN DEN LANDBOUW.
HET NORHALISEEREN DER PRODUCTEN.
Nadat we hebben aang-eto0nd, dat juist
de lan. den, ~Taar het kleinen middenbeo.rijf
overheerschend
is, HOLLAND, DENEUARI{EN, BELGIE, aan de spits van de
Lar.dbouwon'twä.kke
Lf.ng in Europa. staan,
gelooven wè te
neg en zeggen, dat de uä.t cpr-aak van RutgGJ:'s, -da t het
PRIMITIEVElüeinbedrijf
zich handhaaft,
Y(l}_~,:oil1en
fout
is. Wewillen nu zien, hoe het staat met dG achteruitga~g der technische
hulpmidd~lcn.
Een 'van de bela::;.gl'ijkot·e ~actor0~"".).die_ de öp-"'rsn.g3t pe~~'HA deden 't oen eraen, is zeker -,v'):""hc t g ebr-uzi.k
v in kunat.no at ~ Na.è:.::tin 1.84:3 ::.:0. EngcLan .. ~.e oerste 3Uper::osfnatf<lb:. ..."'Lsk 'was opgêrtcllt ~ ':.-..:::t-;ikk'7)lél_~
:t at ve:rt:;'''':li~::zich 3erst Lange a an , dan in steE}<ls [,:-J.011'3r t30pc, ~(.,o6.at net \\Terelè.verb~"'uj.knu nil1i:::.::'(le~1:...
G be Loop't .
:::o:.~.~l"8tocfl.nisc:'le verb~tel"'ing in de }:::U118"~r';88tin'iustrie
~;;:'.,c,w t~irèct à.en Landbouw
'cen goecL~l (1C "'~:'':.:1t c.1.'la:;."'mee de
1~::iZ: '\"'ocrwao.::"dento~ ~tlet toepassen
7a:~ LU:lS'~lli~S'::; g-.ll1::::tigel'" WSrèc011.Hier dus eon d.i:"octe sàmenh't,::lg VE'.n doG i11dU3t~i~~le ontwikkeling
met ~a agr~risch0~
De "primit:ievG"
boer in Holland ve:t'bruil;:t, 'oe~:.nlVG zijn Gti~{stof,
k~li an400 000 ton Thomasmeel ~nog 50 KG'RUPERFOSl?A._JtTPER HA bebouwde opper'v Lak't e , De boez-en
in Donemar=
ken zijn zoo "primitief",
dat slechts
7i% GEEN superfosfaat
gebruikt 1 ne zaak komt dus hiel'" op neer , DAT DE

"F2IMITIEiJE" BOERGROOTEDEELEN
'VA1~ ZIJN BEDRIJF NIET
DIRECTOP ZIJN HOF HEEFT STAAN, maa .c dat dez e over de
heele wereld verspreid
zijn.
Zooals de in~ustriaele
produc t Le bij het opvoeren der pz-oduc t.Lvdt ett overgê,at tot
:'beö..L'i~ifsuitbreiding",
'cot het bouwen van nä suwe fabriekscomplexen en het te werk stellen
van nä.euwe , producti=er e machine' s , zoo Ö_OGt he t landbouwbe:--..:~..!_jf
net Z?O l
~~leon
sta~n de ccmplcxen op esn ~nne~o plu~~3 en
liggen do eig3ndcmsvcrllouèingGl:' anèt8::'3. MaE':~ir:. z' n

