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HOOFDSTUK I: Inleiding
Paragraaf 1 : Omschrijving van de studie en plaats binnen de politicologie
a. Omschrijving van de studie
De navolgende studie is een beleidsstudie van beschrijvende aard, waarin een vergelijking wordt beoogd van het landbouwbeleid in de SowjetUnie en de Volksrepubliek China ten tijde van de belangrijkste struktuurveranderingen in de landbouw. Deze struktuurveranderingen zijn de
kollektivisatie in de Russische landbouw in de jaren 1929/1930 en de
kollektivisatie en de kommunevorming in de Chinese Volksrepubliek in
respektievelijk 1956 en 1958/1959.
In de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek vormen de ideeën van
Marx, Engels en Lenin een expliciet uitgangspunt voor de formulering
van het overheidsbeleid en daarmee ook voor het beleid ten aanzien van
de landbouw. In beide landen pretendeert de overheid een socialistische
ontwikkeling van de maatschappij na te streven, daarbij expliciet refererend aan de ideeën van Marx, Engels en Lenin. In het vergelijkend onderzoek naar de agrarische ontwikkelingen in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek is tot op heden dit kader van ideeën, waarbinnen
het landbouwbeleid wordt geformuleerd, zelden duidelijk in het onderzoek betrokken. En dat, terwijl de aanwezigheid van gemeenschappelijke
uitgangspunten ertoe kan leiden dat zich bij de uitvoering van het beleid in beide landen problemen van gelijke aard zouden kunnen voordoen. Wanneer er in het onderzoek van wordt uitgegaan dat het beleid
in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek is geformuleerd binnen
het kader van gemeenschappelijke uitgangspunten, kunnen de problemen
die uit de uitgangspunten voortkomen voor beide landen aangeduid worden. Tevens kan onderzocht worden in hoeverre er overeenkomsten en verschillen optreden in het beleid bij het oplossen van die problemen. Er
kan een zinvolle vergelijking gemaakt worden, des te meer omdat de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China veruit de twee belangrijkste landen
zijn die dergelijke uitgangspunten van beleid kennen en vanwege de grote aantallen mensen die er bij het landbouwbeleid in beide landen betrokken zijn geweest.
Het kader voor de vergelijking die hier beoogd wordt, wordt dan ook gevormd door de gemeenschappelijke uitgangspunten van het landbouwbeleid
in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek, namelijk de ideeën van
Marx, Engels en Lenin over verandering van de maatschappij in de richting van het socialisme. Als vooronderstelling van het onderzoek geldt

- 2 dat de doelstellingen van het beleid, waaronder het landbouwbeleid,
in beide landen zijn geformuleerd binnen het kader van de ideeën van
Marx, Engels en Lenin over verandering van de maatschappij in de richting van het socialisme en dat het overheidsbeleid in beide landen gericht is op maatschappijverandering in de richting van het socialisme.
Over de geldigheid van de vooronderstelling wordt verder geen uitspraak
gedaan. De vraag naar de geldigheid zou zeker gedeeltelijk andersoortig
onderzoek vereisen, zoals een vergelijking van het Russische en het
Chinese landbouwbeleid met ideeën van Marx, Engels en Lenin, wat hier
niet aan de orde is.

Het Russische landbouwbeleid wordt vergeleken

met het Chinese, uitgaande van de vooronderstelling dat er gemeenschappelijke uitgangspunten van beleid zijn en dat met het beleid een
ontwikkeling van de maatschappij in de richting van het socialisme beoogd wordt.
Ook wanneer de doelstellingen van het landbouwbeleid binnen het kader
van de ideeën van Marx, Engels en Lenin blijven, zijn er verschillende prioriteiten mogelijk. Er worden op basis van deze ideeën verschillende doelstellingen omschreven en afhankelijk van de prioriteit van
elk van deze doelstellingen kunnen er drie beleidsmodellen worden geschetst. Daarin zijn de middelen die tot het bereiken van de doelstelling leiden omschreven alsmede eventuele nevendoelen die eveneens nagestreefd moeten worden in het kader van een bepaalde prioriteit. Het
landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China wordt vergeleken aan de hand van de verschillende elementen in deze drie modellen. In principe leidt de vergelijking er dan toe dat voor het beleid
in beide landen dezelfde of verschillende prioriteiten kunnen worden
vastgesteld. Er is enige plaats ingeruimd voor een historisch overzicht van ontwikkelingen in de landbouw tot aan de struktuurveranderingen. Daarin kunnen allerlei faktoren naar voren komen die als verklaring zouden kunnen dienen in het geval uiteenlopende

prioriteiten

worden vastgesteld.
Waarom de in het overheidsbeleid beoogde ontwikkeling naar een socialistische maatschappij als een, nogal ongebruikelijk, uitgangspunt
wordt genomen voor de vergelijking verdient nadere toelichting. Het
is daartoe noodzakelijk in het kort in te gaan op de gebruikelijke
uitgangspunten in de vergelijkende politicologie, de studie van kommunistische politieke stelsels en die van ontwikkelingslanden en aan te
geven waarom die uitgangspunten niet zijn gevolgd. Er wordt wel enigszins aangesloten bij een recente, maar vrij marginale richting in de
studie van de kommunistische stelsels, die eveneens ontwikkelingen in

- 3de betreffende landen tegen de achtergrond plaatst van de historische
ontwikkeling van deze landen en van de ideeën die als gemeenschappelijk uitgangspunt van het beleid kunnen worden beschouwd (zie onder d ) .
b. Plaats naast de bestaande vergelijkingen van het Sowjetrussische
en Chinese landbouwbeleid
Er bestaan verschillende soorten vergelijkende studies van het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China. Er zijn algemene, zij het beknopte, historische overzichten die het landbouwbeleid vanaf de Russische en de Chinese revolutie (resp. 1917 en 19^9)
beschrijven, zoals het werk van Rochlin en Hagemann, dat summier op
ontwikkelingen in de agrarische sektor ingaat. In andere overzichten
ligt de nadruk niet zozeer op historische als wel op institutionele
beschrijving. Deze studies beperken zich in meer of mindere mate tot
de eigentijdse periode. Een dergelijke studie-opzet is gekozen door
2
Bergmann en in iets mindere mate door Schweitzer. Naast deze algemene overzichten zijn er vergelijkende onderzoekingen van de periodes
waarin er grote veranderingen in de landbouwstruktuur zijn geweest
in de Sowjet-Unie en China. De kollektivisatie in de Sowjet-Unie wordt
dan vergeleken met de Grote Sprong Voorwaarts in China en de Russische
kollektieve bedrijven met de Chinese kommunes. Het landbouwbeleid
wordt in deze studies vrijwel uitsluitend onderzocht vanuit een oogpunt van ekonomische ontwikkeling; de plaats van de landbouw in de
3
"industrialisatie-strategie" is doorgaans het eigenlijke onderwerp.
Omdat ook de algemene historische en institutionele overzichten sterk
ekonomisch getint zijn mag wel gezegd worden dat de bestaande vergelijkingen van het Russische en Chinese landbouwbeleid andere dan ekonomische faktoren vrijwel geheel buiten beschouwing hebben gelaten.
De agrarische ontwikkeling en het agrarisch beleid worden beoordeeld
op de plaats ervan binnen een proces van ekonomische ontwikkeling en
met name van industriële ontwikkeling.
Met het uitgangspunt dat het landbouwbeleid een onderdeel is van een
overheidsbeleid dat gericht is op de ontwikkeling naar een socialistische maatschappij, kunnen meer dan alleen ekonomische faktoren in
het onderzoek worden betrokken. Het overzicht van de periodes van kollektivisatie is tevens veel uitgebreider dan in de genoemde vergelijkingen gebruikelijk is.
c. Plaats binnen de vergelijkende politicologie
De vergelijkende politicologie houdt zich in een traditie die terug-

- k

-

gaat tot Aristoteles, bezig met het vergelijken van politieke

stelsels

als geheel, of van onderdelen van verschillende politieke stelsels.
Er is een groot aantal schemata ontwikkeld om de verschillende stelsels te klassificeren. Eckstein heeft in een overzicht gewezen op het
bestaan van dichotomieën (bijvoorbeeld demokratisch-niet demokratisch),
driedelingen, zoals in modern, traditioneel en transitioneel of in demokratisch, autoritair en totalitair, en schemata van meer dan drie
vormen.

Dat betekent zeker niet dat de aandacht binnen de vergelijken-

de politicologie ook maar bij benadering evenredig verdeeld is over de
verschillende soorten politieke stelsels. Er is een uitgesproken gerichtheid op de vergelijking van (onderdelen van) de demokratische
politieke stelsels. Deze worden, met enige andere, gevormd door de
stelsels van Angelsaksisch Amerika en Noord- en West-Europa en kunnen
dan ook de Noordatlantische stelsels genoemd worden. Ze worden veelal
gerekend tot de kategorieën van de moderne, konstitutionele

politieke

stelsels binnen de moderne, industriële maatschappijen. Op deze stelsels zijn uitsluitend begrippen met een gunstige klank van toepassing.
De kommunistische stelsels, die hier meer terecht en met het oog op
de probleemstelling kortheidshalve socialistisch worden genoemd (gezien de onderzochte periode eigenlijk: stelsels in ontwikkeling naar
het socialisme) zijn in de politicologie nooit beter behandeld dan
als afwijkingen van het Noordatlantische type. In overzichtswerken
van de vergelijkende politicologie is veelal uitsluitend het voor5
laatste hoofdstuk ervoor gereserveerd.
Binnen elk van de bestudeerde maatschappijen wordt zelden meer dan
een beperkt aantal faktoren onderzocht. Deze beperking hangt uiteraard samen met de omschrijving van wat politiek is. Er zijn verschillende omschrijvingen, waaronder veelomvattende, in omloop gebracht,
waardoor een indruk van diversiteit zou kunnen ontstaan.
perkt vrijwel alle onderzoek van de Noordatlantische

Toch be-

stelsels zich

tot het volgende: ten eerste de officieel gesanktioneerde manieren
waarop verschillende groepen uit de bevolking invloed kunnen uitoefenen op de overheid en ten tweede de besluitvorming binnen de overheid.
Er is een exclusieve aandacht voor politieke "inputs" en verwerking
ervan door de overheid, hoewel in definities vaak het

overheidsbeleid

centraal wordt gesteld. De officieel gesanktioneerde manieren om invloed op de overheid uit te oefenen bestaan dan uit verkiezingen, aktiviteiten van en binnen pressiegroepen en van politieke partijen.
Binnen de overheid wordt een onderscheid gemaakt dat parallel loopt
aan de machtenscheiding zoals die sinds de vorige eeuw gebruikelijk
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in de Noordatlantische politieke stelsels. Aan de hand
van de overheidsinstituties die invloed uitoefenen op de overheid
zijn funkties onderscheiden die in elke maatschappij vervuld zouden
moeten worden.
Het nog altijd meest invloedrijke voorbeeld, dat min of meer centraal
staat in de vergelijkende politicologie is de indeling van Gabriel Almond, die de funkties van belangenuiting, belangenbundeling, politieke kommunikatie en daarnaast politieke socialisatie en rekrutering
onderscheidt. Voor deze funkties zorgen in de Noordatlantische maatschappijen respektievelijk pressiegroepen, politieke partijen, de
massamedia en een aantal, niet primair politieke, instituties. Verder
is er een onderscheid tussen uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende
funkties die door respektievelijk de regering, het parlement en de
7
rechtskolleges vervuld zouden worden. Ook anderen, onder wie Apter,
gaan uit van de bestaande politieke strukturen bij het onderscheiden
Q

van politieke funkties. Een dergelijk funktionele vergelijkingsmethode die haar funkties ontleent aan strukturen die in de eigen maatschappij ontstaan, zonder dat expliciet te vermelden, kan op zich wel
geschikt zijn voor het vergelijken van uiteenlopende politieke stelsels. Zeker waar de funktievervuiling, zoals ook bij Almond het geval
is, als basis wordt genomen van oordelen over het moderne of demokratische karakter van politieke stelsels kan dat echter tot een al
te zeer aan de eigen maatschappij gebonden en onvoldoende gerechtvaardigde negatieve beoordeling van andere dan het eigen politieke
stelsel leiden. Wolf-Dieter Narr, aanvankelijk niet negatief gestemd
over Almonds struktureel-funktionalisme, spreekt later dan ook van
een "methodisch begründeten Imperialismus... durch die Übertragung
9
westlicher Abzugsbilder".
Het lijkt typerend voor het statische en rechtvaardigende karakter
van deze methode
dat onderzoek naar de historische "Strukturwandel"
en "Funktionswandel" in de Noordatlantische politieke stelsels uitsluitend buiten de kring der funktional!sten wordt verricht.
Eerst
dit historisch onderzoek naar de oorspronkelijke funkties van politieke strukturen kan de rechtvaardiging verschaffen voor het gebruik
van de politieke strukturen in de eigen maatschappij als indirekte
vergelijkingsbasis voor andere politieke stelsels. Voor een vergelijking van verschillende politieke stelsels dienen eerst bestaande politieke strukturen en politieke processen in historisch onderzoek geplaatst te worden tegen de achtergrond van de ideeën die aan het ontstaan ervan ten grondslag liggen en de omstandigheden die tot het
ontstaan ervan geleid hebben. Vervolgens moet een vergelijking van

- 6 deze ideeën en omstandigheden in verschillende maatschappijen noodzakelijk worden geacht; eerst die vergelijking bepaalt of het vergelijken van de strukturen en processen zinvol is. In de historische vergelijking van de ideeën en omstandigheden kunnen immers gemeenschappelijke funkties naar voren komen op basis waarvan strukturen en processen vergeleken kunnen worden. Tegenover de struktureel-funktionele idee dat er universele funkties zijn, die uit het bestaan van
strukturen kunnen worden afgeleid lijkt het zinvoller ervan uit te
gaan dat strukturen omwille van bepaalde funkties geschapen worden
en onder bepaalde historische omstandigheden ontstaan, die zeker
niet universeel hoeven te zijn. Het aannemen van universaliteit

in

de vervulling van bepaalde funkties heeft in de funktionele methode
geleid tot "bloss äusserlich-formaler Klassifikation(en)", waarvoor
de methode volgens von Beyme de vergelijkende politicologie juist zou
12
moeten behoeden.
In deze klassifikaties ontbreken belangrijke faktoren als de internationale positie van politieke stelsels, terwijl
ook diepgaander beschouwingen over kuituur en sociaal-ekonomische verhoudingen ontbreken. Ze missen dan ook verklarende of zelfs vergelijkende kracht en moeten geregeld aangepast worden waar het Afrikaanse, Latijnsamerikaanse en ook wel Zuideuropese stelsels betreft,
die al naar hun instituties demokratisch of autoritair genoemd worden. Waarom bepaalde stelsels op dat punt sterk wisselend zijn vermag de funktionele methode in het geheel niet te verklaren. De uitweg die wordt gekozen is deze stelsels instabiele demokratieën te
noemen 1 3 en het daarbij te laten.
Een ander kenmerk van de gebruikelijke methoden en met name van de
funktionele methode verdient in deze korte inleiding vermelding, namelijk het grotendeels voorbijgaan aan de inhoud van het overheidsbeleid, ondanks het feit dat het beleid veelal centraal staat in definities van politiek. En dat terwijl eerst een systematisch overzicht van het beleid duidelijk kan maken welke de plaats is van de
overheid, en meer in het algemeen van de staat, in de maatschappij.
De studie van politieke "inputs" kan wel zekere oorzaken aangeven
voor de beperkingen en de mogelijkheden die ex* bij het uitoefenen
van invloed op de overheid bestaan. Zolang de gevolgen van de verschillende invloeden, in de vorm van een bepaald beleid, buiten beschouwing blijven, kan in de studie van de politieke "inputs" niet
aangegeven worden waarom deze studie zinvol is. De zin van het uitoefenen van invloed moet immers daarin gelegen zijn dat er inderdaad
invloed uitgeoefend kan worden, d.w.z. dat het overheidsbeleid te
veranderen is en dat laatste kan slechts aan de hand van analysen

- 7van het overheidsbeleid worden onderzocht. Er zijn weliswaar enige
aanzetten die de studie van het overheidsbeleid binnen de politicologie meer gestalte proberen te geven, maar deze moeten toch op het
hier genoemde punt weinig suksesvol worden genoemd en ze worden dan
ook niet uitgebreid afzonderlijk behandeld. Almond heeft zelf geprobeerd de funktionele methode uit te breiden met de studie van de
kapaciteiten van politieke systemen, waarmee "het prestatieniveau
van een systeem, alsmede bet patroon van interactie met zijn socials en internationale "Umwelt" nader in beschouwing kan worden betrokken". 13 Afgezien van andere bezwaren die tegen het kapaciteits14
begrip zijn in te brengen
wordt de studie van deze kapaciteiten
ondergeschikt gemaakt aan de studie van de politieke "inputs". De
maatschappelijke samenhang waarbinnen de overheid optreedt kan ook
met dit nieuwe begrip nauwelijks aan de orde worden gesteld. Als
tweede aanzet moet· genoemd worden de in omvang toenemende beleids15
analyse.
Binnen dit gebied nemen de begrippen effektiviteit en
efficiency echter een zo overheersende plaats in, dat ook van deze
aanzet op het bovengenoemde punt niet veel verwacht kan worden. Niet
alleen de politieke "output", de inhoud van het beleid, maar ook de
"input", wordt 'tentproblematisiert", waarmee de bestaande maatschappelijke ordening en het bestaande beleid feitelijk tot norm worden
verheven.
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Het navolgend onderzoek sluit nauwelijks aan bij de gebruikelijke
uitgangspunten in de vergelijkende politicologie. Er wordt niet uitgegaan van universele funkties, maar van een beleid dat gevoerd
wordt binnen een samenhang die én voor de Sowjet-Unie en de Chinese
Volksrepubliek gezamenlijk geldt (het kader van ideeën betreffende
de overgang naar een socialistische maatschappij) én voor beide landen verschillend is (de historische ontwikkeling tot de Russische en
de Chinese revolutie).
d. Plaats binnen de "Communist Studies"
De studie van de politieke stelsels van de socialistische landen
heeft zich na de Tweede Wereldoorlog bewogen tegen de achtergrond
van het totalitarisme-begrip. Het is met name Carl Friedrich geweest
die de socialistische landen als totalitaire diktaturen tegenover de
Westeuropese en Noordamerikaanse politieke stelsels heeft geplaatst.
Het totalitaire karakter is dan gebaseerd op de totale, het hele
maatschappelijke leven omvattende, ideologie binnen de socialistische
landen, op het staatsmonopolie van de massamedia, van het gehele eko-

- 8 nomische leven en op het ondergeschikt zijn van het staatsapparaat
17
aan een massapartij.
Demokratie en totalitaire stelsels zijn steeds
als de twee uitersten beschouwd van de bestaande politieke stelsels.
Uitgangspunt van die beoordeling is het punt van de vrijheid van het
individu

, andere uitgangspunten zyn vrijwel nooit onderzocht

f

laat staan toegepast. De begrippen demokratisch en totalitair hebben
steeds min of meer als ideaaltypen gefungeerd, met een onontkoombaar
sterk positieve, respektievelijk negatieve, klank. Aan het pejoratieve gebruik van het begrip totalitaire diktatuur

is bijgedragen door-

dat het begrip niet alleen op de Oosteuropese landen van toepassing
is verklaard, maar ook op Duitsland in de Nazi-periode. (Oorspronkelijk heeft het begrip zelfs uitsluitend betrekking gehad op het fas20
cisme
) . De Sowjet-Unie onder Stalin en Duitsland onder Hitler worden veelal als totalitaire diktaturen in één adem genoemd, wat niet
bevorderlijk is voor weloverwogen onderzoek naar het funktioneren van
21
het politieke stelsel m beide landen.
De gedachten achter het totalitarisme-begrip zijn samengevat door Greene: "totalitarianism was
more than a pejorative epithet directed at the countries behind the
"Iron" and "Bamboo" curtains. It denotes a credulous belief in the
long term efficiency of terror execised over mass populations, in the
effectiviness of propaganda and socializing institutions in molding
unanimous conformity to regime goals, and in the enduring cohesion of
narrowly based elites whose principal motivation was thought to be
22
the maximization of personal power".
De uniformiteit van de politieke stelsels in socialistische landen is daardoor tot een centraal
uitgangspunt geworden, en aan veranderingen binnen de socialistische
23
landen is maar weinig aandacht geschonken.
In het volgend onderzoek wordt in het geheel niet gesproken over het
al dan niet totalitaire of demokratische karakter van het politieke
stelsel in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China. De begrippen
totalitair en demokratisch worden niet gehanteerd en er wordt geen
nadere omschrijving van gegeven. Dat ligt voor de hand omdat van de
besluitvorming buiten de overheid alleen die op zeer laag nivo en op
het platteland aan de orde komt en omdat de veelheid van levensterreinen waarmee de overheid zich inlaat in het onderzoek geen onderwerp
van beoordeling is.
Hoewel het begrip totalitair nog steeds gebruikelijk is in de politicologie is het terrein van de "communist studies" langzamerhand
verlegd van veelomvattende overzichten, zoals die van Fainsod en Brezinski en Huntington

naar studies van beperkter opzet. Er wordt

- 9 onderzoek verricht naar het optreden van pressiegroepen, van eliten,
25
en naar het lokale bestuur.
Ook hier dient het struktureel-funktionalisme wel als uitgangspunt, in welk geval de konklusie niet veel
anders luiden kan dan dat "the structures, functions and roles in a
26
Communist system tent to be relatively undifferentiated".
In tegenstelling tot de studies van de Noordatlantische stelsels, is er in
de "soviet-studies" al vanaf het begin ruim aandacht geweest voor het
gevoerde beleid. Fainsod heeft in zijn "How Russia is ruled" hoofdstukken gewijd aan ontwikkelingen in landbouw en industrie, terwijl
ook andere onderwerpen van staatszorg tevens onderwerp van onderzoek
27
zijn geweest.
Het xs misschien zelfs niet overdreven te zeggen dat
het beleid een centrale plaats inneemt in het onderzoek van de socialistische landen. Eerst nu het begrip van een monolitische overheid,
waarop nauwelijks invloed kan worden uitgeoefend, verlaten wordt, komen de studies waarvan deze invloed het onderwerp vormt, meer op de
H
voorgrond.
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In de studie van de socialistische landen zijn er enige andere benaderingen te noemen. Er zijn de konvergentiestudies die eveneens universeel geldende principes tot uitgangspunt nemen en daardoor, maar
dit keer bewust, afzien van meer diepgaande beschouwingen over de
maatschappelijke samenhang van het overheidsbeleid..Daarnaast zijn
er pogingen tot theorievorming, waarin de universele funkties en
schemata zijn verlaten. De politieke, of meer algemeen de maatschappelijke ontwikkelingen in socialistische landen worden onderling vergeleken, zonder direkte verwijzing naar niet-socialistische landen.
Een van de manieren waarop dat geschiedt is door ontwikkelingen te
plaatsen tegen de achtergrond van de ideeën waarbinnen die ontwikkelingen worden nagestreefd. Een tweetal benaderingen valt te onderscheiden. Ten eerste zijn er pogingen de ontwikkelingen in socialistische landen te beoordelen op het Marxistisch of Marxistisch-Leninistische karakter ervan. Een dergelijke onderzoeksopzet is in de Sowjet-Unie gebruikelijk. Het weinig konkrete en. historische karakter
van studies van deze aard maakt ze echter in hoge mate tot rechtvaardiging van de beschreven ontwikkelingen aan de hand van het Marxisme-Léninisme, zodat maatschappelijke problemen evenmin of nog minder worden gesignaleerd en onderzocht als in de struktureel-funktio29
nele methode.
Deze zelfde benadering wordt ook wel gevolgd binnen
de theorievorming van de "Übergangsgesellschaften", (d.w.ζ. de maat
schappijen in overgangsfase naar het socialisme) waar men zich voor
al in West-Duitsland mee bezig houdt en die veelal ernstige afwij
kingen konstateert tussen het denken van Marx en de ontwikkelingen

10 in Oost-Europa. Deze onderzoekingen zijn primair van belang voor de
theorie van het socialisme, die hier verder buiten beschouwing
30
blijft. J
Een andere benadering, en het onderzoek sluit hierbij aan, is die waarin het Marxistisch dan wel Marxistisch-Leninistisch denken als uitgangspunt wordt gezien voor ontwikkelingen die in de socialistische
landen worden nagestreefd. 31 Er wordt niet naar gestreefd de relatie
tussen ideeënkader en beleid of aktie vast te leggen, als wel te w i j zen op problemen en verschillen in beleid, ervan uitgaande dat het
beleid zich afspeelt binnen een gegeven maatschappijordening en geformuleerd wordt binnen een kader van ideeën omtrent die maatschappijordening en de wenselijke of noodzakelijke ontwikkeling ervan. Op die
manier wordt recht gedaan aan de beperkingen en de alternatieven die
32
er zijn in het "soziale Handlungsräum"
. Het beleid wordt gezien
tegen de beperkingen die de maatschappij zelf stelt, maar laat het
beperkte aantal alternatieven dat er na voorgaande ontwikkelingen nog
is, open.
De idee dat in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek het beleid
binnen het kader van het Marxistisch-Leninistisch denken wordt gevormd
geldt voor het navolgende onderzoek als een vooronderstelling. Bij
voorbaat staat vast dat deze vooronderstelling sterk aanvechtbaar is.
In beide landen houden de beleidvoerders en ook sociale wetenschappers aan de juistheid ervan vast, tegen kritiek van buiten en ook van
binnen deze landen. 33 Belangrijk voor het vasthouden hier aan de
vooronderstelling is echter de zinvolheid ervan voor het opsporen
van problemen die zich bij het uitvoeren van het beleid voordoen en
voor het vergelijken van het beleid in verschillende

socialistische

landen. Overigens sluit de vooronderstelling niet uit dat de verwijzing naar het Marxisme-Léninisme die bij de beleidsvorming in beide
landen plaatsvindt ook een rechtvaardigende funktie kan hebben.
Hier zij reeds vermeld, dat het onderzoek geen Marxistisch onderzoek
is. Het denken van Marx en Engels (en Lenin) ligt zeker niet ten
grondslag aan het vergelijkend onderzoek zelf. In het onderzoek wordt
uitgegaan van de idee dat het te vergelijken beleid binnen het Marxistisch-Leninistisch denken geformuleerd wordt, en het із daarom dat
centrale elementen uit dit denken in hoofdstuk I aan de orde komen.
Het onderzoek sluit in dit opzicht enigszins aan bij studies, zoals
die van Udo Bermbach over vormen van radenstelsels, waarin eenzelfde
uitgangspunt wordt gehanteerd. 35 Voor China heeft met name Jack Gray
analoge pogingen gedaan het beleid tegen de achtergrond van het Mao
ïsme te interpreteren, terwijl voor de Sowjet-Unie het werk van David

- 11 Lane dient genoemd en er ook vergelijkbaar onderzoek is verricht bij
de theorievorming rond de "Ubergangsgesellschaften".

De Pool Wlodzi-

miers Brus heeft als een van de weinigen geprobeerd op een theoretisch niveau met eenzelfde uitgangspunt verstehillende modellen van
socialistische ekonomie te onderscheiden. 37 Het navolgende onderzoek
is, ook als het er niet steeds direkt bij aansluit, door deze literatuur geïnspireerd, die helaas maar een randverschijnsel vormt in het
totaal van de "communist studies".

e. Plaats binnen de politicologische studie van

ontwikkelingslanden

De bezwaren die zijn in te brengen tegen de gangbare methodiek in de
vergelijkende politicologie gelden nog in sterker

mate voor de poli-

ticologische studie van ontwikkelingslanden. De begrippen waarmee de
politieke stelsels van deze landen worden aangeduid hebben zonder
uitzondering een negatieve klank en abstraheren volledig van de algemene historische en meer specifiek ekonomische en kulturele geschiedenis van deze landen, alsmede van de internationale positie waarin
ze zich geplaatst zien. Het gebruik van uitgebreide data-bestanden en
van verfijnde statistische technieken heeft de studie van ontwikkelingslanden eer belemmerd dan bevorderd. Zo zijn politieke

stelsels

in landen die wat betreft hun achtergrond weinig of niets met elkaar
gemeen hebben in één kategorie ondergebracht op grond van de aanwezigheid van een parlement of de afwezigheid ervan, zonder dat er ook maar
enig onderzoek is verricht naar de plaats van het parlement binnen
het politieke stelsel. Latijnsamerikaanse, Afrikaanse en Aziatische
landen worden steeds opnieuw gekategoriseerd, in een bepaalde rangorde geplaatst en anderszins verwerkt, waarbij vooral het uitgangspunt van de politieke stabiliteit bij voortduring als basis dient.
In de studie van ontwikkelingslanden zijn als twee centrale begrippen
politieke modernisering en politieke ontwikkeling te noemen. De tweede term komt ook in ons onderzoek voor, maar in een betekenis die volledig verschillend is van de gebruikelijke, weshalve hier in het kort
wordt ingegaan op deze gebruikelijke betekenis. Lucian Pey, die zich
met de theorievorming rond het begrip van de politieke

ontwikkeling

heeft beziggehouden heeft een aantal betekenissen onderscheiden waarvan als belangrijkste moet worden genoemd het proces van "nationbuilding", d.w.ζ. de ontwikkeling van een nationaal politieke een
heid, de ontwikkeling van een vergaande integratie en de ontwikke39
ling van een specifieke politieke kuituur.
Kulturele en strukturele faktoren zijn er betrokken bij politieke ontwikkeling en volgens

- 12 Pey moeten gelijkheid, kapaciteit en differentiatie als de belangrijkste dimensies ervan worden beschouwd, die overigens niet noodzakelijk probleemloos samengaan. Politieke stabiliteit staat centraal in het begrip politieke ontwikkeling en zonder verdere uitleg
wordt politieke ontwikkeling als evolutieproces beschouwd. Als een
van de achtergronden van het begrip kan gezien worden de behoefte in
de Noordatlantische politieke stelsels aan stabiliteit in de internationale verhoudingen. Het karakter van deze verhoudingen wordt
niet aangeroerd en het verschil in levensomstandigheden tussen rijke
en arme landen wordt op een gemakkelijke manier weggepraat. Zo besluit Pey zijn boek over politieke ontwikkeling als volgt:"Indeed,
within the context of forseeable human history, equality in living
standard among nations will never come about. But this is not a
shocking statement, for even in the most affluent countries there
will remain great differences from region to region.... What counts
is the fact that progress is possible everywhere, and that people's
satisfaction in life depends upon what is happening immediately about
them and not in the technical comparisons of statisticians and economists".
Deze zelfde bezwaren van evolution!sme en het abstraheren van de internationale verhoudingen geldei de theorievorming rond het begrip
politieke modernisering.

Ook dit begrip is moeilijk te omschrijven,

maar het wordt in het algemeen minder gebruikt dan politieke ontwikkeling. Belangrijker is dat er veel meer plaats is voor allerlei maatschappelijke faktoren binnen de theorievorming rond dit begrip.
Bij Marion Levy jr. en David Apter, die zich op dit terrein bewegen,
is de preokkupatie met stabiliteit veel minder dan bij de struktureel-funktionalisten die zich met politieke ontwikkeling bezighouden.

Processen van ekonomische groei worden niet marginaal bespro-

ken, maar vormen een onderdeel van deze benadering die veel meer interdisciplinair geschiedt en over het algemeen veel gevoeliger lijkt
voor de problematiek van ontwikkelingslanden dan de aanpak van de politieke ontwikkeling, ook al door het in het onderzoek betrekken van
ontwikkelingsprocessen in de ekonomisch ontwikkelde landen. Een zinvolle bijdrage van de moderniseringsstudies aan het signaleren van
problemen in ontwikkelingslanden kan echter pas ontstaan wanneer deze
landen worden geplaatst binnen het kader van de internationale verhoudingen. Eerst dan kunnen de centrale ontwikkelingsproblemen en de
beperkingen waaraan de nationale overheden in deze landen zijn gebonden feitelijk duidelijk worden gemaakt. Het diep inwerken van de in-

-Internationale verhoudingen op de binnenlandse ontwikkelingen in de
ontwikkelingslanden maakt studie van alleen deze binnenlandse ontwikkelingen tot een weinig vruchtbare zaak. Er zijn belangrijke pogingen ondernomen dit kader van internationale betrekkingen en de
inwerking op binnenlandse problemen aan te geven, met name ten aanzien van Latijns Amerika. De aldaar ontwikkelde "dependencia,,-theorieën die deze inwerking behandelen maken zich los van de ideeën die
in de ontwikkelde landen overheersen en zijn daar nog minder aan gebonden dan de in West-Europa ontwikkelde aanzetten.
Het zijn deze
onderzoekingen die een centrale plaats zouden moeten innemen in de
studie van ontwikkelingslanden. Voor het navolgende onderzoek zijn
ze weliswaar niet direkt van belang, maar ook voor de Sowjet-Unie en
de Chinese Volksrepubliek geldt dat er in het landbouwbeleid rekening moet worden gehouden met de internationale positie van deze
landen. De vrij grote mate van isolatie waarin het beleid is doorgevoerd maakt analyse van buitenlandse invloeden niet overbodig;
deze afzondering is slechts te verklaren uit de aanwezigheid van
(potentiële) buitenlandse invloeden.
Wat betreft de relatie met moderniserings- en ontwikkelingsstudies
moet gezegd worden dat deze nauwelijks aanwezig is. Er is bewust gekozen voor een vergelijkingskader dat uitsluitend voor ontwikkelingen in socialistische landen geldig kan zijn. Pogingen de ontwikkelingen in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek in een groter
vergelijkingskader te passen blijven achterwege. Eerst wanneer het
beleid in de landen, met inachtneming van specifieke historische omstandigheden en specifieke ontwikkelingsdoelen
op meer punten
met elkaar vergeleken is heeft inpassing in een ruimer omschreven
kader zin.
Paragraaf 2: Inhoud en opzet van de studie; relevantie ervan
a. Inhoud en opzet van de studie.
Br vindt een vergelijkend onderzoek plaats naar het landbouwbeleid
in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China. Uitgangspunt van de
vergelijking is dat de doelstellingen van het landbouwbeleid in beide landen geformuleerd zijn binnen het kader van het denken van Marx,
Engels,en Lenin over socialistische maatschappijtransformatie, en dat
met het overheidsbeleid een dergelijke ontwikkeling wordt beoogd. Het
beleid wordt vergeleken op de prioriteiten die er binnen de doelstellingen die in dit denken onderscheiden kunnen worden, gelegd worden. De
ideeën die het kader vormen, waarbinnen de beleidsdoelen
in de

-
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Sowjet-Unie en in China zijn geformuleerd komen in hoofdstuk I I , paragraaf 1 en 2 aan de orde. In paragraaf 1 worden de ideeën van Marx,
Engels en Lenin over maatschappijtransformatie

in de richting van

het socialisme aangegeven, nog zonder verwijzing naar de internationale verhoudingen waaronder die transformatie plaatsheeft. Paragraaf
2 geeft de ideeën van Lenin en ook van tijdgenoten van Lenin, over
die internationale verhoudingen. Omdat behandeling van deze ideeën
niet goed mogelijk is zonder direkte verwijzing naar empirische gegevens worden deze, voorzover ze op de internationale positie van
China en de Sowjet-Unie betrekking hebben, ook in paragraaf 2 behandeld. De ideeën in deze paragrafen worden als uitgangspunt voor het
te onderzoeken landbouwbeleid beschouwd en daardoor kunnen verschillende elementen van het beleid eerst in de eropvolgende paragraaf
omschreven worden. Terwille van de overzichtelijkheid worden in deze
derde paragraaf van hoofdstuk II alle begrippen behandeld die nadere
omschrijving behoeven en wordt de probleemstelling nader uitgewerkt.
De ideeën van Marx, Engels en Lenin worden weergegeven aan de hand
van hun werken en niet op basis van interpretaties van deze werken
in de Sowjet-Unie en China. Dat laatste zou veeleer vereist zijn
wanneer het onderzoek zich zou richten op de geldigheid van de vooronderstelling van het onderzoek. Gegeven de vooronderstelling kunnen
interpretatieverschillen in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China
buiten beschouwing blijven. Er wordt vanuit gegaan dat het beleid in
de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek wordt geformuleerd binnen
het kader van de ideeën, zoals ze hier worden weergegeven. Om de vooronderstelling niet bij voorbaat alle realiteitswaarde te ontnemen
heeft ze uitsluitend betrekking op de centrale ideeën, zoals die in
hoofdstuk I I , paragraaf 1 en 2 worden weergegeven.
De ideeën van Stalin en Mao Tse-toeng kunnen niet als een gemeenschappelijk uitgangspunt voor het beleid in beide landen worden beschouwd. De ideeën van Stalin hebben weliswaar gedurende enige tijd
invloed gehad in de Chinese Volksrepubliek, maar ze zijn geen zo onafhankelijke kracht als de ideeën van Marx en Lenin en zijn voorwerp
van wisselende beoordeling in China tijdens de onderzochte periode.
Gezien de plaats van Mao en Stalin bij de beleidsvorming in de SowjetUnie en China afzonderlijk komen hun ideeën over het beleid aan de
orde bij de behandeling van het landbouwbeleid in deze landen.
Naast een overzicht van de ideeën die het uitgangspunt vormen van het
beleid is een kort historisch overzicht van de ontwikkelingen in de
Sowjetrussische en de Chinese landbouw tot aan de onderzochte periode

- 15 noodzakelijk. Alleen zo kan de toestand duidelijk worden gemaakt
waarop het beleid betrekking heeft en waarin het beleid wordt geformuleerd, en kunnen verschillen in prioriteit verklaard worden. Hoofdstuk III geeft een overzicht tot aan de Russische (191?)t respektievelijk Chinese (19^9) revolutie. De periode tussen deze revoluties
en de struktuurveranderingen komt in de hoofdstukken die aan elk van
de landen afzonderlijk gewijd zijn aan de orde.
Hoofdstuk IV behandelt de middelen van het beleid per beleidsdoelstelling, d.w.z. afzonderlijk voor elk van de doelstellingen die in
hoofdstuk II zijn onderscheiden. Afhankelijk van de prioriteit die
er op elk van deze doelstellingen kan liggen, is het mogelijk drie
verschillende beleidsmodellen op te stellen waarin de middelen en
de nevendoelstellingen van het beleid zijn omschreven die onderdeel
vormen van de prioriteitenkeuze. Er worden drie modellen geformuleerd
die elk de elementen van een beleid, gericht op één bepaalde prioriteit, weergeven.
In de eropvolgende hoofdstukken V t/m X is
het landbouwbeleid in
de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek vergeleken aan de hand
van de elementen in deze modellen, zodat kan worden onderzocht of
het beleid in beide landen met een of met meer modellen van beleid
overeenkomt. Er кал zowel een gelijksoortige ontwikkeling zijn ge
weest, waarin eenzelfde beleidsmodel is gevolgd, als een ongelijk
soortige ontwikkeling, die inhoudt dat niet hetzelfde beleidsmodel
wordt gevolgd. Zou de ontwikkeling in (een van) beide landen in het
geheel geen overeenkomst vertonen met een van de beleidsmodellen dan
zijn er drie mogelijkheden, te weten a. een weinig konsistente ont
wikkeling in de Sowjet-Unie en/of China waarin middelen zijn aange
wend die niet binnen het nastreven van een bepaalde doelstelling pas
sen; b. de afwezigheid van een duidelijke prioriteit in (een van)
beide landen. Gezien de spanning die er kan bestaan tussen ontwikke
lingen in de richting van de drie doeleinden lijkt het stellen van
prioriteiten echter onontkoombaar; c. de modellen zijn een onjuist
uitgangspunt van het vergelijkend onderzoek. Daarnaast blijft de mo
gelijkheid bestaan dat de relatie tussen het gemeenschappelijk idee
enkader en de beleidsmodellen niet juist is.
Het landbouwbeleid wordt voor beide landen afzonderlijk behandeld.
Wel wordt in de hoofdstukken over de Chinese landbouw gerefereerd
aan ontwikkelingen in de Sowjet-Unie. Doordat zo vooruit gelopen
wordt op de konklusies in hoofdstuk XI zijn deze uiterst summier ge
houden.
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Het onderzoek naar de inhoud van het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie
(hoofdstukken V, VI en Vil) en de Volksrepubliek China

(hoofdstukken

VIII, IX en X) geschiedt op de volgende wijze: Er wordt eerst een longitudinaal onderzoek verricht naar de veranderingen die zich in de
landbouw voordoen, inhoudende een onderzoek dat zich uitstrekt over
een aantal jaren vó6r en een aantal jaren na de struktuurveranderingen.

Voor de aanwending van middelen, zoals in hoofdstuk IV omschre-

ven, alsmede voor de veranderingen die - met alle beperking - uitsluitsel zouden kunnen verschaffen over het effekt van deze middelen
zijn de eerste twee hoofdstukken van elk land afzonderlijk gereserveerd. In het er op volgende hoofdstuk worden beleidsdokumenten behandeld die betrekking hebben op het landbouwbeleid en die aanwijzingen zouden kunnen verschaffen over de prioriteiten die de beleidsvoerders voor ogen hebben gestaan. Deze prioriteiten van het beleid
in beide landen worden dus eerst afgeleid uit de aanwending van middelen in de landbouw en uit de ontwikkelingen die als een gevolg van
deze aanwending van middelen kunnen worden beschouwd. Het beeld dat
hierdoor van de prioriteiten ontstaat wordt vervolgens gekontroleerd
aan de hand van dokumenten waarin de beleidvoerders hun prioriteiten
uiteenzetten. Alleen een samengaan van onderzoek naar de prioriteiten
die uit de ontwikkelingen naar voren komen en naar de prioriteiten
zoals die door de beleidsvoerders zelf worden geschetst^ kan een enigezins kompleet beeld geven van het gevoerde beleid. Onderzoek naar a l -
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leen de doelen
zoals de beleidsvoerders die formuleren
kan voorbijgaan aan niet-uitgesproken doelstellingen, terwijl onderzoek naar
de ontwikkelingen in de landbouw op zichzelf geen onderzoek is naar
het beleid, gezien de mogelijke aanwezigheid van ontwikkelingen die
47
in het beleid niet bedoeld zijn.
Het onderzoek beperkt zich, voorzover het de ekonomische ontwikkeling van de landbouw betreft, vrijwel geheel tot de centrale onderdelen van de agrarische sektor. Voor beide landen is dat de verbouw
van granen en met name van voedselgranen; daarnaast wordt zijdelings
aan de veeteelt aandacht besteed. Voor andere, op zichzelf belangrijke, onderdelen van de landbouw kan in een vergelijkend

onderzoek

nauwelijks plaats worden ingeruimd, zoals ook aan de verscheidenheid
van landbouwgebieden weinig recht kan worden gedaan. De keuze wordt
in de desbetreffende hoofdstukken nader toegelicht.
Tenslotte dient hier een opmerking gemaakt te worden over het empirisch materiaal waarvan gebruik is gemaakt. Omdat er geen nieuwe analyse is beoogd van ontwikkelingen in de Sowjet-Unie en de Chinese
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van vrijwel uitsluitend buitenlandse bronnen, d.w.z. bronnen van
buiten de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek. Alleen voor de
Sowjet-Unie is er een klein aantal publikaties uit dat land zelf verwerkt. Deze bevestigen echter over het algemeen het beeld van het
landbouwbeleid zoals dat in eerdere buitenlandse publikaties naar
voren komt. Voor de gegevens die er over ontwikkelingen in de Sowjet-Unie voorhanden zijn, lijkt het probleem van de betrouwbaarheid
van het empirisch materiaal zich dan ook nauwelijks voor te doen.
Dat geldt niet voor de Volksrepubliek. Buitenlandse onderzoekers interpreteren daarvan vaak min of meer officiële gegevens, maar zijn
niet steeds eensluidend in hun oordeel. Er bestaat daarmee zowel een
verschil tussen deze Chinese gegevens en interpretaties ervan in het
buitenland als tussen de interpretaties onderling. De diskussie die
er naar aanleiding hiervan wel gevoerd is in buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften betreft echter doorgaans de absolute hoogte van
allerlei gegevens. De ontwikkelingen over meer jaren worden vrijwel
steeds min of meer eensluidend beoordeeld, waarbij ook niet in sterke
mate wordt afgeweken van wat er in China zelf aan ontwikkelingen b e kend wordt gemaakt. Om deze ontwikkelingen duidelijk te maken zijn er,
waar dat nodig lijkt, ook indexen ontwikkeld en in tabellen weergegeven. Met alle gevaren en bezwaren die er aan buitenlandse èn Chinese
bronnen kleven, lijkt het toch wel mogelijk op basis van die bronnen
een algemeen beeld te geven van bepaalde ontwikkelingslijnen. Waar er
in het geheel geen overeenstemming bestaat over de (interpretatie van)
ontwikkelingen die zich in de Volksrepubliek voordoen, is dat in de
betreffende hoofdstukken vermeld.
b. Relevantie van het onderzoek
Mede vanwege het feit dat de studie in ernstige mate afwijkt van wat
gebruikelijk is in de vergelijkende politicologie verdient de relevantie ervan nadere toelichting. Het gaat daarbij om zowel de theorems
tische en methodische als de maatschappelijke relevantie.
Over de maatschappelijke relevantie kan het volgende gezegd worden.
In Rusland en China

is de landbouw ten tijde van de Russische, res-

pektievelijk de Chinese, revolutie veruit de belangrijkste

ekonomisehe

sektor en is de meerderheid van de bevolking direkt bij de landbouw
betrokken. In beide landen worden na de revolutie spektakulaire pogingen gedaan tot een proces van algemene maatschappelijke ontwikkeling te komen, in een beleid dat zich uiteraard ook op de landbouw
richt. Gezien de overheersende plaats van de landbouw in de Russische
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en Chinese maatschappij moeten de ontwikkelingen die er in de landbouw hebben plaatsgevonden zelfs als het centrale element binnen de
maatschappelijke ontwikkeling gezien worden. Een beoordeling van deze maatschappelijke ontwikkeling kan dan ook niet voorbijgaan aan
het beleid dat er ten aanzien van de landbouw en de landbouwende bevolking is gevoerd. Eerst wanneer de centrale elementen in de maatschappelijke ontwikkeling onderzocht zijn kan deze ontwikkeling met
die in andere, niet-socialistische landen vergeleken worden. Dan
kunnen er ook uitspraken worden gedaan over de vraag of de maatschappi jontvikkeling zoals die plaatsvindt in de socialistische landen als
een zinvol alternatief voor andere vormen van maatschappelijke
wikkeling beschouwd kan worden. De maatschappijtransformatie

ont-

in de

richting van het socialisme dient daartoe wel geplaatst te worden
tegen de historische achtergrond ervan en tegen de achtergrond van
de ideeën die eraan ten grondslag liggen. Dat gebeurt hier met de
agrarische ontwikkeling in de twee belangrijkste landen waarin het
overheidsbeleid zich op een dergelijk transformatieproces richt.
Wat betreft de mogelijke relevantie van het onderzoek voor de specifiek agrarische ontwikkelingen elders moet het volgende

opgemerkt

worden. Er wordt van afgezien uit de agrarische ontwikkelingen in de
Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek lering te trekken ten behoeve van de landbouwontwikkeling elders in de wereld, dan wel expliciete beleidsadviezen aan het onderzoek toe te voegen en wel om
de volgende reden.
In het onderzoek wordt veel nadruk gelegd op de verschillen, onder
meer in de aard van het produktieproces in beide landen. Wanneer in
het onderzoek zo sterk met die verschillen rekening wordt gehouden
lijkt het geen goede zaak algemene beleidsadviezen of konklusies ten
aanzien van de ontwikkelingen elders op te stellen, zonder dat rekening kan worden gehouden met de aard van het agrarisch produktieproces aldaar en met maatschappelijke omstandigheden in het algemeen.
De vraag of het "Sowjetrussische model" dan wel het "Chinese model"
navolging zouden behoeven, komt niet aan de orde. In de konklusies
wordt slechts een enkele opmerking gemaakt over de mogelijkheid van
een relevantie van het Russische en het Chinese beleid voor de landbouw elders, en dan nog toegespitst op de vraag of problemen die met
dat beleid in de Sowjet-Unie en China samenhangen, te vermijden zijn.
Overigens kan het onderzoek slechts een bijdrage leveren aan diskussies over de relevantie van het Sowjet- en het Chinese landbouwbeleid door de informatie die het verschaft over dat beleid.
De methodische relevantie van het onderzoek is daarin gelegen dat een
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waarmee het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek vergeleken kan worden. Ook voor de bestudering van het
beleid in andere landen die dezelfde uitgangspunten van beleid kennen, kan een dergelijk kader bruikbaar zijn. Het kader geldt in ieder geval slechts een beperkt aantal landen; de gemeenschappelijke
uitgangspunten van het beleid in deze landen vormen de basis van de
vergelijking. Daarnaast is geprobeerd in de vergelijking een onderzoek naar agrarische ontwikkelingen en een onderzoek naar de beleidsdokumenten op dat gebied naast elkaar te verrichten, iets wat tot op
heden nog steeds ongebruikelijk is in de analyse van het overheidsbeleid.
Ten aanzien van de theoretische relevantie moet opgemerkt worden dat
het onderzoek niet uitgaat van bestaande theorieën die (al dan niet
direkt) betrekking hebben op het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie
en de Chinese Volksjrepubliek. Deze zijn ofwel beperkt van aard en
omvatten alleen ekonomische variabelen, ofwel ze omvatten, binnen
het bredere kader van de vergelijkende politicologie, of de "communist studies", weinig terzake relevante variabelen, die sterk gebonden zijn aan de ontwikkeling in andere maatschappijen. Het onderzoek is beschrijvend van aard; het is een vergelijkende beschrijving van beleid. Het onderzoek heeft wel een zekere exploratieve
funktie, waar het gaat om de vergelijking van ontwikkelingen in landen waarin het overheidsbeleid gericht is op verandering van de maatschappij in de richting van het socialisme, op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten van beleid. De theorievorming omtrent ontwikkelingen in socialistische landen kan daardoor wellicht op een manier plaatsvinden die minder aan ontwikkelingen in de niet-socialistische landen gebonden is. Anders dan in de vergelijking van politieke stelsels, maar min of meer op eenzelfde wijze als in de vergelijking van ekonomische stelsels gebruikelijk is , worden de pogingen
in de socialistische landen een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling op gang te brengen of in stand te houden, serieus genomen en wordt er ook ingegaan op de inhoud van die ontwikkeling.

