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VII (Slot)
DE SOCIALISATIE IN HET ALGEMEEN.
Hoe~Tel de opheffing van het kapitalisme het ui tge-sproken doel der abbeidersbeweging is, vindt men in de
arbeiderslitteratuur toch heel we.Ln Lg 'aanduidinGen, die
Zooveel als, een program voor de doorvoering van. de sociale revolutiè vOQrstellen. De s0-C-'iaal';"d"emocratisehe
en
-Mosköû-cämmunisti~che beweging komen niet boven-de frase uit, dat,de ~~Qg~Q~~~m1gg~1~n_~g_hQ~ggn~gSr_g~m~gn§ghäP
moe'ten overgaa:n, waarmee ze dan bedoelen, dat ze in
staatsexploitatie genomen moeten worden. 'De anarchistiSche'beweging richt zich direct tegen het staatskapitalismel maar is ten slotte uitgeput bij de'leuze: "De
bedrijven aan de arbeiders" onder "Opheffing van het
loonstelsel'). Ieder nadoz- program, dat' ëtit doel zal verwezenlijken, ieclere uiteenzetting , hoo de economie van
~ulk een stelsel, nu reeds in ö.e.schoot van het kapi talisme _wordt voorbereid, ontbreokt echter. En waar een anarchist zich aan een "schildering van zijn fantàsie te
buiten gaat (Seb. Faure: "Hot Universeele Geluk", Uitg.
.De Ro6ëi~eBibliotheek) blijkt zijn g€>este~ijk-ansenaal
alleen te werken met begrippen, die aan h~t- st aa'tekapä>
tal.isme van Mbskou en Londen ontleend zijn; Faure schermt
wel veel met "vrije overeenkomston", màar dat verhindert
toch niet, dat de arbeiders Ln ."Zijn Systeem') niets in
te brengen hebpen.
"
De overgang van de kapi talist:ische productievrij_
ze 'naar de communistische i~ toch niet alleen daar in
geiegen, dat de productiemiddelen in handen der "gemeenschap" Over~aan. ])it klemt .t e.imaar , nu~er- ve~s:eh--illende
burgerrïJKè nervormèrs komen, die v~elen zich-niet tegen
stroom naar het communisme kunnen ver.zetten en daarom
ook Voor "gemeenschapsbezit" zijn, ·maar....met behoud van
de bewegingswetten der kapitalistische warenproductie!
I (Erich Horn).
Een communistische productie en distributie verlangt echtèr juist de opheffing van deze bewegingsvretten, de opheffing van de productie op den bodem
Van LOON, PRIJS en WINST. Voor de distributie verlangt
het qg_~!§QhQ6f~gg_y~g_h~!_~~Q~i§lQQn
bij een ~~lijkmatige-ve~d6~ling van den opbrengst van den men~chelijkBn
li
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arbeid. Deze gelijkmatige verdeel~ng bergt een onnoemelijk
aantal "on:bechtvaardigheden" in zich, maar is toch als
overgangsmaatregel naar hst v::>:dragencommunisme van "nemen naar beho<?ften" nooàzakelijk. ,
We willen er nu i~ het bijzonder op wijzen, dat
de huidige arbeidersbeweging voor h~ar wezenlijke taak,
HET DOORVOEREN VAN l'fIEUWE BEWEGINGSWETTEN VOOR DE GOEDERENeIRCULATIE, volkomen terugdeinst. Ze ziet nog steeds haar
heil in het z.g. "nationaliseeren" of "socialiseeren"
der "rijpe" bedrijverl.,d .w. Z. ZG wil de industrieele en
agrarische grqotfiedrijVen in staatsexploitatie nemen.
Het industrie-ele kleinp~.àxijf en nagenoeg de hee e landbouw blijven in "particulier bezit" en moeten dus volgens
de vletten der kapitalistische "waren"productie verder werken. Daarmee is hot onmogelijk do.grondslagen der kapitalistische productiewtjze van LOON,·PHIJS ou WINST te vernietigen en nieuwe economische ~cwegingswetten voor de
productencirculatie te geven. D.w.z.: noch de loonarbeid,
noch de uitbuiting kunnen opgeheven worde"n, terwijl van
een gelijkmatige verdeelins.van het product in het geheel
geen sprake k<1n zijn. I-I'3t
kapitalisme wordt niet verslagen, maar versch~.jnt in ")e:'l ri.)uwen vorm: het staatSkapitalisme wordt in West-Eu:;,,'opa
äc cverheerschendo productievorm: de "waren»productie blijft over de heel a linie
gehandhaafd ..In dit licht gezien, is ook de Moskou'sche
leuze van "Een Verbond van ·Arbeiders en Boeren" in werkelijkheid het opgeven van de doeleinden der- proletarische
revolutie, een compromis mec het kapitalisme, de onmacht,
om de werkelijke grond3lacen voor het communisme te leggen.
ï