- - ----
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economisch resultaat blijft dat hetzelfde en daar gaat
het hier om!
Het invoegen van den landbouw bij de industrieele
productie gaat in de laatste $ 25 jaar in versneld tempo, wat in de eerste plaats samenhangt met de ontwikkeling van chemie en techniek. Zoo zien we bijV. bij een
verbetering der staalbereiding een van de voornaamste
kunstmeststoffen, HET THO!{ASMEEL, ontstaan. Het staal
wordt uit gietijzer vervaardigd, waarbij het een zuiveringsproce"s ondergaan moet. De meeste soorten gietijzer
bevatten als onzuiverheid een hoeveelheid fosfor, dat
aanvankelijk niet daaruit te verwijderen was. Doordat
Zweden en Engeland ertsen verw6rkten met een zeer laag
fosforgehalte, kregen zij de beste staalsoorten en beschikten ze daardoor praktisch over het staalmonopolie.
Het gelukte THOMAS echter een procedé te viriden, om het
fosfor betrekkelijk gemakkelijk uit het gietijzer te
krijgen) waarbij dan een fosforhoudende "SLAK" op het
vloeibare materiaal kwam te drijVen. Deze slak wordt nu
fijngemalen en komt als fosforhoudende meststof in den
handel. Zoo leidde een verbetering in de staalbereiding
tot esn ontsluiting van nieuwe productiekrachten in den
1 andbouvr •

.

Bij de bereiding van STIKSTOFHOUDENDE MESTSTOFFEN is de samenhang van landbouw en industrie ook volkomen duidelijk. Bij de gasfabrivatie in de gasfabrieken bevat het "rmliTe"gas, zooals dit uit de steenkolen
verkregen wordt", verschillende onzuiverheden , die er
uit verwijderd moeten worden. Zoo is het bijv. vermengd
met a~moniakgas, dat er uit gehaald wordt, door het
"ruwe" gas door '\liTater
te JEaten circuleeren. Het .water
wordt zoo tot ammoniakwater, dat als stikstofhoudende
"kunstmest" over de akkers ,..,erd
gespoten. Tegenw'oordig
brengt men het in vasten vorm door het met zwavelzuur
te verbinden, waarbij dan het zout zwavelzure ammoniak
ontstaat, dat beter voor den handel geschikt is: Hier
zien we dus ook, hoe een vooruitgang in de technische
ontwi~keling, de overgahg naar de gasfabricatie, tegelijk nieuwe productiekrachten voor den landbouw ontsloot.
De hoeveelheid zwavelzure ammoniak, die op deze
wijz'e verkregen werd, was natuurlijk beperkt, doordat
het als bijprQduct van de gasfabricatie verscheen. De
landbouw kon echter veel meer stikstof opnemen, zoodat
naar middelen omgezien werd, de bei~reiding van stikstofhoudende kunstmest onafhankelijk van de gasfabricatia te maken. Reeds betrekkelijk vroeg gelukte dit
(1893), hoewel het procedé pas in 1904 op eenigszins
groote schaal door een fabriek in Itali~ werd toegepast.

--~---
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De eigenli'ke
groot~ ontwikkeli~g
&er stikstofl:unstmestindustrie
is e cht ez- van veel. jonge1 ell datrun.
In 1913 vrerd in Ludwigshafen de eerste faiJriek or:ger.icht,
waar de amnonä ak-eeynt.hoae van Yab0:r-BoGc~:',ro::-dt
toegepast
en in 19i7 ontstond het bekende LEUl~-..1
WER!~,
dat volgens hetzelfde'
procedé werkt. Eio~~bij ga~;t h0-'C
0I' allereerst
om, ammoniakgas te ve!"vê.aI'digen .dT'3 hetzelfde als uit het "ruwe" lichtgas
verkregen wor5:c) ~
waar-na het ook opgelost wordt .än wate:-'on' dU:'1.1ütgangspunt ~X
is voor de vale soor-t cn .stik3tofki.ms-;:;r~e6t,
200a1s die door de Leuna Werke in den handel worden
gebracht.
Bij dit procedé staan'de
hoogste verove::,::,ingen van techniek .en wet.énscnap i11 'Clienst vau don ·landbouw. De stikstof
uit de lucht wordt bij eon temperatuur van 500 6000C onder een dr~ van 200 iJ.,·Gmosf~er
tot verbinding
met waterstofgas
gabr.acht, waarbij zich
dan onder invloed van een. katalisator
nmmoniakgas vormt.
Ludrligshafen en Leun a leveren op het oogentlik
, 600 .000 ton kunstmest per jaar.
Rekent men <la v erscl1illende soorten van stikstofmest
tot awave.Lzur-e ammonä ak
om, dan is de productie
i baal per seoonde, of 60 balen
:per minuu~, of 3600 balen per uur enz. ,~Go~o'\iens uit
"Granen, 'IJ eevoeder,
rrunstmest~' 21 Dec~ ,.28 I" _ .
1