- 20 HOOFDSTUK I I : Gemeenschappelijke uitgangspunten: Marxisme-Léninisme
en de opbouw van een socialistische
Paragraaf

maatschappij

1 : Binnenlandse ekonomische en politieke

ontwikkeling

Wanneer de Kommunistische Partij, dan nog Sociaal-Demokratische Partij van Rusland (Bolshewieken), in oktober 1917 in Rusland aan de
macht komt, bevindt het land zich, ondanks een begin van industrialisatie, nog in een agrarische ontwikkelingsfase. In veel sterkker mate geldt dit voor China, wanneer de burgeroorlog in 19^9 wordt
beëindigd en de Kommunistische Partij de Volksrepubliek uitroept.
Beide Partijen pogen een transformatie van de maatschappij te verwezenlijken. Ze streven een aantal doelstellingen na die een vroegkapitalistische of zelfs nog half-feodale maatschappij tot een socialistische moeten maken. De ideeën die in de Partijen leven over deze
transformatie sluiten expliciet aan bij het onderzoek van Karl Marx
en Friedrich Engels naar de wetmatigheden van de kapitalistische produktiewijze. Naast de werken van Marx en Engels vormen ook het onderzoek en de theorieën van Wladimir Iljitsj Lenin over de sociale en
ekonomische toestand in Rusland en over de transformatie van de Russische maatschappij uitgangspunt en, in mindere mate, neerslag van
het beleid dat na de revolutie in Rusland gevoerd wordt. Ook voor de
Chinese Volksrepubliek zijn de ideeën van Lenin steeds expliciet
een belangrijk uitgangspunt voor de formulering van het ontwikkelingsbeleid. Beide Partijen noemen het Marxisme-Léninisme bij voorduring
als hun theoretische grondslag.
a. Marx en Engels
Bij Marx en Engels treft men geen wei-omschreven theorie aan over de
socialistische maatschappij, evenmin als over de transformatie van
een kapitalistische, of zelfs voor-kapitalistische, in een socialistische maatschappij. Zij hebben zich gekoncentreerd op een analyse
van de ontwikkelingswetten van het kapitalisme. De voor-kapitalistische produktiewijzen en de ermee samenhangende

maatschappijvormen

komen vooral aan de orde voor zover noodzakelijk voor de analyse van
de kapitalistische produktiewijze ; het zou te ver gaan te beweren
dat zij alleen als incidenteel, illustratief vergelijkingsmateriaal
2
worden gebruikt. De socialistische maatschappij wordt in het dialektisch denken van Marx en Engels gezien als een gedeeltelijke negatie
van de kapitalistische verhoudingen. Zij omschrijven een aantal trekken van de socialistische maatschappij vanuit de wetmatigheden die de

21 ontvikkeling kenmerken van de kapitalistische produktiewijae en de
maatschappijvorm, waarin die produktiewijze de overheersende is. Zo
kunnen uit Marx 1 en Engels' verken toch enige kenmerken van een socialistische maatschappij naar voren worden gehaald, die onderling
een duidelijke samenhang vertonen.
In de fase van het kapitalisme neemt volgens Marx het maatschappelijk
karakter van de produktie voortdurend in sterke mate toe, zoals onder
meer tot uitdrukking komt in de steeds verdergaande arbeidsverdeling,
en deze ontwikkeling wordt in de socialistische maatschappij noodzakelijk voortgezet. De direkte producenten nemen in de overgang naar
het socialisme maatschappelijke funkties op zich, zoals het planmatig
vastleggen van de produktie, die in de kapitalistische produktiewijze
niet op het nivo van de maatschappij worden vervuld en waarvoor ook
geen konkrete struktuur bestaat. Door arbeid in samenwerking met elkaar, door arbeidsassociatie, wordt het mogelijk de spontane werking
van de waardewet waarin de markt zorgt voor het op elkaar afstemmen
3
van vraag en aanbod van alle waar, te laten verdwijnen. De werking
4
van de waardewet wordt ondervangen door planmatige produktie , zoals
die in het kapitalisme wel plaatsvindt binnen een bedrijf, maar niet
binnen de maatschappij als geheel; op dat nivo heersen volgens Marx
toeval en willekeur:
"Statt dass in der Manufaktur das eherne Gesetz der Verhältniszahl
oder Proportionalität bestimmte Arbeitermassen unter bestimmte Funktionen subsumiert, treiben Zufall und Willkür ihr buntes Spiel in
der Verteilung der Warenproduzenten und ihrer Produktionsmittel unter
die verschiedenen gesellschaftlichen Arbeitszweige. Zwar suchen die
verschiedenen Produktionssphären beständig sich ins Gleichgewicht zu
setzen
Aber diese beständige Tendenz.... bestätigt sich nur
5
als Reaktion gegen die beständige Aufhebung dieses Gleichgewichts".
In de transformatie van de maatschappij verliest de arbeidsverdeling
volgens Marx haar karakter van "naturwüchsiges System"; ze wordt een
kenmerk van een vereniging van vrije mensen die met gemeenschappelijke
produktiemiddelen werken en die "ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft vorausgaben". De ontwikkeling naar het kommunisme houdt onder meer in,
"dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten,
diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre
gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer
7
blinden Macht beherrscht zu werden."
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dat de vrije producenten zich verenigen, samenwerken bij de arbeid
en samen van de produktiemiddelen gebruik maken, die alle gemeenschappelijk bezit zijn; in de overgangsfase naar het kommunisme zijn er
o

echter verschillende tussenstadia op dit punt denkbaar.

Het onder-

scheid in klassen, gebaseerd op het bezit in de dubbele betekenis van
eigendom en beheer van produktiemiddelen komt daardoor te vervallen.
Arbeid vindt niet meer plaats in dienst van of ten bate van bezitters
van produktiemiddelen en onafhankelijk van andere arbeidenden. Organisatie van de arbeid, als centraal kenmerk van de overgang naar het
kommunisme, houdt een bewuste arbeidsverdeling in binnen elke organisatie waarin arbeid wordt verricht, en binnen de maatschappij als
geheel. Er wordt geproduceerd "für eine stets sich erweiternde Gestaltung des Lebensprozesses für die Gesellschaft der Produzenten",
dit in tegenstelling tot het kapitalisme waarin "die Produktion nur
Produktion für das Kapital ist."

9

Het kapitalisme heeft wel een historische missie: "Die Entwicklung
der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit ist die historische
Aufgabe und Berechtigung des Kapitals. Eben damit schafft es unbewusst die materiellen Bedingungen einer höheren Produktionsform".
Ook in de opbouwfase van het kommunisme, door Lenin de

socialistische

fase genoemd, moet er in voldoende mate geakkumuleerd worden en de
zorg ervoor kan niet aan de willekeur van individuen worden overgelaten omdat er in dat geval weer een versnippering zou optreden van
de produktiemiddelen die tijdens de kapitalistische periode zijn geakkumuleerd. De maatschappij dient als geheel, volgens Engels in
zijn "Anti-DUhring", de akkumulatie in handen te hebben. Evenals
voor het planmatig vastleggen van de prodiiktie dienen er ook op dit
punt een of meer centraal besturende instellingen te zijn.

De ak-

kumulatie, de zorg voor ekonomische ontwikkeling, is des te belangrijker omdat de fase van het kommunisme alleen bereikt kan worden op
basis van een zeer hoge graad van ontwikkeling van produktiekrachten. Wanneer die ontwikkeling bereikt i s , is het mogelijk volledig
te voorzien in de materiële en geestelijke behoeften van de bevolking. De mens kan zich dan volledig ontplooien en tot een volledig
bewustzijn komen, d.w.z. zich bewust worden van de maatschappelijke
oorzaken van zijn levensomstandigheden en van het feit dat hij deze
omstandigheden kan wijzigen in samenwerking met anderen: "Die Gestalt
des gesellschaftlichen Lebensprozesses, d.h. des materiellen Produktionsprozesses, streift nun ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter deren
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rieller Existenzbedingungen".
Marx wijst erop dat organisatie van de arbeid die maatschappelijk
geleide produktie en akkumulatie mogelijk maakt eerst ontstaan na
een zeer lang en moeizaam ontwikkelingsproces. Dat geldt bij uitstek voor het platteland. Boeren doen maar moeizaam afstand van hun
partikuliere bedrijfjes, of bedrijven, en het is juist het bestaan
van veel kleine landbouwbedrijven, van nauwelijks levensvatbare minifundia, dat al in de fase van het kapitalisme een archaïsch element vormt. Zo schrijft Marx over de perceelboeren in Frankrijk dat
deze "ungeheure Masse" in een weinig gedifferentieerde ekonomische
en sociale toestand verkeert, met slechts zeer weinige en ook weinig gevarieerde onderlinge betrekkingen. Hun produktiewijze laat
volgens Marx nauwelijks enige arbeidsverdeling toe: "(Das) Produktionsfeld, die Parzelle lässt in seiner Kultur keine Teilung der
Arbeit zu, keine Anwendung von Wissenschaft, also keine Mannigfaltigkeit der Entwicklung keine Verschiedenheit der Talente, keinen
Reichtum der gesellschaftlichen Verhältnisse". 1 3 Wat daarbij voor
Frankrijk geldt lijkt in nog sterker mate van toepassing op bijvoorbeeld Rusland, waar de boeren onder slechter omstandigheden leven
dan in West-Europa.
In Rusland bevinden de boeren zich in een situatie die ekonomische en sociale vooruitgang sterk belemmert, maar
er bestaan wel vormen van gemeenschappelijk bezit, die volgens Marx
uitgangspunt zouden kunnen zijn voor de overgang naar het kommunisme. In China is er sprake van enigszins eindere verhoudingen, maar
met min of meer dezelfde gevolgen (zie hoofdstuk lil).
De "mystische Nebelschleier" die er over het materiële produktieproces hangt is dus op het platteland in nog sterker mate aanwezig
dan in de steden. Het inzicht van de boeren in het verloop van ekonomische en politieke processen is volgens Marx wel zeer gering.
Niet slechts ekonomisch vormen ze een archaïsch element in de maatschappij, ook politiek zijn ze daardoor een sterk konserverende
macht. Hun gebrek aan politiek inzicht maakt bijvoorbeeld volgens
Marx in Frankrijk, van welk land hij de politieke gevolgen van de
agrarische verhoudingen uitgebreider heeft besproken, de diktatuur
15
van Napoleon III mogelijk.
Een verandering in het nivo van bewustzijn van de boeren is echter in hoge mate afhankelijk van verbetering van hun ekonomische en sociale toestand, d.w.z. van strukturele
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echter belemmerd door allerlei vooroordelen van de kant van de boeren.

De samenwerking van boeren en arbeiders zou het mogelijk ma-

ken langzame veranderingen teweeg te brengen in de struktuur van de
landbouw en in het bewustzijn van de boeren, zodat de materiële en
geestelijke scheiding tussen stad en platteland eindelijk wordt opgeheven. Deze scheiding vormt de grondslag van alle tot dan toe ontwikkelde niet-bewuste vormen van arbeidsverdeling en volgens Marx
kan zelfs de gehele ekonomische geschiedenis van de maatschappij in
17
de ontwikkeling van deze tegenstelling worden samengevat.
De tegenstelling tussen stad en platteland i s : "der krasseste Ausdruck der
Subsumtion des Individuums unter die Teilung der Arbeit, unter eine
bestimmte, ihm aufgezwungene Tätigkeit, eine Subsumtion, die den E i nen zum bornierten Stadttier, den Andern zum bornierten Landtier
macht und den Gegensatz der Interessen Beider täglich neu erzeugt...
Die Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land ist eine der ersten
Bedingungen der Gemeinschaft, eine Bedingung, die wieder von einer
Masse materieller Voraussetzungen abhängt...."

1 ft

Niet alleen ekonomisch is deze tegenstelling erg belangrijk. Wanneer
de produktiewijze op het platteland in sterke mate verschilt van die
in de stad, iets wat in verschillende perioden van primitieve akkumulatie voorkomt, d.w.z. in tijden van ekonomische vooruitgang in de
steden op kosten van het platteland, heeft dat grote gevolgen voor
de ontwikkeling van de maatschappij als geheel. 19 De opkomst van de
grote industriële bedrijven in de landbouw werkt de tegenstelling op
zichzelf nog niet weg, wel zorgt ze ervoor dat de ontwikkelingen in
de landbouw en daarmee op het platteland parallel gaan
20
die in de steden.

lopen aan

Samenwerking Van arbeiders en boeren kan het verschil in politieke
ontwikkeling doen verminderen en het voor verdere ekonomische ontwikkeling noodzakelijke bewustzijn bij de boeren versterken. Uiteindelijk resulteert dat in een kommunistisch bewustzijn, waarin maatschappelijke arbeid de materiële basis schept voor volledige menselijke ontplooiing. In plaats van "Mittel zum Leben" wordt arbeid tot
21
"das erste Lebensbedürfnis"
, verricht omwille van maatschappelijke
22
vooruitgang.
Overigens betekent dat niet dat de mens in het kommunisme alleen zou leven om te werken: "Das Bereich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äussere
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Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produk23
tion."
Het voor konsumptie bestemde gedeelte van de produktie kan
uiteindelijk volgens behoefte verdeeld vorden. Voor het zover is,
geschiedt verdeling, volgens Marx, nog naar arbeidsprestatie. Weliswaar is daarmee een voor ieder gelijk geldend kriterium voor de beloning geschapen, maar gezien de ongelijk verdeelde begaafdheid
blijft er "Recht der Ungleichheit" bestaan, als een van de "moedervlekken" van de voor-socialistische produktiewijze waarmee de nieuwe
maatschappij nog behept is. De gelijkheid wordt in ieder geval bevorderd doordat alleen de geleverde arbeidsprestatie geldt. Inbreng
van bezit vormt geen kriterium voor beloning meer.
Organisatie van de arbeid maakt volgens Marx en Engels planmatige
produktie en planmatige akkumulatie mogelijk en schept zo de materiële voorwaarden voor het ontstaan van een kommunistische maatschappij, en wel door onder meer de basis te vormen voor een verhoging van
het politiek bewustzijn. Aan de andere kant moet het bewustzijn verhoogd worden om vooral de boeren rijp te maken voor verdere ekonomische en politieke vooruitgang, 25 en daaraan moet gewerkt worden
in samenwerking tussen boeren en arbeiders. Deze ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en dienen dus min of meer gelijktijdig plaats te
vinden.
b. Lenin
Meer dan Marx en Engels heeft Lenin zich met het laatstgenoemde punt,
de samenwerking tussen boeren en arbeiders, bezig gehouden, ten dele
uiteraard binnen het kader van de taktiek die voor de omverwerping
van het staatsgezag gevolgd zou moeten worden. Evenmin als Marx en
Engels heeft hij een afgeronde theorie over de transformatie van kapitalisme naar socialisme, wel brengt hij een duidelijker fasering
in de ontwikkeling aan. Het opstellen van een afzonderlijke theorie
over de ontwikkeling van Rusland is z.i. niet nodig; de theorieën
van Marx en Engels gelden ook voor dat land. Dezelfde faktoren die
elders werkzaam zijn, zijn dat ook in Rusland: "Um zu verstehen in
welche Lage wir geraten sind muss man sagen, welchen Weg wir gegangen
sind, was uns bis an die sozialistischen Revolution herangeführt
hat. Herangeführt hat uns der Imperialismus, herangeführt hat uns
der Kapitalismus in seinen ursprünglichen Formen der Warenwirtschaft".
De werking van deze faktoren wordt door Lenin voor de
Russische situatie nader onderzocht.

- 26 Als drie belangrijkste problemen voor de periode van ekonomische en
politieke omwenteling ziet Lenin het afschaffen van de kapitalistische warenproduktie en de vervanging ervan door

socialistische

produktie, de onteigening van de uitbuiters en de overgang van de
27
produktiemiddelen in maatschappelijk eigendom.
De overgang hoeft
zich niet op alle punten tegelijk te voltrekken; er kunnen verschillende produktiewijzen naast elkaar bestaan, zoals in Rusland ook inderdaad het geval is. Zelfs na de revolutie, wanneer er in bepaalde
sektoren geproduceerd wordt binnen het kader van de

socialistische

produktiewijze, behoeven andere sektoren, en daarbij is met name
aan de landbouw te denken, niet noodzakelijk in de pas te lopen.
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Dit hangt samen met de historische taak van het kapitalisme. Het
verdringt feodale, persoonlijke afhankelijkheid en bevordert, ook in
de landbouw, koncentratie van de produktie; tevens zorgt het voor
het ontstaan van een klassenbewustzijn in de klassen die het kreeert. Het klassenbewustzijn van de arbeidersklasse wordt door L e nin vóór de revolutie begrepen als "das Verständnis dafür, dass das
einzige Mittel zur Verbesserung ihrer Lage... die Kampf gegen d i e . · .
29
aufgekommene klasse der Kapitalisten und Fabrikanten ist".
De
werking van het kapitalisme kan zich na de revolutie nog voortzetten en er is dan ook geen sprake van dat de staat onmiddelijk na de
revolutie afgeschaft zou kunnen worden. Zolang er klassen zijn, is
de staat een noodzakelijk instrument in handen van een van deze klassen; vóór de revolutie de kapitalistische, erna de proletarische en
zelfs wanneer het kapitalisme volledig verdwenen zal zijn, blijven
30
er aanvankelijk nog taken voor de staat weggelegd, aldus Lenin.
Het karakter van de staat als onderdrukker blijft bestaan zolang
er partikulier eigendom van de grond bestaat. 31
De positie van, vooral de middelgrote, boeren is er daarbij een
tussen bourgeoisie en arbeiders in, waardoor de samenwerking van de
arbeidersklasse met hen zeer bemoeilijkt wordt. "Schliesslich nimmt
die Bauernschaft, wie das ganze Kleinbürgertum überhaupt, auch unter der Diktatur des Proletariats eine mittlere, eine Zwischenstellung ein: einerseits ist das eine ziemlich bedeutende (und im rückständigen Russlandungeheuer grosse) Masse von Werktätigen, die durch
das gemeinsame Interesse der Werktätigen, sich vom Gutsbesitzer und
vom Kapitalisten zu befreien vereinigt wird, anderseits sind es isolierte Kleinunternehmer, Eigentümer und Händler. Diese ökonomische
Stellung lässt sie unvermeidlich zwischen dem Proletariat und der
Bourgeoisie hin und her schwanken... Gegenüber dieser Klasse- oder

- 27 diesen gesellschaftlichen Elementen - besteht die Aufgabe des Proletariats darin, sie zu führen, Einfluss auf sie zu gewinnen". 42
Het proletariaat maakt gebruik van het staatsapparaat om de klassenstrijd voort te zetten. Ook wordt de staat door het proletariaat en
de arme boeren tegen de rijke boeren gericht, als deze laatsten zich
als afzonderlijke ondernemers blijven opstellen. De arbeiders hebben
volgens Lenin een leidende rol, zowel voor de revolutie, wanneer de
staatsmacht overgenomen moet worden, als na de revolutie bij het
scheppen van materiële en geestelijke voorwaarden voor de overgang
naar het socialisme op het platteland. De boeren nemen een tweeslachtige positie in en hun positie wordt met name problematisch wanneer
de industrie zich in staatshanden bevindt, terwijl op het platteland
nog kapitalistische verhoudxngen heersen. 33 De diskussie op dit punt
bereikt in Rusland een hoogtepunt in het "industrialisatiedebat" in
de tweede helft van de jaren twintig (zie hoofdstuk Vil).
De band tussen boeren en arbeiders komt tot uitdrukking in het optreden van de Kommunistische Partij, die volgens Lenin de voorhoede van
het proletariaat en in mindere mate ook van de arme boeren dient te
omvatten.
De Partij dient zowel in de steden als op het platteland
aktief te zijn en ze heeft naast ekonomische ook politieke taken.
Centraal in de ekonomische taken van de Partij en van de overheid in
het algemeen 35 staat de ekonomische ontwikkeling. Op het platteland
is er volgens Lenin op dat punt een tweevoudige ontwikkeling nodig.
De eerste verandering voltrekt zich in de richting van de zelfstandige bedrijfsvoering en van kapitalistische verhoudingen. De landbouw kenmerkt zich in Rusland nog, volgens Lenin, door een groot aantal feodale elementen, die het ontstaan van grote partikuliere bedrijven tegengaan. Langzaam maar zeker ontstaan er volgens Lenin
toch kenmerken van een kapitalistische produktiewijze in de landbouw:
"Ein Versuch, die Bauernschaft durch die Verteidigung des Kleinbetriebes und Kleinbesitzes vor dem Ansturm des Kapitalismus zu retten,
würde bedeuten, die gesellschaftliche Entwicklung nutzlos aufzuhalten".
Met de ontplooiing van kapitalistische verhoudingen kan ook
het politieke bewustzijn van de boeren zich ontwikkelen, zich aanpassen aan en mentale voorwaarden scheppen voor het ontstaan van
grotere bedrijven waarop landarbeiders in loondienst arbeiden. Marx
geeft deze ontwikkeling globaal aan, Lenin houdt zich met de noodzaak ervan in Rusland bezig, daarbij een direkte ontwikkeling van
voor-kapitalistische naar socialistische verhoudingen afwijzend.
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Hij sluit zich dan ook meer aan bij de plaats van de boeren, zoals
door Marx in de "18. Brumaire" beschreven, dan bij de mogelijkheden
van een Russische afwijking van de daar geschetste ontwikkelingslijnen zoals Marx die onderkent in zijn brief aan Vera ZasuliÖ

(zie

hoofdstuk lil) en waarin direkt wordt voortgebouwd op voor-kapitalistische verhoudingen.
Het leiden van de maatschappij na de machtsovername dient volgens
Lenin te geschieden door de Kommunistische Partij. Wel wijst hij incidenteel ook op de taken van de plaatselijke revolutionaire raden
(sowjets) en de vakbonden, maar centraal staat de Kommunistische Partij. 37 Deze dient voortdurend eensgezind op te treden en kan zich
11

den Luxus von Diskussionen und Auseinandersetzungen" in de moeilijke

jaren na de revolutie maar nauwelijks veroorloven.

De ekonomische

ontwikkeling van de stad en platteland is volgens Lenin de voornaamste voorwaarde voor het ontstaan van het kommunisme in Rusland en
daarmee een van de centrale taken voor de Partij. Deze opgave is des
te moeilijker gezien de enorme achterstand van Rusland op West-Europa. "je rückständiger das Land ist, das infolge der Zuckzackwege der
Geschichte die sozialistische Revolution beginnen musste, desto
schwieriger ist für dieses Land der Übergang von den alten, den kapitalistischen Verhältnissen zu den sozialistischen". 39
De socialistische opbouw, die in 1917 kan beginnen, houdt in dat er
naast en ten behoeve van de ekonomische opbouw, in het kader waarvan de elektrifikatie van het platteland van groot belang i s , gewerkt wordt aan een nieuwe arbeidsdiscipline; "eine Disziplin der

ko
vereinigten organisierten Arbeiter und werktätigen Bauern".

Maat-

schappelijke arbeid wordt verricht "bei strengster Rechnungsführung,
Kontrolle und Aufsicht durch die organisierte Avantgarde... wobei
sowohl das Mass der Arbeit als auch der Entlohnung festgesetzt wer41
den müssen".
Pas in het kommunisme zullen mensen eraan gewend raken hun maatschappelijke plichten zonder bijzonder "Zwangsapparat"
42
na te komen.
Eerst in die fase wordt alle arbeid kommunistische
arbeid, d.w.z. onbetaalde arbeid ten dienste van de maatschappij,
vrijwillige arbeid die verricht wordt zonder dat men daarbij op b e loning rekent en uitsluitend "aus der (zur Gewohnheit gewordenen)
Erkenntnis von der Notwendigkeit der Arbeit für das Gemeinwohl..." 43
Voordat het echter zover is dat de kapitalistische arbeidsdiscipline,
die op uitbuiting en slavernij berust volgens Lenin, geheel zal zijn
verdwenen en de arbeiders en boeren bewust medewerken aan de opbouw
van het socialisme zal er nog een langdurig proces van politieke b e -

- 29 wustwording moeten plaatsvinden, zeker op het platteland. Dat proces houdt aan de ene kant in dat de plaats van de arbeiders en de
arme en middelgrote boeren tegenover de bezittende klasse duidelijk
wordt en de arbeiders en boeren zich tegen de bezittende klasse
richten. Aan de andere kant betekent het dat zij zich door het verrichten van agrarische arbeid inzetten voor de opbouw van een socialistische maatschappij. Aan de politieke opvoeding van de boeren
hecht Lenin grote waarde. Hij houdt de organisatoren van de partijarbeid op het platteland voor dat "Ihre Hauptarbeit eine instruktive^ agitatorische, propagandistische Arbeit auf Parteilinie sein
wird... Ihre Arbeit muss vielmehr so beschaffen sein, dass jeder
tüchtiger Instrukteur, Propagandist und Agitator, sogar, wenn er
kk Dat houdt
nur kurze Zeit im Dorfe tätig ist, Spuren hinterlässt."
tevens in dat er hard gewerkt moet worden aan het kulturele nivo van
de boeren. Gezien het half-barbaarse karakter van de plattelandskultuur is er volgens Lenin niet minder dan een kulturele revolutie nodig op het platteland.

45

De ideeën van Marx, Engels en Lenin over de socialistische opbouw
zijn als volgt zeer beknopt samen te vatten. De opbouw van het socialisme houdt in dat er gewerkt wordt aan een alliantie van arbeiders en boeren waarvan de voorhoede in de Kommunistische Partij verenigd is. De kapitalistische produktiewijze wordt langzamerhand verdrongen door de socialistische, waarin de produktiemiddelen gemeenschappelijk of maatschappelijk bezit zijn. In de arbeidsorganisaties
die er worden geschapen wordt er gezorgd voor toename van de produktie en voor vergroting van de akkumulatie, beide zo mogelijk planmatig vastgelegd, waardoor er een basis wordt geschapen voor verhoging van de materiële levensomstandigheden en voor het opheffen
van de ekonomische scheiding tussen stad en platteland. Tevens wordt
er zorggedragen, in een langdurig proces van agitatie en propaganda,
dat het bewustzijn van boeren en arbeiders verandert, zodat zij zich
bewust gaan inzetten voor maatschappelijke vooruitgang. Zeker wanneer
alle boeren in arbeidsorganisaties verenigd zijn en met produktiemiddelen in gemeenschappelijk of maatschappelijk bezit werken,verliest het klassenbewustzijn in belangrijke mate het polariserend karakter, omdat in ieder geval de materiële voorwaarden voor het verdwijnen van klassen in de landbouw zijn geschapen. Het kommunistisch
bewustzijn komt op de voorgrond en omdat het onderzoek zich vooral
richt op ontwikkelingen binnen de arbeidsorganisaties, wordt politieke ontwikkeling dan ook verder vooral uitgelegd als ontwikkeling

- 30 van het kommunistisch bewustzijn. Dat behoeft echter niet in te
houden dat klassen als zodanig ook geheel verdwenen zijn. De loontoedeling in de arbeidsorganisaties geschiedt in toenemende mate
volgens het principe loon naar arbeid of zelfs volgens het kommunistische principe loon naar behoefte. Ook de mentale

scheiding

tussen stad en platteland zal door deze ontwikkelingen uiteindelijk
verdwijnen. Er is hier sprake van ekonomische en van politieke ontwikkeling ook op het platteland, die elkaar wederzijds beïnvloeden.
Toch is het heel wel mogelijk dat deze processen in het begin nauwelijks tegelijk bevorderd kunnen worden, in welk geval er prioriteiten moeten worden gesteld.
Zo is het niet gemakkelijk een kontinu proces van vooruitgang in de
landbouwproduktie te bereiken. Een dergelijke vooruitgang vereist in
ieder geval een hoge investeringsgraad die niet steeds te verenigen
is met een verhoging van het levenspeil. Wanneer er inderdaad grote
offers van de boeren gevraagd worden is het een problematische

zaak

het politiek bewustzijn te verhogen; een dergelijke verandering kan
slechts plaatsvinden in samenhang met een verbetering van de materiële levensomstandigheden. De landbouwende bevolking zal niet probleemloos overgaan tot het aanvaarden van andere verdelingsprincipes en
tot het afstaan van eigendom wanneer tegelijkertijd de inkomsten
sterk dalen, bijvoorbeeld door een hoge akkumulatievoet. Aan de andere kant is het mogelijk het socialistische verdelingsprincipe te doen
inburgeren bij de boeren, maar er is dan kans op afnemende produktiviteit zolang het politiek bewustzijn nog niet in voldoende mate is
versterkt. Ook bestaat de mogelijkheid dat de investeringen een tijdlang moeten worden opgeschort, zodat er een materiële

geïnteresseerd-

heid van de boeren bij de produktie kan ontstaan die de basis kan
vormen voor een toenemende produktiviteit. Wat over akkumulatie gezegd is geldt vel bij uitstek voor investeringen in andere onderdelingen van de ekonomie, zoals de industrie wanneer de kosten van die
investeringen (mede) door de landbouw worden gedragen. De voordelen
van deze investeringen kunnen ook na lange tijd pas duidelijk worden;
iets wat vooral van de investeringen in de kapitaalgoederenindustrie
gezegd kan worden. Zo kan de noodzaak ontstaan voorrang te verlenen
aan hetzij een toename van de landbouwproduktie, en een grotere mate
van akkumulatie, betzij de opvoeding tot een kommunistisch bewustzijn, waarbij in deze gevallen aan het andere

ontwikkelingsproces

minder aandacht wordt besteed.
De binnenlandse èn buitenlandse omstandigheden waaronder wordt begon-

- 31 nen aan de opbouw van het socialisme kunnen een hoge mate van investeringen vereisen in bepaalde sektoren van de ekonomie. Andere ontwikkelingen kunnen daardoor bemoeilijkt worden. In de nuvolgende paragraaf komt de invloed van buitenlandse omstandigheden aan de orde.
paragraaf 2 : Marxisme-Léninisme en de internationale positie van Rusland en China
a. Ekonomische en politieke onafhankelijkheid
De wijze waarop de overgang van vroege ontwikkelingsfasen naar het
socialisme plaats zou kunnen vinden in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China,wordt uiteraard bepaald door de ontwikkelingsfase waarin beide landen zich bevinden alsmede door de ekonomische en politieke relaties met het buitenland. Deze relaties zijn ervoor verantwoordelijk dat binnen de ekonomische ontwikkeling de industriële ontwikkeling meer op de voorgrond komt te staan.
Het zijn met name de relaties met kapitalistische landen die bepaalde
eisen stellen aan de transformatie van de maatschappij in de richting
van het socialisme. Deze relaties moeten volgens Lenin gezien worden
in het licht van het imperialisme, dat een noodzakelijk kenmerk is
van het kapitalisme in een bepaalde ontwikkelingsfase. De imperialismetheorieën die er in het begin van de twintigste eeuw worden opgesteld, niet alleen door Lenin, maar ook door andere onderzoekers, zoals Bucharin en Hilferding bijvoorbeeld, bepalen mede de doelstellingen
van het latere ontwikkelingsbeleid in Rusland en China. Zowel Lenin
als Mao Tse-toeng hebben zich met de internationale positie, ekonomisch en politiek, van hun land, beziggehouden en hebben de gevolgen
van die positie voor de binnenlandse ontwikkeling aangegeven.
De
invloed van Lenins theorie wordt bevestigd door het feit dat in het
industrialisatiedebat in de jaren twintig slechts een zeer klein aantal ekonomisten een voortzetting noodzakelijk achten van internationale relaties die door Lenin uitdrukkelijk als belemmerend voor de
socialistische transformatie worden beschouwd. Daarbij komt dat Mao
zijn ideeën over het imperialisme ook aan Lenin ontleend heeft , zij
het dat hij zich in veel mindere mate met de internationale ekonomische
betrekkingen bezig houdt.
Het zijn met name de internationale kapitaalbewegingen, als centrale
elementen in de internationale ekonomische Verhoudingen, die in het
begin van de twintigste eeuw onderwerp zijn van imperialismetheorieen, waaronder die van Lenin. Er wordt gewezen op de kapitaalexport
van de grote Westeuropese staten Duitsland, Frankrijk en Groot-Brit-

- 32 tannië, die zich in een gevorderd stadium van industriële ontwikkeling bevinden. De kapitaalexport wordt als een van de kenmerken van
dat voortgesohreden ontwikkelingsstadium gezien en Lenin kan dan ook
zijn onderzoek ernaar de titel meegeven "het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme". In samenhang met het ontstaan van
een internationale arbeidsverdeling in het kader van de wereldekonomie en rnet monopolievorming binnen de geïndustrialiseerde kapitalistische landen, ontstaat er een steeds toenemende kapitaalstroom van
deze landen naar staten die zich in een minder gevorderd ontwikkelingsstadium bevinden. De ontwikkelde landen produberen een te grote
hoeveelheid industriële produkten om voldoende winstgevend in eigen
land af te zetten en hebben in samenhang daarmee een overschot aan
kapitaal, dat weliswaar in eigen land in het produktieproces ingezet
zou kunnen worden, maar dan minder winst zou opleveren dan wanneer
het naar het buitenland vloeit. Marx zegt daarover: "Wird Kapital ins
Ausland geschickt, so geschieht es nicht weil es absolut nicht im Inland beschäftigt werden könnte. Es geschieht weil es zu höherer Profitrate im Auslande beschäftigt werden kann".

Zowel de industriële

Produkten als het teveel aan kapitaal wordt afgezet in landen die
zelf alleen nog maar landbouwprodukten en grondstoffen kunnen leveren,
omdat de industrialisatie er niet of nauwelijks op gang is gekomen.
Op deze wijze verzekeren de kapitaalexporterende landen zich tevens
van een voldoende stroom landbouwprodukten en grondstoffen. Relatieve
overproduktie van industriële goederen, onderproduktie van landbouwprodukten en overproduktie van kapitaal zijn nauw met elkaar verbonden, aldus Bucharin, in navolging van Lenin.
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De ontwikkelde landen ontvangen enorme bedragen aan dividenden en
rente op het kapitaal dat zij in minder ontwikkelde landen hebben
uitgezet; die bedragen zijn zo hoog dat de relatie tussen deze twee
kategorieën van landen volgens Lenin langzaam overgaat in een rela50
tie van schuldeisers en schuldenaren.
De landbouwstaten blijven
importeurs van industrieprodukten die ze in veel gevallen niet geheel
kunnen financieren met hun exporten, waardoor de behoefte aan nieuw
kapitaal eerder toe- dan afneemt.

De investeringen in de niet-in-

dustriële staten dragen slechts weinig bij aan de ontwikkeling van
die landen; ze zijn vooral gericht op de behoefte van de industriële
landen zelf. "The cleavage between 'town and country' as well as the
'development' of this cleavage, formerly confined to one country only,
are now being reproduced on an tremendously enlarged basis. Viewed
from this standpoint, entire countries appear to-day as 'towns',

namely, the industrial countries, whereas entire agrarian territo52
ries appear to be 'country111
aldus Bucharin in zijn boek over wereldimperialisme, waarvoor Lenin na de revolutie een voorwoord heeft
geschreven.
Dit alles zou voor minder ontwikkelde landen de onmogelijkheid kunnen
betekenen tot een socialistische maatschappijtransformatie te komen,
als dat al zonder wereldrevolutie mogelijk zou kunnen zijn. 53 Voor
de politieke gevolgen van deze internationale ekonomische relaties
aan de orde komen, volgt eerst een kort overzicht van de plaats die
Rusland en China ten tijde van de revoluties, in 1917, respektievelijk
19^9, in de internationale ekonomie innemen.
Rusland is daarin een landbouwstaat. Gedurende een reeks van jaren
voor de Eerste Wereldoorlog is het land de grootste graanleverancier
ter wereld en dat niet vanwege een bloeiende landbouw, maar vanwege
gebrek aan industriële exportprodukten. De Russische export bestaat
in 191З voor 56,8$ uit landbouwprodukten en voor 38,7$ uit grondstoffen en halffabrikaten. 54 De handel voltrekt zich voor het grootste
gedeelte met West-Europa; Duitsland is de voornaamste handelspartner.
Naast het handelsverkeer is er een uitgebreid betalingsverkeer. Met
name West-Europa investeert enorme bedragen in de Russische industrie
en nog meer in de aanleg van spoorwegen. Als veruit grootste geld
schieter heeft Frankrijk in 1902 voor bijna zeven miljard goudfrank
in Rusland geïnvesteerd. In 191^ is dat bedrag, dat vooral in de vorm
van staatsleningen wordt gegeven, opgelopen tot 11,3 miljard frank,
zijnde een kwart van alle Franse investeringen in het buitenland. 55
De grote Russische banken werken, naar Lenin voorrekent, voor meer
56
dan tweederde met buitenlands kapitaal
en in het eerste decennium
van de twintigste eeuw is het land op een na de grootste schuldenaar
57
van Duitsland en België en de grootste van Frankrijk.
Vooraanstaande Russische ekonomisten uit die tijd, onder wie Tugan Baranowski,
wijzen op de noodzaak van deze kapitaalinvoei; zonder welke Rusland
58
zich volgens hen niet verder zou kunnen ontwikkelen.
De Russische
handel met het buitenland vertoont wel een exportoverschot dat in omvang wisselt, onder andere door wisselende oogsten en schommelingen
in wereldmarktprijzen voor de Russische landbouwprodukten, maar het
exportoverschot is doorgaans te klein om buitenlandse diensten en
renten op buitenlandse leningen op te kunnen brengen, waardoor steeds
opnieuw moet worden geleend. 59
In China zijn er in het begin van deze eeuw nog nauwelijks buitenlandse investeringen en Hobson kan zich anno 1902 nog in bespiege-

- з^ lingen begeven over de tijd dat China ooit wel aan de kontrole van
buitenlands kapitaal zal zijn onderworpen en over de "geneugten"
die dit toekomstbeeld voor West-Europa zal brengen.

Wanneer in

1911/1912 de Republiek wordt uitgeroepen belopen de totale buiten
landse investeringen anderhalf miljard dollar

, afkomstig van een

reeks van landen. De Eerste Wereldoorlog biedt Japan de mogelijkheid
een ekonomische monopoliepositie in China op te bouwen, uitlopend in
een omvangrijke kapitaalexport van Japan naar China, in de vorm van
zowel partikuliere investeringen als "staatsleningen". Tegen de tijd
van de volledig Japanse overheersing van Mantsjoerije in het begin
van de jaren dertig zijn de buitenlandse investeringen opgelopen
tot 3|2 miljard dollar.

Tot de Tweede Wereldoorlog is China voort

durend een exporteur van landbouwprodukten en van manufaktuurprodukten, waaronder textiel. Het land importeert industrieprodukten, met
de aanvulling dat het gedurende vele jaren ook nog landbouwprodukten
moet importeren om in de voedselbehoefte van de steden te voorzien,
In de jaren dertig bestaat de invoer in het nog niet door Japan g e 
annexeerde gebied voor iets meer dan de helft uit

industrieprodukten

en bewerkte grondstoffen; de Chinese export wordt voor driekwart g e vormd door landbouwprodukten en onbewerkte grondstoffen.
De positie van Rusland en China in het internationale handels- en k a 
pitaalverkeer is weliswaar niet helemaal gelijk te stellen, maar bei
de landen behoren tot het "platteland" van de wereldekonomie als ex
porteurs van landbouwprodukten en grondstoffen en als importeurs van
industrieprodukten en kapitaal.
De imperialismetheorieën, waaronder die van Lenin, beschouwen het opbouwen van koloniale rijken als een vorm van waarborg voor afzetmarkten en van zekerheid over toelevering van landbouwprodukten en grondstoffen. Ekonomische afhankelijkheid wordt gevolgd door politieke afhankelijkheid, het meest sprekend in het geval van het Britse Imperium, maar evenzeer geldend voor andere Westeuropese landen, zoals
Lenin laat zien.