DE GROEP VAN INTERNATIONALE co~nlUNISTEN wijst al
deze "socialiseeringspro,j e6~on", ·die tot de hefti~ste onderdrukking van de arbeidersklasse moeten voeren \we kunnen daar nu niet nader op in ga~), van de hand en ziet
.ip.het doorvqe.ren van nieuwe be~Tegingswetten voor de
productencirculatie ae-~igenlijke taak ~er sociale omwenteling. De revolutie stelt·~lgem~ene regels op, waarnaar
g
ALLE bedrijven zelfstandig hun proé!.uctiaberelcenin voeren.
Ieder bedrijf heft zelf de meerwaarde op en berekent alleen
den productietijd der producten, zoodat de ~~§~§QQ~EE~*1j!
g~mlg.Q.~lQ.ç
...:g~.gg.1J,ç1;!.§t:;!'jg.....g,§':_IlI:gg.1!~~sm de grondc ategorJ.e
van het communistische bedrijfsleVen worden kan. Hier
valt het verschil tusschen groote en kleine, tachnischhoogontwikkelde of technisch-primitieve, ~ndustriee~~ of
agrarische, "o.dministratieve" of ·"produc~J.eve" bedrJ.Jvon
weg ..
Z:ij allo kunnen berekenen, hoeveel maatschappelijlr.geluidde1él.e arhAi r'l c:-..::.ro:'::i in... hun product
...'" stelcen.
......•.. De doo~voering
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De doorvoering van het communisme is daarmee niet de functie van knappe staatslieden, maar ze is het resultaat van
~e levende activiteit van de massa's zelf. De "Staat" heeft
dus in de productie als ~oodanig niets te zoeken, de staat
prOduceert niet, productie en distributie voltrekken zich
door het bevruchtende zelf-initiatief van prOducenten en
consumenten. Deze voltrekken zelf de planmatige producti~,
de aaneensluiting der bodrijvén op de exacte basis van de
arbeistijdrekening.,Het
vastleggen dar nieuwe bewegingswet
i's daarom het wezenlijke d0C31 der rovolutie." De overwinnende
arbeidersltla.a-seroept door haar-Radencongres' al1.e klassegenboten in stad en land op, ALLE bedrijven in eigen beheer en onder eigen leiding te nemen onder de volgende
geZichtspunten:
,
1.
Het geld wordt vanaf een bepaalden datum waardeloos
verklaard en als nieuwe rekeneenheid wordt het arbeidsuur ingevoerd.
2. Alle bedrijven stellen de productietijd van hun producten vast.
3: Gelijksoortige
bedrijv.en treden terstond samen, om de
maatschappelijk gemiddelde productijd van hun product
vast te stellen.
Daarmee is het GEHEELE bedrijfsleven tot de communistische productie overgegaan, ALLE productiemiddelen
zijn gesocialiseerd: ze zijn in handen der gemeenschap overgegaan.
(Voor een nadere beschouwing van de arbeidstijdrekening
verwijzen we naar het opatel"Aanteekeningen
over commlinistische economie" in het tijdschrift "Klassenstrijd" Ng 4,
5 en 6 van de 3e Jaargang).
,
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DE SOCIALISATIE

IN DEN LANDBOUW.