In ver-band met een en ander komt he.t 01:S lichte'"
lijk onjuist
voor onder deze omstandigheden te spreken
v~ "aen achteruitgang
der technische
hulpIliddelen.in
d.en Landbouw" zooals Rutgers doet. I:rit~gendeel zijn deze sinds 1913. ontzaglijk
vooruitgegaan,
te:l!"rijl. cëk
,hun aanwendf.ng stijgt"
Sinds 1913 is het "lers~a.verbruik
aan stikstof
voor bemesting verdubbeld,
kali n~m met .
40% toe, terwijl
het verbruik
aan fosforzuur
constant
bleef.
DE.VEREENIGDESTATEN
verbruiken
i4%' meer kunstmest dan
in_1913, welkevermeerd.ering
bijna ~itsluitend
op rekening der stikstof
komt. '.',.
.
In' DUITSCHLAND
nam··het stikstofverbl
....
1.1ilt met moer dan 100%
toe, kali mat 33%, terWijl
het verbruik
aan fosfc::>:"'7.up_r
met 13% afnam. .
FRA11J:\:RIJK z ag zijn' stikstofverbruik
met 100% toenemen,
het kaliverbruik
.met 400%,· fosforzuur
net 16%.
NEDERLAND
heeft een toename van 250% voor stikstofverb:ruik, kn.li 200% en fosforzuur
25%.
ENGELAND
l:.ield het verbruik
aan kunstmest als i:l 191.3.
Het verbruik
aan kunstmest ver-houdc zich V00-:::' verschtl:-ende landen als volgt:
NEDlGRLAND
: DUITSCHLAND
: FRANKRIJK ENGEL~D :·VER.ST.
16
:
5
100
:
50
20·
Juni 1929).
(r-3gevens ontleend
aan "Granen"enz.14