6k

De opdeling van de wereld ziet hij als een van de

centrale kenmerken van het imperialisme: "Würde eine möglichst kurze
Definition des Imperialismus verlangt, so müsste man sagen, dass der
Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist. Eine
solche Definition enthielte die Hauptsache, denn auf einen Seite ist
das Finanzkapital das Bankkapital einiger weniger monopolistischer
Grossbanken... und auf der anderen Seite ist die Aufteilung der Welt
der Übergang von einer Kolonialpolitik, die sich ungehindert auf noch
von keiner kapitalistischen Macht eroberte Gebiete ausdehnt, zu einer
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restlos aufgeteilten Erde".
De plaats van Rusland is in dit verband niet geheel duidelijk. Midden-Azië en Siberië worden door Lenin als Russische koloniën beschouwd en een deel van Perzië als een semi-koloniaal gebied.
Rusland is dus volgens Lenin een koloniale mogendheid; aan de andere
kant zou er wellicht van potentiële politieke afhankelijkheid ten
opzichte van West-Europa gesproken mogen worden, hoewel Lenin dat
aanvankelijk niet doet. Met nadruk merkt hij echter op dat het "Finanzkapital... eine so gewaltige, man darf wohl sagen, entscheidene
Macht in allen ökonomischen und in allen internationalen Beziehungen
(ist), dass es sich sogar Staaten unterwerfen kann und tatsächlich
auch unterwirft, die volle politische Unabhängigkeit genieesen...
Aber selbstverständlich bietet dem Finanzkapital... die grössten Vorteile eine solche Unterwerfung die mit dem Verlust der politischen
Unabhängigkeit der Länder und Völker die unterworfen werden, verbunden ist".
Tot werkelijke politieke overheersing komt het voor 191^
niet, al doen Franse financiers wel pogingen het Russische (buitenlandse) beleid te beïnvloeden.
De interventiepogingen van onder
meer Frankrijk in de Russische burgeroorlog na de revolutie worden
echter door Lenin wel geïnterpreteerd als een ingrijpen, bedoeld om
de ekonomische verhoudingen van voor de Eerste Wereldoorlog te kunnen
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kontinueren.
Over de Eerste Wereldoorlog zelf spreekt hij als een
van de "imperialistische Kriege... um Absatzmärkte, um Anlagesphären
für das Kapital um Rohstoffe und billige Arbeitskräfte, d.h. um die
Weltherrschaft und um die Versklavung der kleinen und schwachen Völ70
kerwirtschaften."
China geeft een duidelijk beeld van koloniale overheersing te zien.
Vanaf de Eerste Wereldoorlog breidt het gebied dat Japan bezet houdt
zich gestaag uit tot meer dan duizend kilometer landinwaarts, met als
uitzondering de hoogvlakten van Foekien en Kiangsi in Zuid-China.
Japan koloniseert het land met een ekonomische politiek waarin bedrijven worden opgericht met gemengd Japans-Chinees kapitaal, zowel
industriële ondernemingen als transportbedrijven en banken. De Japanse kapitaalimport draagt onder meer bij aan de groei van de extraktieve industrie in China. 71 Er worden (prijs-)maatregelen genomen om
ervoor te zorgen dat China de landbouwprodukten waaraan in Japan behoefte bestaat kan leveren. Gebieden in China die doorgaans landbouwprodukten toegevoerd krijgen, zoals de grote steden, moeten nu geheel
in eigen voedselbehoefte voorzien; dit ondanks het feit dat de pro-
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Van een

semi-koloniaal gebied met vooral ekonomische overheersing door enige
mogendheden tegelijk, wordt China een door Japan gemonopoliseerde
kolonie. De tegenstelling tussen China en het Japanse imperialisme
wordt, volgens Mao Tse-toeng, de centrale tegenstelling waarmee de
Kommunistische Partij in China te maken heeft; ze verschuift de interne tegenstellingen naar de tweede plaats. 73
Het einde van de Tweede Wereldoorlog doet alle Japanse kapitaal overgaan in handen van Chinese ondernemers en van de Chinese regering.
Buitenlandse investeringen worden door de burgeroorlog belemmerd.
Er is zelfs sprake van desinvesteringen, want de Sowjet-Unie ontmantelt een deel van de industrie in het door haar bezette Mantsjoerije
en er is een kapitaalvlucht van enige honderden miljoenen dollars
tussen 19^6 en 19^9·
waaronder een van $00

Wel komen er leningen van de Verenigde Staten
miljoen dollar, onder meer bestemd voor de fi-

nanciering van wapenaankopen en van in China gedumpte Amerikaanse
konsumptiegoederen, dit in het kader van de Open Deurpolitiek. De
buitenlandse handel vertoont als geheel een scherpe daling tijdens
de burgeroorlog, kulminerend in een handelsembargo, door de Verenigde Staten in het kader van de Verenigde Naties in 1950 opgelegd (met
7^
de Verenigde Staten als grootste ontduiker).
Zo sluiten volgens
Mao de Verenigde Staten zelf met geweld de deur die daarvóór zo nodig
open moest blijven. "The door was open after liberation, but now
someone is using U.S. warships and their big guns to enforce the far
from sacred principle of the Blockaded Door".
Voor het bereiken van een maatschappijverandering in de richting van
het socialisme dient, meer nog dan de buitenlandse handel, de kapitaalimport, die bij Lenin centraal staat, in verband met eventuele
politieke reperkussies teruggebracht te worden. In ieder geval moet
de invloed van deze faktoren op het binnenlandse ekonomische proces
geminimaliseerd worden. Wat er aan kapitaalimport en aan buitenlandse handel plaatsvindt moet met garanties omgeven worden die waken
tegen invloed op de binnenlandse produktie en de ordening ervan. Zowel de Sowjet-Unie als China hebben gezorgd voor een monopolie op
de buitenlandse handel en voor vermindering van in- en uitvoer.
In de Sowjet-Unie wordt het aanwezige buitenlandse kapitaal onmiddelijk na de revolutie gekonfiskeerd en het betalingsverkeer vrijwel
geheel stopgezet. Buitenlandse investeringen worden tot een minimum
teruggebracht, zelfs wanneer als onderdeel van de Nieuwe Ekonomische
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vordt verruimd. De buitenlandse investeringen beperken zich in die
tijd tot enige ontginning van bodemschatten en ontwikkeling van de
bosbouw. Ze bedragen in 1925» tijdens het hoogtepunt van de N.E.P.,
niet meer dan ongeveer vijftig miljoen roebel. De handel loopt minder terug dan de buitenlandse kapitaalleveranties. In 1924/25 bedraagt ze een kwart van de handel die er in 1913 is geweest en ze
bevindt zich voor meer dan negentig procent in staatshanden. 77
China heeft twee voordelen op het gebied van buitenlandse ekonomische
betrekkingen die de Sowjet-Unie niet gehad heeft. Ten eerste is er
het ontstaan van de geïndustrialiseerde Sowjet-ekonomie, onafhankelijk van de Noordamerikaanse en Westeuropese volkshuishoudens. Nog
afgezien van de aard van de ekonomische orde in de Sowjet-Unie en,
daarmee samenhangend, van de buitenlandse ekonomische betrekkingen
78
van dat land,
ontstaat
voor China in ieder geval de mogelijkheid van een zekere keuze in de handelsbetrekkingen. De aanvankelijk bestaande handelsblokkade kan zo ten dele ontkracht worden door
handel met de Sowjet-Unie en andere Oosteuropese landen. Later, in
het begin van de jaren zestig is de keuzemogelijkheid opnieuw van
belang, wanneer de handelsbetrekkingen met de Sowjet-Unie sterk teruglopen. 79 Een tweede ontwikkeling is het opkomen van een aantal
politiek onafhankelijke landen, met name in Azië na de Tweede Wereldoorlog. Deze landen kunnen eveneens slechts landbouwprodukten en
grondstoffen leveren en industriële goederen en kapitaal importeren.
Met deze staten is evenwel handel mogelijk zonder dat er ekonomische
afhankelijkheid ontstaat.
De eerste jaren na de Chinese revolutie nemen de Oosteuropese landen,
inklusief de Sowjet-Unie, een snel toenemend aandeel van de Chinese
80
handel voor hun rekening; in 1950 26%, in 1951 60% en in 1953 79%.
China levert mineralen en grondstoffen in ruil voor kapitaalgoederen.
Van de handel met de andere landen vindt 15 à. 20% plaats met Ceylon
en Pakistan, als belangrijkste handelspartners onder de ontwikkelingslanden. Afgezien van Hong Kong zijn deze twee landen na 1951 wisse81
lend China's grootste niet-socialistische handelspartner.
De buitenlandse ekonomische betrekkingen van de Sowjet-Unie en van China
in latere periodes worden waar nodig behandeld in de hoofdstukken
V en VIII.
b. De noodzaak van industriële ontwikkeling.
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op poten wordt gezet. Alleen het

bestaan van deze industriële sektor kan volledige

onafhankelijkheid

van buitenlands kapitaal garanderen. Basisindustrie kan de onzekere
financieringsbron voor investeringen die de landbouw is, vervangen
en een steeds terugkerend beroep op buitenlandse handel voorkomen.
Het is mede om deze reden dat ook meer recent bijvoorbeeld Hirschman, in het kader van zijn theorie over "unbalanced growth", pleit
voor de vestiging van zware industrie in ontwikkelingslanden. Ook al
zou een prioriteit ervoor op een aantal punten ten koste van andere
sektoren gaan.
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Weliswaar bespreken Marx en Engels al de noodzaak van industriële
ontwikkeling die uiteindelijk de objektieve en subjektieve voorwaarden schept voor kommunistische maatschappijtransformatie. Voor nietindustriële landen wordt het tempo van die ontwikkeling echter opengo

gelaten.
Lenin ziet een snelle ontwikkeling naar het kapitalisme aanvankelijk
als gewenst. Hij beperkt zich daarbij niet tot de uitbouw van de industriële sektor, maar betrekt ook de industrialisatie van het platteland erbij als een van de belangrijkste opgaven van de revolutie.
Het platteland dient zowel in politiek (politisering van de boeren)
als in ekonomisch opzicht (ontwikkeling van de landbouw en elektrifikatie van het platteland) op het nivo van de steden gebracht te
worden. Meer dan de vooruitgang van de industrie, de progressiefste
ekonomische sektor volgens Lenin, is het de optrekking van de achtergebleven sektoren waar hij aandacht aan schenkt. Wanneer hij over
zware industrie spreekt is het "Grossindustrie die imstande ist,
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auch die Landwirtschaft zu reorganisieren".
De ekonomische en p o litieke ontwikkeling van de Sowjet-Unie staat bij Lenin nog in het
teken van de internationale positie van het land en van de revoluties
die hij in West-Europa verwacht. Tot in 1922 is hij optimistisch over
de kansen op een wereldomvattende revolutie en de opbouw van de sow85
jets dient mede in het teken ervan te staan.
Pas na zijn dood moet
in het industrialisatiedebat en in de diskussie over de opbouw van
het socialisme in één land de taak onder ogen worden gezien de Sowjet-Unie te industrialiseren, onafhankelijk van de geïndustriali-
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counted".
Prioriteit van of in ieder geval een belangrijke plaats voor ontwikkeling van de zware industrie kan wellicht gerekend worden tot een
noodzakelijke voorwaarde voor socialistische transformatie, als het
al niet een van de kenmerken ervan genoemd moet worden. Dit, ondanks
het feit dat de noodzaak ertoe indirekt uit Lenins bijdrage aan de
imperialismetheorie afgeleid moet worden. Deze opgelegde, "externe"
noodzaak tot industriële ontwikkeling geldt zowel voor Rusland als
voor China· Ze moet ook als een beleidsdoel van het ontwikkelingsbeleid ten aanzien van de agrarische sektor genoemd worden. Dat beleid dient dan gericht te zijn op ekonomische ontwikkeling van de
agrarische sektor zelf, en van de industriële sektor, alsmede op politieke ontwikkeling van de boerenbevolking. In paragraaf 3 volgt
een nadere omschrijving van al deze begrippen, die de basis zullen
vormen van de vergelijking van de landbouwpolitiek in de Sowjet-Unie
en de Volksrepubliek China.
Paragraaf 3 ï Nadere uitwerking van begrippen en probleemstelling
Het onderzoek is een beleidsonderzoek, en wel van het overheidsbeleid ten aanzien van de landbouw en de landbouwende bevolking in de
Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China ten tijde van de kollektivisatie in beide landen. Er wordt uitgegaan van de vooronderstelling
dat de doelstellingen van het beleid in beide landen zijn geformuleerd binnen het kader van de centrale ideeën van Marx, Engels en
Lenin over verandering van de maatschappij in de richting van het socialisme, zoals die in dit hoofdstuk zijn weergegeven en dat het overheidsbeleid in beide landen gericht is op maatschappijverandering in
de richting van het socialisme. De keuze van het overheidsbeleid als
onderzoeksobjekt houdt in dat de overheid wordt gezien als een instelling die in ieder geval enige taken uitoefent op de verschillende
onderdelen van de maatschappijverandering in de richting van het socialisme, zoals onder omschreven. Niet deze ontwikkeling zelf, maar
het overheidsbeleid gericht op deze ontwikkeling is onderzoeksobjekt,
omdat de overheid in beide landen inderdaad een zeer centrale plaats
inneemt in het maatschappelijk leven. Met de keuze van het onderzoeksobjekt wordt echter geen oordeel uitgesproken over de vraag of de
overheid, en met name de centrale overheid, wel een dergelijke positie in zou moeten nemen, d.w.z. of de overheid ook de belangrijkste
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ting van het socialisme bevordert. Die vraag kan eerst na uitgebrei
der en andersoortig onderzoek, dat meer dan de landbouw tot onderwerp
zou moeten hebben, beantwoord worden. Hier geldt in ieder geval
een beperking tot het landbouwbeleid van de overheid. Onder overheid
wordt, zoals gebruikelijk in onderzoek naar ontwikkelingen in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek, zowel de regering als de Kom
munistische Partij begrepen. In de besluitvorming zijn deze doorgaans
niet van elkaar te onderscheiden. Er wordt in de literatuur hierover
dan ook wel van een tweevoudige struktuur gesproken, waarbinnen de
besluitvorming tot stand komt, namelijk een officiële regeringsstruktuur en de Kommunistische Partij, die op verschillende manieren nauw
met elkaar verbonden zijn. Een verder onderscheid in de beleidvormende en beleiduitvoerende organen binnen de overheid is er vrijwel niet
te maken en voor het onderzoek ook niet direkt van belang. Wel worden
ook aktiviteiten van de Kommunistische Partij afzonderlijk, los van
de regering, onderzocht.
Het i s , na het overzicht in de vorige paragrafen, nu mogelijk zelf
een aantal kenmerken van overheidsbeleid gericht op de ontwikkeling
naar een socialistische maatschappij aan te duiden ten behoeve van
het vergelijkende onderzoek. Dat geschiedt wel op basis van wat
Marx, Engels en Lenin over deze ontwikkeling naar voren hebben gebracht; er wordt echter noodzakelijk een eigen interpretatie daarvan
in de formulering van de nuvolgende kenmerken gelegd en er wordt ook
vrijwel niet meer expliciet aan die ideeën gerefereerd. D e , later in
deze paragraaf nader uit te werken, kenmerken van overheidsbeleid
gericht op de ontwikkeling naar een socialistische maatschappij worden specifiek voor dit onderzoek geformuleerd en worden hier uitsluitend van toepassing verklaard op de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek
China. Als vier kenmerken van overheidsbeleid gericht op de ontwikkeling naar een socialistische maatschappij kunnen genoemd worden:
1. zorg voor toename van het aantal en de verspreiding van arbeidsorganisaties , waarin produktiemiddelen gemeenschappelijk bezit
zijn;
2. zorg voor toename van de produktie van goederen en diensten, toename van arbeidsverdeling en van akkumulatie die ook in toenemende
mate voor de maatschappij als geheel planmatig worden vastgelegd.
Centraal element hierbij is de ontwikkeling van de industrie;
3. zorg voor verandering van het politieke denken en handelen van de
verschillende maatschappelijke groeperingen in de richting van een
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socialistisch denken en handelen· Dit als een specifieke taak
van de Kommunistische Partij;
zorg voor verdeling van konsumptieve goederen en diensten die in
toenemende mate plaatsvindt volgens het kriterium van de geleverde arbeid.

Met deze vier punten is het overheidsbeleid gericht op de ontwikkeling naar een socialistische maatschappij zeker niet uitputtend omschreven. Zo is nog te noemen de zorg voor de opheffing van de scheiding tussen stad en platteland, die hier niet expliciet behandeld
wordt, maar impliciet wel aan de orde komt omdat het onderzoek zich
beperkt tot ontwikkelingen op het platteland. De vier kenmerken vormen centrale elementen van overheidsbeleid gericht op ontwikkeling
naar een socialistische maatschappij. Voor het onderzoek worden ze
als een voldoende omschrijving van een dergelijk beleid beschouwd.
Kortheidshalve wordt verder ook gesproken van overheidsbeleid gericht
op socialistische ontwikkeling, in aansluiting bij het spraakgebruik,
hoewel de term socialistische ontwikkeling niet geheel juist is als
aanduiding voor ontwikkeling naar het socialisme. De vooronderstelling
kan nu als volgt luiden: De doelstellingen van het overheidsbeleid,
waaronder het landbouwbeleid, in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek
China zijn in beide landen in de onderzochte periode geformuleerd
binnen het kader van de centrale ideeën van Marx, Engels en Lenin
over socialistische ontwikkeling en het overheidsbeleid omvat in beide
landen in ieder geval in enige mate de punten genoemd onder 1-4. De
toevoeging in enige mate is noodzakelijk omdat zorg voor een van de
punten bijvoorbeeld tijdelijk afwezig kan zijn, zonder dat het zinvol is te ontkennen dat het beleid gericht is op socialistische ontwikkeling.
Voor het navolgende meer preciese onderscheid binnen het beleid van
doelstellingen en middelen zijn omschrijvingen van deze beide begrippen noodzakelijk, aangevuld met een omschrijving van beleid.
Beleid kan, min of meer in navolging van Kuypers, worden omschreven
als een samenstel van gekozen doelstellingen, gekozen middelen en ge87
kozen tijdstippen.
Doelstellingen van het landbouwbeleid kunnen,
met Kuypers, worden omschreven als toekomstige situaties, die de
overheid in een gegeven uitgangssituatie beoogt en waarvan ze het in88
treden meent te kunnen bevorderen of teweegbrengen.
Ook ontwikkelingen kunnen als doelstellingen worden gezien; de toekomstige situatie behoeft geen statische
te zijn. Middelen van het overheidsbeleid kunnen worden omschreven als al datgene wat de overheid kan
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reiking van een doelstelling, een en ander in een gegeven uitgangssituatie. Ook deze omschrijving in navolging van Kuypers. 89
Ad 1 » ; Zorg voor toename van het aantal en de verspreiding van ar
beidsorganisaties waarin produktiemiddelen gemeenschappelijk bezit
zijn.
De zorg voor de opkomst van arbeidsorganisaties vormt een uiterst
belangrijk onderdeel van beleid gericht op een socialistische ont
wikkeling, onder meer omdat het bestaan van klassen nauw verbonden
is met de aard van het bezit van de produktiemiddelen. Arbeidsorga
nisaties zijn des te belangrijker omdat de ontwikkelingen onder 2-4
in ieder geval ten dele binnen de arbeidsorganisaties bevorderd kun
nen worden. Naarmate het aantal arbeidsorganisaties toeneemt wordt
arbeidsverdeling tussen de arbeidsorganisaties beter mogelijk en ook
verandering in het politieke denken en handelen is in zekere mate ge
bonden aan het bestaan van arbeidsorganisaties, omdat ze ten dele ge
richt is op de arbeidsverrichtingen in het arbeidsproces. Voor de
verdeling van konsumptieve goederen en diensten kunnen de arbeids
organisaties worden gezien als produktieve én konsumptieve eenheden,
waarin het gemeenschappelijk bezit aan produktiemiddelen het mogelijk maakt een aanvang te nemen met verdeling van het gemeenschappelijk produkt op basis van geleverde arbeid. Ook kollektieve voorzieningen kunnen per arbeidsorganisatie worden geregeld. Arbeidsorganisaties kunnen
door dit alles worden beschouwd als een doelstelling
van het landbouwbeleid van de overheid in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek, maar ook als een middel, een tussendoel, in het
90
kader van de zorg voor de punten, genoemd onder 2-4.
Het is daarvoor echter slechts één van de middelen.
Voor de omschrijving van arbeidsorganisaties kan worden aangesloten
bij Etzioni's, aan Parsons ontleende, omschrijving van organisaties
als sociale eenheden die weloverwogen zijn gevormd om bepaalde doel91
stellingen te bereiken.
Arbeidsorganisaties (in het onderzoek ook
wel produktieorganisaties of bedrijven genoemd) zijn dan sociale eenheden, waarin arbeid wordt verricht met produktiemiddelen die gemeenschappelijk bezit zijn, die enige vorm van interne planning hebben
en die weloverwogen zijn gevormd in het kader van de zorg voor de
punten, genoemd onder 2.-k. Omdat gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen (zie onder) een kenmerk is van arbeidsorganisaties binnen
de socialistische ontwikkeling, had de afzonderlijke vermelding ervan
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echter toegevoegd om de aard van de arbeidsorganisaties duidelijk
te maken. Dat de arbeidsorganisaties als een middel kunnen worden gezien voor het teweegbrengen of bevorderen van de ontwikkelingen, genoemd onder 2-4, neemt niet weg dat de opkomst ervan zelf ook aan
voorwaarden gebonden is en bijvoorbeeld niet zonder enige zorg voor
ontwikkeling, zoals onder 3 omschreven, te bereiken is. Er bestaat
een zekere wisselwerking tussen de vier beleidsonderdelen; de opkomst
van arbeidsorganisaties kan zeker niet los worden gezien van de zorg
voor verandering van het politieke denken en handelen van de bevolking,
Zowel voor de Russische als voor de Chinese landbouw geldt dat die
arbeidsorganisaties in het onderzoek worden betrokken, waarin veruit
het grootste deel van de produktiemiddelen gemeenschappelijk bezit
is. Wel zijn er ook organisaties met maatschappelijk bezit, in de zin
van staatsbezit, aan produktiemiddelen, namelijk staatslandbouwbedrijven; deze nemen op allerlei gebied een uitzonderingspositie in, zodat
de beperking tot organisaties met gemeenschappelijk bezit aan produktiemiddelen gerechtvaardigd is, In de arbeidsorganisaties met gemeenschappelijk bezit aan produktiemiddelen, die er in de Sowjet-Unie en
China bestaan, is wel een steeds wisselend, maar gering deel van de
produktiemiddelen in handen van de partikuliere boeren gebleven. Desondanks wordt toch van arbeidsorganisatie gesproken. Verder geldt voor
de Chinese landbouw nog de volgende bijzonderheid, Aan de vorming
van arbeidsorganisaties met gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen gaat een tijdvak vooraf waarin er op vrij uitgebreide schaal
koöperaties worden gevormd. De produktiemiddelen zijn daarin nog partikulier bezit, maar de individuele bedrijfsuitvoering wordt in een
bepaald stadium wel vervangen door koöperatief bedrijf. Gezien de relatie van deze koöperaties met de latere organisatievormen die een
meer uitgesproken karakter van arbeidsorganisatie hebben en gezien
de duidelijke scheiding die er is aan te brengen tussen het partikulier bedrijf en de koöperaties wordt ook voor deze samenwerkingsvorm
de term arbeidsorganisatie gehanteerd. Evenmin als de staatslandbouwbedrijven zijn deze koöperaties van groot belang, zodat aan de omschrijving van arbeidsorganisaties kan worden vastgehouden,
Ad 2.: Zorg voor toename van de produktie van goederen en diensten,
toename van arbeidsverdeling en van akkumulatie die ook in toenemende
mate voor de maatschappij als geheel planmatig wordt vastgelegd, en
waarin de ontwikkeling van de industrie een centraal element vormt,

- kk Toenemende produktie en akkumulatie moeten de materiële basis leggen
voor de verdere ontwikkeling van een socialistische naar een kommunistische maatschappij. Het planmatig vastleggen van de produktie en
akkumulatie, en de arbeidsverdeling voor de maatschappij als geheel
kenmerben de socialistische tegenover de kapitalistische produktiewijze. Het beleidsonderdeel onder 2. kan als een kombinatie worden
gezien van zorg voor ekonomische ontwikkeling en voor het planmatig
vastleggen van het produktieproces voor de gehele maatschappij. Voor
omschrijvingen van de begrippen, zie onder.
Onder goederen en diensten worden uitsluitend die goederen en diensten gerekend welke direkt of indirekt bijdragen aan uitbreiding van
de konsumptie van de agrarische en de industriële bevolking en aan
uitbreiding van de investeringen in de agrarische en de industriële
sektor. De toevoeging van de industriële sektor is noodzakelijk vanwege de centrale plaats die ontwikkeling van de industrie inneemt
in de socialistische ontwikkeling, zoals hier omschreven. In de fase
van industriële opbouw waarin beide landen zich in de onderzochte periode bevinden (zie hoofdstuk H l ) zijn andere sektoren dan landbouw
en industrie in het kader van ekonomische ontwikkeling nauwelijks nog
van belang. Zoals gebruikelijk in de literatuur over de plaats van
de landbouw in ekonomische ontwikkeling, zowel die in socialistische
als in niet-socialistische landen, wordt er dan ook niet

systematisch

aandacht geschonken aan andere sektoren, zoals bijvoorbeeld een
dienstensektor. Deze komt slechts aan de orde waar de ontwikkeling
ervan bij uitzondering wel van belang is of licht werpt op de ontwikkeling van de landbouw of de industrie.
Het beleid, gericht op toename van de produktie van goederen en diensten die tot uitbreiding bijdragen van de agrarische en industriële
investeringen en van de konsumptie van de agrarische en industriële
bevolking, kan worden onderscheiden op basis van de sektor, waarin
die goederen en diensten geproduceerd worden, en op basis van de sektor en de bevolking waaraan ze ten goede komen. Aan de ene kant is
er zorg voor agrarische ontwikkeling, inhoudende zorg voor toename
van de produktie van goederen en diensten in landbouw en industrie
die bijdragen aan uitbreiding van de konsumptie van de agrarische bevolking (agrarische konsumptie) en van de investeringen in de agrarische sektor. Aan de andere kant is er zorg voor industriële ontwikkeling, inhoudende zorg voor toename van de produktie van goederen en diensten in landbouw en industrie, die bijdragen aan uitbreiding van de konsumptie van de industriële bevolking (industriële kon-
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konsumptie en investeringen verder buiten beschouwing. De zorg voor
industriële ontwikkeling wordt alleen onderzocht voorzover de landbouw eraan bijdraagt en de term industriële ontwikkeling wordt verder
ook wel kortheidshalve gebruikt voor de agrarische bijdrage aan in92
dustriële ontwikkeling.
De zorg voor agrarische en die voor industriële ontwikkeling vormen tezamen het beleid gericht op ekonomische
ontwikkeling# inhoudende de zorg voor toename van de produktie van
goederen en diensten in landbouw en industrie die bijdragen aan uitbreiding van agrarische en industriële konsumptie en investeringen.
Zowel organisatorische veranderingen in de landbouw, namelijk de zorg
voor toename van het aantal en de verspreiding van bepaalde soorten
arbeidsorganisaties (zie het eind van de paragraaf en hoofdstuk I V ) ,
alsmede allerlei technische veranderingen in de agrarische produktie
worden als middelen beschouwd in het kader van de zorg voor ekonomische ontwikkeling. Het is dan ook gerechtvaardigd het begrip ekonomische ontwikkeling te hanteren in plaats van het engere begrip
ekonomische groei, waaronder veelal uitsluitend uitbreiding van de
produktie wordt verstaan, zonder verwijzing naar organisatorische en
technische veranderingen.
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(zorg voor) ekonomische ontwikkeling (zorg voor) ekonomische groei in.
Het is niet zo dat zorg voor uitbreiding van de produktie van goederen en diensten altijd betekent dat het beleid gericht is op ekonomische ontwikkeling. Een dergelijk beleid is slechts aanwezig voorzover goederen en diensten tot uitbreiding bijdragen van agrarische
en industriële konsumptie en investeringen, met een zekere nadruk op
akkumulntie. Deze houdt investeringen in in produktiegoederen, d.w.z.
goederen waarmee ander** goederen geproduceerd kunnen worden, als basis voor een meer langdurig proces van ekonomische ontwikkeling. Ook
de keuze in produktie van goederen en diensten ten bate van konsumptie en die van akkumulatie is niet geheel vrij, wil er tenminste van
een beleid, gericht op ekonomische ontwikkeling gesproken kunnen worden. Niet alle goederen en diensten kunnen als middel worden gezien
voor uitbreiding van agrarische en industriële konsumptie en investeringen. Wanneer zorg voor uitbreiding van de produktie van goederen
en diensten in beide landen in de onderzochte periode aantoonbaar is,
moet dan ook nader onderzocht worden in hoeverre dit zorg voor agrarische of industriële ontwikkeling betekent. Dat wordt wel vergemakkelijkt doordat de aandacht in het onderzoek vooral gericht is op de
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waarvan het eventuele gebruik voor konsumptie in ieder geval vrij
gemakkelijk aantoonbaar is.
In samenhang met de zorg voor ekonomische ontwikkeling,

onderscheiden

in zorg voor agrarische en die voor industriële ontwikkeling, is er
de zorg voor arbeidsverdeling en het produktieproces voor de maatschappij als geheel. Dit beleidsonderdeel betreft niet alleen het
produktieproces in de agrarische sektor, maar ook de plaats van de
agrarische sektor binnen de ekonomie als geheel. Hoewel het belang
van dit beleidsonderdeel binnen het kader van een beleid gericht op
socialistische ontwikkeling, niet wordt ontkend, zijn er enige redenen waarom bij dit onderdeel niet uitvoerig wordt stilgestaan in het
onderzoek. De eerste en belangrijkste is dat enige vorm van planning
en ook vel van arbeidsverdeling verbonden is met het bestaan van arbeidsorganisaties en dat er wat dat betreft ook weinig verschillen
lijken te bestaan tussen de beide landen in de onderzochte periode.
Dat laatste moet echter wel met het nodige voorbehoud worden gezegd,
vanwege de grote onduidelijkheid die er nog steeds over de aard van
de planning in de onderzochte periode bestaat. Die

onduidelijkheid

vormt de tweede reden waarom de planning geen systematische behandeling krijgt. Er zijn wel globale plancijfers bekend, maar die wijzen
er hoogstens op dat de planning nog met weinig ontwikkelde

technieken

geschiedt, dan wel dat de overheid (nog) weinig overzicht heeft, over
de ekonomie. Tenslotte is het niet goed mogelijk een overzicht van
de agrarische planning te geven zonder een meer algemeen overzicht
van de ekonomische planning in het algemeen, terwijl bijvoorbeeld de
agrarische bijdrage aan de industriële ontwikkeling wel kan worden
behandeld zonder een uitgebreid overzicht van wat er in de industrie
gebeurt. De zorg voor arbeidsverdeling en het planmatig vastleggen
van het produktieproces komt vanwege dit alles alleen ter sprake, en
dan nog beperkt tot interne planning binnen de arbeidsorganisaties,
wanneer er problemen rijzen in het samengaan van zorg voor ontwikkeling op dit en die op ander gebied, zoals de inkomensverdeling of de
agrarische produktie. Van het beleidsonderdeel 2 komt dus vooral de
ekonomische ontwikkeling, onderscheiden in zorg voor agrarische en
voor industriële ontwikkeling, aan de orde.
Ad 3»: Zorg voor verandering van het politieke denken en handelen van
de verschillende maatschappelijke groeperingen in de richting van een
socialistisch denken en handelen. Dit als een specifieke taak van de
Kommunistische Partij. Dit beleidsonderdeel is van alle vier het

- 47 moeilijkst nader te omschrijven. Ook doet zich hier, veel meer dan
bij de ekonomische ontwikkeling of de andere beleidsonderdelen, het
probleem voor van de betrouwbaarheid en de geldigheid van de indikaties
van dit beleidsonderdeel. Niet alleen is het moeilijk indikaties te vinden die inderdaad de overheidszorg, en in het bijzonder die van de Kommunistische Partij, voor verandering van politiek
denken en handelen aanduiden, ook zijn de beschikbare gegevens beperkt in aantal en soms ook voor meer dan één uitleg vatbaar. De
zorg voor verandering van het politiek denken en handelen kan een
specifieke taak van de Kommunistische Partij genoemd worden, omdat
de Kommunistische Partijen zich als organisaties van een ideologische
voorhoede van arbeiders beschouwen. Het is met name Lenin geweest
die heeft gewezen op dit derde beleidsonderdeel als taak van die
voorhoede.
Hoewel socialistisch denken en handelen uiterst moeilijk nader te
omschrijven is, geeft de volgende, ook hier weer eigen, omschrijving
wellicht toch enigszins de kern ervan aan, en wel toegepast op de
agrarische bevolking. Socialistisch denken en handelen van de agrarische bevolking houdt dan in: a. de boerenbevolking ziet het produktieproces en de produktieverhoudingen als basis van de maatschappelijke omstandigheden waarin ze verkeert; b. ze ziet deze elementen
als door bewust handelen te veranderen; c. ze zet zich in voor verandering van deze elementen, omwille van de bevrediging van maatschappelijke behoeften die door de verandering bereikt kan worden.
Onder produktieverhoudingen kan worden begrepen de verhoudingen
tussen degenen die direkt betrokken zijn bij het produktieproces,
voorzover die verhoudingen hun oorsprong vinden in de aard van het
produktieproces en degenen in het bezit van de produktiemiddelenr waarmee
geproduceerd wordt. Van meer belang is hier echter wat precies verstaan moet worden onder de bevrediging van maatschappelijke behoeften. Een voor verschillende maatschappijen geldige omschrijving
daarvan is niet goed mogelijk, maatschappelijke behoeften kunnen
slechts per maatschappij afzonderlijk worden vastgesteld. Ook dan
is de omschrijving ervan nog zeer problematisch, zeker wanneer er
niet een eigen inventarisatie van die behoeften wordt gemaakt. Een
van de mogelijkheden tot een zekere omschrijving, anders dan door
een inventarisatie, te komen is aan te duiden op welke wijze in elke
maatschappij afzonderlijk zou moeten worden wat maatschappelijke behoeften zijn, willen behoeften ook inderdaad maatschappelijk genoemd
kunnen worden. Dat vereist echter een overzicht van besluitvorming
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worden afgezien. Een andere mogelijklieid is aan te duiden op welke
wijze in de behoefte voorzien moet worden, wil er van maatschappelijke behoefte gesproken kunnen worden. Maatschappelijke

behoeften

kunnen dan worden omschreven als behoeften van de bevolking waarin
in sterke mate wordt voorzien door bepaalde kollektieve voorzieningen
en daarnaast door verdeling van goederen en diensten op basis van
uitsluitend de arbeidsprestatie die ieder individu afzonderlijk heeft
geleverd. De verdeling op basis van arbeidsprestatie wordt onder punt
4 behandeld.
Niet alle kollektieve voorzieningen kunnen zonder meer beschouwd
worden als te voorzien in maatschappelijke behoeften. Een nader onderscheid daarin zou echter alsnog een inventarisatie van die b e hoeften vereisen, dan wel een overzicht van de besluitvorming, ook
op overheidsnivo. Beide zijn in het kader van dit onderzoek niet
goed mogelijk. Hoewel een zekere toename van het aantal kollektieve
voorzieningen op verschillende terreinen van het maatschappelijk leven kenmerkend is voor het voorzien in maatschappelijke behoeften,
behoeven dat niet noodzakelijk die kollektieve voorzieningen te zijn
die in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China tot stand komen in
de onderzochte periode. Hier bestaat het dilemma dat kollektieve
voorzieningen ter bevrediging van maatschappelijke behoeften niet
anders omschreven kunnen worden dan als de voorzieningen die grotendeels door de overheid tot stand worden gebracht. De overheid kan
daarmee haar eigen pakket aan kollektieve voorzieningen altijd als
socialistisch rechtvaardigen en aan de bevolking opleggen. Aan dit
dilemma valt nauwelijks te ontkomen. Een bevredigende oplossing is
ook in de landen waar het probleem zich voordoet nooit gegeven; wel
wordt er veelal ten onrechte in deze landen aan het probleem voorbijgegaan. Een zekere, zij het zeer beperkte, oplossing is het de kollektieve voorzieningen ter bevrediging van maatschappelijke behoeften in het beleidsonderzoek te omschrijven als die voorzieningen die
op het nivo van de arbeidsorganisaties, van de overheid zelf of van
tussenliggende bestuursnivoos door de overheid worden geschapen en
die door de bevolkingsgroepen voor wie de voorzieningen bestemd zijn
als gewenst worden ervaren. Dat laatste sluit niet uit dat de overheid die voorzieningen ingang kan doen vinden in of na een proces
van verandering van het politiek denken en handelen van de betrokken
bevolkingsgroepen. Met deze omschrijving is het echter mogelijk voorzieningen waartegen min of meer algemeen verzet rijst als kollektieve
voorzieningen te beschouwen die niet in maatschappelijke

behoeften
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het bestaande politieke denken en handelen van de bevolking, die
voorzieningen geen maatschappelijke behoeften bevredigen. Veel meer
dan een beperkte oplossing voor het dilemma dat de overheid zich op
dit punt kan rechtvaardigen biedt ook deze omschrijving echter helaas
niet. Omdat de besluitvorming op laag bestuurlijk nivo wel aan de orde komt, kan zo toch worden onderzocht op welke wijze de agrarische
bevolking op dat nivo bij de besluitvorming over de inhoud van maatschappelijke behoeften is betrokken.
De overheidszorg, en met name die van de Kommunistische Partij, voor
verandering van het politieke denken en handelen van de agrarische
bevolking wordt verder politieke vorming genoemd, gericht op politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking. Dat laatste houdt
in verandering in politiek denken en handelen in de richting van socialistisch denken en handelen. Waar verder politieke ontwikkeling
staat, is dat steeds kortheidshalve voor politieke ontwikkeling van
de agrarische bevolking. Dat lijkt voldoende aan te sluiten bij het
woordgebruik van Marx en Lenin. Tevens is daarmee echter duidelijk
dat het om een heel specifieke en ook nogal enge vorm van politieke
ontwikkeling gaat, namelijk uitsluitend om verandering van politiek
denken en handelen van een bepaalde maatschappelijke kategorie. Het
begrip heeft dan ook in het geheel geen relatie met het begrip politieke ontwikkeling dat in hoofdstuk I is besproken, dat meestal heel
ruim wordt opgevat en ook veelal - overigens niet zonder problemen universeel toepasbaar wordt geacht. Het hier gehanteerde begrip houdt
uitsluitend een ontwikkeling in in denken en handelen van één maatschappelijke kategorie, uitsluitend toegepast op de Sowjet-Unie en
de Volksrepubliek in de onderzochte periode, als een onderwerp van
overheidszorg.
Voor de agrarische bevolking vormen de arbeidsorganisaties een verandering in de produktieverhoudingen. Willen de boeren enigszins aktief aan de vorming en verdere ontwikkeling van die organisaties bijdragen, dan is vereist dat ze de produktieverhoudingen als te veranderen zien, d.w.z. als verhoudingen die veranderd kunnen én moeten
worden, alsmede dat ze bereid zijn hun produktiemiddelen in te zetten
in de arbeidsorganisaties. Een zekere mate van politieke ontwikkeling,
zoals hier omschreven, is daarmee een voorwaarde voor de opkomst van
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politieke ontwikkeling. Gezien de belangrijke plaats die het produktieproces in de socialistische ontwikkeling en in het

socialistisch

denken en handelen inneemt, zal de politieke ontwikkeling mede binnen
de arbeidsorganisaties dienen plaats te vinden. Dat betekent niet
dat de ontwikkeling naar socialistisch denken en handelen uitsluitend
of ook maar grotendeels een verandering in arbeidsethos zou inhouden; wel is de inzet in het arbeidsproces er een onderdeel van. Voor
een beleid gericht op politieke ontwikkeling van de agrarische b e volking kan de vorming van arbeidsorganisaties een organisatorisch
middel, of liever: een organisatorische voorwaarde genoemd worden.
Het is echter duidelijk dat een dergelijke ontwikkeling niet alleen
met organisatorische middelen te bereiken is. De andere middelen,
van organisatorische en andere aard, die in hoofdstuk IV worden behandeld, kunnen echter vrijwel uitsluitend worden onderzocht aan de
hand van wat zich in de arbeidsorganisaties afspeelt. Voor de politieke vorming als beleidsonderdeel zijn vrijwel alleen indikaties
te vinden binnen de arbeidsorganisaties, zodat daarop in het onderzoek de nadrulc ligt. De belangrijkste andere indikatie is de vertegenwoordiging van de Kommunistische Partij op het platteland. Deze
nogal zwakke indikatie moet wel gebruikt worden omdat over de omvang
van politieke vormingsaktiviteiten zelf, zeker in de Sowjet-Unie,
maar weinig bekend is.
Ad 4.: Zorg voor verdeling van konsumptieve goederen en diensten die
in toenemende mate plaatsvindt volgens het kriterium van de geleverde
arbeid. Dit verdelingskriterium is nauw verbonden met het gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen en het is dan ook een kenmerk te noemen van arbeidsorganisaties. In een socialistische

ont-

wikkeling blijft de toepassing van het beginsel echter niet beperkt
tot de verdeling binnen de arbeidsorganisaties, maar geldt het voor
de maatschappij als geheel. Dat houdt in dat verschillen in verdeling
verdwijnen, die er tussen arbeidsorganisaties bestaan en die hun oorsprong vinden in andere gronden dan de arbeidsprestatie. Mede hierom
is het zinvol de verdeling van konsumptieve goederen afzonderlijk
naast punt 1 te vermelden. Het verdelingsbeginsel is echter ook nauw
verbonden met de zorg voor politieke ontwikkeling. Een van de onderdelen van politieke ontwikkeling, zoals hier omschreven, is de inzet
voor het voorzien in maatschappelijke behoeften en dat laatste kan
slechts worden aangeduid mede onder verwijzing naar het verdelingsbeginsel. De mate waarin het beginsel wordt toegepast kan als een,
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de voortgang van (een van de onderdelen van) politieke ontwikkeling.
Het probleem hierbij is dat de toepassing van het verdelingsbeginsel
op zich toch nog veinig duidelijk maakt over de overheidszorg ten behoeve van de inzet van de agrarische bevolking voor de voorziening
in maatschappelijke behoeften. De ontwikkeling in de toepassing van
het verdelingsbeginsel kan ook plaatshebben zonder dat er (nog) van
veel politieke vorming sprake is. Zo kan de overheid het beginsel invoeren in de hoop dat de politieke ontwikkeling daarna beter teweeg
kan worden gebracht. Ook daarom verdient het verdelingsbeginsel afzonderlijke vermelding. Vel wordt het in het onderzoek behandeld in
nauwe samenhang met de politieke ontwikkeling. Waar het als een zekere indikatie wordt beschouwd van de zorg voor politieke ontwikkeling, geschiedt dat onder groot voorbehoud en uitsluitend in samenhang met andere indikaties van de zorg voor politieke ontwikkeling
(zie hoofdstuk I V ) .
De toename van het aantal en de verspreiding van arbeidsorganisaties
is als een tussendoel beschouwd in het kader van de overheidszorg
voor ekonomische ontwikkeling, onderscheiden in agrarische ontwikkeling en industriële ontwikkeling, en voor politieke ontwikkeling,
waaronder hier ook de toepassing van het verdelingsbeginsel is begrepen. Ekonomische ontwikkeling, onderscheiden in agrarische ontwikkeling en industriële ontwikkeling, en politieke ontwikkeling kunnen zo de centrale beleidsdoelstellingen worden genoemd (als onderdeel) van overheidsbeleid, gericht op socialistische ontwikkeling.
Twee belangrijke problemen die de overheid tot een keuze van prioriteit van doelstellingen in haar beleid kunnen dwingen zijn de volgende. Het eerste is dat van de relatie tussen agrarische en industxiële
ontwikkeling, het tweede dat van de relatie tussen ekonomische ontwikkeling, d.w.z. agrarische en/of industriële ontwikkeling, en politieke ontwikkeling.
Met het eerste probleem wordt bedoeld dat toename van agrarische produktie ten dienste van konsumptie en investeringen in de landbouw
zelf en toename van agrarische produktie ten dienste van industriële
konsumptie en investeringen weliswaar samen kunnen gaan, maar toch
een keuze vereisen. De agrarische sektor kan tegelijk met de industriële sektor ontwikkeld worden, groei van de ene sektor kan echter
ook groei van de andere sektor uitsluiten. Het beleid kan gericht
zijn op ontwikkeling van een van beide sektoren of van beide sektoren
tegelijk. In hoofdstuk IV wordt er een beleidsmodel gekonstrueerd
waarin de prioriteit op agrarische ontwikkeling ligt en een model
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waarbij

overigens niet uitgesloten wordt dat het beleid kenmerken

van meer dan een model vertoont.
Is het eerste probleem niet specifiek voor een socialistische ontwikkeling, ook in andere niet- of weinig geïndustrialiseerde

landen

bestaat dat keuzevraagstuk, het tweede probleem is dat, gezien de omschrijving van politieke ontwikkeling, wel. De veranderingen die
samen de politieke ontwikkeling uitmaken kunnen de voortgang van de
landbouwproduktie in ernstige mate verstoren en, zeker op korte termijn, de ekonomische ontwikkeling tegengaan. Zo kunnen aktiviteiten
in het kader van de politieke vorming de produktieaktiviteiten al dan
niet tijdelijk doen stagneren, kan de ontwikkeling van nieuwe denkpatronen de bestaande arbeidsmotivatie doen afnemen en kunnen ook organisatorische veranderingen die bedoeld zijn politieke

ontwikkeling

teweeg te brengen of te bevorderen een negatieve uitwerking hebben op
produktieve aktiviteiten. Anderzijds kan het prioriteit geven aan ekonomische ontwikkeling, onder verwaarlozing van politieke ontwikkeling,
deze laatste ook in een later stadium sterk bemoeilijken, bijvoorbeeld doordat bepaalde traditionele denkpatronen bekrachtigd worden
in het proces van ekonomische ontwikkeling. Wat de beste relatie zou
kunnen zijn tussen politieke en ekonomische ontwikkeling is zelfs
voor verschillende socialistische maatschappijen afzonderlijk niet
zonder meer aan te geven. In ieder geval dient de overheid ook in dit
probleem zekere prioriteiten te leggen in het beleid. Naast de twee
modellen van agrarische, respektievelijk industriële ontwikkeling als
prioriteit wordt in hoofdstuk IV dan ook een derde model gekonstrueerd, waarin de centrale beleidsdoelstelling politieke

ontwikkeling

van de agrarische bevolking is. Het gebruik van de drie modellen in
het onderzoek kan overeenkomsten en verschillen in het landbouwbeleid
duidelijk doen uitkomen, ook al zou het landbouwbeleid in beide landen
niet precies overeenkomen met een of meer van de drie modellen, b i j voorbeeld door het ontbreken van een duidelijke prioriteit. De modellen sluiten andere keuzeproblemen niet uit. Zo is er al op gewezen
dat het verdelingsbeginsel in een vroeg dan wel in een later stadium
van politieke ontwikkeling ingevoerd kan worden. Dit en andere problemen van minder centrale betekenis dan de hier genoemde komen in
het onderzoek aan de orde waar dat noodzakelijk is.
In het onderzoek wordt de ontwikkeling onder 1, de opkomst van arbeidsorganisaties, als een tussendoel of middel beschouwd voor het
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weer een zekere mate van politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking vereist. In hoofdstuk IV wordt ingegaan op de omvang van arbeidsorganisaties die optimaal genoemd kan worden voor het bereiken
van elk van de beleidsdoelstellingen agrarische ontwikkeling, industriële ontwikkeling en politieke ontwikkeling. De opkomst van arbeidsorganisaties wordt als een middel voor die doelstelling(en) gezien,
waarvoor de omvang van de organisaties de optimale omvang is of nadert. Zowel de aard als de betekenis van deze optimale organisatieomvang worden in hoofdstuk IV nader uitgelegd. De ontwikkeling onder
4, de toepassing van het verdelingsbeginsel, wordt behandeld in nauwe
samenhang met de politieke ontwikkeling. De overheidszorg voor het
teweegbrengen of bevorderen van ekonomische ontwikkeling, onderscheiden in agrarische ontwikkeling en industriële ontwikkeling, en van
politieke ontwikkeling, wordt in het onderzoek als volgt beoordeeld:
De zorg van de overheid voor agrarische ontwikkeling wordt beoordeeld
op basis van de middelen die de overheid in de landbouw heeft ingezet.
Middelen voor het bereiken van agrarische ontwikkeling zijn a. de
vorming van arbeidsorganisaties van een bepaalde omvang (deze is voor
de Sowjet-Unie en China verschillend) en b. het doen van investeringen in de landbouw of in infrastrukturele voorzieningen ten behoeve
van de landbouw. De eventueel aanwezige groei van de omvang van de
agrarische produktie vormt op zich geen indikatie van de overheidszorg voor agrarische ontwikkeling. Andere faktoren dan de toegepaste
middelen kunnen de produktieomvang medebepalen. Wel komt de omvang
van de agrarische produktie in het onderzoek aan de orde, maar vooral
in verband met de zorg voor de vorming van een agrarisch produktiesurplus. 97
De zorg van de overheid voor een bijdrage van de landbouw aan industriële ontwikkeling wordt beoordeeld op basis van de middelen die de
overheid heeft ingezet voor het vergroten van die bijdrage. Middelen
voor het vergroten van die bijdrage zijn: a. de vorming van arbeidsorganisaties van zeer grote omvang, in hoofdstuk IV nader te bepalen,
en b. de vorming of vergroting van een agrarisch produktiesurplus en
van migratie van landbouw naar industrie. Daarnaast vormt ook de samenhang tussen de ontwikkeling van overheidsinkomsten uit de landbouw
en van overheidsuitgaven aan de industrie een indikatie van de zorg
voor industriële ontwikkeling, echter alleen te onderzoeken in samenhang met de middelen die ijn aangewend.