Het 43taJldJ?unt
J
dat .äe Groep .van..
,Internationale Communisten tën optichte van het wezen der proletarische revo, lutie inneemt, ontspringt Voor een niet gering deel uit de
'ontwikkeling, die het boerenbedrijf in'de hoog-kapitalistische landen genomen heeft. Juist het feit, dat de land",bouw volkomen bij den maatschappelijlcen arbeid is inf?Elschakeld, dat" de Landbouw in het proces van maatsoha~J?ell.jke~
deelarbeid is opgenomen, dat de landbouw tot de l.nduS~rl.eèle productie"is overgegaan en zich desondanks toch nl.et
organisch in het "socialisme of communisme laat opnemen,
doet sterke twijfel rijzen aan de hechtheid van de "communistische theorie~n. De haale "nationalisatie" of "60-
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"socialisati~"the~~ieän blijken dan ook niet anders te ZlJn,
dan een reformistisch ombuä.g en van de proletarische doelstE;llingon.
,.,., ,We ~e~ben ons -in ditg~schriitle
er toe bepaald, aan te
'boonen, à,at er geen 'wezenlijk ver-aohä.I in landbouw en inÇl,ustl'i~
.i meer beat aat ,: zoodat beä.de rt akken van productie
.,onCler, 'd~4' elf d.e soc1:a-li
ëe: tJ evlé"t't'-en
vaIÜ,-u, "Een'
-ianderezaak
is natuurlijk, HO~ de maat.achappelt jk gemiël.él.elde
productietijd voor,landbouwproaucten bepaald wordt. Dat is echter
een onderwerp op ~ichzol1 en valt buiten het kader van deze
uiteenzettingen, omdat we dan niet over ~ "Ontwikkelingslijnen in den landbouw" moe~ten sc~rijven, maar over de toepassing der arboidstijdrekèning in landbouw en industrie.
Vle kunnen er hä er- öaar-om alleen op wijzen, dat de moderne
"kostprijsbe:.
.è~c::'.:l.:.l-::O;"
..
in hec gespe'cialiseerde landbouwbedrijf 'heden evengo ad v.:o:t."d'c toeGepast als in de industrie
(Zie: "Coabaocoun t t ng i~l'agr-Lcu ltur-e " door S. King, Londen),
wat alleen m08elij~ is, als 'beide takken van productie
volgens hetzelfde pr6ces ver~oopen.
Welke hou'ó.i:'lg
de boer-en ten opzichte van €,Jenprolet~~i~ehe revolutie zull.en inn,omen;,is niet te .zeggen , omdat
we in dit opzicht w~inib ~~var::ng heb,?en. (Te'~'elegenertijd
komen we op' de hou d.l.ngvan, d.eboez-en an de PUl tsche revolutie nog nader terug). Zooveel ~s zeker, dat ze nooit tot
"voortrekkers" van do revolutie zullen worden, omdat hun
ideologie van "bezitters" dit verhindert. De kleine boeren
in Duä t achl.and zi~n war-me voorsta?î.dersvan de "onteigening?),
~•....behalve als het ,henzelf betrett.De
sociale revolutie,
die het communisme ziet als het leggen van een nieuwe bewegingswèt voor . de productencircp:la_tie,heeft den boeren
echter wel wat te bä eden. «Beh al.ve 'debevrijding van alle
pachten, hypotheken on bedrijfsschulden,' brengt de gelijkIDllI.tige
verdeeling van het maatschappelij.k product DE DIRECTE VOLKOMEN GELIJKSTELLING VM~ STAD EN LAND, wat in de
pr~ktijk op een bevoordeeling van den boer.uit~oo~t. Het
landbouwproletariaat, deze paria's der kapltallstlsc~e
samenleving, maakt echter een geweldige sprdmg yo<?:r:::U
t, l
zoodc.thet er alle belang bij heeft, de landbouw blJ de communis~isc~e. pr?~luctil=~.
~:> :,', '.;8bakelen.
, ,.
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Stellen we de vraag, welke beteekenis de huidige
,!?oerencoöperaties bij de doorvoering van het co.mmunisme
~n den landbouw hebb~n, dan is daarop te antwoorden, dan
~s daarop te antwoorden, dat ze mot hot kapit~lisme verdwijnen. Ze zijn van hun bestannsgrond, ~et verzekeren van
een gunstige p6sitie op de markt,lcsgoslagon
en storten
tl:aarmeeineen. Hun taak in het ontwiklcelingsproces hebben
ze echter verricht: ze hebben den boeren geleerd, wat
ORGANISATIE is ~n wat ze vermag tot stand t~ brengen, ze
hebben den boeren gel@ord, dat ze slechts een radert jo in
:l1etgroote geheel zijn. Dit is het wozonlijke, dat zich in
de revolutie in goheel nieuwen vorm openbaart. De oude
V 0 R M der organisatie is vernietigd, het P RIN
C I P E
van organisatie is de wezenlijke aanwinst uit het kapitaliStische tijdperk', Ook in dä t opz Lch t is er geen verschil
tU6achen landbouw en industrie. Zooals de industriearbeiders
lJE VORM d.er oude organisat:5.es. de'v D.kv ere en:i.r.;ingen
, verIlietig~n, maar het principe à.<Jr.
or-g ar.Laa tic in de BEDRIJFSORGANISATIES EN RADEN tot nieuw leven wekken, zoo valt ook
de vorm der boerencoöperaties, om voor een Radenorganisa"tie plaats te maken . Hoe de Raà.enidee zj eh cp het land voltrekt" hoe de bouw , de s-Cructt:_"J.r
der ÏJ:-0.riji'sorganj_saties
ên R~aen op het land zal zijn: asaro~trent is nog hoeI
Weinig te zegg en vomda't de r8\iol"C,ti,::':·:la::,.re
periode 1:1 VIestEuropa ons dienaangaande nog niets heeft kunnen leeren, en
het is niet onze t aalc organisatorische vormen voor een vlot
Verloop der productie te bedenken. We begeven ons E.li niet
op het pad der. fantasie en moeten ons dus tevreden stellen
IIl~thet algemeene, dIJwez enl jlce INEOUD dQr dingen, terwijl
We afwachten in welken vorm dit algemeene zich manifeate~rt.
ç