DE SPECIALISATIE.
Een tweede factor, die de opbrengst van den
bodem in Vlest-Europa deed toenemen, was DE SPECIALISATIE
als tweede toepassing der landbouwwetenschap. Was in
1840 door Lieb1g de grondslag voor de leer van de mest~äX!!
stoffen gelegd, het kwam er nU op aan, de eigensctiappen
van ieder afzonderlijk gewas na te gaan, en experimenteel vast te stellen, welke en hoeveel van iedere
meststof doo~ een bepaalde plantensoort wordt verbruikt,
hoe groot het watergehalte van den bodem moet zijn,
hoe diep moet worden geploegd. Dan had iedere plant
zijn ziekten, welke ieder afzonderlijk bestudeerd
moest worden, om middelen te Vinden, om met succes er
tegen te kunnen optreden. Verder moesten de erfeliókheidseigenschappen worden nagêgaan, om de soorten te
kunnen verbeteren en ze op een hoog peil te houden.
Kortom: de Landbouwweüenachap in het algemeen en de
bemestings-; de erfelijkheids- en do ziektenleer in
het bijzonder kregen een eerste plaats in de toepassing
van de moderne landbouw en veeteelt.
Natuurlijk is niet iedere boer met de resultaten der onderzoekingen bekend. Dat is niet mogelijk
en ook niet noodig. Om de hoogste productiviteit, DIE
ZIJlJ :MIDDELEN HE1.1 VEROORLOOVEN, te bereiken, specialiseert hij zich op een bepaald product en hij eigent
zich praktisch de resultaten der wetensohap toe, voor
zoover deze OP ZIJN PRODUCT betrekking hebben. Daardoor kan de "primitieve" boer zooveel pro-duct van een
HA land halen, als waarvoor bij niet wetenschappelijke
landbouw' 3 HA noodig zouden zijn. De "primitieve" boer
is dus niet alleen met machtige fabriekscomplexen, waar
kunstmest gefabriceerd wordt, verbonden, maar ook met
DE L~\BORIATORIA EN PROEFBTATIONS DER L~\NDBOUWHOOGESCHOLEN. Men kan ook zeggen: De agricultuur heeft zich dusdanig gespecialiseerd, dat DE WIJZE VEN PRODUCEEREN
volkomen met die van de industrieele productie parallel
loopt. De chemici houden zioh uitsluitend bezig met
de leer en de vervaardiging van kunstmeststoffen, de
technici der kunstmestfabrieken met de techniek dezer
industrie, de biologen met de studie, der groei- aD
levensvoorwaarden en de ziekten. De specialisatie is
zoo ver doorgevoerd, dat afzonderlijke bedrijven alleen
zaai- en pootgoed fabriceeren, het zijn dus "zaadfabrieken". De eigenlijke "boer" verricht nu de volgende
deelvlerkzaamheid: hij brengt het zaad tot vruoht. Het
proces der deelarbeid treedt bij de veeboeren al zeer
duidelijk op den voorgrond. Terwijl de melk vroeger
"thuis" tot boter en kaas verwerkt werd, gaat nu de
"r'Elwe"melk als "grondstof" naar de zuivelfabriek, die
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het "eindprod\lct" te voorschijn brengt.
Van het oude "boerenbedrijf" is allElon de ,naaD
nog over. De boeren zijn zich dat heel goed bevrost,
'wat aardîg gedemonstreerd wordt door een g~sprek, dat
IK Schrijver dezes in een locaaltreintje in OVerijsel
afluisterde. Een boer zei in z'n dialect tot een medereiziger:"

"

"Joa, 't is tegenswoordig 'n roare tied. 't Is
ook al zoo gel~gen: A ie 't iene doet, meu ie 't andere
vrillen".
En: toen ze verder over de veranderingen
!3boerensta~d" spraken, zei hij:

,in'den

"Boeren? Joa, boeren! I alk en ien (= elk een)
kan tegenswoordig boer w~zen.D'r
bint boeren, die
geen boeren bint. A ie maar melken leunt en kannen D.l1
den disk ',zetten, bi je al boer. 'n Boer is tecanswoorèlig aen stuk van een fabriek".
'
Het boerenbedrijf is door.techniek en wetenschap dusdanig uiteengehaald, dat de agricultuur in aen
keten van deélprooessen uiteen valt, waarbij "de boe:c"
niet meer is dan een schakel in den keten, dio van de
toppen der menschelijke kennis naar de directe bewerking van den grond loopt. WELK EEN ONTZAGLIJKE VERl\..NDERING, DOOR DE INDUSTRIEELE
EEUW TOT ST.AND GEBRACHT!
GEHEVEN EN INGELIJFD
PELIJKEN ARBEID!

PRODUCTIE

IN DE LAATSTE

DE' BOER UIT ZIJN ISOLEMENT

OP·-

IN HET PROCES VAl} DEN MAATSCHAP-

DE "ZELFSTANDIGE"

EEUWEN WIST TE HANDHAVEN,

BOER, DIE ZICH

TOT NIET MEER DAN EEN RADER-

TJE IN HET GROOTE GEI-IE'EL,
ZOOALS IEDER ANDER!

E:LT NORH.ALISEEREN DER PRO-

DUCTJ]l'T
.