De zorg van de overheid voor politieke ontwikkeling van de agrarische
bevolking wordt beoordeeld op basis van de middelen die de overheid
daartoe heeft aangewend. Middelen voor het bereiken van politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking zijn a. de vorming van arbeidsorganisaties van zeer kleine omvang, in hoofdstuk IV nader te bepalen, en b« politieke vormingsaktiviteiten van de Kommunistische Partij onder de agrarische bevolking en het bevorderen van politieke
aktiviteiten van de agrarische bevolking, waaronder aktiviteiten in
het kader van de besluitvorming over de socialistische

ontwikkeling.

Daarnaast kan ook - onder veel voorbehoud - de inkomstenverdeling
in de landbouw een zekere indikatie vormen van de overheidszorg voor
politieke ontwikkeling, echter uitsluitend te onderzoeken in zeer
nauwe samenhang met de middelen die zijn aangewend.
De relatie tussen doelstellingen en middelen, alsmede de inhoud van
de middelen en de relatie tussen de middelen onderling, wortin in
hoofdstuk IV uitgewerkt. Ook het belang van de organisatieomvang is
daar aan de orde. De voor dit alles noodzakelijke gegevens over de
ekonomische en politieke ontwikkeling tot aan de Russische en de
Chinese revolutie zijn onderwerp van hoofdstuk III. Omdat de vorming
van arbeidsorganisaties een tussendoel is komen ook de politieke en
ekonomische ontwikkeling tot aan het tijdstip van die vorming, en
eventueel mede gericht op die vorming, in het onderzoek aan de orde.
Het zou onjuist zijn alleen op basis van de inzet van middelen en van
bepaalde ontwikkelingen een oordeel te geven over het beleid.

9k Er

kunnen zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die niet in de bedoeling
van de beleidvoerders hebben gelegen en het beleid kan ook op lokaal
nivo anders zijn uitgelegd. Een overzicht van de inzet van middelen
en van de genoemde ontwikkelingen dient dan ook gevolgd door een overzicht van beleidsdokumenten. Eerst wanneer deze in overeenstemming
zijn met de inzet van middelen en de geschetste ontwikkelingen mag
gekonkludeerd worden dat er inderdaad een overzicht van het beleid
is gegeven. 95 Het is daarbij niet goed mogelijk reeds hier vast te
leggen wanneer de konklusie wordt getrokken dat het beleid op een bepaald doel gericht is geweest. De weinig systematische gegevens die
over de betrokken periodes voor beide landen beschikbaar zijn maken
het eerst mogelijk enigerlei konklusie op te stellen, nadat de gegevens zijn gepresenteerd. De scheidslijnen tussen uiteenlopende prioriteiten in het beleid moeten helaas noodzakelijk vaag blijven.
De probleemstelling kan nu als volgt worden samengevat. Er vindt een
vergelijking plaats van het Sowjetrussische en het Chinese landbouw-
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op een socialistische ontwikkeling, zijn geweest ten tijde van de
landbouwkollektivisatie in beide landen. Indikaties van de prioriteiten zijn de middelen die in het beleid zijn aangewend, alsmede
beleidsdokumenten betreffende het landbouwbeleid.
Doelstellingen van beleid die in het onderzoek worden betrokken en
waarvoor een prioriteit kan hebben gegolden zijn ekonomische ontwikkeling, onderscheiden in agrarische ontwikkeling en (vergroting van de
bijdrage van de landbouw aan) industriële ontwikkeling, alsmede politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking.
Als een van de middelen die in het beleid zijn aangewend wordt onderzocht de zorg voor toename van het aantal en de verspreiding van arbeidsorganisaties. De omvang van de arbeidsorganisaties wordt als indikatief gezien voor de doelstelling(en) ter bereiking of bevordering
waarvan de arbeidsorganisaties bedoeld zijn geweest.

- 56 Hoofdstuk III : Historische achtergrond: ekonomie en politiek in
Rusland en China

ббг de revolutie

Paragraaf 1 : De ekonomische ontwikkeling in Rusland en China
Rusland en China zijn in 1917» respektievelijk

19^9^ agrarische maat

schappijen, 'économies paysannes' , en de twee landen zijn ekonomisch afhankelijk van kapitaalemport uit meer ontwikkelde, industriële landen. In deze paragraaf komt de binnenlandse

ekonomische

ontwikkeling tot de revolutie aan de orde en daarmee de plaats die
landbouw en industrie innemen in het geheel van de ekonomie. Er wordt
hier tevens iets uitvoeriger stilgestaan bij enige belangrijke kenmerken van de landbouw, zoals

technische ontwikkeling en produk-

tieverhoudingen.
a. Industriële

ontwikkeling

In het laatste kwart van de negentiende eeuw en meer precies na I89O
kent Rusland een sterke industriële groei, die, wanneer ze gerelateerd wordt aan de bevolkingsomvang, zelfs gedurende een tiental
jaren groter is dan de toename van de industriële produktie in West2
Europa of de Verenigde Staten. De overheid zelf is in belangrijke
mate verantwoordelijk voor de ekonomische groei, onder meer door
het bevorderen van infrastrukturele werken zoals de uitbreiding van
het spoorwegnet. Gerschenkron heeft in zijn 'Economic Backwardness
in Historical Perspective' (waarvan de inhoud overigens niet steeds
door later onderzoek is bevestigd)

gewezen op gewijzigde regerings-

opvattingen over industrialisatie als strategische faktor in het industrialisatieproces. Het staatsingrijpen is echter, volgens Gerschenkron, wel noodzakelijk omdat het als substituut moet dienen
Ц.

voor een deficiënte binnenlandse markt. Op dit punt zou er een afwijking zijn van het tot dan toe normale industrialisatiepatroon in
Europa: 'Government action took the place of what in other countries
was achieved through the pull of a growing free market, or through
forced savings generated either by credit creation or by the impact
5
upon current income of previously accumulated claims". Niet alleen
het ingrijpende staatsoptreden, te verklaren uit de achterstand die
Rusland rond de eeuwwisseling ten opzichte van de Westeuropese landen
heeft , is kenmerkend voor de Russische ontwikkeling. Ook de sterke
koncentratie van de industrie in een aantal gebieden en een beperkt
aantal relatief grote bedrijven is typerend voor de Russische situatie en volgens Gerschenkron onder meer dienstig als kompensatie voor
7
een gebrek aan 'managerial talent'. De regionale koncentratie van
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Dobb spreekt van een paar industriële 'eilanden' in een enorme zee
Q

van landbouwgebied.
Om de industriële achterstand in te lopen bevordert de overheid de
kapitaalgoederenindustrie in sterker mate dan de lichte industrie,
maar zeker tot 19OO blijven de technisch weinig gemoderniseerde textiel- en voedselverwerkende industrieën veruit de belangrijkste industriële bedrijfstakken. Zij leveren meer dan de helft van de waarde
van alle industriële produktie en zorgen voor bijna de helft van de
9
industriële werkgelegenheid. Rusland blijft echter, ondanks de industrialisatiepogingen, in industriële ontwikkeling ver ten achter
bij West-Europa. Een van de meer spektakulaire onderdelen van de ekonomische vooruitgang, de uitbreiding van het spoorwegennet naar Siberië en Centraal-Azië, is in absolute aantallen kilometers gemeten
weliswaar indrukwekkend, maar uitgedrukt in afstand per hoofd van de
bevolking of per oppervlakte grondgebied is ze zeker niet groter dan
de vooruitgang op dit gebied in West-Europa. Ook op dit punt blijft
de achterstand op landen als Spanje en Italië bestaan. De eerste zeven jaar van de twintigste eeuw staat de industriële groei vrijwel
stil met een jaarlijks groeipercentage van 1,43 na een ekonomische
recessie in 1901-1902.
Daarbij komen de gevolgen van het nogal provocerende buitenlandse beleid, vooral tegenover Japan, dat mede tot
12
het uitbreken van de Russisch-Japanse oorlog leidt.
Pas in 1907
ontstaat er weer een echter 'boom'periode, die overigens niet alleen
door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog beëindigd wordt. Zo
heeft het ingrijpen van de staat in de ekonomie, een van de uitgangspunten van Wittes ontwikkelingsbeleid, geleid tot een komplete breuk
met de industriëlen die meer vrijheid van optreden wensen en met de
intelligentia die de zware landbouwbelastingen afkeuren, als belemmerend voor een gezonde agrarische ontwikkeling. 1J 3 Verdere industriële
ontwikkeling of ook een nieuwe industrialisatieronde worden hierdoor
bemoeilijkt.
De industriële ontwikkeling is in China nog
gekomen dan in Rusland. Max Weber merkt, in
latie tussen religie en sociaal-ekonomische
het Chinese Keizerrijk niet eens vormen van

veel minder van de grond
zijn onderzoek naar de restrukturen, op dat er in
kapitalistisch bedrijf

tot wasdom zijn gekomen die in West-Europa al in de Middeleeuwen
i4
voorkomen.

De belemmerende faktoren moeten zijns inziens vooral

worden gezocht in de staatsstruktuur: "Politisch stand die patrimoni-
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und Rechtsfindung mit ihren typischen Folgen: dem Nebeneinander eines
Reiches der unerschütterlichen heiligen Tradition und eines Reiches
der absolut freien Willkür und Gnade, hier wie überall der Entwicklung wenigstens des in dieser Hinsicht besonders empfindlichen gewerblichen Kapitalismus im Wege..." 1 5 De staat onderneemt op het
eind van het Keizerrijk vrijwel niets ten gunste van een industriële
ontwikkeling.
De Chinese Republiek kent wel enige korte

'spurten' van industriële

groei, waarbij de staat een aktieve rol speelt, maar van een aanhoudende ontwikkeling of van gevolgen voor de rest van de ekonomie
is toch geen sprake. 17 De industrie blijft beperkt tot een aantal
verdragshavens en meer dan de helft van de industriële werkgelegen18
heid is rond Sjanghai gesitueerd.
In Mantsjoerije wordt door de
Japanners een kleine zware industrie op poten gezet, maar deze wordt
na de Tweede Wereldoorlog door de Sowjet-Unie ontmanteld. De industrie blijft zo in China beperkt tot een zeer klein aantal industriële
enklaves en ze produceert vrijwel uitsluitend konsumptiegoederen,
waaronder met name textiel. 19 In 1933 werken er rond twee miljoen
mensen in de industrie, oplopend tot drie miljoen aan het eind van
de burgeroorlog. Een kwart ervan werkt in de textielindustrie en een
20
zevende in de voedselindustrie.
Veel belangrijker dan de georganiseerde industriële produktie zijn, ook na de Tweede Wereldoorlog,
het handwerk en de huisnijverheid en er zijn eigenlijk alleen in de
extraktieve industrie (kolen-, ijzererts- en zoutwinning) volgens
Wittfogel "Übergänge vom handwerklichen Kleinbetrieb zu manufaktur21
massigen Grossformen".
In totaal levert de industrie in 1933 6,6$
van het nationaal inkomen, inklusief handwerk is dat l4$ en nog in
1952, wanneer al enige tijd aan de wederopbouw is gewerkt, leveren
industrie en handwerk samen niet meer dan 18$ van het nationaal inkomen.
b. Landbouw: Rusland.
In beide landen is de landbouw veruit de belangrijkste sektor in de
ekonomie. In Rusland zorgt ze voor meer dan tweederde van de werkgelegenheid en zelfs aan de vooravond van de 'Revolutie van Bovenaf'
in 1928, levert ze nog de helft van het nationaal inkomen, namelijk
59 van de 123,7 miljard roebel.

Wel is ze weinig produktief en vormt

ze op het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste
eeuw een rem op de ekonomische groei.

Het belangrijkste produkt van
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25
7,5 miljoen ton voor konsumptie in de steden en industrieel gebruik.
Overigens dragen de verschillende soorten landbouwbedrijven in zeer
uiteenlopende mate bij aan het marktoverschot. Bijna driekwart van
het surplus komt op het eind van de negentiende eeuw van de landerijen van grootgrondbezitters en van een beperkte groep van rijke
boeren (kulakken).
Het verschil tussen grote en kleine bedrijven
en tussen verschillende kategorieën boeren is een van de onderwerpen
waarmee Lenin zich, vooral in 'Die Entwicklung des Kapitalismus in
Russland·, heeft beziggehouden, In het volgende beknopte overzicht
wordt mede naar zijn bevindingen verwezen.
Wanneer in l86l in Rusland de lijfeigenschap wordt afgeschaft wordt
de basis gelegd voor een ontwikkeling in de richting van een subsistentielandbouw, waarin boeren uitsluitend in eigen voedselbehoefte voorzien, en voor een kapitalistische ontwikkeling van de landbouw, die inhoudt dat feodale afhankelijkheid vervangen wordt door
arbeidsverhoudingen, waarin arbeid tegen betaling van loon wordt verricht met produktiemiddelen die in handen zijn van de grondbezitter.
Deze ontwikkelingen houden uiteraard niet voor alle boeren hetzelfde
in. Zo blijft een - gewijzigde - voortzetting van de feodale afhankelijkheid bestaan voor boeren, die zich op termijn vrijkopen. Zij
blijven gedurende langere tijd ekonomisch aan de grootgrondbezitter
gebonden in een systeem van schulddelging (*Abarbeit'), dat mogelijk
wordt gemaakt door de verplichting die er voor de boeren bestaat binnen de bestaande dorpsgemeenschappen (mir) te blijven werken. Het
zijn de middelgrote boeren voor wie dit geldt, zoals Lenin aan de
hand van het paardenbezit (een van de gebruikelijke kriteria om de
27
boeren in verschillende kategorieën te onderscheiden) aantoont.
Deze middelgrote boeren werken zo langzaam aan het verdwijnen van de
feodale verhoudingen en de opkomst van een kategorie van boeren die
onafhankelijk en op subsistentiebasis (probeert te) werken. Dat gebeurt inderdaad wel zeer traag;de afbetaling duurt tot vijf±ig jaar
lang en geschiedt onder meer indirekt via de mir en de staat.
Naast de middelgrote boeren zijn er de arme boeren die zich eveneens
door het verrichten van arbeid of betalingen aan de grootgrondbezitter vrijkopen, of als pachter of onderpachter aan hun brood komen,
maar zich in veel gevallen voor het beleg tijdelijk als arbeidskracht
verhuren. Hoe noodzakelijk dit is blijkt wel uit het feit dat in 1905
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in bezit heeft om ervan in leven te blijven, terwijl dan nog de helft
van alle partikuliere grond in handen is van de grootgrondbezitters.
Éénderde van de huishoudens moet het in deze tijd zonder paard stel29
len.
Zijn arme boeren veelal gedurende een deel van het jaar loonarbeider, er is een plattelandsproletariaat dat volledig binnen kapitalistische verhoudingen arbeid verricht. Het bestaat uit een toenemend aantal mensen die, naar Lenin bericht, met gemiddeld twee
roebel op zak het platteland afreizen op zoek naar werk en door
30
grootgrondbezitters of rijke boeren te werk worden gesteld.
Dit
zwervend landelijk proletariaat vormt de onderste laag van de agrarische beroepsbevolking, waarvan de bovenste laag bestaat uit grootgrondbezitters, die ook op het eind van de negentiende eeuw nog enorme oppervlakten landbouwgrond bezitten, en de opkomende kategorie van
rijke boeren. Het zijn deze rijke boeren die het land direkt van de
grootgrondbezitters hebben kunnen kopen, dus zonder zich zeer langdurig in de schulden te steken, zonder 'das Joch der Abarbeit' op
zich te hoeven nemen. 31 Zij nemen zelf weer landarbeiders in dienst
en dragen zo bij tot het ontstaan van kapitalistische arbeidsverhoudingen in de Russische landbouw. Lenin wijst erop dat deze kapitalistische verhoudingen in snel tempo toenemen ten koste van de Abarbeit32
verhoudingen, waarin de boeren met eigen produktiemiddelen werken.
Waarschijnlijk worden de kapitalistische verhoudingen mede bevorderd
door het feit dat tot 1883 meer handelaren dan boeren grond kopen van
de grootgrondbezitters. 33 Overigens komt Lenin tot een overdreven
voorstelling van de ontwikkeling van het kapitalisme in de Russische
landbouw, op grond van een al te ruime berekening van het aantal rijke
boeren en door alle arme boeren tot het landproletariaat te rekenen.
Hij gaat zo voorbij aan de belangrijke

en zelfs overheersende plaats

die de middelgrote boeren nog in de landbouwekonomie innemen, en tot
de revolutie blijven innemen.

Deze boeren zijn (nog) niet echt ei-

gen ondernemers, zoals de kulakken, of loonafhankelijken, zoals de
arme boeren gedurende een gedeelte van het jaar en zoals het landproletariaat. Alleen de relaties tussen deze

kategorieën (en de

grootgrondbezitters, voorzover zij als ondernemers optreden) hebben
een kapitalistisch karakter. Dat de middelgrote boeren van allen (nog)
veruit

het meest voorkomen neemt toch niet weg dat er tussen de

kategorieën onderling

zeer uitgesproken verschillen in bijvoorbeeld

grondbezit bestaan en dat mede op grond daarvan de kategorieën duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. 35
De verschillende kategorieën boeren onderscheiden zich niet alleen
door hun onderlinge ekonomische betrekkingen, maar ook door hun bin-

-elding aan de dorpsgemeenschap, de mir. In veel gevallen wordt de grond
van de grootgrondbezitters niet door individuele boeren direkt gekocht, maar via de dorpsgemeenschap, die dan ook de eigendomsrechten
heeft en naast de grond in partikulier gebruik van de huishoudens
ook grond voor gemeenschappelijk gebruik omvat. Binnen de mir kan
de grond om de paar jaar herverdeeld worden onder de boerenhuishoudens die deel uitmaken van de dorpsgemeenschap.
De dorpsgemeenschap
is een institutie uit de laatste eeuwen van het feodale tijdperk,
volgens Blum waarschijnlijk onder meer opgekomen om de lasten van
de boeren wat gelijker te verdelen. 37 Tot 1861 is de mir een soort
intermediair tussen grootgrondbezitters en lijfeigenen, die ervoor
verantwoordelijk is dat de boeren hun verplichtingen aan de grootgrondbezitter voldoen. Daarnaast is ze een lokale bestuurseenheid
met een aantal - overigens weinig duidelijke en waarschijnlijk regionaal sterk variërende - bevoegdheden over de boeren, welke ook na de
hervorming van I861 blijven bestaan. De politionele bevoegdheden van
de mir gaan zelfs zover dat ze leden van de dorpsgemeenschap naar
Siberië kan laten deporteren.
De herverdeling van de grond, de belangrijkste aktiviteit van de mir,
geschiedt in de regel om de drie tot vijf jaar. De grond wordt verdeeld onder de huishoudens, die de grond voor eigen rekening bewerken. De herverdeling vindt op zeer uiteenlopende manieren plaats;
in sommige gevallen wordt er rekening gehouden met het aantal personen per huishouden, in andere krijgt elk huishouden een gelijk oppervlak aan grond. 39 De rijke boeren pogen na de afschaffing van de
lijfeigenschap herverdeling tegen te gaan. Zij zijn het immers die
het leeuwedeel opbrengen van de twee miljard roebel die tot de Stolypin-hervormingen van I906, wanneer de afbetaling wordt gestaakt,
aan de grootgrondbezitters worden betaald en in tegenstelling tot
de middelgrote boeren hebben zij het geld vaak direkt kunnen opbren-

ko
gen.
Vanuit de dorpsgemeenschap kan echter voldoende verzet worden
geboden tegen pogingen van de rijkere boeren uit de mir te treden,
en in de meeste gevallen zien afgescheiden boeren zich gedwongen terug te keren.
Nog in 1905 is in totaal rond 43 procent van alle
landbouwgrond in Europees Rusland gemeenschappelijk eigendom en ook
later blijft de mir een belangrijke faktor in het systeem van landbezit. Vel blijkt het langzame verval ervan uit het feit dat de periodieke herverdeling van grond dan steeds minder voorkomt. 42
De mir is uitgangspunt geweest van uiteenlopende theorieën omtrent
de ekonomische ontwikkeling van Rusland, ten dele geïnspireerd door

- 62 wat Marx erover gezegd heeft. Marx ziet zeker wel bestaansmogelijkheden voor de mir, ook na een socialistische revolutie. De mir is
zijns inziens op zich een archaïsch verschijnsel, maar met een dualistisch karakter van zowel primitief kollektief als van partikulier
landbezit. Voor het voortbestaan van de mir is belangrijk welk van
die twee de doorslag zal geven: "entweder wird ihr Eigentumselement
über das kollektive Element oder dieses über jenes siegen. Alles
hängt vom historischen Milieu ab, in dem sie sich befindet".
De
mir kan, volgens Marx, de basis vormen voor op grote schaal georganiseerde kollektieve arbeid, waarin wel de voordelen van het kapitalisme, zoals mechanisatie van de landbouw, een plaats kunnen krijgen
maar de nadelen achterwege kunnen blijven. Voorwaarde voor uitbouw
van dit kollektieve systeem is wel dat er ekonomische uitwisseling
plaatsvindt met de geïndustrialiseerde Westeuropese staten. Zou Rusland geïsoleerd in de wereld blijven, dan zou de mir tot ondergang
gedoemd zijn, gezien het feit dat Rusland in dat geval gedwongen zou
zijn dezelfde, kapitalistische, ontwikkeling als Westeuropa door te

kk
maken.
Volgens de Narodniki die de landbouw, en meer in het algemeen het platteland, als uitgangspunt nemen voor de ontwikkeling van
de Russische maatschappij, dient de mir koste wat kost gered te worden als een waardevolle erfenis uit het verleden, ook al verandert
er veel in de landbouw. Zij zien de mir als een van de instituties
die Rusland op een unieke wijze naar een eigen vorm van socialisme
kunnen leiden zonder dat de landbouw nog verder door het kapitalisme
behoeft te worden aangetast. De kleine boer binnen de dorpsgemeenschap
wordt als ideaal gezien, tegenover Marx' ideeën over het noodzakelijke verdwijnen van deze kleine producenten.
De populistische
ideeën van de Narodniki komen later terecht bij de Sociaal-Revolutionaire Partij, die veel aanhang geniet op het Russische platteland. Lenin verwerpt daarentegen de mir-ordening op het platteland
als een "Überbleibsel der rein mittelalterlichen Vergangenheit"; ze
houdt het kapitalisme tegen en staat daarmee een noodzakelijke ontwikkeling in de weg. De mir zou, volgens Lenin, een dorpsgemeenschap
van kleine boeren worden en de ontwikkeling van grote, gemechaniseerde bedrijven belemmeren. Ze mag alleen blijven bestaan voorzover
ze als basis dient voor het opkomende kapitalisme, waarna ze alsnog
moet verdwijnen.
Het zijn vooral de middelgrote boeren die baten ondervinden van het
gemeenschappelijk grondbezit in het kader van de mir. De kulakken
willen ervan af; het plattelandsproletariaat en ten dele ook de arme
boeren zijn er in steeds mindere mate aan gebonden. Zij werken al
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meer is. De mir is ook niet in staat de differentiatie tussen de verschillende kategorieën agrarische huishoudens tegen te houden. De
differentiatie (Shanin spreekt in dit verband van 'centrifugal mobility· ) neemt tot de revolutie de vorm aan van een ekonomische polarisatie tussen rijke en armere boeren, maar er blijft een (centripetale) mobiliteit bestaan van armere boeren, die hun bedrijfje weten uit te bouwen, en van grotere bedrijven die uit elkaar vallen,
Deze mobiliteit zou volgens Shanin wellicht onder meer verklaard worden door variërende omvang van de boerenfamilies, die echter maar êên
van de ontwikkelingen is, welke differentiatie bevorderen, respektie47
velijk tegengaan.
De Kommunistische Partij krijgt in de revolutie dus met uiteenlopende
kategorieën boeren te maken, waarvan vooral de rijkere boeren bijdragen aan de totstandkoming van een verhandelbaar surplus.
De
middelgrote boeren voorzien op het eind van de negentiende eeuw nog
49 In het Centrale Landbouwgebied
voornamelijk in eigen behoefte.
(Centraal-Rusland) meiken ze bijna de helft uit van alle boerenhuishoudens en in het westelijk deel van de Oekraïne 42,9$. Iets minder
dan eenderde van alle agrarische huishoudens in dit laatste gebied
behoort tot de kategorie van arme boeren, die in het Centrale Landbouwgebied veel minder sterk vertegenwoordigd is. 50 Zo werkt meer
dan de helft van alle boeren op subsistentiebasis, namelijk de middelgrote en - zij het in mindere mate - de arme boeren. Daarbij komt dat
er na de revolutie een proces van nivellering begint dat het aantal
subsistentieboeren sterk doet toenemen. De ontwikkeling in de richting
van een landbouw waarin de ekonomische verhoudingen een kapitalistisch
karakter hebben is wel aanwezig; ze beperkt zich echter tot een minderheid van de boerenbevolking,
c. Landbouw: China
In sterker mate dan de Russische landbouw, die in hoofdzaak een regenlandbouw is met tarwe als het veruit belangrijkste produkt, kent
de Chinese landbouw een zeer grote regionale verscheidenheid in de
aard van de landbouw en de landbouwgewassen. Op zich
kent Rusland
die verscheidenheid ook wel, maar de vormen van bijvoorbeeld geïrrigeerde landbouw en verbouw van andere gewassen dan graan zijn van
een relatief geringe betekenis en bevinden zich aan de rand van of
buiten het eigenlijke Russische landbouwgebied, zoals in Trans-Kau-
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In China is irrigatie van groot belang
voor de landbouw, vooral in het gebied ten zuiden van de Jang-tse rivier en de vlakte aan de monding van deze rivier, waar rijst het belangrijkste gewas is. Binnen dit rijstgebied verdient het kustgebied
aparte vermelding, vanwege het subtropische karakter van de landbouw.
Buiten het rijstgebied, of liever de verschillende rijstgebieden, is
de Noordchinese laagvlakte het belangrijkste landbouwgebied met tarwe
als overheersend gewas. In het lössgebied ten westen van deze laagvlakte en op de landbouwgronden van Mantsjoerije worden naast tarwe
verschillende soorten mindere granen verbouwd. In het noordelijk deel
van China heeft de landbouw voornamelijk het karakter van een regenlandbouw en ze is ook wat extensiever dan in het Zuidchinese rijstgebied. De Zuidchinese landbouw moet wel erg intensief zijn, want
met uitzondering van de provincie Szechwan is er maar zeer weinig
landbouwgrond beschikbaar, iets wat onder meer veroorzaakt wordt
door het bergachtig karakter van het gebied. Het intensieve karakter
van de landbouw wordt nog versterkt door het op grote schaal voorkomen van het zogenaamde 'double cropping', d.w.ζ. het meer dan eenmaal oogsten per jaar op hetzelfde gebied.
Ondanks deze grote regionale verschillen wordt de Chinese landbouw
verder toch vrijwel steeds als êên

geheel beschouwd en uitsluitend

waar nodig worden regionale verschillen in het onderzoek betrokken.
Ook de specialistische literatuur over Chinese agrarische ontwikkeling volgt deze werkwijze, die voor een vergelijkend onderzoek wel
gerechtvaardigd lijkt.
De struktuur van de landbouw in China verschilt onder meer van die
in Rusland doordat grootgrondbezit er al vele eeuwen lang minder verbreid is en er in veel sterker mate landbouw op subsistentiebasis
wordt bedreven. Produktie voor de markt speelt er nauwelijks een rol.
Meer dan de helft van alle boerengezinnen heeft in 1917 een eigen
bedrijfje in bezit, iets meer dan een kwart heeft het bedrijf van
een grootgrondbezitter gepacht, de overigen zijn halfpachters; zij
bezitten zelf een deel van hun bedrijf en hebben een deel gepacht. 55
Het grootgrondbezit is in Noord-China veel minder verbreid dan in
het zuiden; in de jaren dertig wordt in Noord-China bijna dertien
procent van de grond gepacht tegen meer dan veertig procent in ZuidChina.
Ook in de loop van de geschiedenis wisselt de omvang van
het grootgrondbezit. Onder het Keizerrijk zijn er zowel perioden geweest waarin het grootgrondbezit toeneemt als tijden waarin het weer
afneemt. 57 Ook is er voortdurend een zekere - beperkte - mate van mo-

biliteit mogelijk geweest voor individuele boeren- of liever boerenfamilies -, onder meer door binding aan de landadel.

In de eerste

helft van deze eeuw veranderen de verhoudingen in de landbouw niet
veel. Aan de ene kant neemt het aantal landloze families toe tot
meer dan twintig procent van het totaal aantal boerenhuishoudens,
aan de andere kant neemt het aantal volledige pachters af ten gunste
van het aantal halfpachters. 59 Hervormingen in de landverdeling zijn
er tijdens de Chinese Republiek nooit geweest, afgezien van de hervormingen waarmee de Kommunistische Partij begint. Deze hervormingen
worden door de Partij echter alleen op lokale basis doorgevoerd; met
uitvoering van grotere plannen wordt gewacht tot de positie van de
Partij versterkt is. De regering in Nanking heeft in de jaren dertig
wel plannen tot herverdeling op papier gezet, maar daar zijn ze
nooit van af gekomen.
Dat het grootgrondbezit in Zuid-China wijder verbreid is dan in het
noorden zou wellicht mede verklaard kunnen worden uit de betere
transportmogelijkheden die er zijn, onder meer door de Jang-tse rivier. Een eventueel surplus kan op veraf gelegen markten verkocht
worden ten bate van de veelal in de steden wonende grootgrondbezitters.
Perkins geeft in ieder geval een verklaring in deze richting.
Een
andere, indirekt, verklaring zou gezocht kunnen worden in het bestaan van de uitgebreide irrigatiewerken. Het opzetten en instandhouden ervan zouden een sterk regionaal en ook wel nationaal gezag
vereisen en het bestaan van een sterk gezag biedt dan zekerheid aan
de grootgrondbezitters terzake van hun rechten en verzekert de betaling van de grondrente door de boeren.
Ten aanzien van de relatie
tussen dorpsgemeenschappen, centraal en regionaal gezag bestaan er
overigens nogal uiteenlopende inzichten, die hier kort worden aangeduid omdat de plaats van de dorpsgemeenschappen in de agrarische ekonomie voor het onderzoek van belang is.
Met name Wittfogel heeft in zijn "Oriental Despotism" een duidelijke
relatie proberen aan te tonen tussen het bestaan van irrigatiewerken
en het voorkomen van een sterk regionaal en centraal gezag. De zorg
voor het ontwikkelen en instandhouden van een 'hydraulisch potentieel' is volgens Wittfogel een van de belangrijkste funkties van de
provinciale overheden en zou tot specifieke bestuursvormen en 'totale'
gezagsverhoudingen geleid hebben.

De achtergrond van Wittfogels

nogal spekulatieve theorieën wordt gevormd door Marx' kategorie van
de Aziatische produktiewijze. Het weinige en nogal kryptische dat
Marx over deze produktiewijze heeft gezegd, onder meer in de inlei-
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In ieder geval stelt Marx de dorpsgemeenschap

centraal, die de fondsen moet opbrengen voor onder meer de irrigatieprojekten en ook voor de uitvoering van deze projekten moet zorgen. De mobilisatie van de agrarische produktie door de staat en de
dvang die er wordt uitgeoefend op de dorpsgemeenschappen de irrigatieprojekten te onderhouden brengen Marx ertoe de staat, die alle
dorpsgemeenschappen omvat, als eigenlijke grondeigenaar te zien die
zich het meerprodukt van de dorpsgemeenschappen, de 'erfelijke' be-
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zitters van de grond, toeeigent.
Door Wittfogel en ook door Barrington Moore is erop gewezen dat het systeem in hoge mate gekenmerkt
is door uitbuiting "in the strictly objective sense of taking more
out of the society in resources than it put back in the form of ser65
vices rendered".
Dat de staat inderdaad een grote rol gespeeld zou
hebben bij de totstandkoming of het instandhouden van irrigatieprojekten, zoals ook door Weber is aangenomen , wordt echter niet algemeen aanvaard. Zo is er wel op gewezen dat de Chinese overheid weliswaar middelen ter beschikking heeft gesteld voor irrigatieprojekten en ook zelf grotere projekten ter hand heeft genomen, maar dat
ze niet zelf voor het instandhouden van deze projekten heeft gezorgd.
Ook is de oorzakelijke relatie tussen irrigatielandbouw en sterk
staatsgezag, zoals Wittfogel die geponeerd heeft, wel omgekeerd.
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Buiten twijfel staat echter dat de dorpsgemeenschappen belangrijke
organisaties zijn geweest in het irrigatie- en drainagestelsel, zo6Я
als ook door Wittfogel wordt erkend.
De dorpsgemeenschappen vormen
in China dan ook vrij hechte eenheden. Deze eenheid wordt nog ver
sterkt doordat de dorpen in veel gevallen slechts één clan (uitgebreide familie) omvatten en de band tussen de leden van de clan zeer
sterk is. In moeilijke tijden kunnen de leden van de clan altijd een
69
beroep op elkaar doen.
De kleinste ekonomische eenheid is echter
niet het dorp of de clan, maar de familie, die gemiddeld vier tot
70
zes personen omvat, en het land doorgaans voor eigen rekening bewerkt;
Wanneer men de schommelingen in het grondbezit en het overgaan van
eigendomsverhoudingen in pachtverhoudingen en vice versa in het oog
houdt, alsmede de belangrijke ekonomische funkties van de dorpsgemeenschap, zoals de belastingheffing en het organiseren van de corvée op de infrastrukturele projekten, lijkt Kramers konklusie gerechtvaardigd, dat 'die Dorfgemeinde des zaristischen Russlands, die obSÔina, in der Lösung des Individuums von Gemeinschaft und Natur wei72
ter als das asiatische Gemeinwesen fortgeschritten ist".'
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sterk gezag moeilijk eenduidig vast te leggen, er is ook niet steeds
een duidelijke relatie (daardoor?) tussen geïrrigeerde landbouw en
het voorkomen van grootgrondbezit. Gebieden met veel irrigatie hebben niet steeds een hoge mate van grootgrondbezit terwijl in streken
met het meeste grootgrondbezit minder met irrigatie wordt gewerkt
dan elders in Zuid-China, 73 Andere faktoren, zoals de betekenis van
de clan en het samenvallen ervan met de dorpsgemeenschap spelen wellicht eveneens een rol bij de verbreiding van het grootgrondbezit.
Heeft het bezit van grote landerijen niet die omvang genomen die het
in Rusland heeft, wat betreft de totale oppervlakte grond die onder
grootgrondbezit valt, noch naar de omvang van elk grootbedrijf afzonderlijk, die veel geringer is dan in Rusland, de sociale gevolgen
van het grootgrondbezit zijn er niet minder door. Meestal beginnen
pachtverhoudingen met schulden van boeren die nog eigen baas zijn,
tot de schulden zo hoog zijn opgelopen dat de schuldeiser de grond
overneemt. De schulden, met rentebedragen van dertig tot veertig procent, dienen zelden tot verbetering van het bedrijf, doorgaans zijn
ze nodig in geval van hongersnood, familieomstandigheden of ziekte.
Het alternatief is veelal nog erger: "It was poverty that caused a
peasant to mortgage his land, but where absentee landownership had
little financial appeal a peasant family must have had difficulty
obtaining credit and hence did not lose its land. If conditions were
hard enough, family members lost their lives instead". 7k Afgezien
van, onder andere, groepen militaire leiders, die nog tot in de negentiende eeuw grondbezit krijgen toegewezen, zijn het vooral geldschieters die land in bezit krijgen of er hypotheek op kunnen laten
leggen. Woekeraars worden grondbezitters; dit optreden van rentedragend kapitaal om boeren uit te zuigen is nauw verbonden met het
overheersen van kleine produktie, van boeren die voor zichzelf werken en van kleine handwerkslieden. 75 De omvang van de toch al kleine
oppervlakten grond, in bezit van of gepacht door families, neemt zowel in Noord- als in Zuid-China sinds I89O nog af, een ontwikkeling
waar volgens Buck met name de toename van de bevolkingsomvang debet
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aan is.
Myers heeft aangetoond dat er een aanzienlijk verschil is tussen de
noodzakelijke minimum bedrijfsomvang en de feitelijke omvang van
landbouwbedrijven in Noord-China. In alle door hem onderzochte dorpen
is de gemiddelde omvang van een boerenbedrijf bij lange na niet voldoende om een boerenfamilie in leven te houden. In de meeste gevallen bedraagt de feitelijke bedrijfsgrootte zelfs minder dan de helft
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minimum-omvang wat lager kan liggen door de gunstiger omstandigheden
voor de landbouw, bedraagt de gemiddelde bedrijfsgrootte minder dan
minimaal vereist is en een groot deel van de agrariërs moet dan ook
buiten het eigen bedrijf of in ieder geval buiten de landbouw een
78
(gedeeltelijke) werkkring zoeken.
De allerkleinste perceeltjes
grond worden wel zeer intensief bebouwd en de oogstopbrengst per
grondoppervlak is ook iets groter dan bij de meer omvangrijke bedrijven. Daar staat tegenover dat er op het punt van de produktiviteit
een duidelijk positief verband is tussen omvang van het bedrijf en
opbrengst per werker, zoals blijkt uit tabel 1. De kleinste bedrijven
hebben niet veel meer dan half zo hoge opbrengsten als de grootste
bedrijven. Deze konklusie wordt bevestigd door een van de weinige
onderzoekingen naar de landbouw tijdens de Japanse bezetting. 79
80
Tabel 1
Bedrijfskosten en -opbrengsten, gerelateerd aan bedrijfsomvang, in China. Omvang in Мои (0,Обб7 ha.). Opbrengsten
in dollars.
1
tot 10 mou

.

2

3

^

11-20

21-30

31 en meer mou

5
gemid.

opbrengsten per mou

20,25

18,15

18,24

18,58

' 18,46

arbeidskosten per mou

l4,04

10,31

8,86

7,35

8,84

6,21

7,84

9,38

11,22

9,62

opbrengst na aftrek
kosten, per mou

Veel boeren produceren zelf niet voldoende om in hun levensonderhoud
te voorzien en zijn dus aangewezen op de lokale graanmarkt. Dit is er
wellicht een van de oorzaken van dat er in de landbouw al zeer vroeg
met geld als betaalmiddel wordt gewerkt; ook de schulden aan groot
grondbezitters worden vaak (gedeeltelijk) in geld voldaan. Het lage
produktienivo, de noodzaak van lokale handel in landbouwprodukten en
gebrekkige transportmogelijkheden maken de verscheping van voedselge
wassen over langere afstanden tot een onbelangrijke zaak. Rond 19OO
wordt zeven tot acht procent van alle landbouwprodukten over lange
afstanden vervoerd en dan nog betreft het een beperkt aantal produk81
ten, waarin bepaalde streken gespecialiseerd zijn.
Van een echte
Op

marktekonomie is (nog) geen sprake.
Ook wanneer in de jaren twintig
de uitbreiding van het spoorwegnet iets meer lange afStandshandel mo
gelijk maakt, bestaat deze vrijwel uitsluitend uit het surplus van het
grootgrondbezit. Het is echter onvoldoende om in de voedselbehoefte
van de steden te voorzien en de Chinese importen bestaan dan ook in
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Rusland is er nauwelijks een kapitalistische landbouw ontstaan. De
meeste boeren werken in eigen bedrijfjes of in kleinschalig grootgrondbezit voor de voorziening in de lokale voedselbehoefte. De subsistentiebasis van de landbouw maakt het waarschijnlijk moeilijker
dan in Rusland een onderscheid te maken tussen verschillende kategorieën boeren. Naar bezittingen en naar plaats in de landbouwekonomie
is er wel een duidelijk onderscheid te maken tussen grootgrondbezitters aan de ene kant en subsistentieboeren aan de andere kant, welke
laatste kategorie dein weer is onder te verdelen in pachters en in
Q q

boeren die eigen grond bezitten.
In een van zijn eerste notities
over het bestaan van klassen in China, geschreven in 1926, maakt
Mao Tse-toeng een onderscheid tussen middelgrote boeren, d.w.z. landbouwers die hun bedrijf op eigen grond kunnen uitoefenen, en arme
boeren, die door grootgrondbezitters worden uitgebuit. De arme boeren, een kategorie die weer verder wordt onderverdeeld, worden tot
het semi-proletariaat gerekend; een echt proletariaat bestaat er vol84
gens Mao op het platteland nog niet.
Al zeer vroeg boet het onderscheid echter aan praktische betekenis in, namelijk wanneer in het
kader van de Kiangsi-sowjet-republiek (1931-193*0 een landhervorming
wordt doorgevoerd in de zuidchinese provincies Hoenan en Kiangsi.
Arme én middelgrote boeren krijgen dan land en in zeiken van herverdeling moeten ze, zoals Mao dan al eerder heeft verklaard, tot één
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kategorie gerekend worden.
Paragraaf 2 : De politieke ontwikkeling in Rusland en China
a. Rusland
De differentiatie die er op het eind van de negentiende eeuw tussen
de verschillende kategorieën boeren in Rusland ontstaat brengt met
zich mee dat de dorpsgemeenschap langzaam in verval begint te geraken en ze wordt ook zelf door dat proces van verval beïnvloed. De mir
blijft weliswaar overal bestaan, maar de belangrijkste funkties worden in steeds mindere mate uitgeoefend. Deze ontwikkeling kan tevens
worden gezien als een uiting van de afnemende betekenis van de religie als integrerend element op het platteland. Als kern van de Russische plattelandordening heeft de mir een welhaast religieuse konnotatie: "lts role as a kind of collective superego imparted to it
86
a truly religious aura".
Dat is niet verwonderlijk gezien de belangrijke plaats die de religie, zeker wanneer ze in een ruime betekenis
87
wordt opgevat , als legitimerende faktor inneemt in feodale verhou-
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Het lijkt dan ook terecht dat bijvoorbeeld Wolf in zijn overzicht
van 'Peasant Wars of the Twentieth Century' veel aandacht besteedt
aan godsdienstige bewegingen en de invloed ervan op de politieke ont89
wikkeling in Rusland.
De sterke mate van religieus gebonden apathie waarmee de boeren de
feodale verhoudingen ondergaan brengt met zich mee dat grote opstanden ontbreken, ondanks de zeer zware lasten die het feodale stelsel
90
met zich meebrengt voor de boeren.
Ook de aanwezigheid van een zekere patronageverhouding, waarin de grootgrondbezitter toch enige
funkties vervult is hierbij waarschijnlijk van belang. Blum bericht
in zijn uitgebreide overzicht van de Russische feodale geschiedenis
weliswaar dat er tussen 1801 en l86l meer dan l400 boerenopstanden
zijn geweest, maar deze overschrijden bijna geen van alle het lokale
karakter en er zijn slechts weinig boeren bij betrokken. 91 Eerst rond
de helft van de negentiende eeuw neemt de onrust op het platteland
iets toe, zoals tussen 185^ en I856 wanneer er vrijwel overal geruchten over de op handen zijnde hervormingen doordringen en boeren proberen hun land te ontvluchten om zich elders te vestigen, of in het
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leger in te schrijven.
Ook dan is er echter geen sprake van een
gewelddadige opstand; de meeste ongeregeldheden doen zich voor wanneer boeren weigeren aan hun verplichtingen te voldoen. Daarbij komt
nog dat de toename van het aantal ongeregeldheden in deze laatste
jaren van het feodalisme waarschijnlijk voor een deel alleen statistisch bestaat, en wel door groeiende nervositeit bij de bestuursambtenaren die frekwenter aangifte doen. 93 De hervormingen van I861
worden wel gevolgd door meer algemene onrust onder de boeren, die
volledige vrijheid en eigen land hadden verwacht en ook nu - op beperkte schaal - weigeren hun verplichtingen na te komen. Al spoedig
volgt echter weer een periode waarin opstanden, hoe klein ook, vrij9k
wel geheel afwezig zijn.