ä

Einde.
Opmerking: De gegevens omtrent de normalisatie zijn voor
een goed deel ontleend aan: "Verhandlungen des VII allgemeinen Deutschen Bankierstages zu Köln am 9, 10 und 11
Sept. "28 blz. 204 - 272. Ui tg. Wal ter de Gruyte~ & ~C())
Berlin 1928. läiHie~X2{lZn De anüer-o ~ronnen staan an c.en
, text vermeld.

-

o

N T WIK

K ELI

N G S LIJ

N E N

I N

DEN

L A N D B 0 U W.
==============:;=
.Ó»

INHOUD.

t.

"

Do gang naar do "waren"productie

II. De ontwikkeling

...•.• ······ ..blz. :1.

van den bodemopbrengst

7

in Europa

iII.Het gebruik van kunstmest en de specialisatie
in den lt\nël.bouw.Het normaliseeren der producten.
IV. De landbouvfcoöpe~atiQs
.... '.............•.••.
j ••••

y.

De beteekenis va~ het. tog~eme~ va~ het~~einbedrijf in Oost-:-Europa
·•···
,•.•.
;.

"'1'

VI. De boerGncoöperaties

in Rusland.

'.

••

13
22
27

De NEP ••• :.....,",36

VII. De socialisatie ....•.•........ ·..········• '..•• •.•• 43