. Het spreekt wel van zelf, dJ."Gde specialisatie
in dan Landbouw nä ot over de heele wereld even krachtig is doorgevoerd, wat hierop neerkomt, dat de boer
niet overal even intensief in den kring der kapitalistische productiewijz9 is getrokken. Dit geldt in het
bijzonder voor de boeren van Oost-Europa, die nu eerst
door het veroveren van hun "vrijheid" als "zelfstandige" kleine boeren van het gesloten huisbedrijf tot de
kapitalistisohe "waren"produotie l:unnen overgaan.
Haar ondanks het verschil in uitbouw der specialisatie
verloopt het proces zoo snel en zoo algemeen over de
heele aarde, dat men hier duidelijk Gen wezenlijke ontwikkelingswet der agricultuur her-kent . Wat in jarenla.ng moeitevol probeeren onder succes en tegenslag werd
voorbereid, schijnt plotseling tot rijphei~ te zijn
gekomen, zoodat in Amer-Lka , Europa, Australië, de le.ndbouw dezelfde richting inslaat. Deze nieuwe richting,
die VleI is waar reeds jaren zoekend en t.a at.en'\
'er-d geVOlgd, zet zich nu met kracht door: het is de weg van
de apecialisatia, waar-ut t DE HORMALISAîIE DER PRODUCTEN
als volgende stap ih de on twf.kk eILng voor·~lwmt.
Na :19:14 zijn steeds I'leerlanden er toe overgegaan, wettelijke bepalingen te maken, die aangeven, aan
welke eischen de landbouwproducten moeten voldoen, willen ze voor export in aanmerkinG kunnen komen. Zuivelproducten moeten een voorgeschreven vetgehalte enz.
hebben, voor eieren is veelal de grootte, de dooiermaSsa en het luchtgehalte voorgeschrevon, enz. Typisch
is, d.at deze bepalingen veelal allereBrst van de veraenigde producenten zelf uitgingen. Zoo zijn ])ijv. de
normen in Holland uitsluitend door de boeren zelf ge~
steld en oefenen ze ook zelf de contr8le op de'kwaliteit van het product. Door de producten met hun kwalitei tsm~rk te waar-bor-gen , zoeken ze lf hun afz etgebied
te vejggrooten.
Het springt voor ieder in helt· ooc;:, e.a·~ gelijkwaardige kl'rali
tei tem alleen verkregen kunnen worden,
.'

DOOR DE ARBEIDm,1ETHODEN TÈ NORMALISEEREN,

wat r.irect

leidt tot EEN RATIONlu..ISATIE V.t\l'I DE BZD ,:JFSMETHODEN
IN DEl: L...\NDBOUW".
De rationalisatie vol trekt zich in
den Landbouvr dus net zoo Goed als Ïl1 de inè,ustrie, 0.1XX leen niet over den weg van het gecentra.lise'3rà.egrootbedrijf, maar langs den y"eg van de normalisatie van 11et

product.
De boeren zijn verplicht
"eet hun tijd
Des te
gaan" en de wetenschappelijke
bedrijfsmetheden
door te
vooren.
Doen ze hst niet,
dan verkrijgen
ze een afwijkend product,
het valt buiten den norD, de kwaliteit
is niet gewaarborgd en het is daarmee onverkoopbaar.
Deze normalisatie
is vanult algemeen oaatschappelijk
oogpunt van enorme beteekenis.
In de eerste
plaats
wordt het inzamelen van dan oogst zeer vereenvoudigd.
Het gelijkvormige
product laat zich veel gemakkelijker
als massa-transport
vervoeren,
terwijl
de goederen nu
ook gemakkelij};: in geschikte
pakhuizen opgeslagen
kunnen wor-den , tot ze in de consumptie
gaan,
want:
,
. "Het inz amel en en opslann van de gemaldtelijk
bedervendelandbouwproduoten
in den tijd van het oogsten,
ze voor bederf bewar-en en ze in den tijd
als dit noodig
is te distribueeren,
VORMTEEN NOODZAKELIJK
DEEL DER
PRODUCTIE". (Secretaris
van Landbouw in de U.S. \.. in
een rede in 1924) •.
In het proces van de norrllalisatie
bouw gaat Amerika aan de spits.