Dat het trouwens ook met de

'onrustige'

periode vlak na de Emancipatie van I86I nogal mee valt, blijkt wel
daaruit

dat, volgens Emmons, de ongeregeldheden op het platte-

land niet meer dan vier (!) procent van de Russische dorpen beroeren.
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De mir is echter niet eenduidig een konserverend element geweest op
het Russische platteland. Wanneer er in de eerste jaren van deze eeuw
en vooral na de recessie van 1901-1902, verschillende opstanden uitbreken, blijkt dat deze zich koncentreren in gebieden waar de mir96
ordening sterker is als elders in Rusland.
Deze opstanden, kulminerend in de revolutie van 1905 (voorzover die zich op het platteland
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gedesillusioneerde boeren uit het leger na de verloren oorlog tegen
Jap ал en eropvolgende onlusten in de steden. Hoewel de plaats die
aan de mir toekomt in de politieke aktiviteiten van de boeren op
theoretisch nivo weinig is onderzocht 97 , mag hier wellicht gekonkludeerd worden dat het bestaan van de mir een versterkende invloed
heeft op de politieke tendensen, doorgaans konservatief maar ook wel
revolutionair, die er op het platteland bestaan. Door de Russische
overheid wordt deze potentiële revolutionaire kracht van de mir onderkend en de hervormingen die er na de revolutie van 1905 door Sto98
lypin worden doorgevoerd hebben mede ten doel de mir te ontkrachten.
De versterking van de positie van de rijkere boeren wordt uitgangspunt van het beleid. De ontwikkeling van het kapitalisme wordt bevorderd en het beleid wordt dan ook door de Narodniki met lede ogen
bezien, door Lenin daarentegen als niet krachtig genoeg veroordeeld. 99
Ten aanzien van de mir kan zo gezegd worden dat met het funktioneren
ervan ook de religieuse legitimering van de traditionele agrarische
verhoudingen langzaam verdwijnt. Waar er een zeker proces van rebellie ontstaat op het platteland, zoals in 1902 maar vooral na afloop
van de Russisch-Japanse Oorlog, geeft de aanwezigheid van de mir een
versterking van dat proces. Aan dat laatste is de Kommunistische Partij in haar politiek ten opzichte van het platteland voorbijgegaan.
Ook na de revolutie van 1917 distantieert de Partij zich steeds van
de bestaande dorpsgemeenschappen.
De ontwikkelingen aan het begin van de twintigste eeuw geven Lenin
de hoop dat het mogelijk moet zijn de nieuwe dorpsarmoe als bondgenoot met de arbeidersklasse mee te krijgen in de strijd voor een revolutionaire omwenteling.
Lenin wijst er echter bij voortduring
op dat alle boeren, ook de armste, een probleem vormen waar het aankomt op hun revolutionaire gezindheid. Het lang doorwerken van het
feodalisme is er zijns inziens de oorzaak van dat (met name de middelgrote) boeren maar moeizaam tot revolutionaire aktie te bewegen zijn.
Natuurlijk zijn er wel revolutionaire elementen onder hen, maar ze
vormen geen politieke faktor van eenduidige betekenis. Zolang de materiële basis van de landbouw niet verbeterd is, en dat is iets waartoe onder meer de elektrifikatie van het platteland zal moeten bijdragen, is het volgens Lenin uiterst moeilijk een verandering in
het denken van de boeren te bewerken. Toch is er een alliantie mogelijk tussen arbeidersklasse en arme boeren, omdat deze laatsten er
alleen maar op vooruit kunnen gaan, ten koste van de feodale groot-
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Het revolutionaire élan moet

zich na de revolutie volgens Lenin richten tegen de kulakken, maar
er ontstaan wel problemen omdat de arme boeren niet op dezelfde w i j ze te werk kunnen gaan als de arbeiders die de bezittingen van de industriële bourgeoisie hebben kunnen onteigenen. "Selbst in Bezug auf
die reiche Bauernschaft sagen wir nicht mit solcher Entschiedenheit
wie in Bezug auf die Bourgeoisie: absolute Expropriation der reichen
Bauernschaft und der Kulakken. In unserem Programm wird dieser Unterschied gemacht. Wir sagen: Unterdrückung ihrer konterrevolutionären
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Gelüste. Das ist nicht restlose Expropriation".
De rijke boeren moeten als kategorie voorlopig blijven voortbestaan,
omdat de materiële en sociale voorwaarden voor de onteigening van
hun bedrijven ontbreken. Zolang dat het geval is dient hun bestaan
getolereerd te worden. Ekonomisch is dat volgens Lenin geen probleem,
want de opkomst van de rijke boeren is een vooruitgang in vergelijking met de vroegere struktuur van de landbouw en zij werken in ieder
geval aan de verbetering van de landbouw als ekonomische sektor. Wel
dienen ze te worden tegengewerkt, waar het hun politieke

aktiviteiten

betreft. Deze tweeslachtige houding ten opzichte van de rijke boeren
blijft bestaan tot zij als sociaal-ekonomische laag verdwenen zullen
zijn; permanente aanvaarding van hun voortbestaan kan volgens Lenin
niet het geval zijn. Het moment waarop de rijke boeren als klasse
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moeten verdwijnen wordt slechts door politieke taktiek bepaald.
Door dit alles kan de politieke polarisatie tussen arme en rijke
boeren moeilijk ontwikkeld worden, terwijl de voorafgaande ontwikke104
ling van de polarisatie door Lenin toch al sterk overschat is.
Van akties van arme en middelgrote boeren tegen de rijke boeren is
voor de revolutie al helemaal geen sprake. De boerenopstanden in het
begin van deze eeuw zijn niet tegen de rijke boeren maar tegen de
overheid gericht. De belangrijkste, steeds terugkerende, eisen zijn
afschaffing van staatskontrole op allerlei onderdelen van het plattelandsleven, beëindiging van de aflossingsbetalingen, verlichting van
belastingen en verdeling van het grootgrondbezit.

Het blijkt voor

de Partij nauwelijks mogelijk de arme boeren te mobiliseren en er is
ook weinig kontakt met deze kategorie. Vlak voor de revolutie toont
Lenin zich dan ook nogal onzeker over de mogelijkheid van een machtige boerenbeweging op het platteland, omdat de klassenscheiding
, .
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inziens nog een al te onzekere faktor is.

zijns

Hoe gering de aanhang van de Partij meer in het algemeen op het platteland is wordt enigszins duidelijk uit het zeer beperkte aantal par-

tijleden, ook na de revolutie, buiten de steden. Ondanks de mogelijkheid die de burgeroorlog biedt jonge boeren in het Rode Leger met de
Partij vertrouwd te maken, wonen er in 1924 van de 700.000 partijleden maar 150.000 op het platteland en van hen is maar eenderde in de
agrarische sektor werkzaam. Deze geringe aanhang is niet alleen door
een strenge selektie van partijleden te verklaren. 107 De Partij heeft
ook al grote moeite revolutionaire raden op te zetten op het land en
waar ze bestaan zijn het paradoxaal genoeg de rijkere boeren die er
een overheersende positie in innemen. Officieel worden zij uit de
sowjets gehouden, maar de raden blijken in een aantal gevallen niet
veel meer dan de traditionele dorpsvergaderingen, waarin de rijke
boeren al een machtspositie hadden. Wanneer de sowjets van de grond
komen, gebeurt dat ook al niet zonder de aktieve steun van arbeiders
uit de steden en meer dan in dorpen komen ze in provinciesteden op.

1 oft

De blijvende overheersing van de rurale sowjets door de rijke boeren,
ook na de revolutie van 1917» plaatst de Partij voor een groot dilemma: "if the party refrained from intervening activity in the work
of the lower soviet organs, these fell under the control of the minority of well-to-do peasants, and the cry was heard that the soviets
were in the hands of the kulaks. Xf the party instructed its nominees
to enforce party policy, the charge of dictatorship was unavoidable".109
De binding van de Partij met de boeren is zo ook na de revolutie een
band met de rijke boeren. De ene kategorie, waar de Partij doordringt
moet officieel worden tegengewerkt en de kategorie waarmee in theorie
kontakt gezocht zou moeten worden, wordt slechts incidenteel benaderd,
ook na de revolutie.
Met de middelgrote boeren is er maar weinig kontakt, zowel voor als
na de revolutie, en dat lijkt een ernstig verzuim. Met name Alavi
heeft op het revolutionair potentieel van deze kategorie gewezen. Zij
zijn het die een belangrijke rol spelen in de opstanden van 1905,
waarin het onder meer gaat om de verdere verdeling van het grootgrondbezit en beëindiging van de - vooral door de middelgrote boeren
verrichte - betalingen aan de grootgrondbezitters. De middelgrote
boeren bevinden zich weliswaar in het restant van een feodale verhouding, maar deze is na meer dan veertig jaar wel wat afgezwakt, terwijl de arme boeren en het plattelandsproleatriaat in veel gevallen
al sterk aan de kulakken gebonden zijn.
Over de middelgrote boeren
zegt Alavi meer in het algemeen het volgende: "Die mittleren Bauern...
sind anfänglich die militantesten Elemente der Bauernschaft und können sich in einen mächtigen Verbündeten der proletarische Bewegung
verwandeln, vor allem weil sie in der Lage sind, die Bauernbewegung

- 74 die Initialzündung zu geben".
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Ook Wolf konkludeert, min of meer

in navolging van Alavi, in deze richting, vaar hij vijst op de minimaal aanvezige taktische vrijheid die er juist bij de middelgrote
boeren aanvezig is, en die nodig is om de grondbezitter uit te da112
gen.
Hij vijst op het paradoxale feit dat deze middelgrote boeren
veelal de dragers van de boerentradities blijken te zijn: "it is precisely this culturally conservative stratum vhich is the most instrumental in dynamiting the peasant social order". 1 1 3De paradox verdvijnt echter vanneer men in de beschouving betrekt dat de middelgrote boeren het kwetsbaarst zijn voor ekonomische veranderingen,
tervijl hun sociale relaties binnen een traditioneel kader blijven
verlopen. Van de verschillende agrarische groeperingen zijn de middelgrote boeren het meest vatbaar voor revolutionair aktivisme; in vergelijking met andere kategorieën van de bevolking moeten alle agrarische groeperingen echter vrij veinig aktief genoemd vorden. 1 Ik De
Partij onderneemt nauvelijks pogingen arme of middelgrote boeren tot
politieke aktiviteit te brengen. De enige poging na de revolutie de
arme boeren te organiseren is in de'kommitees van arme boeren', die
officieel maatregelen moeten uitverken voor de overgang naar een
kollektieve landbouv. Feitelijk houden zij zich echter bezig met het
inbeslag nemen van graanoverschotten bij de rijke boeren. De boeren
die in deze kommitees verenigd zijn gedragen zich min of meer als
•primitive rebels* die de lokale sovjets opzijschuiven en naast deze
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een soort ·Doppeltherrschaft· uitoefenen.
Binnen een jaar vorden
de kommitees dan ook veer ontbonden. "The attempts of the Soviet
government to split the peasantry and establish a Bolshevik foothold
among the rural poor failed".
Na deze late, en door gebrek aan
voorbereidend verk tot mislukking gedoemde, poging tot organisatie
van de arme boeren benadrukt Lenin de belangrijke positie van de middelgrote boeren. Op het Vile Partijkongres in maart 1919 vijdt hij
uitvoerig over hun ekonomische en politieke positie uit. Politiek
zijn ze volgens Lenin niet betrouvbaar, omdat ze met de kulakken een
aantal gemeenschappelijke belangen hebben. Toch is de houding van de
Partij tegenover hen niet zo negatief; ze vorden niet slechts getolereerd, zoals de rijke boeren, er zijn vel degelijk samenverkingsvormen met hen te vinden. De samenwerking beperkt zich tot de meest revolutionaire elementen onder de middelgrote boeren, de overigen moeten geneutraliseerd vorden. Het vertrouven van deze boeren kan volgens Lenin vorden gevonnen, omdat duidelijk zal vorden dat ze slechts
baat te vervachten hebben van de revolutie. Er mag dan ook in geen geli 7
val geveld tegen hen gebruikt vorden.
Ook later houdt hij hieraan
vast; al lopen de onmiddellijke belangen van arbeiders en middel-

grote boeren uiteen ("der kleine Landwirt will nicht dasselbe was
der Arbeiter will"), de belangen kunnen konvergeren, wanneer er zo
wel materieel als sociaal belangrijke vooruitgang op het platteland
г>
t , * xs.
·
geboekt
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Ondanks deze veranderende houding blijft de lokale politiek ook na
de revolutie door rijke boeren beheerst, zowel binnen als buiten de
revolutionaire Sowjets. De Kommunistische Partij weet het bestaande
patroon van machtsverhoudingen niet te doorbreken. Na de revolutie
kan ze dan ook weinig anders doen dan de aan de gang zijnde herver
deling van land goedkeuren, zonder zelf in dit proces leiding te ge119
ven.
Aan de ontwikkeling van de landbouw wordt ook al weinig ge
daan. Vormen van samenwerking blijven steken in een beperkt aantal
pogingen; de opkomst of verdere ontwikkeling van kapitalistische be
drijven wordt, weinig systematisch, tegengewerkt, met uitzondering
van de NEP-periode, waarin ook de handel in landbouwprodukten vrij
wordt gelaten. De voorwaarden voor meer produktie en voor verhoging
van het politiek bewustzijji van de kleine en middelgrote boeren blij
ven door dit alles afwezig. In het dilemma van de keuze tussen een
ongestoorde of zelfs versnelde ontwikkeling van een marktlandbouw,
met een moeizame verandering in het politieke denken, en een direkte
1 20
•Ummodelung des kleinen Landwirts'
in een kollektieve landbouw,
wordt uiteindelijk toch een tijdlang gekozen voor het eerste alter
natief, maar met zeer vele restrikties. Zoveel zelfs, dat er eigen
lijk meer sprake is van een op zijn beloop laten van de ontwikkelin
gen in de landbouw, zowel waar het de kapitalistische ontwikkeling
als de opkomst van koöperaties betreft. Omdat de mir wordt afgewezen
als aanknopingspunt voor vormen van koöperatieve landbouw en deze
dorpsgemeenschap ook na de revolutie nog de feitelijke lokale bestuurseenheid is (de Sowjets hebben maar een beperkt aantal, en dan
nog impopulaire funkties) wordt de ontwikkeling van een koöperatieve
of kollektieve landbouw waarschijnlijk sterk bemoeilijkt. 121
b. China.
Verschillende oorzaken, waaronder naast buitenlandse ekonomische en
politieke interventie (de Opium-ooriogen) ook de opkomende kulturele
penetratie van missie en zending genoemd moeten worden, werken in de
negentiende eeuw bevorderend op het uitbreken van opstanden op het
1 22
Chinese platteland.
De grootste van deze opstanden, waarin onder
meer verpauperde boeren zich tegen het regionale en centrale gezag
keren, zijn de Taiping- en de Nien-opstand, die zich in de jaren vijftig en zestig over delen van ZULd-China uitbreiden. Het zijn echter
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ббг de opkomst van buitenlandse invloeden

in China zijn· De clans vormen de basiseenheden in deze opstanden,
zoals ook in de vele geheime genootschappen die het Chinese platte
land (on)veilig maken, en die door Wakeman met de Siciliaanse Mafia
123
zijn vergeleken.
Anders dan in Rusland het geval is versterken in
China de familiebanden en de dorpsorganisaties op zichzelf de bestaan
de gezagsverhoudingen niet. Ze vormen de kern van het intensieve C h i 
nese

·associational life', en staan nogal los van de officiële b e 1 24
stuursstruktuur.
Barrington Moore zegt erover dat "both rebels and

Imperial authorities could manipulate the local social structure with
about the same degree of ease or difficulty. "Organizational weapons",
it appears, were not decisive. Much more basic were the grievances
125
of the peasantry".
Het Chinese systeem van grootgrondbezit, waarin boeren land pachten van in steden wonende grootgrondbezitters,
heeft op zichzelf al een aantal oorzaken van boerenopstanden in zich.
Zo oefenen de grootgrondbezitters, anders dan in Rusland, geen (bedrijf s)bestuurlijke bevoegdheden uit en is er veelal geen enkel sociaal kontakt tussen pachters en grootgrondbezitters. Daarnaast zijn
de boeren zeer kwetsbaar in de beginnende kommercialisering van de
landbouw. De grootgrondbezitters schuiven de handelsrisikoos op de
boeren af; iets wat in het Russische feodale stelsel minder goed moge1 26
lijk is.
Tenslotte zijn de boeren zelf deskundig voor wat hun eigen bedrijfje betreft en treedt de grondbezitter alleen op als iemand
die een deel van de opbrengst voor zich opeist; nadelen van het grootgrondbezit zijn voor de boeren duidelijk zichtbaar, terwijl voordelen
127
ontbreken.
De religie werkt in China ook al nauwelijks als een konserverende faktor. Er is veeleer sprake van een scheiding in het religieuze leven
tussen orthodox Confucianisme, dat officieel gesanktioneerd wordt,
en daartegenover allerlei magische elementen die aan het Taoisme en
Boeddhisme ontleend zijn en die in het dagelijks leven van de bevolking een grote rol spelen. Weber, die op deze scheiding wijst, deelt
mee dat de volkse godenkultus "eine teils... nur offiziös geplegte,
teils nur geduldete, teils mit mistrauen angesehene Privatangelegen1 PH
heit blieb".
Weliswaar is het Taoisme volgens Weber nog sterker
traditionalistisch dan het orthodoxe Confucianisme, maar dat brengt
op zich geen verdediging van de bestaande orde met zich m e e , onder
meer doordat het

·Verpflichtungsgefühl· tegenover politieke gemeen-

schappen, zoals ook in het Confucianisme zelf, vrijwel geheel ontbreekt.

Dit alles betekent toch zeker niet dat de Kommunistische
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toestand, vaarin de boeren van buitenaf tot revolutie aangezet zouden
kunnen worden.
De Chinese Kommunistische Partij begint haar aktiviteiten op het
platteland in de jaren twintig, en wel in de provincies Hoenan en
Kiangsi, waar eerder het centrum heeft gelegen van de Taiping- en
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van de Nienopstand.
Naar aanleiding van de eerste ervaringen met
het organiseren van boeren schrijft Mao zijn bekende 'Onderzoeksverslag van de Boerenbeweging in Hoenan 1 , waarin er wel onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende kategorieën boeren, maar vooral
omwille van het vervullen van bestuurlijke taken. Alleen de armste
1 32
boeren komen daarvoor in aanmerking.
De plattelandsaktiviteiten
die de Partij los van de Kwomintang onderneemt worden gevolgd door
een opstand tegen de Kwomintang in de herfst van 1927. In deze opstand vecht de Kommunistische Partij met een leger van "bandits. Ιο
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cal peasants, self-defence units and 'ifriendiy armies".
Nog nooit
eerder heeft een Kommunistische beweging steun voornamelijk gezocht
bij dergelijke groeperingen en als een door een Kommunistische Partij
geleide boerenopstand is deze herfstopstand volgens Hofheinz, die de
gebeurtenissen uitvoerig beschreven heeft, dan ook "a new type of
tactic for the world communist movement,... a key turning point in
1 34
international communist strategy..."
De opstand mislukt echter en
in de jaren die er dan volgen sluit de Kommunistische Partij zich
meer dan voorheen aan bij de strategie die door de Russische Kommu
nistische Partij is gevolgd en door deze tot algemeen voorbeeld is
verklaard. Het proletariaat wordt tot de centrale groepering in de
revolutie verklaard en er zal volgens de Chinese Partij van regionaal
meer beperkte revolutiehaarden moeten worden uitgegaan.
De Partij
blijft wel aktief in het zuiden van China en roept in 1931 een raden
republiek uit in het gebied van Kiangsi en Hoenan, de "Kiangsi-sowjetrepubliek", waarin het proletariaat in ieder geval in naam een be1 тб
langrijke rol speelt.
De Partij probeert wel de, voornamelijk agra
rische, bevolking in de republiek te organiseren in massaorganisa
ties, die voor deelname aan politieke diskussies moeten zorgdragen.
In deze tijd begint de 'massa-lijn·, het op zeer uitgebreide schaal
organiseren van politieke diskussies en aktiviteiten, die in de latere
1 37
Yenan-periode op ongekende wijze verder wordt uitgewerkt.
Er wor
den landhervormingen uitgevoerd die aanvankelijk beperkt blijven tot
het land van de grootgrondbezitters, maar vanaf 1932 ook op de grond
van de rijkere boeren betrekking hebben. Het land wordt niet alleen
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daarmee schept de Partij de mogelijkheid meer dan tachtig procent
van de boeren achter zich te krijgen en te aktiveren in herverdelingsen politieke aktiveringskampanjes.

Het zijn echter vooral de arm-

ste boeren die in kleine boerenassociaties en ook in grotere organisaties verenigd worden, welke onder meer de politieke

ontwikkeling

van alle agrariërs tot doel hebben en voor de uitvoering van de landhervorming zorgdragen. De organisatorische aktiviteiten van de Partij en van het Rode Leger in de Republiek sluiten aan bij de landhervorming en maken veel boeren bekend met het werk van de Partij.
Desondanks zijn deze aktiviteiten, waarschijnlijk mede door het onderscheid dat er wordt gemaakt tussen arme en middelgrote boeren,
geen echt sukses. De natuurlijke dorpseenheid dient als basis van
boerenassociaties en in deze dorpsgemeenschappen zijn het de rijkere
en in mindere mate de middelgrote boeren die per traditie het meeste
gezag hebben. Dat komt onder meer doordat het bezit van grond verbonden is met een grotere familieomvang en met een sterkere familieband en dat is een belangrijk element in een maatschappij waarin de
familieband zo'η centraal element vormt. De Partij slaagt er niet in
deze traditionele verhoudingen te doorbreken. De middelgrote boeren
worden nauwelijks geaktiveerd en de armere boeren weten zich geen
leidende positie m de dorpen te verwerven. 1 39
Na de herfstopstand van 1927 zijn er moeilijkheden in de Partij
tussen de sowjetgebieden aan de ene kant en het eigenlijke hoofdkwar
tier van de Partij in Shanghai aan de andere kant over het belang
van de guerilla-oorlogvoering. Ook Mao is bij deze problemen betrokken.

Er wordt weliswaar een staand leger op poten gezet, maar dat

wordt in 193^ door troepen van de Kwomintang verslagen. Dat betekent
het einde van de Kiangsi-republiek en het begin van de fameuse Lange
Mars. Negentigduizend mensen beginnen aan een tocht van tegen de
tienduizend kilometer, die hen in een grote boog door het onherberg
zame westen van China naar het noorden moet voeren. Uiteindelijk b e 
reiken rond

veertigduizend mensen de provincie Sjensi in het

Noordchinese lössgebied, waar Yenan het nieuwe centrum en Mao defini-

ti
txef de leider van de Partij wordt.
Daarmee neemt de belangrijke
Yenan-periode een aanvang, waarin de Partij een guerilla-oorlog tegen
de Japanners voert en meestentijds ook tegen de nationalisten (de
Kwomintang). Dit is de tijd waarin er op ongekende schaal politieke
aktiviteiten op het platteland worden ontplooid.
Ondanks het feit dat juist in het gebied rond Yenan het meeste groot-
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gebeurt dat zonder veel problemen omdat de meeste grootgrondbezitters
de wijk naar elders hebben genomen. 142 Leden van de Partij penetreren
nu met sukses de bestaande dorpsgemeenschappen, waarin de dominantie
van rijkere boeren getolereerd wordt, maar zij worden net als de andere boeren gemobiliseerd tegen de grootgrondbezitters.
De Partij
gaat ervan uit dat het niet zeer grote verschil tussen de verschillende kategorieën boeren vanzelf zal verdwijnen door de vorming van
koBperaties. Het organiseren daarvan is volgens Mao belangrijker dein
het maken van een scherp klassenonderscheid. De Partij moet volgens
hem zoveel mogelijk mensen achter zich verenigen in het eigen gebied
en daar horen ook alle werkzame boeren bij: "The policies put forward
by the Chinese Communist Party seek to unite all the people who oppose Japan and take into account the interests of every class that
does so, and especially the interests of the peasants, the urban petty
144
bourgeoisie and the other intermediate classes".
Gezien het karakter van de oorlogvoering tegen Japan is steun van alle lokale inwoners ook wel noodzakelijk, zoals Mao meermalen naar voren heeft ge145
bracht.
De Japanse bezetting speelt meer in het algemeen een grote rol in het sukses van de kommunistische aktiviteiten in Yenan.
De Partij blijkt alleen daar van belang, waar de boeren ervaring hebben met de Japanse bezetters, die de belaatingen sterk opvoeren om
landbouwprodukten uit het land te krijgen. Gebieden zonder Japanse
bezetting zijn voor de Partij moeilijk toegankelijk en dat heeft
Chalmers Johnson ertoe gebracht de oorlog als vrijwel enige oorzaak
van het sukses van de Partij te zien. In zijn ogen heeft het kommunisme in China weinig betekenis in deze tijd afgezien van de oorlogsbeproevingen die het land doormaakt. Daartegenover is er onder
meer door Hofheinz op gewezen dat een dergelijke verklaring het boerennationalisme al te centraal stelt en te weinig recht doet aan de
grote organisatorische aktiviteiten van de kommvmisten zelf. 146 Wel
kan gezegd worden dat de Japanse bezetting het effekt van deze aktiviteiten van de Partij vergroot. Het zijn met name de jongeren uit
de kategorie van de arme boeren die in de Partij en het leger gerekruteerd worden en op grond daarvan een uitdaging vormen voor het
traditionele gezag van de oudere rijke boeren. Als militaire leiders
van de dorpsgemeenschappen dragen ze bij aan de militarisering van
de dorpen en de versterking van de boerenkoöperaties die er worden
14?
opgezet.
De rekrutering van mensen in de Partij geschiedt in een
hoog tempo. Het ledental van de Partij bedraagt vlak voor de Lange
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in 1940, alveer 800.000.
De eerste pogingen tot het opzetten van landbouwkoöperaties lopen
overigens op een mislukking uit en in 1940 vorden de meeste ontbon»
den. Vanaf 1943 komt de koöperatievorming meer in het teken te staan
van produktievergroting. De landhervorming vordt naar de achtergrond
verschoven en op grote schaal begint de Partij nu aan een hervorming
van de landbouwekonomie, "the most formidable organizational hurdle
149
it had yet undertaken".
De samenwerking van alle boeren in koöperaties, in de vorm van 'wederzijdse hulpgroepen', vormt vanaf deze
tijd een van de centrale punten in het landbouwbeleid van de Partij
1 50
tijdens de oorlog.
Met de uitbreiding van gebied onder het gezag
van de Partij neemt de noodzaak tot landhervorming trouwens af, want
elders in Noord-China komt grootgrondbezit weinig voor. De wederzijdse hulpgroepen die er worden gekreëerd sluiten aan bij de traditionele vormen van burenhulp of van samenwerking in de produktie,
al dan niet in dienst van rijke boeren of grootgrondbezitters. Er
wordt met verschillende vormen geëxperimenteerd, waarin alle bestuurlijk en militair kader participeert en waarin ook rijke boeren
betrokken worden. Wanneer de eerste organisatiegolf afgelopen is en
er een periode van konsolidatie volgt, blijkt meer dan dertig procent
van de boeren in ieder geval een gedeelte van de tijd in kleine produktiegroepen te werken. 151 De pogingen tot koöperatie sluiten nu
meer dan voorheen aan bij bestaande familie- en dorpsorganisaties·
De Partij probeert deze van binnenuit te hervormen door een zeer aktief leiderschap van partijleden in deze traditionele eenheden. Er
moet daarbij een moeilijk evenwicht worden gezocht tussen een te geringe aktiviteit van de partijleden in dorp en clan, waardoor deze
op de oude voet blijven voortbestaan, en te veel aktiviteit waardoor
de kans toeneemt dat deze traditionele eenheden uit elkaar vallen.
"A delicate balance had to be maintained between imposed and selfgenerated organization".
De traditionele organisaties op het platteland worden dus, anders dan
in Rusland, niet genegeerd of geëlimineerd, maar van binnenuit hervormd. Er wordt een weg bewandeld waarin organisatie van bovenaf en
organisatie van onderaf samengaan. Op deze wijze krijgt de Chinese
Kommunistische Partij een sterke basis op het platteland en kunnen
produktieve arbeid en politieke ontwikkeling gekombineerd worden, 1 53
Aan de politieke ontwikkeling wordt buitengewoon veel aandacht b e steed gedurende de gehele Yenan-periode, maar vooral tijdens de rek-

- 81 tifikatie-kampanje die er in de jaren 19^2-19^*+ wordt gevoerd en die
tot doel heeft nieuwe partijleden met de partijbeginselen vertrouwd
te maken en de relatie theorie-praktijk te versterken. ^ Op grote
schaal wordt er, overigens niet alleen in deze kampanje, gebruik ge
maakt van kleine groepen, waaronder ook de wederzijdse hulpgroepen;
groepskritiek wordt als middel gebruikt om het politiek bewustzijn
van de boeren te vergroten. Er wordt een uitgebreid agitatie- en propaganda-apparaat opgezet, waarin van alle beschikbare konununikatiemedia gebruik wordt gemaakt,
alles in een volkomen agrarisch ge1 кк

bied.

De kampanje moet onder meer allerlei traditionele noties

over leiderschap uitbannen, zodat de band tussen de Partij en de
'massa

1

versterkt kan worden. Het zijn dan ook niet de nieuwe, te

weinig geschoolde partijleden, tegen wie Мао zich in zijn kritiek
richt, maar de dogmatische partijleden die geen enkele relatie weten
te leggen tussen het Marxisme-Léninisme en de praktijk van alledag.
In zijn rede bij de opening van de partij school in Yenan luidt het
dat het Marxisme-Leninisme geen schoonheid of mystische waarde heeft
en geen panacee is voor allerlei kwalen, maar dat het bestudeerd moet
worden omdat het uiterst nuttig is. Het is geen religieus dogma, maar
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een leidraad voor aktie.
Мао acht een nauwe band noodzakelijk tus
sen theorie en praktijk; partijleden moeten de theorie in de praktijk
kunnen toepassen en daartoe in nauw kontakt met de bevolking staan.
De relatie tussen de Partij en de massa van de (boeren)bevolking ziet
hij als een zeer belangrijke en wederkerige band. "In all the prac
tical work of our Party, all correct leadership is necessarily "from
the masses, to the masses". This means: take the ideas of the masses
... and concentrate them..., then go to the masses and propagate and
explain these ideas until the masses embrace them as their own...,
and translate them into action, and test the correctness of these
ideas in such action. Then once again concentrate ideas from the
masses··., in ал endless spiral, with the ideas becoming more cor57 Er wordt voor gewaakt dat
rect, more vital and richer each time", 1-"
partijleden een te dominerende plaats zouden innemen in de lokale as
sociaties. Daartoe dient onder meer het drie-derde-systeem. Volgens
dit systeem moeten partijleden niet meer dan een derde van het aantal
plaatsen in kommitees, raden enz. innemen en moet ook een derde ge
deelte voor progressieve boeren bestemd zijn. Er is dus naar een zeker
evenwicht gestreefd van de vertegenwoordiging van verschillende groe
peringen in de bestuursorganen. In incidentele gevallen betekent dat
zelfs dat rijke boeren en kleine grootgrondbezitters meer vertegenwoordigers krijgen,

- 82 Na de Japanse bezetting legt de Partij opnieuw de nadruk op een wat
radikaler landhervorming. De hervorming geldt het land van grootgrondbezitters en rijke boeren, dat gedeeltelijk onteigend wordt. In het
verdergaande beleid op lokaal nivo komt echter ook volledige onteigening wel voorj het lager partijkader wijkt nogal eens af van de
officiële partijlijn. In plaats van de gezamenlijke strijd tegen Japan komt de differentiatie van de verschillende klassen nu weer op
de voorgrond. Er worden, vaak herhaalde, pogingen gedaan alle boeren
te 'klassificeren1, als basis voor herverdeling en van strijd tegen
grondbezitters. De landhervorming wordt tegen het eind van de burgeroorlog gestaakt, omdat ze gepaard gaat met vormen van lokale anarchie, die een bedreiging zouden kunnen vormen voor het centrale partijgezag na de machtsovername en voor een stabiele landbouwproduktie.159
Paragraaf 3 î Konklusies
Zoals in hoofdstuk II is aangegeven houdt een socialistische transformatie van de maatschappij voor de landbouw in dat er een ontwikkeling plaatsheeft van de agrarische sektor, dat deze sektor een bijdrage levert aan de industriële ontwikkeling en dat er een proces is
van politieke ontwikkeling van de boerenbevolking. Aan deze doelstellingen wordt gewerkt binnen arbeidsorganisaties, die de Partij, de overheid in het algemeen of de landbouwende bevolking zelf kreëren. In
dit tweede hoofdstuk is een aantal historische ontwikkelingen tot aan
de Russische en de Chinese revolutie geschetst, dat grote verschillen
laat zien in sociaal-ekonomische verhoudingen en nog groter verschillen in de marnier waarop de Partij de boeren tegemoet treedt.
Ten aanzien van de industriële ontwikkeling tot aan de revolutie kan
gezegd worden dat beide landen weinig industrie hebben, maar dat er
toch een verschil in ontwikkeling is. Rusland kent een proces van
beginnende industrialisatie, in China ontbreekt dat proces nagenoeg
geheel. De ontwikkeling van de landbouw vertoont ook al duidelijke
verschillen. In Rusland worden feodale grootbedrijven
langzaam onder de voormalige lijfeigenen verdeeld. Er ontstaat een subsistentie1andbouw van kleine boeren, maar er is ook een ontwikkeling van
grootbedrijven met loonarbeiders. Er vindt een zekere differentiatie
plaats van de landbouwbedrijven in van elkaar te onderscheiden kategorieën. In China hebben de agrarische verhoudingen een ander karakter; het kleine familiebedrijf, op grond die al dan niet van grootgrondbezitters gepacht is, overheerst. De Russische landbouwproduk-

- 83 tie op zovel feodale grootbedrijven als op de opkomende kapitalistische grootbedrijven is in belangrijke mate gericht op de (buitenlandse) markt· In China is de produktie geheel voor eigen konsumptie of voor de lokale markt bestemd. Er is geen echte marktproduktie, wel is er een minieme ontwikkeling in die richting. Belangrijke
verschillen zijn er ook in de plaats van de dorpsgemeenschap in het
produktieproces en in de aard van het produktieproces.
Tegenover de apathie waarmee in Rusland de feodale verhoudingen worden ondergaan worden de Chinese feodale banden vaak uitgedaagd in
boerenopstanden. Deze worden niet of nauwelijks geremd door de konserverende kracht van plattelandsinstituties en religie. In Rusland
blijkt die kracht veel sterker te zijn; de boeren weten tot het beging van de twintigste eeuw de mir nauwelijks voor eigen doelstellingen
te gebruiken tegen de bestaande verhoudingen in.
De politiek van de Kommunistische Partij ten opzichte van de landbouw
en de landbouwende bevolking loopt in Rusland en China wel zeer uiteen. In Ru si eind gaat de Partij voorbij aan de mir en hoopt ze op een
verdere ekonomische differentiatie in de agrarische sektor. Als stedelijke arbeidersbeweging poogt ze enigszins de arme boeren (achter
zich) te verenigen; tegenover de andere boeren is de houding niet
eenduidig. De wel zeer bescheiden pogingen de traditionele gezagsverhoudingen te ondergraven mislukken; de rijke boeren blijven een
overheersende positie in de dorpen innemen. Die toestand wordt weliswaar niet in theorie, maar wel in de praktijk door de Partij gesanktioneerd. De Partij blijft zich overigens geregeld tegen de rijke
boeren keren. In de plattelandsopstanden van I905 speelt de Partij
geen rol van betekenis en ook later beweegt ze zich eigenlijk aan de
marge van het platteland.
In tegenstelling tot de Russische Kommunistische Partij heeft de
Chinese Kommunistische Partij bij de machtsovername al een geschiedenis -van meer dein twintig jaar op het platteland achter de rug. De
Chinese Partij heeft in die tijd in én op meer dan êên gebied al grote aktiviteiten ontplooid. Vanaf 1927 'beperkt· ze haar aktiviteiten
vrijwel steeds tot het platteland. Al in een vroeg stadium van haar
bestaan worden vrijwel alle werkzame boeren betrokken bij landhervormingen en de vorming van koBperaties. In de Yenan-tijd strekt de
samenwerking zich zelfs tot de kleine grootgrondbezitters uit. Ze
beperkt zich niet tot landbouwzaken, maar is ook van belang in het
kader van de guerilla-oorlog tegen Japan. De oorlog schept gunstige

- 8k voorvaarden voor ondermijning van de traditionele gezagsverhoudingen
en de enorme organisatorische aktiviteit van de Partij is er mede
voor verantwoordelijk dat deze verhoudingen veranderen en de Partij
met sukses de bestaande plattelandsinstituties voor eigen doelstellingen
kan gebruiken. De landbouwekonomie wordt ingrijpend veranderd door
de koöperaties die er ontstaan en die aansluiten bij de instituties
als de clan en de dorpsgemeenschap. In tegenstelling tot de politiek
van afwachten, die de Partij in Rusland volgt, in de hoop op een
snelle ontwikkeling van het kapitalisme in de landbouw, organiseert
de Chinese Partij alle agrariërs in de oorlog tegen Japan, in pogingen
tot verandering van de landbouwekonomie, en in pogingen tot politieke ontwikkeling
van de boeren, In dat proces wijzigen de traditionele machtsverhoudingen zich langzaam ten gunste van de boeren die
aktief bij het werk van de Partij betrokken zijn. De Chinese Kommunistische Partij penetreert met sukses de bestaande plattelandsinstituties en heeft dus bij de revolutie al een netwerk van organisaties
tot haar beschikking voor het bereiken van haar ekonomische en politieke doeleinden. Wel dient gezegd dat ze het gemakkelijker heeft
dan de Partij in Rusland, omdat de traditionele verhoudingen op het
platteland geregeld tot boerenaktivisme hebben geleid, instituties
als dorp en clan daarbij van oudsher zijn betrokken, en tenslotte
ook de oorlog tegen Japan organisatie van de boeren vergemakkelijkt.

- 85 HOOFDSTUK IV: Socialistische ontwikkeling en landbouwbeleid
Paragraaf 1 : Doelstellingen en middelen
In het vierde hoofdstuk komen problemen aan de orde die samenhangen met de drie be—
leidsdoelei: industriële ontwikkeling, agrarische ontwikkeling en politieke ontwikkeling. In elke paragraaf wordt een beleidsdoel, alsmede de middelen die er voor het
bereiken van dat doel zijn, besproken, waaronder veranderingen in de organisatiestruk—
tuur van de landbouw.

Voor elke doelstelling wordt de optimale omvang van de produktieorganisaties in de
agrarische sektor aange^ven, voorzover mogelijk, en met inachtneming van ruime
grenzen. Omdat er ook een enkele organisatie in het onderzoek betrokken wordt waarvan
de boeren meestal niet echt als leden worden beschouwd, wordt een ruimere omschrijving van de term organisatieomvang gehanteerd dan gebruikelijk is. Onder omvang van
een organisatie wordt verstaan het aantal mensen waarvoor in de organisatie bindende
beslissingen worden genomen. De term organisatieomvang wordt gehandhaafd omdat in de
meeste gevallen geldt dat de mensen voor wie bindende beslissingen genomen worden tevens de leden van de organisatie genoemd kunnen worden en omdat termen als bereik,
reikwijdte en omspanning verward zouden kunnen worden met de begrippen "organizational
2
scope" en "organizational pervasiviness", zoals bijvoorbeeld door Etzioni omschreven.
Onder optimale omvang wordt verstaan de omvang die het meest effektief is voor het
bereiken van een bepaalde doelstelling. Voor elk van de drie doelstellingen moet de
optimale omvang dan ook afzonderlijk worden bepaald. Er behoeven weinig illusies te
bestaan dat de optimale omvang voor de drie doelstellingen erg nauwkeurig zou kunnen
worden aangegeven. Ze is alleen met vage aanduidigen te omschrijven, ook al vanwege
grote regionale verschillen in deze optimale omvang, afhankelijk bijvoorbeeld van de
aard van de landbouw en de lokale bevolkingsdichtheid. Er zal dan ook meer van wenselijke dan van optimale omvang gesproken worden, omdat dit laatste begrip de indruk
zou kunnen wekken dat deze omvang precies aan te duiden is, of minstens met behulp
van kwantificeringen te benaderen. Wel wordt een poging gedaan deze omvang zo nauw*keurig te omschrijven dat het mogelijk is eventuele verschillen in optimale organisatieomvang voor de afzonderlijke beleidsdoelstellingen aan te geven, zoals ook overeenkomsten en verschillen van de optimale organisatieomvang met de omvang van de bestaande produktieve organisaties in de landbouw. Gezien het overheersen van het familiebedrijf in Rusland en China en de funkties van de dorpsorganisaties is vooral het
onderscheid dat Caplow maakt van belang»namelijk dat tussen kleine organisaties die
niet meer dan een kleine primaire groep omvatten en grotere organisaties waarin niet
alle leden direkt kontaktmet elkaar hebben . Wanneer de wenselijke organisatieomvang
voor elk van de doelstellingen is aangegeven kan worden onderzocht in hoeverre de
bestaande organisatiestruktuur van de landbouw verandering behoeft voor het bereiken

- 86 van die doelstellingen.
In paragraaf 2 komt agrarische ontwikkeling aan de orde met zowel de technische als
de organisatorische veranderingen die hiervoor gewenst zijn. Deze veranderingen worden
voor Rusland en China afzonderlijk aangegeven evenals de wenselijke omvang van de arbeidsorganisaties in de landbouw die samenhangt met de aard van de technische veranderingen en voor beide landen verschillend is. In paragraaf 3 staat de bijdrage van de
landbouw aan de industriële ontwikkeling centraal. Deze bijdrage kan bestaan uit de
levering van een surplus waarmee industriële investeringen gefinancierd en de industriële beroepsbevolking gevoed kan worden, alsmede uit het leveren van arbeidskrachten
voor de industrie. De wijze waarop het produktiesurplus uit de agrarische sektor wordt
gemobiliseerd maakt organisatorische veranderingen in de landbouw wenselijk, voor de
migratie geldt dit nauwelijks. In ieder geval worden de problemen van surplusmobili—
satie, migratie naar de industrie en de ermee samenhangende organisatorische problemen
alle besproken. Onderwerp van paragraaf 4 zijn de politieke ontwikkeling van de boerenbevolking en de manieren waarop deze kan worden nagestreefd, namelijk door politieke
vorming en politieke aktiviteit. In paragraaf 5 wordt aangeduid welke technische, organisatorische en andeie veranderingen er nodig zijn wanneer een bepaald doel prioriteit
geniet. Tevens wordt aangeduid of elk van de drie doelstellingen afzonderlijk kan
worden nagestreefd, dan wel of het nastreven van een doel het nodig maakt tegelijkertijd een ander doel als nevendoel na te streven. Er worden drie modellen geschetst die
een vereenvoudigd funktieschema zijn van de middelen die toegepast worden, afhankelijk
van de prioriteit voor één van de doelstellingen. Het in de Sowjet-Unie en China gevoerde landbouwbeleid wordt aan de hand van deze modellen vergeleken.

Paragraaf 2: Agrarische ontwikkeling

De wenselijke organisatieomvang, en er is hier en ook in de volgende paragrafen uitsluitend sprake van organisatieomvang op het laagste nivo, voor een zo groot mogelijke
landbouwproduktie is uiteraard afhankelijk van de verhouding waarin de produktiefak—
toren grond, kapitaal (geïnkoгрогеerde arbeid) en arbeid in het produktieproces worden
ingezet. Voor de aard van het agrarisch produkt ieproces lijkt de inzet van de faktor
grond het meest bepalend, onder meer doordat de inzet van de faktor grond en al wat
eraee samenhangt zoals bodemgesteldheid in het algemeen het moeilijkst te veranderen
zijn. De natuurlijke omstandiRieden vormen een gegeven dat grenzen stelt aan en voor—
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waarden schept voor ontwikkeling van de landbouw en van de ekonomie in het algemeen.
Ze bepalen in hoge mate hoeveel kapitaal en arbeid er kan worden ingezet in de land
bouw. Dat gebeurt zowel direkt als indirekt, namelijk door het beïnvloeden van de ge—
waskeuze, die op haar beurt medebepalend is voor het gebruik van kapitaal en de behoefte aan arbeid. De aard van het agrarisch produktieproces is weer van groot belang voor
de ökonomische ontwikkeling in het algemeen door het vastleggen van produktiefaktoren.

- 87 In alle beschouwingsn over ekonomische ontwikkeling lijkt aandacht voor het agrarische
produktieproces geboden, ook waar het andere dan socialistische maatschappijen betreft.
Er zijn in het algemeen twee soorten technische veranderingen die de produktiviteit
van de landbouw kunnen verbeteren, namelijk intensivering en mechanisatie, of respek—
tievelijk organisatorisch-technische vooruitgang en mechanisch-technische vooruitgang
zoals Andreae ze noemt. Beide houden een verandering in van de verhouding waarin de
produktiefaktoren in het produktieproces worden ingezet. Die verandering wordt met
name bereikt door een of meer van de produktiefaktoren in veel grotere mate in te
zetten dan voordien: "large increases in production require large additions to total
7

input".