van den Land+

"De ontwik}:eling
van de nationale
norBalisatie
der landbouwproducten
voltrok
zich als een proces van
geleidelijlce
on,twikkeling •....•
De werkelijl<:a vooruitgang
op dit gebiea voltrok
zich echter gedurende ~e laatste
clepressie,
di·a de Landbouw moest door-maken , toen alle
krachten
in 't werk gesteld
moesten word~n, om ieder
deel van het verkoopapparaat
voor landbou'VTproduoten
van alle verSpilling
te ontdoen.
DEZEBEWEGING
WERDBEVORDERD
DOORDE SPRONGSGEWIJZE
ONTWIKIIELI1W
DERAGRICULTUUR
TOT SPECIALITEITEN-PRODUCENT".(Circulaire
van
het Departement van Landbouw in de U.S.A., 1. Aug."27).
Hoe jong deze ontwild{eling
is, blij}~t duidelijl~
uit het feit,
d.at eerst
in 191'3 een·"Buraau
of Markets"
opgericht
wer-d , OD de voorwaarden tot normalisatie
te
onderzoeken,
waar-van de invoering
van de eerste
~i:et op
de normalisatie
in i916.het
gevolg was. In de betreffende bepalingen
wor-den de ninimun-kwalitei
ten vs;J:stgestelo.,
waarna nat kleinere
speelruimten
de betere lOTUlitei ten
volgen.
Hoe beter de specialisatie
is doorgevoerd,
hoe
kleiner'de
speelruimten
benoDen kunnen worden. Op het
oog enb l Lk zijn in 1u!lerika genornaliseerd:
APPELEN
,PEREN,
PRlJIl':lEN,PERZIKEN, KERSEH, .AARDBEIEN,DRUIVEN,I\iELOEl\fEN,
TOEA.TEN,_\UGURKEN)
UIEN;. SELDERIE, BOOREN,WORTELEN,
R\PEN,. KOOL, SPIN..AZIE; BLOm,iKOO
L, ASPERGES,RIJST,
At'\.R DAPPEL
EN, TAB.A..1\,
1'11A1S,
ALLE TA.BWESOORTEN,
illiLE HOOISOORT&'I\f,
EIEREN, BOTER, KAAS, HONING,..:\LLEVLEESCHEN
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G~VCG~L~E, zoowel in levenden als in geslachten
~JOL,EN :KATOEN.
Hieuit zien we.dua, dat in Amerika praktisch de
heele agricultuur genormaliseerd is. Het beteekent, dat
de agricultuur VOLKOMEN tot de "waren"productie is overgegaan, de kloof tusschen landbouw en industrie is gedempt! IN ,AMERIKA IS ALLEEN NOG INDUSTRIE!!
Nog een enkel woord over den opslag der landbouwproducten, die direct met de normalisatie-verbonden
is. Naast de voorschriften, waaraan de producten moeten
beantwoorden, vinden w'e ook bepalingen' voor het bewaren
der goederen, dat wettelijk geregeld is. De geweldige
koelpakhuizen bevatten op iNov."24:
264 000 000 KG vleesch, 27 715 000 KG bevroeen gevogelte, 62 125 KG boter, 43 600 000 KG kaas, 2 000 000 000
eieren en 5 573 000 vaten appelen.
Het opslaan en bewaren van gemakkelijk bedervende goederen heeft zivh hiermee tegelijk als een nieuwe
tak van bedrijf on'twäkkeLd , die alleen wetenschappelijk
bedr-even kan worden en die zijn taak slechts kan vervullen door de toepassing van alle veroverihgen der
techniek. Landbouw en techniek steunen ook hier direct
0::1 elkaar.
Het is nu maar de'vraag, of dit alles specifiek
Amerikaansch is, of dat, de ontwikkelingslïjnen voor de
landbouw der vrereld'hierhet scherpst tot uiting komen.
Het antwoord op deze vraag wordt gegeven, door de wetten,
die na den wereldoorlog'in de verschillende landen tot