Intensivering van de landbouw betekent dat er een verandering optreedt in
o

biologiBche processen,

door een verbetering in het zaaigoed, in (kunst)mestvoorzie

ning, onkruidverdelgingsmiddelen en dergelijke, die op hetzelfde grondoppervlak in
groter hoeveelheden gebruikt worden. Ook de watervoorziening is hier van belang, waar
voor infrastrukturele werken nodig kunnen zijn. Bij intensivering wordt er naar ge
streefd de opbrengst per oppervlakte grond te verhogen en wel door een grotere inzet
van de produktiefaktoren kapitaal en arbeid, zowel in de eigenlijke produktiearbeid
als in de infrastrukturele werken. Niet alleen probeert men de opbrengst van hetzelfde
gewas op dezelfde oppervlakte grond te vergroten, tevens wordt, zoals in de "Groene
Revolutie", gepoogd nieuwe ^wassen ingang te doen vinden die meer opbrengst leveren
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dan de traditionele. Er wordt naar "higi-yielding-varieties" van gewassen gestreefd.
Intensivering van de landbouw is vooral daar van belang waar er maar een beperkt
areaal aan landbouwgrond beschikbaar is en toch een zeer omvangrijks bevolking werk
vindt in, en gevoed moet worden door de landbouw. In dat geval moet de produktiviteit
van de schaarse faktor grond worden verhoogd door meer inputs zoals zaaigoed en (kunst)
mest in te zetten.
Mechanisatie van de landbouw is er vooral op gericht de produktiviteit van de faktor
arbeid te verhogen. Menselijke arbeid, in een eerder ontwikkelingsstadium vervangen
door het werk van dieren, wordt vervangen door mechanisshe kracht: "The hand tool is
10
replaced by the motorized implement".
Anders dan bij de organisatorisch-technische
veranderingen wordt er niet primair ingegrepen in biologische ргос шеп. Het invoeren
van mechanisch—technische veranderingen houdt veelal een extensivering van de land
bouw in. Er worden machines gebruikt, zoals traktoren, maai- en dorsmachines, die
niet zozeer de produktiviteit van de grond verhogen d.w.z. meer opbrengst per grond—
eenheid geven, alswel ervoor zorgen dat elke landbouwer een groter areaal kan bewerken
en de produktiviteit van de faktor arbeid toeneemt. Met name de aanschaf van traktoren
is hier belangrijk, omdat deze vaak vereist zijn voor het gebruik van andere arbeids
besparende machines; de motorisering van de landbouw kan als het begin van een volle—
11
dige mechanisatie worden ^zien.
Mechanisatie van de landbouw is gewenst wanneer
arbeid schaars is. Dat kan betekenen dat er gebieden braak liggen die in kuituur ge—
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worden wanneer de landbouwwerkzaamheden in een kortere tijd uitgevoerd zouden worden.
Dat laatste geeft al aan dat mechanisatie en intensivering elkaar niet uitsluiten.
Het is goed mogelijk dat mechanisatie samengaat met een beter en intensiever grondgebruik van meer arbeidskracht: "in summary, labour utilization may increase because
of the adoption of land—saving innovations and despite the adoption of laboui^-saving
12
innovations".
In het algemeen echter werkt de mechanisatie vooral besparend op de
inzet van arbeidskracht per eenheid grond en kan dat ten koste gaan van de opbrengst
per eenheid grond.

Het is met name de relatieve omvang van het areaal aan landbouwgrond die bepaalt of
verbeteringen in het agrarisch produktieproces gezocht moeten worden in intensivering
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dan wel mechanisatie.
Omdat het vooral deze verhouding is van landbouwgrond en
landbouwende bevolking speelt ook de fase van ekonomische ontwikkeling waarin een
land zich bevindt een belangrijke rol bij deze keuze. Het schaarstekarakter van elk
van de produktiefaktoren wordt immers ook bepaald door het aanwezig zijn van industríele
werkgelegenheid. Uit het korte overzioht in hoofdstuk Ш

is gebleken dat in China

nagenoeg de gehele beroepsbevolking in de landbouw werkzaam is en in Rusland het
grootste deel ervan. Daarnaast is van belang of de grond zich leent voor een van beide
ontwikkelingen. De aard van de landbouw in Rusland verschilt van die in China en dat
heeft gevolgsn voor de keuze tussen intensivering en mechanisatie, alsook voor de opti
male omvang van de produktieorganisaties.
De Russische landbouw vindt vooral plaats binnen de driehoek Leningrad—Roemeense grensSwerdlowsk, met als belangrijkste produktiegebieden het Chernozem of Zwarte Aardege—
bied ten zuiden van Moskou, het oostelijk deel van de Oekraïne en het buiten de drie—
hoëc gelegen noorden van de Kaukasus. De rest van het grondgebied is te koud zoals
Siberia of te droog, zoals Kazachstan en Centraal-Azië, waar oaselandbouw overheerst.
Het landbouwgebied bestaat uit vlak land, waarop zonder extra watervoorzieningen verbouw van tarwe, het hoofdgswas, mogelijk is. De Russische landbouw is een regenland—
bouw, waarin de natuurlijke omstandigheden gunstig zijn voor het gebruik van landbouv^machines. De dichtheid van bevolking is in Europees Rusland geringer dan, maar vergelijkbaar met die in de rest van Europa,ze is echter veel geringer dan die in de
Chinese landbouwgebieden. In 192? wonen er honderdtwintig miljoen mensen op het Russische platteland en is er per bewoner iets minder dan één hektare ingezaaide grond
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beschikbaar. In China is dat in 1933 ongeveer eenvijfde hektare.
Organisatorischtechnische verandering lijkt voor de Russische tarweverbouw van minder primair belang
dan mechanisch— technische verbetering.
De Chinese landbouw beperkt zich tot relatief kleine gebieden met een zeer hoge be—
volkingskoncentratie. De mogelijkheden het landbouwgebied uit te breiden zijn

-89 beperkt omdat het grootste deel van het Chinese gebied te koud, te droog of te berg^
achtig is voor landbouw. Veel van de landbouw in het zuiden van China vindt plaats
op een geaksidenteerd, moeilijk met machines te bewerken terrein, met een zeer sterke
en erg variabele natuurlijke precipitatie en regelmatig overstromingen. Het op grote
schaal toepassen van irrigatie en de aard van het produktieproces in de rijstbouw
versterken de problemen die mechanisatie van de landbouw in de weg staan. In de
Noordchinese landbouw^bieden is de landbouw in mindere mate geïrrigeerd; bevloeiing
kan er ook niet zo - relatief - probleemloos geschieden als in het zuiden van China
16
omdat ze ongewenste gevolgen kan hebben voor de bodemgesteldheid.
Ook zijn er andere
verschillen in natuurlijke omstandige den, zoals in de precipitatie, die hier in het
algemeen eerder voor watertekort dan voor wateroverlast zorgt, en de vlakheid van
het terrein; de Noordchinese laagvlakte neemt een groot deel van het tarwegebied in
beslag. Haast het vrij regelmatige watertekort is er een probleem waar ook ZuS. -China
mee te kampen heeft, namelijk het voorkomen van overstromingen zodat ook hier de
17
waterbeheersing van groot belang is voor de landbouw.

In NOord-<3hina maken de na-

tuurlijke omstandi^ieden op zichzelf mechanisatie van de landbouw niet onmogelijk en
in ieder geval beter te realiseren dan op de rijstgebieden in het zuiden. De bevolkingsdruk maakt extensivering van de landbouw echter ook op wat langere termijn

tot een

weinig zinvolle zaak. Landbouwgrond is schaars en dat betekent in een agrarische
maatschappij dat de grond intensiever bebouwd moet worden. De ontwikkeling van de
Chinese ekonomie is voor de verdere ontwikkeling van de Hoordchinese landbouw van meer
relevantie dan voor de Zuidchinese. Wanneer agrarische arbeid door de ontwikkeling
van industriële werkgelegenheid schaarser wordt staan de natuurlijke omstandigheden
mechanisatie van de Noordchinese landbouw niet meer in de weg. De verdere opmerkingen
ten aanzien van de Chinese landbouw zijn dan ook slechts voor een bepaalde periode
geldig die hier de enig relevante periode is, gezien het overwegend agrarisch karak»·
ter van de Chinese ekonomie.
Het gebruik van machines is in de Chinese landbouw niet helemaal uitgesloten. In de
dunbevolkte randgebieden is er geen andere keus dan mechanisatie en ook in de landbouwcentm kunnen machines voor tweeerlei doelstellingen ingezet worden. In de drukke
oogsttijd is er een zeker tekort aan arbeidskracht, dat door .gebruik van machines onder*·
vangen kan worden. Naarmate meer land tweemaal ingezaaid wordt neemt het aantal "sei—
zoenpieken" in de arbeidsbezetting toe en is ook het machine gebruik eerder gewenst.
Een tweede toepassingsmogelijkheid is er in de waterbeheersing, die niet steeds zonder
machinale hulp aangepakt kan worden. Zo kan op een aantal terreinen een aanvang worden
gemaakt met mechanisatie zij het dat het arbeidsbesparend karakter minder sterk naar
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voren kan treden dan in de Sowjet-Unie.
In het overzicht van de Chinese landbouw
is er enige aandacht voor de mechanisatie. In het algemeen is intensivering er echter
een effektiever middel ter vergroting van de produktie. Dit verschil in ontwikkeling
maakt ook een voor beide landen verschillende omvang van agrarische produktieorgani—
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Extensivering van de landbouw waartoe mechanisatie in het algemeen leidt maakt grote
bedrijven gewenst.

Kleine (gezini^bedrijven moeten wat de graad van mechanisatie be

treft allerlei koncessies doen en kunnen bezwaarlijk tot extensieve tarweverbouw ko
men. Het zijn juist, en wellicht uitsluitend, grondextensieve Produkten zoals tarwe,
waarbij voordelen van het grootbedrijf boven het kleinbedrijf uitkomen, ook al bieden
kleine bedrijven op andere рш^еп of onder andere omstandiRieden dan beginnende me20
chanisatie voordelen.
Grote agrarische bedrijven hebben bij mechanisatie als voor*delen dat machines gedurende een groter aantal dagen van het jaar gebruikt kunnen wolf
den en de kosten ervan niet zo zwaar drukken op de produktie. De toepassing van machine
kracht wordt vergemakkelijkt wanneer er op grote oppervlakten gewerkt kan worden en
het kultuurland niet versnipperd is over een aantal kleine percelen. Onproduktieve
21
arbeid, in de vorm van bijvoorbeeld machinetransport, wordt voorkomen.
De zekere
mate van ondeelbaarheid- van machines is hier van belang. De optimale omvang van land
bouwbedrijven, in overeenstemming met de mechanisatie van de landbouw, is moeilijk aan
te geven. Ze wordt veelal geïnterpreteerd als een optimaal bedrijfsoppervlak en er
zijn uiteenlopende inzichten over deze optimale oppervlakte. Dat behoeft geen verbazing
te wekken, gelet op de verschillen in gewaskeuze, vruchtwisseling en de aard van de
mechanisatie in verschillende landen.

De omvang van de landbouwbedrijven in de Verenigde Staten kan als een zeker voorbeeld
22
dienen, omdat in dat land de mechanisatie van de landbouw het verst is gevorderd.
Ze is minder dan in Europa het geval is gsweest belemmerd door bestaande patronen van
vestiging op het platteland en heeft gemakkelijker eisen van optimale bedrijfsomvang
23
kunnen volgen.
Het bedrijfsoppervlak blijkt in de Verenigie Staten bij voortduring
te zijn toegenomen. Tussen 1935 en 1965 is het areaal aan landbouwgrond per bedrijf
verdubbeld tot gemiddeld 120 hektare en Clawson voorziet een verdere toename ervan
tot meer dan 450 hektare in het jaar 2000.

Het aantal geïndustrialiseerde landbouw1-

bedrijven neemt toe, met in het Midden-Westen van de Verenigde Staten een gemiddeld
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oppervlak van rond 800 hektare, oplopend tot 10.000 hektare in de staat Montana.
Of dit oppervlak ook optimaal is, is niet zeker. Voor de graangebieden van Iowa heeft
Earl O'Heady het optimale bedrijfsoppervlak, met rendement als kriterium, gelegd tussen
de 175 en 350 hektare.

Door Mosher is het voor de Amerikaanse maiszone op niet veel
27
meer dan honderd hektare gesteld.
Vanuit een oogpunt van optimaal machinegebruik
zijn er weinig bezwaren tegsn veel grotere landbouwbedrijven in te brengen, eerder
spelen er koördinatieproblemen en moeilijkheden ten aanzien van de arbeidsstinruli in
2fi

zulke grote bedrijven.

Dat wijst erop dat niet alleen slechts het machinegebruik

van belang is voor het vaststellen van de wenselijke bedrijfsomvang, maar ook het aantal werkers per bedrijf. Voor dit laatste is echter nog moeilijker een richtlijn te
geven dan voor de optimale bedrijfsoppervlakte.

- 91 In de Verenigie Staten is onder meer de ^dachte uitgewerkt dat gamechaniseerde landbouw beter op familiebedrijven kan plaatsvinden. Landbouwmachines zouden geen wijziging
in de bedrijfsvorm behoeven te brengen, wel kan het areaal aan landbouwgrond van elk
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bedrijf zonodig toenemen met de stand van de mechanisatie.
De bedrijfsomvang zal in
deze visie beneden de voor het machinegebruik optimale omvang blijven; om andere redenen dan optimaal machine gebruik wordt voor het familiebedrijf gekozen. Deze gedachte
lijkt sterk gebonden aan een ontwikkelingsfase waarin kapitaal, in de vorm van machines, niet meer schaars is en de landbouwmachines niet optimaal benut behoeven te
worden.

Slechts weinig landen kunnen zich een dergelijke luxe veroorloven en zeker

bij beginnende mechanisatie moet het optimale gebruik van landbouwmachines een belan£frijke faktor zijn bij het bepalen van de wenselijke bedrijfsgrootte. Op basis van de
literatuur over de Verenigde Staten zou dan ook een areaal van meer dan honderd hektare
voor de Sowjet-Unie wenselijk genoemd kunnen worden, met als optimale organisatieom—
vang aanvankelijk enigp tientallen boerenhuishoudens uitgaande van de gemiddelde bedrijfsomvang bij de revolutie, (zie hoofdstuk V). Deze bedrijfsomvang is wellicht voor
optimaal machine gebruik aan de kleine kant. Aan de andere kant geldt het hier de wenselijke omvang bij het begin van het mechanisatieproces, waarin het machinegebruik
beperkt is en het produktieproces nog arbeidsintensief is.

Het kapitaal dat in de Chinese landbouw wordt ingezet, in de vorm van middelen ter
intensivering van de landbouw, is deelbaar en kan even effektief op kleine als op
grote bedrijven worden ingezet.

In tegenstelling tot de inzet van landbouwmachines

stelt de technologie in het kader van de intensivering van de landbouw geen eisen aan
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de bedrijfsomvang, ze is "scale—neutral".
Er is geen dwingende eis tot het vormen
vein grote produktieorganisaties. Gezien de hoge kosten die verandering van de bestaande organisatiestruktuur met zich mee zou brengen ligt het voor de hand de bestaande
produktie-^enheden te handhaven. Wel kunnen
jes worden samengevoegd.

minder efficiënte zeer kleine bedrijf-

Door Rosier is erop gewezen dat kleine eenheden, zoals fami-

liebedrijf jes belemmeringen van psychische aard aan verandering van het produktieproces in de weg leggen, wat volgens hem een reden zou kunnen zijn de bedrijfsomvang te
vergroten.^ Daar staat tegenover dat de beschikbare technologie ook door subsisten—
J
tieboeren in principe rationeel wordt toegepast,35
en dat eerder problemen moeten
worden gezocht bij de aanbodzijde van deze technologie dan bij de boeren. De oplossing
ligt niet zozeer in aanpassing van de omvang van de produktie-eenheid, maar in het
scheppen van koordinerende organisaties op hoger nivo dan de kleine produktie-eenheid.
Dit laatste sluit aan bij de organisatorische eisen die infrastrukturele voorzieningen
als irrigatie en drainage in China stellen.
De waterbeheersing maakt het bestaan van organisaties van groter omvang dan een zeer
kleine groep mensen wenselijk. Zowel op het gebied van irrigatie als van drainage is
er in China nog veel werk te verrichten ten tijde van de revolutie: "La campagne
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-travaux d'hydraulique agricole. L'irrigation,

le drainage, ]a protection contre les inondations accroîtront la production. Depuis
des siècles rien d'important n'a été fait dans ce domaine ... Il semble bien que
l'équivalent d'une ou deux Neerlandés devrait pouvoir être gagné entre le Houang Ho
et le Yang Tse".37 Irrigatie en drainage zijn om meer dan een reden van groot belang.
Met irrigatie kan de produktiviteit van grond en arbeid toenemen. Irrigatie maakt
nieuwe vormen van vruchtwisseling mogelijk en beïnvloedt problemen als onkruidverdelging
en bemesting, met als een van de gevolgen de mogelijkheid van een verdere intensivering
van de landbouw.

Het uitvoeren en onderhouden van de waterbeheersingsprojekten
η 1kan

op zichzelf ook bijdragen tot een beter gebruik van de aanwezigs arbeidskracht.'39
Er is een aantal redenen waarom irrigatie— en drainagewerkzaamheden binnen organisaties
van groter omvang dan die van een kleine produktie groep uitgevoerd zouden moeten wor
den en waarom er een specifieke organisatie vorm voor nodig is. Irrigatie en drainage
werpen eerst op langere termijn vruchten af. Dat maakt het boeren moeilijk de noodza^
kelijke financiële of tijdsinvesteringen op te brengen en kan ertoe leiden dat boeren
aanvullende irrigatie niet aanvaarden. "If problems of administration add uncertainty
to the availability of the water, which is a common and likely occurence, then the
rate of acceptance will be further slowed."

Daarbij komt dat het moeilijk is irri-

gatie tot één perceel grond te beperken. Irrigatie is een infrastrukturele maatregel,
die voor een groter aantal mensen voordelen en eventueel ook nadelen heeft. De organisatie die voor de irrigatie zorgdraagt dient dan ook alle betrokkenen te omvatten:
"when you supply plenty of water to a soilcrop complex you do more than merely add
water; you change the effectiviness of every factor in the system and consequently
need to develop a new system of management."41 Ten derde is de verzorging van de
waterhuishouding een van de weinige punten in de technische bedrijfsvoering van de
landbouw waarbij machines kunnen worden ingezet zonder al te grote kapitaalinvesteringen. Mechanisatie van met name de Zuidchinese landbouw zal zich dan ook gedurende
lange tijd moeten beperken tot bepaalde onderdelen van de waterbeheersing. Een voordeel van kapitaalinvesteringen in de irrigatie en drainage is dat Projekten met geringe investeringen,, zoals een mechanische pomp, en projekten met grotere investeringen naast elkaar kunnen voorkomen, en dat kleine investeringen de basis kunnen vormen
42
van andere verbeteringen in de landbouw.

Het laagste nivo waarop van oudsher irrigatie, en in mindere mate drainage, tot stand
zijn gebracht en in stand zijn gehouden is dat van de natuurlijke dorpseenheid. Het
dorp heeft als organisatorische eenheid een belangrijke taak bij irrigatie en ook wel
bij drainage vervuld en er lijken weinig argumenten te vinden om de irrigatie in organisaties van een andere omvang te regelen, afgezien van zeer grote projekten. De
natuurlijke dorpseenheid is door deze zorg voor irrigatie en drainage tevens het
meest geschikte organisatienivo voor de koò'rdinatie van de inbreng van organisch-
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In de Chinese landbouw kunnen zo twee wenselijke organisatienivoos worden onderscheiden.
Voor de direkte produktie kan het systeem van landbewerking blijven bestaan waarin
kleine groepen of families de produktie-eenheid vormen. Daarnaast zijn er op dorps—
nivo organisaties gewenst die zich met de waterbeheersing bezighouden, d.w.z. zorgdragen voor het mobiliseren van de middelen ervoor en belast zijn met de uitvoering
van projekten op dit gebied. Gezien de invloed van deze Projekten op het agrarisch
produktieproces, dient de organisatie op dorpsnivo in dit proces in te kunnen grijpen.
Er kan niet worden volstaan met een tweede nivo van funktionele organisaties die zich
alleen met de irrigatie bezighouden. Ben zeer grote struktuurverandering is in China
niet noodzakelijk buiten het samenvoegen van bedrijven van beneden een zekere minimum—
omvang.

Dat er bij de Chinese landbouw wel gesproken wordt over de bestaande dorpseenheden en
bij Rusland niet over de mir is niet toevallig. In China blijft de inzet van produk—
tiefaktoren in het produktieproces relatief ^lijk. Er worden technische

vernieu-

wingen toegepast in het kader van de landbouwintensivering, maar de aard van het
produktieproces wordt niet volledig gewijzigd, wat wel het geval is wanneer de landbouw wordt gemechaniseerd. De bestaande sociale struktuur behoeft dan ook in China
niet gepasseerd te i^rrden bij de organisatie van het produktieproces. De bestaande
produktie-eenheden kunnen hun funkties in het produktieproces behouden. Wel dienen ze
ingebed te zijn in een meeromvattend systeem van organisatorische eenheden, waarvan
de dorpsorganisatie het belangrijkst is.

In de Sowjet-Unie wordt vergroting van de

agrarische produktie veeleer bereikt door een wijziging van de verhouding waarin de
produktiefaktoren in het produktieproces worden ingezet. De ratio voor een bepaalde
bedrijfsomvang is niet zozeer gebaseerd op de inzet van arbeid, als op die van landbouwmachines. Deze zorgen voor een andere arbeidsverdeling en leggen de optimale
omvang van de arbeidsorganisaties vast, die een andere kan zijn dan de omvang van de
dorpsgemeenschappen.45 De bestaande sociale struktuur, die verbonden is met het
traditionele produktieproces en daarin funkties vervult heeft, verliest in ieder geval een deel van deze funkties en kan in principe gepasseerd worden. Daar staat tegenover dat waar de mechanisatie eerst een aanvang neemt, de eis tot een bepaalde organi s at i e omvang wellicht minder dwingend is en er kan worden voortgebouwd op de traditie van samenwerking die er binnen de mir bestaat, zeker waar dat niet al te zeer
tegen de eisen van een bepaalde organisatieomvang indruist.

Het lijkt op zijn plaats enigszins in te gaan op de agrarische bedrijfsomvang die bij
Marx en in de Marxistische literatuur tot Lenin als optimaal wordt beschouwd. Een
voorkeur voor een bepaalde omvang in de Sowjet-iJhie en in de Chinese Volksrepubliek
kan immers een basis vinden in deze literatuur, die zich echter beperkt tot de
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Europese landbouw aan de orde komt en ontwikkelingen in de Verenigde Staten veelal
als voorbeeld worden aangehaald voor de agrarische ontwikkeling in Europa. Intensivering komt alleen in samenhang met mechanisatie aan de orde. De literatuur is dan
ook voor de Chinese landbouw van weinig relevantie.
Marx heeft al een aantal voordelen van grote produktieorganisaties in de landbouw
naar voren gehaald. Alleen op grote bedrijven is volgens hem de invoering van landbouwmachines en het toepassen van wetenschappelijke methoden qiogelijk. Zowel voor
mechanisatie als voor intensivering zijn grote bedrijven volgens Marx onontbeerlijk.
Koncentratie van de produktie lost de "Grund— und Bodenfrage" op. Marx ziet zich reéàs
een aantal koncentratietendensen aftekenen, met name in de Engslse landbouw.

Er

ligt volgens hem een industriële ontwikkelingsweg voor de landbouw in het verschiet,
met een groot aantal arbeiders per bedrijf. De kleine boeren, als restant van een
voor—kapitalistische produktiewijze, zullen verdwijnen, zoals ook Engels in zijn
"Die Bauemfrage" aangeeft.

Het gebruik van machines, waaronder de stoomploeg, en

de mogelijkheid van arbeidsverdeling zijn bij Marx primaire kriteria voor de omvang
van de toekomstige bedrijven, zodat de optimale omvang er waarschijnlijk een is van
zeer grote bedrijven.49
Na Marx en Engels wordt Karl Kautsky de belangrijkste voorstander van grote geïndustrialiseerde landbouwbedrijven, tegenover onder anderen Eduard David, een van de
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'
proponenten van socialistische kleinbedrijven.

Kautsky zet bedrijven van meer dan

honderd hektare af tegen minifundia, waarbij de voordelen van de eerste in het oog
springen. Dat honderd hektare nog geen optimale omvang is illustreert hij aan de
hand van onderzoek dat aantoont dat een stoomploeg pas volledig nut afwerpt bij gesi
bruik op duizend hektare akkerland.
Bij Kautsky staat niet het arbeidsbesparend
karakter van de gemechaniseerde grote bedrijven centraal, maar de mogelijkheid tot
arbeidsverdeling, waaronder die tussen hand— en hoofdarbeid. Ook in de koó'peraties
moeten de nu nog kleine boeren al tot meer in staat zijn dan in de reeds bestaande
kapitalistische grootbedrijven, wanneer ze er althans toe overgaan hun akkers als één
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groot landbouwbedrijf te beschouwen.
Dat kan een aantal boeren van over de honderd
betekenen, gezien de gemiddelde omvang van de bestaande bedrijfjes.
In de orde van dezelfde grootte denkt Lenin, die zich vol lof betoont over Kautsky,s
"Die Afp?arfrage", wanneer hij over grote bedrijven spreekt die het gebruik van land—
bouwmachines mogelijk maken. Uitvoerig heeft hij ontwikkelingen in de Amerikaanse
landbouw beschreven, waaronder de teename van netaantal kapitalistische groot be drijven
met 175-1000 hektare grond. Met betrekking tot de Russische landbouw spreekt hij over
de ontwikkeling van bedrijven met 20-550 hektare akkerland.

Hij noemt zelden aan-

tallen arbeiders, maar bij gelegenheid komen zelfs bedrijven met driehonderd tot
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tienduizenden hektarai·54

Verzet tegen deze voorkeur voor grootbedrijven, die de centrale lijn in het socialistisch denken over de landbouw vanaf Marx is, onstaat hoofdzakelijk op twee gronden.
De eerste is de nadruk op de

aatuurlijke omstandiRieden die in de landbouw belang-

rijker zouden zijn dan de menselijke arbeidskracht, dit in tegenstelling tot de
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situatie in de industrie. Deze gedachte is onder meer door David uitgewerkt.
De
tweede is dat er traditionele instituties zijn die in de landbouwstmktuur niet ge—
passeerd mogen of kunnen worden. Zo leggen deïïarodniki,evenals David door Lenin fel
bekritiseerd, een voorkeur aan de dag voor koJTperatievorming binnen het kader van de
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mir, zodat de kapitalistische ontwikkelingsfase overgeslagen zou kunnen worden.
De
vooraanstaande Russische landbouwdeskundige in het begin van deze eeuw, Alexander
Chayanow, pleit voor vertikale integratie in de landbouw, met als onderste eenheid
de familie. De Russische landbouw moet volgens hem zeker voorlopig een v o m van
"peasant farming' blijven, gezien de sociale en ekonomische toestand op het Russische
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platteland.
Chayanow ontkent echter de toekomst van het grootbedrijf in de land—
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botfíop lange termijn niet.
Paragraaf 3: Landbouw en industriële ontwikkeling
a. De mobilisatie van het agrarisch surplus
Het afschermen van de binnenlandse ekonomie en de ontwikkeling van een basis-industrie
maken het tot een noodzaak in de landbouw te komen tot een overproduktie van land—
bouwprodukten in het algemeen en van voedselprodukten in het bijzonder. Op dit punt
bestaat er weinig verschil van mening tussen Ökonomisten die zich met problemen van
ekonomische groei beziggehouden hebben. Volgens velen is het bestaan van een landbouwoverschot zelfs altijd een voorwaarde voor ekonomische groei, zoals bij Nicholls:
"until underdeveloped countries succeed in achieving and sustaining (ether through
domestic production or imports) a reliable food surplus, they have not fullfilled the
fundamental precondition for economic development".59 Het agrarisch produktieoverschot,
waarvan het ontstaan aan een aantal voorwaarden gebonden is,

is niet alleen te

omschrijven als de totale hoeveelheid voedselproduktie in een land minus de voedsel—
konsumptie van de landbouwende bevolking, zoals Nicholls doet.

Ook de hoeveelheid

produktie die in het produktieproces moet worden ingezet om het lopende produktienivo
te handhaven moet van de totale produktie worden al getrokken. Uit het surplus kan de
niet—landbouwende bevolking gevoed worden en dat deel van de bevolking groeit in elk
geval absoluut, doorgaans ook relatief, wanneer de industrialisatie op gang komt.
Daarnaast kan er export van landbouwprodukten plaatsvinden, waarmee importen van
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industrióle goederen gefinancierd kunnen worden.
Van belang is wie het surplus in
handen krijgt, omdat de financiering van de industriële opbouw daannee samenhangt.
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surplus moeten kunnen besteden, vooral aan goederen uit de konsumptiegoederenindustrie,
zodat de basisindustrie indirekt gestimuleerd wordt.

Hiertegenover staat de ge

dachte dat de overheid het surplus moet mobiliseren om direkt de ontwikkeling van een
basisindustrie te financieren.
Mobilisatie van het surplus ligt niet alleen ten grondslag aan industriële opbouw,
maar ook aan verbeteringsn in de landbouw, zeker bij mechanisatie. In dat geval dient
het surplus mede ter financiering van investeringen in de landbouw zelf. Omdat de
mobilisatie meer op de voorgrond treedt wanneer er andere sektoren, in casu de industrie, uit het surplus gefinancierd worden, staat deze relatie hier centraal. Welke organisatievorm het meest geschikt is voor het onttrekken van een produktieoverschot
aan de landbouw ten dienste van de industríele opbouw is afhankelijk van de wijze waai^·
op de mobilisatie plaatsheeft. Theoretisch is er een aantal mogelijkheden te onderkennen, waarvan de ongeorganiseerde markt en direkte rekwisitie door de overheid de
twee uitersten zijn op het punt van overheidszorg voor de mobilisatie en van de moge—
_
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lijkheid van overheidszorg voor de industriële opbouw.
Kriteria om deze manieren
van surplusraobilisatie te beoordelen zijn de omvang van het surplus dat kan worden verkregen, ie zekerheid die tevoren bestaat over de omvang van het surplus, in verband
met de kontinuiteit van industriële investeringen en het produktief gebruik dat van
het surplus kan worden gemaakt.

Een ongeorganiseerde markt in landbouwprodukten, waarin de prijzen gevonnd worden door
de werking van vraag en aanbod en de overheid niet interveniëert, of alleen aan de
marge opereert geeft grote problemen voor de industriële opbouw, maar ook voor de
agrarische vooruitgang. Zo brengt een kommerciele landbouw in de regel een distributieve sektor met zich mee die voor enige ordening van de markt kan zorgdragen. Het
optreden van een partikuliere handel kan leiden tot een "klasse" van handelaren in
landbouwprodukten, die een positie van overwicht kan krijgen tegenover de producenten,
zeker wanneer er veel kleine producenten zijn.

De kosten van de handelssektor kunnen

zwaar op de landbouwprodukten drukken, in de vorm van zeer lage prijzen die voor de
landbouwprodukten geboden worden,: "The welfare of the agricultural producer depends
on the distributive sector ... because ceteris paribus the greater the cost of dis—
tribution, the lower the price received by the producer."

Ben vrije markt voor land—

bouwprodukten is mede door de afwenteling van de kosten van deze sektor op de boeren
een zo problematische zaak dat er in de Amerikaanse literatuur wel is voorgesteld
een "public utility firm" op te richten, een openbare instantie die verkoop en distributie van landbouwprodukten zou moeten regslen, teneinde de vele bezwaren van de ongeorganiseerde markt te ondervangen, terwijl Weeks een soort risikoverzekering voor
boeren wil invoeren, zodat ze zich tegen gevolgen van marktfluktuaties in kunnen dek—
6 8
1,
ken.
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een deel van het landhouwsurplus wordt achtergehouden voor konsumptie door deze
handelssektor en niet meer kan worden aangewend voor industriële konsumptie of voor
het financieren van investeringen in landbouw en industrie. De kosten van de distributie, die sterk kunnen toenemen naarmate de partikuliere handel een oligopolistische positie of monopolie heeft op de markt, worden tot een deel van de werkelijke
reproduktiekosten, naast de eigenlijke produktiekosten. De omvang van het voor de
ekonomische groei te gebruiken surplus neemt daardoor volgens Bettelheim gestadig af,
die hypothetisch het volgende stelt: "En général, quand le surplus n,est pas utilise
pour le développement mais est utilisé a accroître la consommation courante, dans
des conditions фіі n'ont pas d'effet de développement les accroissements de consommation deviennent ime partie du coût social de reproduction (СИП). Par conséquent, si
le produit social disponible ne croît pas et si CUR croît, le surplus courant disponible pour le développement (qui pouvait exister antérieurement) décroît. Si tout
ΘΒ

le surplus disponible initial * ainsi affecté & des fins n'ayent pas d'effet de
développement, il n'y aura plus, finalement, de surplus courant disponible pour le
développement."

Ook wanneer de landbouw georganiseerd is in kooperaties of kollektieve bedrijven blijft
het bestaan van een ongeorganiseerde markt als enige of als belangrijkste middel
tot overheveling van het surplus uit de landbouw problematisch. De omvang van het
surplus blijft onzeker, waardoor een van de doelstellingen van de landbouworganisaties,
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namelijk het mogelijk maken van industriële opbouw, moeilijk bereikt kan worden.
Bij prijsfluktuaties op de markt zou er een stimulans blijven bestaan de produktie
aan te passen en dat zou ook een vermindering van de produktie kunnen betekenen. Overigens zijn de reakties van agrariërs in de produktiesfeer op veranderingen in de
marktsituaties erg moeilijk aan te geven.71 Dat duidt erop dat het ook niet goed
mogelijk is omstandigheden aan te geven in het funktioneren van vraag en aanbod, waarronder het surplus een maximale omvang bereikt, zowel bij produktie in arbeidsorganisaties als door agrariërs voor partikuliere rekening. Een ongeorganiseerde markt
garandeert een maximaal surplus, noch enige zekerheid omtrent de omvang van het surplus, en al evenmin het gebruik van het surplus ten bate van industriële of agrarische
72
ontwikkeling.
Rekwisitie van het surplus als belasting (in natura) kan door kollektieve of openbare
instanties geschieden, al dan niet gecentraliseerd. Deze direkte heffing van belasting kan vóór de oogst al zekerheid verschaffen over de omvang van de agrarische leveranties, zeker wanneer ze gekoppeld is aan genormeerde "gemiddelde" oogsten.
Weliswaar bestaat de kans dat niet het maximale surplus wordt verkregen, er is ook
minder kans op produkrtieaanpassing door de boeren dan in het geval van een wisselende
omvang van de rekwisitie.
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de mobilisatie uit de landbouw van wat Baran het "potential economie surplus" noemt,
namelijk het verschil tussen wat er onder gsgeven natuurlijke en technologische om—
standi Rieden met hulp van beschikbare produktieve hulpbronnen geproduceerd zou kunnen
worden en de konsumptie die als noodzakelijk moet worden beschouwd voor de landbouw^
sektor zelf.

Tevens bestaan bij rekwisitie de voorwaarden voor het gebruik van het

volledige surplus voor de ekonomische ontwikkeling. De friktie die zou kunnen bestaan
tussen wat Bettelheim noemt "Ie surplus courant disponible pout le développement"
en het "surplus utilisé au développement"wordt weggenomen.

Wel stelt Вагал vast dat

rekwisitie alleen een bruikbaar middel is wanneer de organisatie van de landbouw aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Twee problemen moeten met name worden opgelost. Ten
eerste hebben de boeren zich in de gevallen dat landbouwprodukten gerekwireerd zijn,
zoals tijdens het Oorlogskoramunisme in de Sowjet-Unie, sterk verzet tegen deze vonn
van surplusoverheveling. Er bestaan bij

direkte belasting geen direkte materiele

prikkels tot levering, er is geen direkte tegenprestatie voor het geleverde produkt.
Er dienen dus stimuli te bestaan om de boeren ertoe te bewegen een deel van de oogst
af te staan. Ten tweede levert het bijeenbrengen van het surplus grote problemen op
van administratieve en bestuurlijke aard, wanneer het door een groot aantal kleine
bedrijven geschiedt; er moeten organisatievormen worden gekozen die deze problemen
beperkt houden. Het ^Ьгек aan materiele stimuli tot levering kan worden ondervangen
door kombinatie van rekwisitie en een georganiseerde markt.

Kenmerkend voor een georganiseerde markt, waarin vraag- of aanbodzijde bestaat uit een
of een beperkt aantal kollektieve of overheidsinstellingen, is hier niet de organisa
tie aan de aanbodzijde» er kunnen, zoals op de ongeorganiseerde markt, vele aanbieders
zijn. Veeleer is organisatie aan de vraagzijde van belang. Er treedt een of een beperkt
aantal kopers van landbouwprodukten op, in de vorm van openbare of kollektieve in
stanties, die tevens voor distributie van de produkten aan de industrie en eventuele
export ervan zouden kunnen zorgen.

Het ontstaan van grote pri jsfluktuaties kan

worden voorkomen, terwijl ook een distributieve sektor die een produktief gebruik van
het surplus kan belemmeren, achterwege kan blijven. Het nuttig gebruik van het surplus
is verzekerd, maar de omvang van het surplus blijft onzeker omdat de boeren (organisaities) het surplus in omvang kunnen laten toe- of afnemen, ook onafhankelijk van de totale
omvang van de produktie. Tegenover rekwisitie heeft een georganiseerde markt het voor
deel dat er een materiele stimulans bestaat voor de boeren om produkten te leveren,
in de vorm van de prijzen die voor de produktie worden geboden.
Het belangrijkste probleem bij het funktioneren van een georganiseerde markt, de
onzekerheid die er blijft bestaan over de omvang van het surplus, is te ondervangen
76
door
kombinatie van rekwisitie en georganiseerde markt.
In deze kombinatie wordt
de omvang van de leveranties van te voren vastgelegd, maar er is een zekere direkte
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kunnen worden, kan binnen bepaalde grenzen variëren. Zeker wanneer de landbouwprodukten mede voor export bestemd zijn mogen de аал de Produkten geboden prijzen de
wereldmarktprijzen niet overtreffen, omdat de export anders in gevaar komt. Het mini—
mumnivo van de landbouwprijzen wordt bepaald door het noodzakelijke minimuminkomen
77
van de producenten·, met
dat laatste moet ook bij rekwisitie rekening worden
gehouden. De omvang van de leveranties moet beperkt blijven tot het produktiegedeelte
dat niet in de landbouw zelf gekonsumeerd of anderszins gebruikt behoeft te worden.
Het belangrijkste verschil tussen rekwisitie en de kombinatie van rekwisitie met een
georganiseerde markt is de (beperkte) keuze van de boeren met betrekking tot de be
steding van hun inkomsten, en de rol van het geld. Vooral dit laatste punt is in de
Marxistische literatuur onderwerp geweest van diskussie over het optreden van de waar—
dewet.
Het betalen van door de overheid vastgestelde prijzen kan nooit dezelfde materiele
voordelen aan de boeren bieden die de markt in ideale omstandigheden zou kunnen Ъіе^
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den.
De boeren dragen bij aan de ekonomische ontwikkeling en moeten zich konsumptieve offers getroosten. Het is juist deze bijdrage aan de ekonomische groei die door
de ongeorganiseerde markt niet gegarandeerd kan worden, terwijl ook een georganiseerdde markt op zichzelf geen zekerheid biedt over de omvang van het surplus en het plan
matig vastleggen van de industriële investeringen bemoeilijkt. De kombinatie van
belasting in natura en het bepalen van prijzen voor alle, of een deel van de land—
bouwprodukten maakt het planmatig vastleggen van het surplus mogelijk en geeft in
ieder geval enige direkte materiele stimuli tot leveren van Produkten. De kans dat
boeren de agrarische produktie verminderen, neemt af, terwijl er ook een garantie be—
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staat dat het maximale surplus voor industriSle ontwikkeling kan worden ingezet.
De betaling van landbouwprodukten kan worden gekombineerd met direkte stimuli. Dat
kan door organisaties die dienstverlening aan de boeren verschaffen ook voor de surplusmobilisatie te laten zorgen. De zin van de leveranties, die voor zover ze niet betaald worden een vonn van belasting zijn, kan aan de boeren duidelijker worden gemaakt:
"the tax taken from agriculture may be increased throu^i efforts to expand local
governmental services directly from local revenues. Where such services are already
provided by central government revenues, an attempt can be made to transfer financing
Ri

to local revenue sources".

Wel vereist industriële ontwikkeling dat de omvang en

waarde van het surplus groter is dan van de diensten die op lokaal nivo verricht worden
en van de investeriaeen in de agrarische ontwikkeling. Decentralisatie van belastin^Я?
heffing tot op lokaal nivo is aan zekere grenzen gebonden,
ook bij kombinatie van
rekwisitie en een ongeorganiseerde markt. De eis tot decentralisatie dient gekombi
neerd met de voordelen op administratief en bestuurlijk gebied, die grote eenheden
met betrekking tot belastingheffing hebben. Organisatie van boeren in grotere produk—
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drijven.83
De eis van decentralisatie tot het nivo waarop dienstverlening aan de boeren plaatsheeft en de eis van een zekere bestuurlijke centralisatie kunnen enigszins worden
gekombineerd. In de Sow.jet-Unie is voor de produktie het grootbedrijf het meest geschikt geachte bedrijfsvorm. De grote bedrijven die tevens zorgen voor de technologische verbeteringen en mechanisatie van de landbouw en ook voor een deel van de
plaatselijke dienstverlening aan de boeren, lijken een geschikt minimumnivo voor de
mobilisatie van het surplus, wanneer die geschiedt in de vorm van een kombinatie van
rekwisitie en een georganiseerde markt. Het nut van hogere organisatienivoos voor de
surplusmobilisatie wordt niet uitgesloten. Hier is van belang dat het grootbedrijf
de kleinste organisatorische eenheid is die geschikt zou kunnen zijn voor de mobilisartie van het agrarisch surplus in de Sowjet-Unie, zeker gezien de opmerkingen van
Lewis over de wensleijkheid van regionale in plaats van lokale decentralisatie.

In

China zijn er voor de dorpsorganisatie een aantal taken op landbouwverbeterend, in—
frastruktureel en ander gabied zodat het voor de hand ligt de dorpsorganisaties als
de kleinste organisaties te beschouwen die in samenwerking komen voor de mobilisatie
van het landbouwoverschot. Gezien de geringe omvang van deze organisaties moet ook
hier uitdrukkelijk van een laagste nivo worden gesproken. In de Sowjet-^ühie en China
lijkt het zo moelijk organisaties die uit een oogpunt van produktievergroting wenselijk zijn tevens uit te rusten met taken op het gebied van de overheveling van het
landbouwoverschot. Dat geldt zowel voor het surplus dat wordt aangewend ten bate
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de industrie, als dat waarmee agrarische investeringen bekostigd worden.

De grootbedrijven in de Russische tarweverbouw en de dorpsgemeenschappen in de Chinese
landbouw dragen zorg voor de inzet van nieuwe produktiefaktoren in het produktieproces,
voor voorzieningen ten bate van de landbouw enz. Wanneer er middelen moeten worden
vrijgemaakt ter financiering van deze investeringen komen, volgens de decentralisatiegedachte met betrekking tot de belastingheffing, deze eenheden in aanmerking om zelf
de middelen te mobiliseren voor de voorzieningen die ze verzorgen. In China kan er
voor de surplusmobilisatie ten bate van de landbouw worden aangesloten bij de traditie
die er bestaat, dat dorpsorganisaties voor belastingheffing en voor uitvoering van
infrastrukturele projekten verantwoordelijk zijn. In Rusland heeft de mir een dergelijke
tweeledige funktie van het mobiliseren van middelen en het besteden ervan in de land
bouw of infrastrukturele projekten niet gehad. Ze heeft een zekere rol gespeeld bij de
belastingheffing, de zorg voor lokale landbouwverbeteringen heeft echter ontbroken.
Wel heeft ze enige funkties op sociaal gebied gehad en waar de mir uitgangspunt is
voor het vormen van grootbedrijven, zou bij die traditie aangesloten kunnen worden.
b. Migratie uit de landbouw
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stellen van mensen die in de industrie gaan werken. Veelal brengt de overgang van
agrariscte naar industriële beroepen een verschuiving met zich mee van bevolking van
het platteland naar steden, naar bestaande of nieuw geschapen bevolkingsconcentraties.
Gemakshalve wordt hier dan ook gesproken van migratie van arbeidskracht uit de landbouw. Van belang is of de landbouw arbeidskrachten kan missen zonder dat de produk—
tie wordt aangetast, en daannee de vraag van het voorkomen van verborgen werkeloosheid
in de landbouw. Dit verschijnsel houdt in dat de marginale produktiviteit van een
aantal landbouwers nihil is, d.w.z. dat de agrarische produktie niet zou dalen wanneer
een aantal landbouwers aan het produktieproces wordt onttrokken. Er bestaan uiteenlopende inzichten over het voorkomen van verborgen werkeloosheid in de landbouw van
niet—industriële landen. Met name in studies uit de eerste helft van deze eeuw is aan^
genomen dat het verschijnsel zich vrij universeel voordoet. Zo schrijft Rosenstein—
Rodan in 1943 dat ongeveer een kwart van de Russische bevolking "either totally or
partially (disguised unemployment) unemployed" is en, dat er grote verspilling van
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arbeid plaatsvindt op het Russische platteland.
Onder meer W. Arthur Lewis heeft
het bestaan van verborgen werkeloosheid in China aangenomen, zoals ook voor Oost—
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Europa.
In latere uiteenzettingen is de notie van verborgen werkeloosheid onderwerp
geweest van veel kritiek. Schultz heeft grondig de theoretische fundering ervan aangepakt. Hij heeft erop gewezen dat de theorie moet worden gezien als een poging vanuit
8?
de gerndustrialiseerde landen eigen werkeloosheidsproblemen weg te praten.
Volgens
anderen zijn het onderzoeksfouten geweest die geleid hebben tot de gedachte dat er
in agrarische maatschappijen veel verborgen werkeloosheid zou bestaan. De konklusie
ι

ten aanzien van Oost—Europa zou zijn dat Als het verschijnsel al voorkomt het slechts
88
om een fralctie van de bevolking gaat.
Ook in China blijkt nauwelijks verborgen
werkeloosheid te bestaan, en waar ze voorkomt is het uitsluitend niet-^verborgen sei—
zoenswerkeloosheid. Het bestaan ervan is aangenomen op basis van gegevens die verkre
gen zijn door een indirekte onderzoeksmethode, door meting van het verschil tussen
schattingen naar de behoefte aan arbeidskracht in de agrarische produktie en schat
tingen naar het aanbod van arbeidskracht, zonder dat rekening is gehouden met het
89
seizoengebonden karakter van de landbouwarbeid.
Volgens Buck zijn in China de vier
wintermaanden verantwoordelijk voor viervijfde van alle "idle time", terwijl eenvijfde
van de landbouwwerkzaamheden door vrouwen en kinderen wordt verricht. In het drukke
90 ,
seizoen lijld; er eerder een arbeidstekort dan een arbeidsoverschot te bestaan, al
leen buiten het drukke seizoen is er van werkeloosheid sprake, wat iets anders is als
verborgen werkeloosheid.
Intensivering van de landbouw kan inhouden dat, bijvoorbeeld door irrigatie, meer dan
eenmaal per jaar oogsten op eenzelfde landbouwgebied mogelijk wordt. De beschikbare
arbeidskracht kan dan over het gehele jaar gerekend beter gáb'ruikt п seizoenswerkeloosheid opgeheven worden. Mechanisatie van de landbouw kan ertoe leiden dat,
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wordt. Gedurende de beginperiode van de mechanisatie behoeft dat niet het geval te
zijn. De relatie tussen de produktiefaktoren grond en arbeid maakt het aanvankelijk
mogelijk door mechanisatie de grond beter te gebruiken, bijvoorbeeld door niet bebouwde grond in het produktieproces te betrekken. Het is afhankelijk van dit laatste
en van het tempo van de mechanisatie of er, vanuit de agrarische werkgelegenheid bezien, al op korte termijn behoefte ontstaat aan het onttrekken van arbeidskracht aan
de landbouw. Mechanisatie kan dus een zekere behoefte aan ontwikkeling van industriële
werkgelegenheid met zich meebrengen. Bij intensivering van de landbouw is die behoefte gering, de uitvoering van waterbeheersingsprojekten en de intensivering scheppen
op zichzelf nieuwe werkgelegenheid, met name buiten het oorspronkelijke landbouwsei—
zoen.
Door Marx en Lenin zijn de problemen die de agrarische bijdrage aan industriële ontwikkeling met zich meebrengt niet onbesproken gelaten. Marx' "primitieve kapitalistische akkumulatie" en Lenins ideeën over de mobilisatie van een landbouwsurplus
worden echter eerst na Lenins dood, in het industrialisatiedebat, systematisch uitgewerkt en verder ontwikkeld. Zie hoofdstuk VII.

Paragraaf 4: Politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking
Politieke ontwikkeling, zoals omschreven in hoofdstuk H , van de agrarische bevolking
vereist een proces van politieke vorming door de Kommunistische Partij, en door de
overheid in het algemeen. Die politieke vonning is te omschrijven als de aktiviteit
die erop gericht is het maatschappelijke denken en handelen van de bevolking, in dit
geval de agrarische bevolking, te veranderen, met als doel de ontwikkeling van
socialistisch denken en handelen. Onderzocht wordt hier een zeer specifieke vorm van
politieke ontwikkeling, en van politieke vorming, namelijk als onderdeel van een
socialistische ontwikkeling. Met andere vormen van politieke vonning heeft ze echter
gemeen dat ze een bewuste vorm van re-socialisatie is,91 waarin verandering van denken
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en handelen elkaar beïnvloeden.
Gezien die wederzijdse beïnvloeding van de verwondering in denken en handelen kan er enigszins worden aangesloten bij de literatuur
over politieke vorming, die er in West—Europa en Noord—Amerika bestaat, ook al zijn
de doelstellingen van de daarin behandelde politieke vorming anders van aard. De
literatuur over socialisatie kan slechts van beperkte toepassing zijn, omdat veran93
dering in gedrag daarin veelal verwaarloosd wordt.
In het vormingsproces dat gericht is op de ontwikkeling van socialistisch denken en
handelen kan een zekere fasering worden gemaakt in samenhang met de aard van de
bestaande produktieverhoudingen en van de maatschappelijke omstandi^ieden. Zolang
produktiemiddelen niet in gemeenschappelijk bezit zijn, bestaat de eerste fase van
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uit mobilisatie van de "boeren in een strijd voor gemeenschappelijke belangen. In een
vroeg stadium van Russische en Chinese socialistische ontwikkeling zijn'het tradi
tionele grootgrondbezitters, buitenlandse aggressoren en in mindere mate ook rijke
boeren die tegengestelde belangen hebben aan die van het merendeel van de boeren.
Die belangen staan in nauwe samenhang met of zijn gebaseerd op het bezit van produktiemiddelen, met паше van grond. In beide landen heeft de Kommunistische Partij al
vóór de revolutie pogingen ondernomen de boeren in de strijd tegen deze groeperingen
te mobiliseren, zij het in sterk uiteenlopende mate (zie hoofdstuk H l ) . In dit
proces van politieke aktivering, of politieke mobilisatie, kunnen de boeren zich
sterker dan voorheen bewust worden van hun eigen belangen en van hieraan tegengestelde
belangen. Politieke ontwikkeling houdt in deze fase de ontwikkeling in van politiek
denken dat de konflikterende belangen van de verschillende maatschappelijke kategorieSn
tot inhoud heeft, die met name op het bezit van produktiemiddelen zijn gebaseerd. Het
is op dit proces van politieke bewustwording van de boeren, d.w.z. de bewustwording
van konflikterende belangen, dat de ontwikkeling van het klassenbewustzijn betrekking
heeft, waarin een "Klasse an sich" naar een groter bewustzijn groeit als '»Jlasse für
sich". In de strijd tegen gemeenschappelijke vijanden kan de band tussen de boeren
in hoge mate worden versterkt. Er ontstaat een onderlinge kohesie, waarvoor ook het
leiderschap van deze boerenbeweging van groot belang is, om de ontwikkeling, eenmaal
teweeg gebracht, verder te bevorderen.94 Een belangrijke funktie van de gemeenschappe—.
lijke strijd is het tot stand brengen van deze kohesie, waarvoor een konflikt met
anderen een voorwaarde kan zijn. Zoals Lewis Coser opmerkt: "conflict makes group
members more conscious of their group bonds and increases participation".95 Zowel het
proces van bewustwording als het konflikt met groepen die tegengestelde belangen
hebben aan die van de boeren kunnen een voorwaarde worden genoemd voor de opkomst van
arbeidsorganisaties.

In het konflikt kunnen de obstakels uit de weg worden geruimd

die het gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen tegengaan; de grond kan uit
handen van de grootgrondbezitters worden gehaald. De in de strijd ontstane kohesie en
gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen vormen op zichzelf echter geen voldoende
voorwaarde voor de inzet van de boeren ten dienste van de bevrediging van maatschai^·
pelijke behoeften, zowel in als buiten het produktieproces.
In de volgende fase van het proces van politieke vorming kan worden voortgebouwd op
de ontstane kohesie, maar er kan niet worden stilgestaan bij het antagonistische karakter van het politieke denken en handelen van de boeren. In de fase waarin er arbeidsorganisaties worden opgezet en met gemeenschappelijke produktiemiddelen arbeid verricht wordt, kan het denken van de boeren zich niet meer uitsluitend tegen vijanden
richten, dient het veeleer direkt op de inzet voor het voorzien in maatschappelijke
behoeften gericht te zijn. In plaats van het denken in klassentegenstellingen komt nu
het eigenlijke socialistische denken meer centraal te staan. Het antagonistisch denken
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kategorieè'n en groeperingen alsook tegen individuen, die in politieke ontwikkeling
achterblijven en zich verzetten tegen centrale onderdelen van de socialistische
ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor voormalige grootgrondbezitters en rijke
boeren, al dan niet binnen de arbeidsorganisaties. Daarnaast geldt voor alle boeren
dat het niet-socialistisch denken lang kan blieven doorwerken: "not only may value
orientations among the members of one society diverge, but ... even within one and
the same individual, different value orientations may be observable — even simulta—
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neously".
Het centrale belang van het konflikt in het proces van politieke vonning
lijkt echter dat het als katalysator werkt van het denken en

handelen in de eerste

fase van de politieke ontwikkeling, waarin produktieverhoudingen en ook andere maatschappelijke relaties als te veranderen worden gezien en de boeren zich inzetten voor
wijziging van die verhoudingen. Daarop kan bij verdere politieke ontwikkeling worden
voortgebouwd, wanneer de produktieverhoudingen

en ander maatschappelijke relaties

veranderd zijn en de inzet voor de bevrediging van maatschappelijke behoeften meer
centraal staat.
Voor een beleid van politieke vorming gericht op politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking is een drietal methoden te onderscheiden. Deze kunnen naast elkaar
worden toegepast, maar eerst de toepassing van alle drie benaderingen kan een sukses—
vol proces van politieke ontwikkeling garanderen, waarin zowel kennis, inzicht,
houding en waardering, als gedragspatronen veranderen. De eerste benadering is die
van het verschaffen van informatie, het verzorgen van agitatie en propaganda, zowel
mondeling en schriftelijk, als door middel van kommunikatie-media. In de eerste methode wordt door nieuwe informatie de grondslag gelegd voor verandering van kennis en
inzicht bij de agrarische bevolking. Voor deze is een nog weinig aktieve rol wegge—
legi. Zij treedt alleen op als ontvanger van informatie, die de bedoeling heeft de
ervaringswereld van de boeren te wijzigen. In de tweede methode worden affektieve
bindingen van het individu in het leerproces betrokken. Groepsbinding wordt de basis
van pogingen tot verandering van de houding-vaai de boeren. Deze methode is er vooral
op gericht dat de boeren zich nieuwe inzichten eigen maken en tot een nieuwe waardering
komen van maatschappelijke vooruitgang. Anders dan de eerste methode stelt ze organisatorische eisen. Beide methoden blijven, ook gekombineerd, als politieke vonning
inkompleet omdat de bevolking daarin aktief betrokken dient te worden bij de beslissingen omtrent de inzet van arbeid voor maatschappelijke vooruitgang en bij de uitvoering van deze beslissingen. De derde methode is dan ook op aktie gericht en eist
niet alleen de mogelijkheid tot, maar ook de garantie van politieke aktiviteit. Deze
methode kan, of moet zelfs, als aanvulling worden gezien op de twee andere methoden,
die er dan aan vooraf gaan. Ze kan ook als beginmethode van politieke vonning worden
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gezien, die door verandering in gedrag tot wijziging van houding kan leiden.
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methode houdt in dat er nieuwe infonnatie wordt verschaft aan de bevolking,

dat de Kommunistische Partij en andere vormende organisaties propagandistische akti—
viteiten ontplooien. Omdat de nieuwe informatie bij de ervaringen van de agrarische
bevolking dient aan te sluiten moeten agrariërs zelf nauw betrokken zijn bij het doorgeven van propaganda, ook al omdat mondelinge komniunikatie een belangrijke aanvulling
is op propaganda die op andere manieren wordt overgebracht.99 De Partij moet deze
eerste methode dan ook een uitgebreid netwerk van partijorganisaties en voldoende
partijleden op het platteland hebben. Aangezien de propagandistische aktiviteiten van
de Partij op het platteland moeilijk zijn na te gaan en een uitgebreide partijorgani—
satie op het platteland een voorwaarde kan worden genoemd voor die aktiviteiten, wordt
in het onderzoek de partijvertegenwoordiging op het platteland als een indikatie voor
de toepassing van deze eerste methode gebruikt.
Voor het leerproces dat tot verandering van houding en waardering moet leiden is
nieuwe informatie nodig, die in de eerste methode wordt verschaft. Het leerproces
kan effektiever worden gemaakt wanneer er affektieve bindingen, zoals die van het
individu aan een groep, bij betrokken worden, die door groep en individu als waardevol worden ervaren. Affektieve bindingen aan een groep kunnen in gevaar komen wanneer
er divergerende (kognitieve) ervaringen opgedaan worden op punten die zowel voor het
individu als voor de groep van belang zijn. Er kan een inkonsistentie ontstaan tussen
de kognitieve komponent en de affektieve komponent van een houding en het is vooral
binnen primaire groepen dat deze inkonsistentie versterkt kan worden, maar ook weggewerkt door verandering van houding. Daartoe is het nodig dat de inkonsistentie voor
het individu ondraagbaar groot wordt en de kracht die de inkonsistentie teweeg brengt
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niet ontweken kan worden.
Uitgaande van het mogelijke effekt van deze inkonsistentie tussen komponenten van houdingen zijn er door Samoff, Katz en McClintock procedures aangegeven voor het bereiken van attitudeverandering. Als noodzakelijke procedure zien zij aanvallen op het kognitieve objekt en het referentiekader waarin het
wordt waargenomen, het toepassen van positieve en negatieve sankties en tenslotte
het aanvallen van egodefensieve krachten door het gebruik van katharsis (vrije uiting
van gevoelens en gedachten) en van direkte interpretatie (psychologische verklaring
/i
N
van gedrag
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Het zijn vooral kleine groepen waarin dit proces kan worden bereikt. Binnen kleine
primaire groepen zijn affektieve bindingen veelal aanwezig en ook medebepalend voor
de mate van groepskohesie die er bestaat. Deze kohesie maakt het mogelijk tot een
zekere mate van konformiteit te komen binnen de groep. Dat is niet slechts mogelijk
door druk vanuit de groep, zoals in het geval van positieve of negatieve sankties,
maar ook vanuit het individuele groepslid wiens eventuele afwijkende denken en handelen hem in innerlijk konflikt kan brengen, omdat hij gevolgen voor de binding aan
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zijn groep zou kunnen verwachten.
Omdat de onderlinge afhankelijkheid bij kleine

- 106 groepen groter is door het veelvuldigeг

(en mogelijk ook meeromvattend ) kontakt,

zijn kleine groepen geschikt voor het bereiken

1

ал "attitude change ·; de pressie (en

de verwachting van pressie) kan groter zijn. De druk tot uniformiteit blijkt in
kleine kohesieve groepen groter te zijn dan in minder kohesieve, grotere groepen en
er treedt meer verandering op in houding, naarmate de druk tot unifonniteit groter
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is.

Van de door Samoff c.s. genoemde procedures tot verandering van houdingen is

de laatste zelfs bijna uitsluitend binnen kleinere groepen toe te passen. Het belang
van de primaire groep voor een proces van politieke vonning kan dan ook nauwelijks
overschat worden. Ze hebben, zij het in mindere mate, dezelfde kenmerken die ook het
gezin tot een belangrijke socialiserende eenheid maken, namelijk intensief en veel
vuldig onderling kontakt en emotioneel geladen relaties.

Het bewerken en het in

de gewenste richting elimineren van de inkonsistenties binnen kleine groepen kan
overigens slechts geschieden op basis van een uitgebreid voorafgaand proces van agi
tatie en propaganda dat de gehele bevolking raakt. Anders bestaat de kans dat kon—
formeringsprocessen in kleine groepen het traditionele houdingspatroon versterken
en de inkonsistentie in houdingen in een andere dan de gewenste richting worden
opgelost. Het onderbrengen van de kleine groepen in grotere organisaties maakt het
mogelijk de eerste en tweede benadering te kombineren, in die zin dat verandering
van houding plaats kan hebben binnen kleine groepen, maar dat de groepen geleid worden
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vanuit meeromvattende organisatorische eenheden.
Hoewel de ontwikkeling van het socialistisch denken niet alleen binnen de arbeidsor
ganisaties behoeft plaats te hebben, zou ze niet sterk bevorderd worden wanneer er
binnen de arbeidsorganisaties aan voorbij zou worden gegaan. De ontwikkeling van het
socialistisch denken bestaat weliswaar niet uitsluitend uit

inzet van de agra

rische bevolking in het produktieproces, dat laatste maakt er wel deel van uit. Een
van de indikaties voor het onderzoek van het proces van politieke vorming is dan ook
de mate waarin de arbeidsorganisaties geschikt zijn voor het proces van politieke
vorming, d.w.z. of de omvang klein genoeg is om verandering in denken teweeg te
brengen of te bevorderen. Er zouden arbeidsorganisaties moeten bestaan die niet meer
dan een kleine groep mensen omvatten»· grotere arbeidsorganisaties zouden onderver
deeld moeten worden in produktie—eenheden van geringere omvang. Voor de Sowjet^Jhie
betekent dat de onderverdeling van grootbedrijven, zeker zolang daar enige tientallen
of meer mensen werken, in kleinere eenheden. In China behoeft de laagste produktie—
eenheid vanuit een oogpunt van ekonomische ontwikkeling niet meer dan een kleine
groep mensen te omvatten, in die groep kunnen produktieve arbeid en politieke vorming
gekombineerd worden. Ctadat van beide landen zeer weinig bekend is over andere organisarties'waarbinnen het vonningsproces zich zou kunnen afspelen, en die organisaties
waarschijnlijk niet van veel betekenis zijn geweest, wordt de omvang van de arbeids
organisaties als een indikatie gebruikt van het vonningsproces. Ze vormt slechts een
indikatie voor zover onderzocht in samenhang met andere, die meer zeggen over de
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arbeidsorganisaties duidelijkheid of de organisatorische voorwaarde aanwezig is voor
een effektief proces van politieke vonning, over verloop en richting van het proces
geeft het echter geen uitsluitsel.
Niet alleen het denken van de agrarische bevolking verandert in het proces van
politieke ontwikkeling. De boeren ontplooien ook aktiviteiten ter verandering van de
produktie- en maatschappelijke verhoudingen en aktiviteiten die meer direkt leiden
tot het voorzien in maatschappelijke behoeften. Verschillende soorten aktiviteiten
kunnen voorkomen, in samenhang met de mate waarin produktie- en maatschappelijke vej>houdingen al veranderd zijn en met de fase waarin de opbouw van arbeidsorganisaties
zich bevindt. Een van de kategorieen van aktiviteiten, die ook buiten de hier aangeduide politieke ontwikkeling voorkomt wordt gevormd door akties van boeren tegen grootgrondbezitters en andere op het platteland gevestigde belangen, zoals buitenlandse
overheersers. Er zijn vele voorbeelden van dergelijke boerenakties binnen het kader
van verschillende vonnen van politieke ontwikkeling, die het beeld van een apathische,
10fì

fatalistische boerenbevolking afzwakken.

In China zijn deze akties voor de revolutie

op veel ruimer schaal voorgekomen dan in Rusland en heeft de Kommunistische Partij
deze akties ook veel meer in een proces van politieke vorming betrokken. In het verdere beleidsonderzoek zijn deze akties van minder belang. In beide landen hebben de
grootgrondbezitters al vrij spoedig na de revolutie hun meeste grond moeten afstaan.
Wel is de overgang naar gemeenschappelijk bezit van grond en andere produktiemiddelen
niet zonder problemen

de produktieverhoudingen van voor de revolutie zijn in beide

landen daarentegen al sterk gewijzigi.
Een tweede kategorie van aktiviteiten betreft de vorming van arbeids— en andere orgarnisaties die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de voortgang van de socialistische
ontwikkeling. Eigenlijk alleen in China heeft de Kommunistische Partij al voor de
revolutie de boeren gemobiliseerd voor het vonnen van dergelijke organisaties. Hoewel
deze organisaties van uiteenlopende (sociale, kulturele, ekonomische) aard kunnen
zijn en verschillende funkties kunnen vervullen binnen de socialistische ontwikkeling,
ligt in het onderzoek de nadruk op de vorming van arbeidsorganisaties. In de ontwikkelingen zoals die zich in de Sowjet-Uhie en de Volksrepubliek China hebben voorgedaan, nemen de arbeidsorganisaties een centrale plaats in en van andere organisaties
is veelal slechts zeer weinig bekend. Dat geldt meer voor de Sowjet-flhie dan voor
China, waar ook andere organisaties bij de politieke vorming vermeld worden. Een
indikatie voor de mate van politieke vorming door de Kommunistische Partij en de over*heid in het algemeen is de mate waarin de boeren aktief betrokken zijn geweest bij de
vorming van deze (arbeids)organisaties.
Naast deze aktiviteiten zijn er de politieke aktiviteiten binnen de (arbeids)organi—
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produktiemiddelen, de toepassing van het verdelgingsbeginsel, zaken die de produktie
en planning raken en kollektieve voorzieningen in het kader van de voorziening in
maatschappelijke behoeften. Deze besluitvorming is, zoals overal, gebonden aan beslissingen die op hoger nivo en met name door de overheid zijn genomen. Een van de indikaties van politieke vorming is echter de mate waarin boeren aktief deelnemen aan beslissingen op deze en mogelijk ook op andere gebieden. Omdat het overheidsbeleid onderzoeksobjekt is kan dit beter worden geformuleerd als de mate waarin de overheid de boeren
aktief betrekt bij de beslissingen. Dat betrokken zijn is moeilijk te onderzoeken. Het
is echter mogelijk enige kenmerken van (met name arbeidsorganisaties te vergelijken
met de kenmerken van het radenstelsel, dat als een zeker ideaal kan worden gezien van
besluitvorming binnen het kader van een socialistische ontwikkeling.

Waar het (met

name voor de Sowjet-Unie) niet mogelijk is de betrokkenheid bij de besluitvorming direkt te onderzoeken, kan dan toch iets over de waarschijnlijkheid van die betrokkenheid
worden gezegd. Het is daartoe noodzakelijk de kenmerken van het radenstelsel nader te
belichten, met name het ideale funktioneren ervan op de laagste besluitvormingsnivoos,
omdat alleen die in het onderzoek worden betrokken.

De belangrijkste kenmerken van een radenstelsel zijn direkte verkiezing van alle vertegenwoordigers in de laagste vertegenwoordigende en bestuursraden, de mogelijkheid
raadsleden te allen tijde verantwoording af te laten leggen en terug te roepen alsmede voortdurende roulatie van mensen in de raden. Funkties binnen raden leveren geen
extra belemmering op, zodat de belangen van de vertegenwoordigers en vertegenwoordigden dezelfde kunnen worden geacht en de bezetters van bestuursfunkties zich niet tegen
doorstroming verzetten: "Selbstverwaltung heisst, dass die Verwaltungsfunktionen in
den weiteren gesellschaftlichen Organisationen einzelne ausüben, die taktisch den
Willen des Volkes ausdrücken und denen es ihre Funktionen nicht ermöglichen, sich auch
nur zeitweise materielle Privilegien anzueignen oder einen superioren Status in die
Gesellschaft zu erlangen".

Van iedereen wordt verwacht dat hij meebeslist over be-

langrijke zaken en het bindend mandaat vereist dat vertegenwoordigers in raden zich
houden aan de beslissingen die op lager nivo worden genomen.

Door deze kenmerken

kein de invoering van een radenstelsel binnen (arbeidsorganisaties problematisch zijn.

Ten eerste beslist in een radensysteem iedereen mee over het karakter van onderdelen
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van de socialistische ontwikkeling. Deze kan dus ook worden tegengewerkt.
Vooral
wanneer het proces van politieke vorming eerst een aanvang neemt kan hier een dilemma
bestaan. Aan de ene kant vindt er een proces van politieke ontwikkeling plaats, aan
de andere kant kan de "free, spontaneous and direct expression of various interests
and demands"

de socialistische ontwikkeling tegengaan. Radenstelsels kunnen slechts

blijven voortbestaan: "wenn sie zugleich sozialpsychologisch abgesichert sind, wenn
sie einhergehen mit entsprechenden Bewusstseinveränderungen. Lern- und Selbstbestimmung

- 109 muss daher nicht appelativ, sondern schon organisatorisch vermittelt werden, d. h. organisatorische

Beteiligangsmuster müssen so entworfen werden, dass gleichsam ErfolgBr114
lehnisse institutionell garantiert werden kSonen.*'
Een tweede probleem, dat vooral in verband met de Joegoslavische vorm vein arbeiderszelfbestuur belangstelling geniet, is dat van de efficiency en de effektiviteit van
raden binnen grotere organisaties. Zo is er de vraag of het bestaan van raden het
nastreven van bijvoorbeeld ekonomische doelstellingen niet tegengaat: "problematisch
bleibt ..., obffinter-Rotation,imperatives Mandat, damit verbundene Ausbildung und
vielseitige Einsetzbarkeit des Einzelnen
Räteorgane

sowie tendenzielle Allzuständigkeit der

die mit Bürokratisierung und Oligarchisierung arbeitsteiliger Industrie-

gesellschaften gegebenen Probleme im Sinne der angestrebten Herrschaftsminimisierung
zu lösen vermogen'.'

Bepaalde elementen uit een radensysteem kunnen toch verenigbaar

blijken met een grote mate van effektiviteit van een organisatie: "there is evidence
that the broad sharing of leadership functions contributes to organizational effectiveness under almost all circumstances".

Een andere vraag is welke de relatie moet

zijn tussen raden op lager en die op hoger nivo en tussen de agrarische bevolking en
de hogere raden. De verkiezing van leden van raden op hoger nivo door de lagere nivoos
schept grote afstand tussen de bevolking en de raden op hoger nivo. Het bindend mandaat neemt deze afstand niet weg maar kan wel de besluitvorming op hoger nivo sterk
. . 1 1 7 .
.
bemoeilijken.

Dit laatste deelprobleem is hier van minder belang, gezien de nadruk

op de besluitvorming op de laagste nivoos. De problematische effectiviteit en efficiency van een radensysteem en de mogelijkheid dat het bereiken van bepaalde doelstellingen
wordt tegengegaan, houden wel in dat de beslissingen binnen de arbeidsorganisaties
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niet geheel ongekontroleerd genomen kunnen worden.
Voorwaarde voor het funktioneren van de laagste eenheid in een radenstelsel is dat
deze een gering aantal mensen omvat. Er bestaat alleen een zekere garantie dat ieder
een aan politieke aktiviteiten, in de vorm van diskussies en funktieroulatie, deelneemt
wanneer niemand zich aan deze aktiviteiten kan onttrekken en dat is uitsluitend
binnen een kleine, primaire groep het geval. Daarin кал er een zekere groepsdruk ont
staan aan de aktiviteiten deel te nemen en кал iedereen bij de funktieroulatie betrok
ken worden. Welke omvang de arbeidsorganisatie ook heeft, in ieder geval is een onder
verdeling tot op het nivo van een primaire groep noodzakelijk om het funktioneren van
119
. . .
een radenstelsel op het laagste nivo mogelijk te maken.

Voor zover deze aktiviteiten

plaatsvinden binnen de arbeidsorganisaties is de wenselijke omvang op dit punt het
zelfde als die voor de tweede methode van politieke vorming. Omdat de eerste methode
geen specifieke organisatorische eisen stelt kan deze organisatieomvang de wenselijke
organisatieomvang voor politieke vorming in het algemeen genoemd worden.
De relatie tussen politieke ontwikkeling, zoals omschreven, en de toepassing van het
verdelingsbeginsel uit zich met name in het derde onderdeel van de politieke ontwik
keling, waarin de inzet van de agrarische bevolking voor de bevrediging van maatschap-

- 110 pelijke behoeften centraal staat. Die inzet kan zowel binnen als buiten het agrarisch
produktieproces en zowel binnen als buiten de arbeidsorganisaties aanwezig zijn. Op
grond van de weinige gegevens kunnen er slechts (en dan nogal verspreide) opmerkingen
gemaakt worden over de aard van arbeidsprikkels in het agrarisch produktieproces en
binnen de arbeidsorganisaties. Wel zijn er ook gegevens voorhanden omtrent de partikuliere sektor binnen de arbeidsorganisaties. Dit alles neemt niet weg dat de aard van
de arbeidsstimuli zeer moeilijk te bepalen is en een zeer problematische indikatie
van politieke ontwikkeling is.

In het proces van politieke ontwikkeling nemen niet-materiële arbeidsstimuli in belang toe. Ze zijn te omschrijven als overwegingen, anders dan van individuele materiele

verrijking,'

die ten grondslag liggen aan het leveren van een arbeidspresta-

tie. Niet-materiële arbeidsstimuli zijn echter in geen enkele maatschappij afwezig
en zeker in agrarische maatschappijen spelen ze een belangrijke, volgens sommigen
overheersende, rol. Ze zijn in dat geval van symbolische aard en hangen samen met de
bindingen van het individu aan bepaalde groepen in de maatschappij. Ze berusten op de
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"allocation and manipulation of symbolic rewards and deprivation" van deze groepen.
Zo is er door Redfield op gewezen dat het produktieproces van boeren in agrarische
121
maatschappijen "a livelihood and a way of live, not a business for profit" is.
Daarin zouden de veelomvattende relaties binnen de familie en de dorpsgemeenschap mede.
.
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bepalend zijn voor het karakter van arbeidsrelaties en de arbeidsmzet.

Daartegen-

over heeft onder anderen Firth op het min of meer ekonomisch rationele gedrag in
traditionele agrarische kuituren gewezen, zij het dat bijvoorbeeld individueel spaar123
en investeringsgedrag niet steeds gemakkelijk als zodanig herkenbaar is.
In het proces van politieke ontwikkeling treden andere niet-materiële arbeidsstimuli
op de voorgrond, namelijk die, gericht op bevrediging van maatschappelijke behoeften.
Deze socialistische arbeidsstimuli zijn ten dele indirekt materieel van aard, omdat
ook het individu baat ondervindt van materiële maatschappelijke vooruitgang, en ze
hebben ten dele een symbolisch karakter, in relatie met de binding van het individu
aan de maatschappij als geheel en met andere leden van de arbeidsorganisatie. Het
verschil tussen deze socialistische arbeidsstimuli en de andere niet-materiële stimuli
is overigens nauwelijks aan te geven in het onderzoek. Waar niet-materiële arbeidsstimuli van belang geacht kunnen worden, bijvoorbeeld bij toenemende arbeidsinzet
terwijl de zekerheid bestaat dat die toename niet tot inkomensstijging zal leiden,
ontstaat het probleem hoe de aard van de niet-materiële stimuli aan te duiden. Nietmateriële stimuli kunnen in dat geval slechts als socialistische arbeidsstimuli worden
uitgelegd, en dan nog onder zeer groot voorbehoud, indien er een uitgebreid proces
van politieke vorming aan vooraf is gegaan. Ook dan is er echter geen zekerheid over
de aard van de arbeidsstimuli. Deze onzekerheid bestaat niet alleen omdat niet is
vast te stellen of de immateriële arbeidsstimuli socialistisch van aard zijn. Ook
laat het beperkte aantal getuigenissen

uit beide landen geen eenduidige konklusie toe

- 111 of er niet in plaats van niet-materiële arbeidsstimuli sprake is van(social^ dwang.
De opmerking en over dit punt blijven in het onderzoek dan ook beperkt in aantal en
zijn voorzichtig gesteld. Bij het opstellen van konklusies leggen ze niet veel gewicht in de schaal.

Ook voor dit derde beleidsdoel, politieke ontwikkeling, worden in het kort de ideeën
weergegeven die door Marx en Lenin naar voren zijn gebracht. Belangrijke afwijkingen
in de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek van wat er in deze paragraaf is geschetst
kunnen in die ideeën wellicht hun verklaring vinden. Van Marx zijn hier vooral de gedachten over het radensysteem te noemen. Vrijwel alles wat er over raden geschreven
is vindt zijn oorsprong in Marx' "Der Bürgerkrieg in Frankreich", waarin hij de ervaringen

van de Parijse Kommune van I87O beschrijft, als "der ruhmvolle Vorbote einer
I2I4.
neuen Gesellschaft".
De vermelde kenmerken van een radensysteem komen alle bij
Marx aan de orde, zoals de direkt gekozen raden die te allen tijde ter verantwoording
geroepen en ontbonden kunnen worden, alsmede het "Arbeiterlohn", waarvoor de mensen
in openbare diensten werken moeten. De Kommune moet volgens Marx gezien worden als een
belangrijk moment in de lange strijd van de arbeidersklasse, in een hele rij historische
processen "durch welche die Mensche wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden."
De Kommune is eerst echt een regering van de arbeidersklasse, waaronder de bevrijding
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van de arbeid een aanvang kan nemen.
Dat geldt ook voor de arbeid op het platteland, de Kommune appeleert aan de werkelijke behoeften van de boeren en sluit aan bij
hun belangen. Ze zou zeker een boerenrevolutie hebben ontketend als er niet in aller126
ijl een blokkade rond de stad zou zijn gelegd.

Lenin houdt zich veel bezig met de eerste methode van politieke vorming, waarin de
Partij een centrale rol speelt. Uitvoerig spreekt hij hierover in "Was tun", waarin
het karakter van de Partij wordt benadrukt als een hierarchische organisatie van
kleine partijcellen, bestaande uit mensen die zich voor agitatie en propaganda vrij
moeten maken. Onder propagandisten verstaat hij degenen die zich van het gedrukte
. . .
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woord bedienen, terwijl agitatoren met het gesproken woord werken.

Vooral de zorg

voor het gedrukte woord houdt Lenin bezig. Hij komt in "Was tun" met het plan voor
een "gesamtrussischen politischen Zeitung", omdat het alleen daarmee mogelijk zou zijn
politieke agitatie die het hele volk omvat tot hoeksteen van de revolutionaire taktiek
en van de organisatorische arbeid te maken.

De agitatie moet geschieden in een

permanent proces, waarin agitatoren een intensief en frekwent kontakt hebben met
verschillende groepen mensen en voorgaan in en opwekken tot aktiviteit op ekonomisch
en politiek gebied. Lenin keert zich tegen losse oproepen tot aktie, deze komt vanzelf wanneer het proces van agitatie en propaganda voldoende ver gevorderd is: "Was
den Appell zur Aktion betrifft, so wird das von selbst kommen, sobald es eine ener129
gische politische Agitation ... geben wird".
Op spontane akties moet de Partij zich
al helemaal niet verlaten, spontaniteit is slechts de "Keimform der Bewusstheit".
Eerst moet de Partij het bewustzijn van de arbeiders in de gewenste richting ontwikke-

len.
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Politieke aktiviteit komt m een gevorderd stadium van politieke ontwikkeling

te pas. Organisatie

van de arbeiders is in de eerste fase van minder belang dan or-

ganisatie van de revolutionairen, wat lijkt te passen bij de eerste methode van politieke vorming, die in "Was tun" centraal staat: "Beginnen wir mit einer festgefugten
Organisation der Revolutionäre, so werden wird die Widerstandsfähigkeit der Bewegung
als Ganzes sichern und sowohl die sozialdemokratischen als auch die eigentlich trade
unionistischen Ziele verwirklichen können. Beginnen wir aber mit der der Masse
angeblich "zugängslichsten", breiten Arbeiterorganisation ... so werden wir weder diese
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noch jene Ziele verwirklichen".
Na de Russische revolutie komt de invoering van een radensysteem aan de orde, waarbij
het vooral om algemene bestuursraden en fabrieksraden gaat. Bespreking van Lenins
visie op het radensysteem kan niet goed geschieden zonder daarbij de geschiedenis van
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Rusland vlak na de revolutie te betrekken, waarvan hier wordt afgezien.
De algemene
ontwikkeling in het beleid, door Lenin op verschillende bijeenkomsten van de partijleiding weergegeven, is dat in de industrie het radensysteem al vroeg vervangen wordt
door een strakke eenhoofdige bedrijfsleiding. In 1918 spreekt hij al over onvoorwaardelijke en strenge "Einheit des Willens" in industriële bedrijven, zij het met "Versamlungsdemokratismus der werktätigen Massen", waarin enige kontrole kan worden uit. . 133 In 1920 en 1921 wordt de taak van de raden m het
geoefend op de bedrijfsleiding.
landsbestuur en in de ekonomie in toenemende mate teruggebracht, waarmee er feitelijk
een einde komt aan het radensysteem in de ekonomie, ruim voordat er in de landbouw
op grote schaal arbeidsorganisaties worden ingevoerd.

Uitsluitend de eerste en derde methode van politieke vorming krijgen aandacht bij
Marx en Lenin. De organisatorische problemen ervan worden door Lenin onderkend,
vooral de problemen bij de eerste methode. Daarin is de organisatie van de propagandadoorgevers van meer belang dan organisatie van degenen op wie de propaganda gericht
is. Organisatorische problemen van het radensysteem komen minder uit de verf. Veel tijd
is de parijse Kommune, waarover Marx spreekt, dan ook niet gegund, terwijl ook de
ringen van Lenin met het stelsel van korte

г а^

duur zijn en onder moeilijke omstandig

heden tot stand komen.
Paragraaf 5 : Modellen van socialistische ontwikkeling
Overheidsbeleid gericht op een socialistische maatschappi j ontvakkeiing omvat een
drietal doelstellingen, te weten industriële ontwikkeling, agrarische ontwikkeling en
politieke ontwikkeling van de bevolking. Er kan een zekere spanning bestaan tussen
deze drie doelstellingen, zonder dat direkt van een "onevenwichtige ontwikkeling sprake
behoeft te "ijn. De prioriteit kan zich uiten in een samenhangend geheel van beslissingen terrake van de drie beleidsdoelen. Afhankelijk van het beleidsdoel dat prioriteit geniet, kunnen drie beleidsmodellen worden geschetst in de zin van vereenvoudigie

- 113 funktieschemaas van politieke en ekonomische ontwikkeling, die uitsluitend de wezenlijke kenmerken van deze ontwikkeling karakteriseren. 1 3

Een model van industriële ontwikkeling houdt in dat de mobilisatie van het agrarisch
surplus in het landbouwbeleid centraal staat, met een kombinatie van rekwisitie en
georganiseerde markt als belangrijkste middel tot mobilisatie. Prioriteit voor de
industriële ontwikkeling houdt tevens in dat een deel van de arbeidskracht in de
landbouw naar de industrie overgeheveld moet worden, wat bij mechanisatie van de
landbouw minder problematisch is dan bij intensivering van het agrarisch produktieproces. De twee belangrijkste manieren ter vergroting van het surplus zijn toename
van de produktie en beperking van de konsumptie in de landbouwsektor. Zowel agrarische
ontwikkeling als politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking zijn dan ook nevendoelen in een model van industriële ontwikkeling. De politieke ontwikkeling dient
onder meer bevorderd om konsumptieve uitgaven in de landbouw te kunnen beperken zonder
dat de produktie daarvan schade ondervindt. Mechanisatie

dan wel intensivering van

de landbouw moet tot produktietoename leiden en daarmee de potentiële omvang van het
surplus vergroten. Waar agrarische ontwikkeling een beroep doet op produktiefaktoren
die voor de industriële ontwikkeling vereist zijn zoals het geval is in China met de
inzet van arbeidskracht, en in de Sowjet-Unie, met kapitaalinvesteringen is het moeilijk beide ontwikkelingen gelijktijdig te bevorderen. In dat geval neemt het belang van
oolitieke ontwikkeling toe, om de betrokkenheid van de agrarische bevolking bij de
ekonomische vooruitgang te vergroten. Surplusmobilisatie als centraal element in het
agrarisch beleid vereist organisaties van grote omvang. In de Sowjet-Unie kan het
agrarisch grootbedrijf de centrale arbeidsorganisatie worden, die zowel funktioneel
is in het kader van

surplusvoming als van

agrarische vooruitgang. Omwille van

de politieke vorming dient het grootbedrijf onderverdeeld in kleine eenheden, met de
omvang van een primaire groep. In de Chinese Volksrepubliek kan het dorp de centrale
arbeidsorganisatie worden, die een funktie heeft bij

- surplusmobilisatie en bij

agrarische ontwikkeling. Kleine eenheden zijn hier zowel gewenst omwille van de
politieke vorming als van de agrarische vooruitgang.

Agrarische ontwikkeling als het centrale doel in het landbouwbeleid betekent voor de
Sowjet-Unie mechanisatie, voor de Chinese Volksrepubliek vooral intensivering van de
landbouw. Mechanisatie houdt grote investeringen in de landbouw in, waartoe een zeker
surplus noodzakelijk is. Anders dan in een model van industriële ontwikkeling kan
echter bij de surplusmobilisatie een duidelijke relatie aanwezig zijn tussen surplusmobilisatie en materiële vooruitgang van de boeren, zodat de direkte noodzaak tot
politieke vorming hier minder is. Extensivering van de landbouw leidt ertoe dat agrariërs overbodig worden in het produktieproces, zodat er voor industriële werkgelegenheid geeorgd moet worden, zij het niet overhaast. In het geval agrarische ontwikkeling
bereikt wordt door extensivering van de landbouw moet industriële ontwikkeling dan ook
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minder aan beperkingen onderhevig dan bij industriële ontwikkeling. Gezien de duidelijke tegenprestatie die er bestaat kunnen zowel rekwisitie als een georganiseerde
markt elk afzonderlijk in aanmerking komen. De organisatorische eisen die deze stellen
blijven echter dezelfde als bij de kombinatie van rekwisitie en georganiseerde markt.
Het agrarisch grootbedrijf is de gewenste organisatievorm, deze kan tevens als
laagste eenheid dienen voor de mobilisatie van het surplus ten bate van de agrarische
en eventueel ook de industriële ontwikkeling.

Intensivering van de landbouw houdt eveneens in dat er investeringen in de landbouw
worden gedaan; deze hebben echter niet het karakter van grote kapitaalsinvesteringen
zoals die er bij mechanisatie zijn en те kunnen- of moeten zelfs - geleidelijk worden
ingevoerd om de natuurlijke processen in de agrarische produktie niet te verstoren.
Ten dele "ijn het investeringen in grondverbetering; ten dele in infrastrukturele wer
ken

die buiten het drukke seizoen gedaan kunnen worden. Problemen met betrekking tot

de mobilisatie van een agrarisch surplus zullen zich minder snel voordoen dan bij
extensivering van landbouw en de direkte noodzaak tot politieke vorming is minder.
Evemin is het nodig arbeidskrachten uit de landbouw te doen afvloeien en voor indus
trielle werkgelegenheid te zor^n. Industriële ontwikkeling noch politieke ontwikkeling
kunnen noodzakelijke nevendoelen genoemd worden bij intensivering van de landbouw.
Afhankelijk van de aard van de verbeteringen die er in de landbouw worden aangebracht
kan het zwaartepunt van de arbeidsorganisaties liggen op het nivo van een heel dorp
of dat van een kleinere arbeidseenheid. In ieder geval dienen organisaties op beide
nivoos goed ontwikkeld te worden.

Het derde model is dat waarin politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking
prioriteit geniet. Een dergelijke ontwikkeling lijkt alleen te realiseren wanneer aan
de agrarische bevolking de voordelen van een socialistische ontwikkeling duidelijk
kunnen worden gemaakt. De ontwikkeling van de landbouw moet een nevendoel zijn van
het landbouwbeleid; ontwikkeling van de agrarische sektor is immers voor de landbouwen—
de bevolking duidelijker waarneembaar dan ontwikkeling van de industriële sektor.
Omdat de agrarische vooruitgang een nevendoel is treden mobilisatieproblemen weinig
op de voorgrond. De wijze van surplusmobilisatie mag in het proces van politieke vorming echter niet tegenwerken en er komen dan ook uitsluitend een georganiseerde markt,
rekwisitie of een kombinatie van beide voor in aanmerking. Kleine groepen staan in
het agrarisch produktieproces centraal, gezien de voordelen van deze groepen in het
proces van politieke vorming. Grotere eenheden hebben in dat proces een kontrolerende
funktie en zijn tevens noodzakelijk voor het bereiken van agrarische vooruitgang.
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In de volgende hoofdstukken wordt het landbouwbeleid in de Sowjet4Jnie en China op
deze punten onderzocht. De organisatievonnen komen aan de orde in het hoofdstuk dat
aan de ekonomische (industriële en agrarische) ontwikkeling is gewijd.
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Paragraaf 1 : Onderwerpen van de vergeli.iking Sow.iet-Unie - China

De nu volgende delen over het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en China afzonderlijk
zijn ongeveer gelijk van opbouw. Van beide landen worden achtereenvolgens de ekonomische
en politieke ontwikkelingen en de beleidsvoornemens ten aanzien van de landbouw in
een drietal hoofdstukken geschetst. Er zijn op deze wijze zowel "ex-post" verklaringen van het beleid, namelijk in de ontwikkelingen, als "ex-ante" verklaringen, in
1
de v o m van beleidsdokumenten.

In de eerste van deze drie hoofdstukken is er een beknopt overzicht van de ontwikkeling van de landbouw in het algemeen en van de organisatievormen die er vóór de
kollektivisatie van de landbouw bestaan, alsmede van de veranderingen die deze organisatievormen ondergaan, wanneer de gehele landbouwselctor in de kollektieve bedrijven
georganiseerd wordt. Daarbij is er, zoals ook m hoofdstuk IV, een beperking tot de
organisatieomvang. Juist op dat punt lijken de verschillen bepalend voor de vraag
welke doelstellingen deze organisaties

kunnen dienen. Zo kan het al dan niet aan-

wezig zijn van organisaties van een bepaalde omvang een aanwijzing vormen bij de
vraag welke doelstellingen deel

van het beleid hebben uitgemaakt, of anders gezegd

op welke doelstellingen het beleid is gericht.

Het eerste hoofdstuk is dan verder geheel gewijd aan de ekonomische ontwikkeling
en de plaats die de landbouw daarin inneemt. Van de bijdragen die de landbouw aan de
ekonomische ontwikkeling kan geven, komt

eerst het landbouwsurplus aan de orde,

waarbij er zowel aandacht is voor de omvang van het surplus als voor de wijze waarop
het surplus aan de landbouwselctor wordt onttrokken. In een afzonderlijke paragraaf
wordt de ontwikkeling van de landbouw aangsgäven, aan de hand van de investeringen
die in deze sektor worden gedaan. Daarna kan — overigens weinig nauwkeurig — het
saldo worden bepaald van de leveranties van de industriële en de landbouwselctor
onderling, waarmee duidelijk kan worden of de nadruk heeft gelegen op industriële
dan wel op agrarische ontwikkeling. Dit beeld van het beleidssaldo van elk van de
ekonomische sektoren wordt gekompleteerd door een overzicht van verschuivingen in
het aantal van degenen die werkzaam zijn m

industrie en landbouw. De tweede bijdrage

die de landbouw zou kunnen leveren in het geval van industriële ontwikkeling bestaat
immers uit arbeidskracht die van de landbouw naar de industrie wordt overgeheveld.
Ook op dit punt kan een eventuele prioriteit voor industrie dan wel voor de landbouw blijken.
In het tweede van de drie hoofdstukken komen aan de orde problemen die samenhangen
met de politieke vorming van de boerenbevolking. De vertegenwoordiging van de
Kommunistische Partij en de aktiviteiten ervan op het platteland vormen hierbij het
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er een overzicht

van de vormingsaktiviteiten van de Partij. Ook komt de inteme stniktuur van de
landbouworganisatie aan de orde, waar deze een inzicht zou kunnen bieden in de mate
van politieke aktiviteiten van de boeren en in het proces van politieke vorming.
Na de politieke vorming wordt de inkomensvorming in de landbouw behandeld. Het
gehele probleem van politieke vorming en van verdeling kan zo in één hoofdstuk aan
de orde komen.

Het derde van de drie hoofdstukken behandelt de doelstellingen van de beleidsvoerders,
zoals zij die zelf naar voren hebben gebracht. Ook worden bijdragen van anderen
besproken, waar die van belang zijn bij een interpretatie van het beleid. Het derde
hoofdstuk dient als aanvulling en eventuele korrektie op wat er aan ekonomische en
politieke ontwikkelin^n wordt geschetst. Wijzen de beleidsvoornemens en deze ontwikkelingen in dezelfde richting, dan kan van "het gevoerde beleid" gesproken worden.
Bestaat er verschil tussen beide, dan moet nader worden vastgesteld of de werkelijke
bedoeling wel in de beleidsvoornemens tot uitdrukking komen dan wel of er niet—bedoelde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, die bijvoorbeeld door gebrek aan
feedback-informatie, (zie hoofdstuk Vil), niet gekorrigeerd zijn.