stand zijn gekomen. In het algemeen valt te zeggen, dat
Europa in de normalisatie-wetten nog niet verder gekomen
is dan de zuivelindustrie. Toch is hier het proces veel
verd~r voortgeschreden, dan uit het aantal wett'en afga..leid zou ~unnen worden, doordat DE BOEREN ZELF vele
producten hebben genormaliseerd, dus buiten inmenging
van den staat. Dit is in het bijzonder in Holland het
geval, waar n~genoeg de heele landbouw genormaliseerd is,
terwijl de staat als zoodanig er niets mee te maken heeft.
DENilldARKENheeft boter, kaas eieren en vleesch genormaliseerd. NOORWEGEN boter en kans. ZWEDEN boter, kaas en
vleeseh. FINLAND boter en kaas. ESTLAND kreeg in 1924
zijn normalisatie v.oor ZUivelproducten, alsmede die voor
eieren. LETLAND boter en eieren. In HOLLAND zijn reeds
sinds ~904 de nelkproducten genormaliseerd, waarbij tegenwo0rdig nog komen: suikerbieten, aardappelon, groenten,
fruit en eieren. De, contrBle op het product geschiedt
uitsluitend door de boerenooöperaties. ENGELAND kreeg in
1928 zijn normali.satie-voorschriften voor melkproducten,
fruj t en eieren. IERL,AND normaliseerde reads in 1.924
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de melkproducten en de eieren, terwijl in 1927 bepaalde
voorschriften voor de export werden ingevoerd. In ZWITSERLAND EN HONG~\RIJE zijn norna.lisatiewetten in voorbereiding. In NlEUVl-ZEEL.llliD
EN AUSTR1i..LIE
is de nor[!lalisatie voor nelkproducten en gedeeltelijk voor vleesch
doorgevoèrd. DUITSCHL~\ND heeft geen algemeene regelingen voor het heele Rijk. Verschillende producten werden
~chtèr genormaliseerd in SLEESWIJK-~OLSTEIN, de RIJNPROVINCIE, OLDENBURG, HANNOVER, BEIEREN, WURTEMBERG.
Uit de enkele jaartallen, die node vermeld z~jn,
komt duidelijk naar voren, dat deze ontwikkelingsgang
iets van den allerlaatsten tijd iS. Het beteekent niet
anders, dan datde' 'specia~isatie; die reeds lang werd
doorgevoerd, nu ook in E 'ropa leidt tot een verdere
stap in de ontwikkeling naar de maatschappelijke productie: naar de noermalisatie. Met Solmssen kunnen we
inderdaad zeGgen:
' .,
"\lIJ STA"Li'J
VOOR EEN ONT11IKKELING, DIE DE HEELE

AGRICULTUUR

DER WERELD IN HAAR BAAN TREKT).

Voor cla verdere ontvdkkeling van den landbouw
in Europa is daar-en te verwachten, dat "de industrialisatie" snel vooruit za.l gaan, wat echter geenszins beteekent, dat de positie der boeren en landarbeiders
verbetert ~ De druk) die het par-aaf. taire kapitaal. Van
grondbezitters en hypotheekbanken op de boeren legt,
dwingt in den uitersten nood tot "rationalisatie", die
hier de vormen van de normalisatie van ,het product aanneent. De vruchten dezer rationalisatie vallen het parasitaire kapitaal toe, zoodat het a.lleen beteekent,
dat de onvermijdelijke ineenstorting van den landbouw
nog wordt uitgesteld, tot de Landbouw in naar organisatie en productie nog hoogere vornen bij de maatschappelijken arbeid is ingeschakeld~