Voor het onderzoek van de ontwikkelingen in de Sowjet-ünie zijn vrijwel steeds
Westeuropese en Noordamerikaanse interpretaties van Sowjet-ge gevens gevolgd. Het
omwerken, uitwerken en interpreteren van deze veelal weinig betrouwbare gegevens is
een zaak van mensen die zich daar, voor de Sowjet-Unie afzonderlijk, in hebben ge2
specialiseerd.

Gezien het vergelijkende karakter van dit onderzoek is diskussie op

het punt van de interpretatie weinig zinvol, alleen al over de betrouwbaarheid van
statistieken betreffende de graanproduktie bestaat aparte literatuur. Doorgaans
lopen de schattingen van de - met name Amerikaanse — deskundigen weinig uiteen en
worden ze bevestigd door recentere Russische publikaties.
Paragraaf 2: De Russische landbouw tot de kollektivisatie
Hoewel er al ten tijde van de Russische Revolutie pogingen worden ondernomen de
landbouwstruktuur enigszins te veranderen door het opzetten van arbeidsorganisaties
vindt er pas een werkelijke struktuurwijziging plaats in de jaren 1929-1931,
wanneer het merendeel van de boerenhuishoudens in kollektieve bedrijven wordt ondergebracht .

Omdat de kollektivisatie het centrale onderwerp is van dit en de volgende twee
hoofdstukken, is er een zekere beperking in de duur van de perioden die vóór en
na de kollektivisatie in het betoog worden betrokken. Er wordt slechts kort aandacht besteed aan ontwikkelingen vóór 1925» omdat er in

die tijd weinig ontwik—
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beleid zeer gefragnenteerd is tussen de revolutie en 1925· Het kan worden onderverdeeld in een aantal elkaar snel opvolgende fasen, waarin enige malen het hoofd
moet worden geboden aan zeer ernstige ekonomische moeilijkheden, zoals die zich
onder andere voordoen onmiddelijk na de revolutie in 1917 en tijdens de burgeroorlog
die woedt van 1919 tot 1921/22.
De periode na de kollektivisatie, die in het onderzoek is betrokken, omvat ongeveer
tien "aar. Ze wordt afgesloten door de "Grote Vaderlandse Oorlof' (de Tweede
Wereldoorlog). Het ekonomisch leven verandert dan onder invloed van de oorlogvoering en komt ten dele onder direkte buitenlandse overheersing te staan. Onder meer
de hele Oekraïne wordt bezet, waarmee zowel centra van zware industrie als een van
de belangrijkste landbouwgebieden verloren gaan. De ontwikkelingen vanaf de kollektivisatie kunnen zo over een tijdvak van acht 3, tien jaar bezien worden, zij het
dat de nadruk op de eerste jaren vóór en na de kollektivisatie valt.

Als onderdeel van de Oktoberevolutie in 191? wordt een eind gemaakt aan de resten
van feodaal grondbezit en aanvaardt de Partij, zij het tegen wil en dank, de boeren
als partikuliere grondeigenaren. De Partij wil eigenlijk het recht op partikulier
grondbezit afschaffen, maar wanneer de boeren eenmaal zijn opgehouden met het betalen van pacht aan grondbezitters en ongebruikte grond bezet hebben, doet de Partij
niet anders dan het legaliseren van deze toestand.

Tevens wordt er gewerkt aan

een zekere verdere landverdeling, die een kleine verbetering voor de boeren met zich
meebrengt. De partikuliere landbouwbedrijven kunnen in omvang toenemen, terwijl er
een algemene tendens tot ekonomische nivellering bestaat, waaraan de herverdeling
in 1918 aanzienlijk heeft bijgedragen. De arme en rijke boeren gaan in aantal
achteruit, terwijl het getal van de middelgrote boeren toeneemt.

(Vgl. hoofdstuk

III).
Ten tijde van de revolutie blijven de familie en de dorpsgemeenschap de belangrijkste
instituties op het Russische platteland. Zo geldt ook voor Rusland dat "since the
family has been the basic social institution of the rural social world it is natural
to expect that the whole social organization of agricultural aggregates has been
о
stamped by the characteristics of the rural family*1. De boerenfamilies waarin het
9
familiehoofd een absoluut gezag uitoefent, zijn nauw met elkaar verbonden binnen
de dorpsgemeenschap. De toewijding aan het gemeenschappelijk belang is binnen deze
10
gemeenschap groter dan bijvoorbeeld in West-Europa ^bruikelijk is. De dorpsge
meenschap heeft onder meer een taak in de belastin^ieffing; deze funktie verliest
ze na de revolutie echter meer en meer aan de lokale Sowjets die worden opgezet.
Andere funkties, zoals die in het lokale bestuur en in de regulering van landverdeling
11
blijven langer behouden.
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van produktievergroting en surplusleverantie, bestaan vlak na de revolutie veelal
slechts uit de resten van voormalige adellijke bezittingen, nadat de boeren de
12
beste grond daarvan al in gebruik hebben genomen.
Door het geringe aantal werk
tuigen dat ter beschikking wordt gesteld en door gebrek aan bindingen met boeren
bedrijven in de omgeving, vonnen de sowchozen nauwelijks een voorbeeld voor de
omgeving.13
Niet alleen de staatsbedrijven van vlak na de revolutie, maar ook de vroege koliek—
tieve bedrijven worden ten dele gevormd door stedelingen die door de industriSle
neergang terug moeten keren naar het platteland. In 1921 zijn er 16.000 van zulke
kollektieve bedrijven met in totaal 227.900 huishoudens, ongeveer één procent van
alle boerenhuishoudens. ^ Op grond van het al dan niet socialistisch karakter van
deze bedrijven zijn ze in drie soorten ingedeeld. Het meest vergaand is de kommune,
waarin officieel alle bezit kollektief is en waarin het land ten gemeenschappelijke
bate wordt verbouwd. De verschillen met de andere vormen zijn echter in de praktijk
gering doordat de kollektieve konsumptie, die deze vorm van de andere onderscheidt,
15
in feite veelal afwezig is. y Gedurende de jaren twintig schommelt het aantal
kommunes tussen de 15ОО en 2000, waannee ze - afgezien van de eerste jaren —
1 fl

numeriek de minst belangrijke vorm van kollektief bedrijf zijn.
Het minst vergaand zijn de TOZY, die eigenlijk koSperaties zijn waarin de indiTiduele bedrijven blijven voortbestaan en waarin niet meer dan een paar procent van de
17
in kuituur gebrachte landbouwgrond in gemeenschappelijk bezit wordt gehouden.
De artels houden het midden tussen kommunes enTOZY".Ze hebben voor de overheid
het voordeel dat ze minder afhankelijk zijn van staatssubsidie dan de kommunes
vanwege een iets hogere produktiviteit, terwijl ze een meer kollektief karakter
hebben dan de TOZY, met een groter gedeelte van de grond en gereedschappen in kol
lektief bezit, maar met een lapje

grond voor partikulier gebruik. Al deze bedrijfs

vormen omvatten gemiddeld twintig tot dertig boeren met eenzelfde aantal afhanke—
1ñ
lijken.
Het totale aantal bedrijven is vrij stabiel tot 1927-1928 wanneer alle
drie vonnen een duidelijke vooruitgang vertonen en in ieder geval de kommunes in
omvang toenemen van gemiddeld 12 huishoudens in 1926 tot 28 in 1929·19 Echte grote
bedrijven zijn het ook dan echter nog niet. De gemiddelde omvang van TOZY die in
20
1928 gevormd worden is 27,5 ha, van artels 43t7 ha en van kommunes bijna 70 ha,
zodat er toch obstakels blijven bestaan voor een volledig gebruik van aanwezige
21
traktoren.
Ook op het punt van het kollektieve karakter valt er nogal wat af te
dingen en volgens een eigentijds rapport zijn de meeste kollektieve bedrijven die in
1928 worden gevoimd niet meer dan koöperaties van individuele bedrijven, waarin op
beperkt terrein wordt samengewerkt. "It is clear that "сolleetivization" before
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collectivization".
Deze vroege kollektieve bedrijven, waaronder we zoals gebruikelijk ook de TOZY
rekenen, hehben zeker geen belangrijke funktie in het mobiliseren van landbouw—
Produkten voor industrieel gebruik of stedelijke konsumptie. Hun aantal is wel zeer
beperkt en de kommunes moeten zelfs door de staat gesubsidieerd worden, willen ze
blijven voortbestaan. Ze blijven buiten de graanrekwisitie die in 1918 begint en die
tijdens de burgeroorlog het belangrijkste middel is om graan uit de landbouwsektor te
halen. Ook mechanisatie is bij de kollektieven nauwelijks van betekenis. In 1928,
vlak vóór de kollektivisatie is er één traktor per drie â vier bedrijven beschikbaar
en dat terwijl deze bedrijven erg bevoordeeld worden bij de aankoop van landbouw*23
machines.
Er is ook al geen sprake van direkte pogingen tot politieke vorming
van de boeren. Als er al van een opvoedingsproces gesproken zou kunnen worden is
het een vorm van "ekonomische opvoeding?', namelijk het proces van aanpassing aan
het werken in grotere bedrijven en in onderlinge samenwerking. De mogelijkheden
tot politieke vorming zijn gering door de beperkte uitzaaiing van partijleden over
het platteland en hun koncentratie in de kommunes. Terwijl er maar zeer weinig
partijleden op het Russisch platteland zijn vormen zij in 1928 een derde van het
ledental van de kommunes en bezetten ze meer dan de helft van de bestuurszetels in
de kommunes; van de artels is tien procent van de leden partijlid.

De partijleden

in de kommunes zijn buiten de eigen produktieorganisatie maar weinig aktief. De
kommunes zijn nogal "introvert", geïsoleerd en afgescheiden van de rest van het
25
platteland, van enige uitstraling van aktiviteiten is geen sprake,
De kollektieve
bedrijven zijn zowel ekonomisch als politiek randverschijnselen die mede op grond
van de "etalage-funktie" door de overheid bevoordeeld worden boven individuele
bedrijven. De eerste tien jaar na de revolutie blijft de struktuur van de landbouw
in het algemeen echter min of meer ongewijzigd. Toch is er een zeer ingrijpend
landbouwbeleid ingevoerd.
Direkt na de revolutie krijgt de overheid te kampen met problemen in de graanvoor—
zieningvande steden, problemen die in de burgeroorlog nog veel groter worden. De
overheid voert in het kader van het "oorlogskommunisme" als maatregel hiertegen
de direkte graanrekwisitie in, die de rijkere en in mindere mate ook de middelgrote
boeren treft. Hun graanvoorraad wordt ^konfiskeerd. De boeren reageren op tweeërlei wijze: ze proberen hun voorraden verborgen te houden en op langere termijn beperken
ze het zaaien tot voor wat nodig is voor de eigen voedselvoorziening. Hier en daar
leiden de maatregelen tot opstanden.
In 1921 wordt de rekwisitie stopgezet en vervangen door een progressieve belastin^in-natura. In de eropvolgende NEP—periode komt het graan voor een groot gedeelte
via partikuliere (groot)handel op de markt of bij de staat terecht.

Graanleveranties
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industrie, dit in tegenstelling tot de periode van het oorlogskommunisme, waarin
industriële leveranties aan de landbouw vrijwel ontbreken. Overigens is het jaar
1921 een zeer slecht 1andbouwjaar, te wijten aan ernstige droogte. Er heerst een
ernstige hongersnood in de winter van 192l/l922, waarvan vele miljoenen mensen te
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lijden hebben.

Pogingen de graanopbrengst te vergroten stuiten in de jaren na de burgeroorlog op
ernstige moeilijkheden die hun oorsprong vinden in het achterblijven van het aanbod
van industrióle konsumptiegoederen bij de vraag naardeze goederen. Al in 1923 blijkt
dat de industrie deze vraag niet kan bijhouden. Door schaarste aan industriële
konsumptiegoederen ontstaat de eerste van een reeks "schaar-krises··. Бе prijzen
van industriële goederen stijgen van een peil dat onder, tot een nivo dat ver boven
het - dalende - prijspeil van landbouwprodukten ligt. Grafisch voorgesteld snijden
de prijslijnen van landbouwprodukten en industriële goederen elkaar en lopen steeds
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verder uiteen, zodat de figuur van een schaar (of twee scharen) ontstaat. Het
belang van industriële goederen als tegenprestatie voor de levering van produkten
uit de landbouw neemt daardoor sterk af.
Ondanks de schaarste aan industrieprodukten zijn de boeren beter af dan de indus—
triearbeiders. Er heerst vooral onder ongeschoolden grote werkeloosheid, waarvan
met name degenen die tijdens de hongersnood van 192l/l922 het platteland ontvlucht
zijn de dupe worden. Zij kunnen nauwelijks op enige steun rekenen, ook al omdat er
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vanaf 1922 geen garanties meer zijn voor het noodzakelijke graanrantsoen.
Gedurende korte tijd bestaan er op het platteland "kommitees van wederzijdse bij*·
stand", oorspronkelijk bedoeld om tijdens de hongersnood van 192l/l922 de huli>verlening aan de arme boeren te koordineren. Later wordt nog gepoogd de kommitees
een meer algemeen organiserende taak te geven ten bate van arme en ook wel van
middelgrote boeren. Evenals de in hoofdstuk U I genoemde "kommitees van arme boeren"
uit de tijd van de burgeroorlog is ook deze organisaties een kort en weinig aktief
leven beschoren. In het produktieproces spelen ze geen rol.

Op het terrein van

kooperatievorming gebeurt ook verder weinig ten tijde van de NEP, terwijl aan
de andere kant de kulakken en de partikuliere tussenhandel meer getolereerd worden
dan in de voorgaande periode. Alleen in de winter van 1924/1925» wanneer de
kulakken na een slechte oogst ervan verdacht worden

in graan te spekuleren, treedt

de overheid op tegen deze kategorie boeren.
De bestaande kollektieve bedrijven en met name de kommunes blijven voorzover
nodig wel financiële bijstand ontvangen. Het aantal en het ledenaantal van de
kollektieve bedrijven blijven min of meer stabiel tijdens de NEP, maar er is wel
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en alleen al in 1925 wordt "bijna een derde van het aantal kollektieve bedrijven
opgeheven, hetzij door de "boeren zelf, hetzij door de overheid, omdat ze te lang
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inaktief zijn geweest.
Wel worden kollektieve "bedrijven zonder veel sukses
gepropageerd en worden ook nog pogingen ondernomen de arme "boeren in kommitees te
organiseren, die tegen de kulakken gericht zouden moeten worden, maar de koliek—
tieven "blijven zeer gering in aantal en de kommitees ІіеЪЪ п maar beperkte taken en
verdwijnen ook weer spoedig na de opkomst ervan.

De traditionele dorpsgemeenschap en het "boerenhuishouden blijven de centrale
instituties op het platteland, ondanks de opkomst van lokale Sowjets, die beperkt
Vein funkties (met name belastin^ieffing) zijn.

Nog in 192? worden in de Russische

republiek, de veruit grootste deelstaat van de USSR, meer dan 220 miljoen ha, van de
totale landbouwgrond (230 miljoen ha),

bewerkt door boeren binnen het kader van

de dorpsgemeenschap. De herverdeling van land tussen boerenfamilies wordt wel
minder en in een aantal gevallen zelfs geheel gestaakt. Dat zou mede veroorzaakt
kunnen zijn door het uiteenvallen van de patriarchale familie-eenheden in kleinere
gezinnen. Ì4

De problematische relatie tussen landbouw en industrie en de problemen bij de
graanvoorziening van de steden zijn de achtergrond voor het industrialisatiedebat,
waaraan vrijwel alle vooraMictaande partijleden deelnemen. Het is met палі de
manier waarop de landbouw zou moeten bijdragen aan de groei van de industrie die
aandacht krijgt in het debat, dat mede als uitgangspunt kan hebben gediend voor het
beleid in later jaren. Vanaf 1926, wanneer de diskussie in volle gang is, en het
eerste vijfjarenplan wordt opgesteld, zijn het wederom problemen van graanleveran—
ties die de Partij sterk bezi^iouden. Aanvankelijk wordt het prijsbeleid als uit
sluitend middel gebruikt om graan op de markt te krijgen. Zo wordt in 1926 het
leveren van graan aan staats— en kooperatieve inkoopinstanties aantrekkelijk gemaakt
door een stabilisatie van het prijspeil, ondanks een groter aanbod dan in de voor
afgaande jaren. Inderdaad wordt er - ook relatief — meer graan dan in 1925 door
deze openbare organisaties verhandeld.

In 192? dalen de totale marktleveranties

weer. De kulakken houden een deel van de graanoogst achter, zowel uit voorzorg voor
een nieuwe misoogst na enige vette jaren, alsook spekulierend op hogere .prijzen in
de winter van dat jaar.

Op het XVe Partijkongres in december 192? komen in samenhang met de bespreking van
de industriële ontwikkeling maatregelen aan de orde ter vergroting van het land—
bouwsurplus, waarbij de "kapitalistische elementen" het zullen moeten ontgelden.
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Vanaf deze tijd richt de aandacht van de Partij zich nauwelijks nog op de totale
landbouwproduktie als wel op het gedeelte van de graanoogst dat op de markt wordt
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п is

г

п voortdurende preokkupatie met de Ъо г п die niet voldoende

graan afstaan. De overheid dreigt met konfiskatie van alle achtergehouden graan
om het groeiende verschil tussen stabiele produktie en dalende surplusvonning te
reduceren.
De eigenlijke problemen met de graanmobilisatie ontstaan pas in 1928. Om te vooi^komen dat er op het eind van het jaar weer een voedselschaarste in de steden ont
staat, worden de maatregelen om graanleveranties af te dwingen verscherpt. Lokale
pariijorganisaties gaan de ongaor^miseerde markt in graan tegen, ook al is deze
niet officieel verboden. De leiding van de Partij reageert hier niet op, evenmin als
op huiszoekingen die verricht worden en op konfiskatie van graan; pas later noemt
•50

ze deze gang van zaken buiten de wet.

Officieel moet konfiskatie van voorraden

beperkt blijven tot de kategorie van de kulakken, in feite worden ook de middel
grote boeren onderwerp van eytrar-maatre^len en wordt aan hun overschotten zelfs
meer belang gehecht dan aan die van de kulakken. Al met al vertonen de genomen
maatregelen een zekere overeenkomst met de rekwisitie uit de tijd van de burger*·
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oorlog.
De leverirt^plichtdie ingevoerd wordt, wordt met steeds harder middelen
afgedwongen. Het prijsbeleid is als middel tot vergroting van het landbouwsurplus
geheel naar de achtergrond verschoven. Aan prijsverhogingen wordt niet meer gedacht
omdat die uitsluitend de kulakken voordelen zouden opleveren. Zij kunnen een deel
van hun graan achterhouden tot de prijzen verhoogd worden. De middelgrote boeren
hebben weliswaar in totaal meer graan in handen maar bezitten per huishouden niet
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zoveel en hebben dan ook minder mogelijkheden prijsveranderingen af te wachten.
De jaarlijkse verlaging van het levenspeil in de steden als gevolg van de moeilijk
heden met de graanvoorziening leidt ook in de industrie tot problemen, wat de
overheid ertoe aanzet zowel daar als in de landbouw nog harder op te treden.

De

houding tegenover de kulakken wordt een openlijke oorlog tegen deze kategorie,
die tenslotte "als klasse gelikwideerd" moet worden. In de steden wordt de in de NEP
afgeschafte voordeelrantsoenering weer ingevoerd en dat tekent een ernstige situatie,
omdat de lonen niet meer in natura worden uitbetaald (in dat geval stelt rantsoene
ring weinig voor), maar in geld.
De scherpe maatregelen tegen kulakken en ook tegen middelgrote boeren worden aange
vuld met pogingen tot uitbreiding van het aantal kollektieve bedrijven en produk—
tiekoöperaties. Vanaf de tweede helft van 1927i ten tijde van het XVe Partijkongres
is er weer een sterke groei van het aantal organisaties, waarbij de Τ0ΖΓ zowel absoluut
als relatief het meest vooruitgaan. In juni 1929 vormen ze meer dan 60 $ van alle
kollektieve en koöperatieve bedrijven, tegenover de artels 33,6 $ en de kommunes
6.2 %.

Tot eind 1929 vindt de uitbreiding van het aantal kollektieven onder meer

plaats op basis van de onteigening van bedrijven van kulakken.

Verder wordt deze
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ties, het "kontraktatsia"—systeem, waarin de te leveren hoeveelheden ruim voor
de oogsttijd worden vastgelegi, zo mogelijk voor enige jaren tegelijk. Ook de
prijzen die de overheid geeft liggen dan voor enige jaren vast. Het systeem, dat
vóór 1928 al bij andere landbouwprodukten dan graan wordt toegepast, houdt tevens
in dat de boeren leningen en technische bijstand kunnen krijgen. Deze worden
echter zoveel mogelijk gebonden aan het kollektieve karakter van het boerenbedrijf
en al na een jaar wordt de technische bijstand aan individuele boeren stopgezet.
Zo poogt de overheid niet alleen in een vroeg stadium zekerheid te krijgen omtrent
de graanleveranties aan de staat, maar ook kollektieve bedrijven te bevorderen en bepaalde produktiemethoden ingang te doen vinden.

Tevens kan op deze manier de

markt worden uitgeschakeld, iets wat in 1928 nog maar ten dele gelukt door de hoge
prijzen die er op de ongeorganiseerde markt voor landbouwprodukten worden geboden.

De surplusmobilisatie verloopt in 1928 en 1929 zeer problematisch. Op grote schaal
begint in dat laatste jaar de verbanning van kulakken terwijl ook de kollektivisa—
tie nu met krachtige hand wordt doorgevoerd. Een van de bestaande vormen van het
kollektieve bedrijf, namelijk de artel, wordt als uitgangspunt gekozen voor de
kollektivisatie die in de herfst van 1929 een aanvang neemt en in de eerste maanden
van 19ЗО al meer dan de helft van alle boerenhuishoudens omvat. De toename van het
aantal artels en de ontwikkelingen bij de TOZY en de kommunes zijn af te lezen
uit tabel 2.
Tabel 2.

Toename van het aantal kollektieve bedrijven 1927-1933.

jaar

1
alle kollektieve

kommunes

3
artels

4
TOZY

(per 1 juni

bedrijven

i n /o

i n io

i n lo

1927

14.832

9,0

48,1

42,9

1928

33,258

34,8

59,8

1929

57.045

5,4
6,2

33,6

60,2

19 w

85.95O

8,8

73,9

17,3

19:1

211.100

3,6

91,7

4,7

1932

211.100

2,0

95,9

2,1

1933

22I.5OO

1,8

96,3

1,9

1

De enorme toename die zich eind 1929 voordoet, wordt in deze cijfers niet eens
weerspiegeld. In het eerste halfjaar van 1930 wordt het boeren namelijk weer toe
gestaan de kollektieve bedrijven te verlaten en wordt de gehele kollektivisatie—
kampanje stopgezet. In twee maanden tijd daalt het percentage van alle huishoudens
dat in kollektieve bedrijven is ondergebracht van 60 ήο naar 23,4 ^ . ^ Deze ontwik
kelingen houden verband met het weinig vrijwillige karakter van de kampanje, zoals

- 125 dat ook al blijkt uit de sabota^daden die de Ъо г п op grote schaal plegen. De
veestapel wordt voor de helft voortijdig geslacht en grote hoeveelheden graan worden
achtergehoaden. In de loop van 1930 wordt de kollelrtivisatie zo weer grotendeels
ongedaan gemaakt; het jaar erop wordt de kampanje hervat, in een nog hoger tempo
dan voorheen. Bijna tweederde van alle boerenhuishoudens maakt eind 1932 deel uit
van een artel en in de belangrijkste graangebieden is de kollektivisatie nog
verder gevorderd. Meer dan 70 $ van de oogst komt daar in 1932 van kollektieve
bedrijven.

De kollektivisatie beslaat, inklusief de onderbreking in 1930, onge

veer twee tot twee en een half jaar. In 193l/l932 is ze min of meer voltooid. Het
aandeel van partikuliere bedrijven is dan teruggebracht tot een fraktie van wat
het vóór de kollektivisatie is. Er bestaat in de landbouw dan nog maar één organisatievorm voor de boeren, naast de staatslandbouwbedrijven, en dat is de artel,
die overigens in organisatieomvang sterk verschilt van de artel zoals die vóór de
kollektivisatie bestaat.

Paragraaf 3: De organisatiestruktuur vanaf de kollelrtivisatie

Vóór de kollektivisatie is het overgrote deel van de boerenbedrijven familiebedrijf
met in het Zwarte Aardegebied meestal niet meer dan 4 ha per bedrijf, in het overige
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landbouwgebied zelfs niet meer dan 2 ha.
Pas vlak voor de eigenlijke kollelfrtivisatiekampanje worden er meer stelselmatig kollektieve bedrijven opgezet, maar
de meeste kollektieven uit deze periode bestaan nog uit kleine groepen boeren,
zelden meer dan een half dozijn families, "who were consolidating their private
strips into private plots."

De overheid bemoeit zich niet met de omvang van deze

bedrijven, de belangrijkste bemoeienis is de technische bijstand in het produktie—
proces.

In de kollektivisatiekampanje wordt de organisatieomvang sterk gewijzigd. Bestaande
kollektieven worden samengevoegd tot er grootbedrijven ontstaan. Bedraagt in het
noorden van de Kaukasus de omvang van de artels vóór de kampanje gemiddeld 11,7
huishoudens, in 1929/1930 wordt deze op bijna 200 huishoudens gebracht. In Wit—
Rusland neemt het gemiddeld aantal huishoudens in de artels toe van 9 naar 36. Er
ontstaan bedrijven van minimaal honderd hektare, met een gemiddelde voor het hele
land van vierh«
vierhonderd hektare.49 De belangrijkste graangebieden zitten daar ver boven
(zie tabel 3).
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Tabel 3.
Omvang van de kollektieve bedrijven na de kollektivisatie
(gemiddelden, in hektare)

1. Gebied buiten de Zwarte Aarde—Zone
Noordwest-Rusland

1932

1937

104

171
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1937

172

258

Noordelijke Kaukasus en Krim

I485

1268

Midden- en Beneden-Wolgagebied

2138

1699

Centrale gebied buiten de Zwarte
Aarde Zone
2. Tarwegebieden in de Zwarte Aarde
Zone en het Wolgagebied

Zoals de tabel toont blijft de omvang van de bedrijven in de jaren dertig niet
ongewijzigd. De meest uitgestrekte bedrijven worden iets verkleind, de kleinste
bedrijven nemen in omvang toe. De orde van grootte blijft echter hetzelfde. De
belangrijkste graangebieden hebben de grootste bedrijven, deze omvatten er dooi*gaans meer dan duizend hektare grond en ook meer dan hondeidhuishoudens. De kleinere
bedrijven, die met name in de noordelijke Europese gebieden voorkomen, omvatten
(in 19З8) rond 40 huishoudens en I6O hektare kultuurgrond. De ontwikkeling in de
richting van grootgrondbedrijven wordt onderstreept door de toenemende omvang van
de kleinere grootbedrijven. In bedrijfsomvang hebben de kolchozen na de kollektivisatie dus weinig ^meen met de kollektieven die er vóór die tijd bestaan. Deze
laatste hebben zeker nog niet het karakter van grootbedrijf.

De kolchozen nieuwe stijl blijven ook met een omvang van meer dan duizend ha
overigens nog ver onder de grootte van de staatslandbouwbedrijven. Nog voor de
kollektivisatie begint zijn de sowchozen

sterk uitgebreid. De graansowchozen

krijgen een gemiddelde omvang van meer dan 23.000 ha, in de ercpvolgende jaren
teruggebracht tot meer dan 9·000 ha, onderverdeeld in afdelingen van ongeveer 1.900
hektare

altijd nog meer dan de omvang van de meeste kolchozen.

Van belang voor de vraag welke doeleinden er met hk$ kreeren van deze zeer grote
bedrijven beoogd zijn is de regionale of funktionele onderverdeling van de
bedrijven. Deze onderverdeling ontbreekt de eerste jaren volledig. De interne or—
ganisatie is nog in het geheel niet uitgewerkt en het karakter van het grootbedrijf
overheerst. Jasny merkt dan ook op: "When hundreds of peasants were herded into
one kolchoz, the resemblance to a herd lay not only in the circumstance that their
joining was not voluntary but also in the fact that nobody knew anything about
how the kolchoz should be organized".
In 19З2 komt de arbeidsbrigade op als belangrijke schakel in de organisatie van
de produktiearbeid. Er treedt langzamerhand een zekere regionale arbeidsverdeling
op tussen brigades, die echter zeker niet leidt tot de terugkeer van kleine be
drijven. Zo zijn er in І9З7 in tweederde van alle kolchozen tenminste twee brigades
maar het gemiddeld aantal brigades per kolchoz bedraagt slechts 2,2. Het gemiddeld
aantal personen per brigade beloopt dan meer dan zestig met in een belangrijk
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WolgagebiecL

п gemiddelde van meer dan honderd.

De arbeids-

brigades verzorgen gedurende een produlrtiecyclus eenzelfde oppervlakte kuituurgrond. Zij hebben echter zorg voor surplusmobilisatie noch voor

machinegebruik

in het produktieproces. Wel wordt in het midden van de jaren dertig de beloning
in toenemende mate per brigade geregeld.
Een verdergaande indeling van de kolchozen in arbeidsploegen volgt na 1933 maar
wordt pas na het eind van de jaren dertig gemeengoed. In 1939 heeft tweederde van alle
kolchozen tenminste enige van deze arbeidsploegen die gemiddeld zes â zeven mensen
omvatten; vóór die tijd komen deze ploegen vooral voor in andere dan graanproduce—
rende kolchozen. De ei^nlijke opmars ervan begint trouwens pas na 1940·

Er is

bij de indeling in ploegen sprake van enige funktionele en regionale specialisatie.
Gezien de late opkomst ervan kunnen deze ploegen in het overzicht van het kollektivisatiebeleid toch buiten beschouwing blijven.

is er een aantal jaren na de

kollektivisatie nog steeds geen sprake van een enigszins vergaande onderverdeling
van de kolchozen, op hoger nivo dan de kolchozen is er wel een organisatie die een
aantal taken ten behoeve van de landbouw vervult en die samen met de kolchoz het
belangrijkste onderdeel vormt van de Russische landbouwstruktuur in de jaren dertig.
Het betreft hier het machine—traktor-station (MTS), waarvan de taken niet beperkt
blijven tot het leveren van machines en tractoren aan de landbouw, zoals de naam
zou doen vermoeden. Uit een kort overzicht van de kenmerken van het MTS kan de
belangrijke plaats van deze organisatie in de landbouwstruktuur blijken.

Het begin van de machine-traktor—stations moet gezocht worden in de toenemende
mechanisatie van de Russische landbouw. Nadat al in 1926 is gestopt met verkoop van
landbouwmachines aan individuele boeren en de machines in speciale traktororgani—
saties worden ondergebracht, in veel grotere mate echter in het bezit komen van
kollektieve bedrijven, ontstaat in 1928 het eerste staats-MTS. In dat jaar neemt
het aantal langzaam toe, de ontwikkeling wordt versneld na de aandacht die de
stations krijgen op het XVIe Partijkongres. In 1929 wordt vastgelegd dat de stations
het jaar erop zelfs de meeste traktoren zouden moeten ontvangen, meer dan de kolchozen
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of de sowchozen: 8100 tegenover resp. 6800 en 5100. De verantwoordelijkheid voor
de traktoren die in bezit zijn van de kolchozen wordt eveneens ten dele in handen
gegevens van de stations, waannee de positie van het MTS als uitsluitende agent
van de mechanisatie wordt versterkt. De stations verzorgen zelf op de kolchozen de
werkzaamheden die verband houden met het gebruik van de landbouwmachines. In 1931
wordt een derde van het ingezaaide land van de kolchozen door MTS—traktoren bewerkt,
oplopend tot bijna 60 $ van de grond eind 1933. Daarbij moet

dan nog rekening

worden gehouden met het feit dat de mechanisatie van de landbouw in deze jaren pas
goed van start gaat.57 Het belang van de ontwikkeling blijkt nog niet eens uit
deze paar cijfers, want de centrale graangebieden worden als eerste verzorgd door
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associated with a higher than average rate of collectivization."
Het MTS is echter niet alleen verbonden met de mechanisatie van de Russische land
bouw, het zorgt tevens voor de verhandeling van landbouwprodukten van de kolchozen
aan de staat. Een aanzienlijk gedeelte van de graanproduktie op de kolchozen komt
via de stations bij de staat terecht. Daarnaast zijn de stations van belang omdat
de Kommunistische Partij er,

anders dan in de kolchozen,

redelijk vertegenwoor

digd is. Het aantal partijleden in de stations is hoger dan dat in de bedrijven
en de stations spelen dan ook een rol in de politieke ontwikkeling in de landbouw.
Aangezien de stations op een aantal belangrijke onderdelen van het landbouwbeleid
wel enige taken en bevoegdheden hebben, wordt de struktuur van de stations hier
weergegeven, waarbij het punt van de omvang van de organisatie weer voorop gesteld
wordt.
Het MTS is op zichzelf niet erg groot; er werken in 1930 gemiddeld 130 mensen op
een station59 , waarvan maar een paar man tot het kader gerekend kunnen worden en
een aantal van de overigen traktorbestuurders zijn. Op het eind van de jaren dertig
loopt het aantal mensen per MTS op tot meer dan 240 waarvan rond de honderd tra]cto]>bestuurder

zijn.

Veel van deze bestuurders zijn echter permanent binnen kol

chozen gevestigd en ze ontvangen hun loon ook van de kollektieve bedrijven. Van grote
betekenis is dat elk station ongeveer dertig kolchozen bedient, wat in de graan—
gebieden neerkomt op enige tienduizenden hektarea grond. De kolchozen zijn verplicht
van de MTS-diensten gebruik te maken, de laatste landbouwmachines van de kolchozen
zelf worden in 1934 aan de stations toe^voegd. Dat jaar is trouwens niet alleen
de ekonomische binding van de kolchoz aan het MTS erg sterk, de politieke binding
is eveneens intens. In de stations zijn er dan speciale partijafdelingen opgericht
(politotdely), die niet alleen binnen het station, maar ook in de kolchozen aktief
zijn.

Voor de belangrijkste landbouwgebieden geldt, samengevat, de volgende fasering in
de opkomst en ondergang van verschillende organisatievormen. In de jaren twintig
zijn er vormen van koöperaties, met name tijdens de NEP, maar deze hebben slechts
beperkte funkties, waaronder met name kredietverlening.

Haast deze koó'peraties

zijn er kollektieve bedrijven, in veel gevallen niet meer dan produktieкоoperaties.
Er bestaan verschillende vormen, ze komen echter alle niet veel voor. Het familie
bedrijf en de traditionele dorpsgemeenschap blijven de overheersende instituties
op het platteland. In 1929, 1930 en 1931 wordt de gehele landbouwsektor in de
kollektieve bedrijven van één type georganiseerd, namelijk de artel, waarin alle
produktiemiddelen in ^meenschappelijk bezit en gebruik zijn en de boeren een
kleine oppervlakte grond wordt gelaten voor partikulier gebruik. De nieuwe artels
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dan duizend hektare grond en meer dan honderd "boerenhuishoudens. Het grootbedrijf
wordt daarmee het standaardbedrijf in de Sowjet-iJnie. Op de vorming van deze grootbedrijven volgt de komst van machine-traktor-stations in de belangrijkste graan—
gebieden, ζ

θ

verzorgen de mechanisatie van de landbouw en ten dele ook de mobili

satie van het landbouwsurplus voor een gebied van enige duizenden tot tienduizenden
hektarer^ met enige duizenden inwoners. Enige jaren lang zijn deze twee bedrijven de
enige landbouworganisaties. In de tweede helft van de dertiger jaren komt er een
- zeer beperkte - onderverdeling van de grootbedrijven in kleinere arbeidseenheden
van respektievelijk enige tientallen en minder dan tien agrariërs. De kleinste
arbeidsploegen,

van minder dan tien man,

komen in de jaren dertig overigens

nauwelijks in de tarweverbouw voor.
Vanaf 1929 tot in de jaren dertig is het landbouwbeleid gericht op het кг Згеп

van

grote tot zeer grote bedrijven — zie ook de omvang van de sowchozen - die in een
graanlandbouw dienstig kunnen zijn in het kader van mobilisatie van landbouwprodukten en bij de inzet van machines in de akkerbouw. De machine—traktor-etations die
bijdragen aan de mechanisatie kunnen ook geschikt zijn voor een bijdrage aan de
mobilisatie van landbouwprodukten, zowel door hun omvang als door het aandeel dat
ze hebben in de mechanisatie. Het ontbreken van kleinere arbeidsgroepen de eerste
jaren na de kollektivisatie zou erop kunnen wijzen dat er aanvankelijk weinig aan
dacht besteed is aan politieke vorming. Het zwaartepunt kan echter ook hebben
gelegen bij de ontwikkeling van de Partij op het platteland dan wel bij politieke
aktiviteiten binnen de grootbedrijven als geheel.
Paragraaf 4: De mobilisatie van het landbouwsurplus
Ook bij de behandeling van het landbouwsurplus is er een beperking tot de graanoogst;
andere onderdelen van de akkerbouw en ook de veeteelt komen alleen zijdelings aan de
orde. Deze beperking lijkt gerechtvaardigd, gezien de overheersende plaats van de
granen in de akkerbouw. Meer dan zeventig procent van het kultuurgebied wordt voor
de verbouw ervan gebruikt. Daarbij is al gewezen op de terugkerende problemen met
de graanvoorziening van de steden. Vóór de kollektivisatie moet er een aantal
jaren met voedselrantsoenen gewerkt worden, terwijl aan de andere kant de boeren met
emstigesañkties bedreigd worden wanneer ze niet voldoende leveren. De kollektieve
bedrijven hebben op dat punt wel enig voordeel. Sa verhandelen een groter deel van
hun oogst dan de individuele boeren en het aandeel van de verschillende soorten
kollektieve bedrijven in de markt leveranties stijgt de laatste jaren vóór de kollektivisatie, al blijft het binnen het geheel een klein aandeel, (zie tabel 4 ) .
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ТаЪ І 4.

a) Percentage van de graanproduktie dat verhandeld wordt, per bedrijfsvorm.

2

1
alle pro

"boere nhuis-

ducenten

houdens

16,8

1928

17,7
16,1

1929

21,7

19,9

1927

14,7

3

4

kolchozen

sowchozen

35,4
39,9
42,8

63,6
68,2
62,4

Ъ) Hoeveelheid graan die verhandeld wordt per bedrijfsvorm (in miljoenen
tonnen)

Tussen haakjes het percentage van de totale leveranties.

1927

8,7 (100)

8,1 (92,4)

0,17 (1,9)

0,50 (5,7)

1928

7,6 (100)

6,6 (88,7)

0,28 (3,8)

0,57 (7,5)

1929

10,7 (100)

9,2 (86,0)

0,91 (8,5)

0,60 (5,5)

De graanmobilisatie levert bij de kollektieve bedrijven wel veel minder problemen
op dan bij de partikuliere bedrijfjes. De individuele boeren wenden een kleinere
oogst voor dan ze in werkelijkheid hebben, ze produceren het jaar erop minder en er
zijn zelfs incidentele akties van boeren om graan te vernietigen. Aan de andere
kant genieten de kollektieven aanzienlijke belastingvoordelen, waardoor hun werke
lijke bijdrage aan de graanleveranties moeilijk geschat kan worden.

Op het eind

van de jaren twintig blijft het gebruik van fysiek geweld niet uit wanneer bij
kulakken en middelgrote boeren alle overtollige graan, waarvoor dan een leverings—
plicht bestaat, wordt weggehaald.
Ondanks deze overheidsmaatregelen wordt dertig tot veertig procent van alle beschik
bare graan niet direkt aan de staat geleverd, maar komt via partikuliere handel al
dan niet bij de overheid terecht. Het verschil tussen industriële— en landbouwprijzen leidt ertoe dat de boeren aan de partikuliere handel de voorkeur geven en
dat het aandeel ervan in de verhandeling van graan stijgt.

De prijzen die de

overheid biedt liggen trouwens onder de produktiekosten, zoals ook officiè'el wordt
toegegeven. De koopkracht van de boeren wordt nog verder verminderd door extra
belastingen, versnelde inning ervan en andere maatregelen, die aanvankelijk alleen
voor kulakken gelden, maar vanaf midden 1928 ook op middelgrote boeren van toe—
65
passing worden.
Met het kontraktatsia—systeem dat in dat jaar ingevoerd wordt,
wordt geprobeerd de markt geheel uit te schakelen en wanneer de kollektivisatie
is doorgevoerd worden de leveranties van de ^hele landbouwsektor in het kontraktatsia—systeem planmatig vast^legd. Alle kolchozen krijgen een plan ter vervulling.
Een in het kontrakt vastgelegd deel van de oogst moet aan de staat worden geleverd
via staatsorganisaties die de distributie verder verzorgen. Het niet vastgelegde
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kontinuering van het bedrijf moeten waarborgen.
Weliswaar mag officieel de rest van de oogst, evenals de opbrengst van de eigen
lapjes grond van de kolchozboeren, op de markt worden aangeboden, zeker tot 1932
wordt dat wel zeer moeilijk gemaakt. Pas in dat jaar ontstaat er, wellicht in
samenhang met de uitzonderlijke voedseltoestand, een kolchozmarkt. Kerblay vergelijkt
de opkomst van deze markt met het begin van de NEP, zij het dat "les conditions
de ce retour seront très différentes de celles аЧІ
définitivement close".

y a dix ans. La NEP est

Het marginale karakter van de kolchozmarkt laat een der-

gelijke vergelijking echter nauwelijks toe, ook niet met bovenstaande amendering.
Het karakter van de markt en de plaats ervan binnen de landbouwsektor zijn immers
zeer verschillend

van die in de NEP. De eerste jaren zijn veel boeren genoodzaakt

zelf graan op de markt te kopen, voorzover dat mogelijk is, omdat het verschil
tussen oogst en kontraktleveranties te weinig is om van te leven. Het werk op de
partikuliere grond vindt daarbij onder moeilijke omstandiRieden plaats en levert
al evenmin voldoende op voor het levensonderhoud.

In 1933 wordt het mobilisatiesysteem gewijzigd. De traktorstations eisen vanaf die
tijd een deel van de oogst en leveranties aan het MTS krijgen zelfs voorrang boven
andere bestemmingen, met uitzondering van de direkte leveranties aan de staat· Ze
worden vastgesteld volgens een progressief tarief, afhankelijk van het aantal hektaren en de opbrengst per hektare en dus niet afhankelijk van de hoeveelheid werk die
door het MTS wordt verricht. Er ontstaan dan ook verschillen tussen werkzaamheden
en het oogstgedeelte dat als betaling via het MTS aan de staat geleverd wordt,
overigens niet altijd in het voordeel van het MTS. Na de leveranties aan de staat,
waarvoor bijna symbolische prijzen worden betaald en de leveringen aan het MTS
moet de landbouwopbrengst aangewend worden voor een aantal fondsen, zoals voor
zaaigoed, veevoeder en voor een zeer beperkt aantal sociale voorzieningenê
Daarna zijn er staatsaankopen van graan tegen hogere prijzen dan die voor de

і^-

plichte leveranties. Deze aankopen hebben geen verplicht karakter, maar er wordt door
lokale bestuursorganen en de officiële handelsorganisaties wel druk uitgeoefend
op de kolchozen de niet—verplichte leveranties te vergroten.

Het residu van de

opbrengst is bestemd voor distributie aan de leden na afloop van het oogstjaar.

De verdeling van de kolchozopbrengst over deze verschillende bestemmingen is in
de jaren na de kollektivisatie als volgt: ongeveer veertig procent van de opbrengst
wordt besteed aan de verplichte en niet-verplichte leveranties aan de staat en die
aan de traktorstations. Deze laatste ontvangen van al deze leveranties ongeveer de
helft. Rond een derde deel van de opbrengst is bestemd voor zaaigoed, veevoeder,
reservefondsen en dergelijke. Tenslotte wordt rond een kwart van de opbrengst onder

- 132 de k o l c h o z n i k i v e r d e e l d en één procent aan s o c i a l e v o o r z i e n i n g s n u i t g e g e v e n . I n
h e t zeer g u n s t i g e landbouwjaar 1937 ontvangen de kolchozboeren meer dan een derde
van de t o t a l e o p b r e n g s t .

Daar s t a a t t e g e n o v e r dat a l l e e n a l de v e r p l i c h t e l e v e r a n -

t i e s i n h e t begin van de d e r t i g e r j a r e n een z e e r zware b e l a s t i n g vormen voor de
boeren.
De aan de s t a a t t e l e v e r e n goederen worden van t e v o r e n v a s t g e l e g d ,

gerelateerd

aan h e t a a n t a l i n g e z a a i d e h e k t a r e n grond. De w e r k e l i j k e opbrengst h e e f t weinig
i n v l o e d op de hoogte van de b e l a s t i n g en i n de j a r e n 1932—1934» wanneer e r e r n s t i g e
misoogsten z i j n , l e i d t h e t afdwingen van de l e v e r i n g t o t een z e e r e r n s t i g e h o n g e r s nood op h e t p l a t t e l a n d . Gegevens over de b e s t e d i n g van de opbrengsten i n deze j a r e n
z i j n dan ook s c h a a r s , z o a l s e r meer i n h e t algemeen een zekere leemte i s aan
i n f o r m a t i e t u s s e n 1928 en 1937·
De omvang van de v e r p l i c h t e l e v e r a n t i e s b l i j k t u i t t a b e l 5» waarin een a a n t a l
gegevens i s opgenomen over de Sowjet-landbouw. De t a b e l i s samengesteld aan de hand
van gegevens u i t v e r s c h i l l e n d e bronnen; wel i s nauwkeurig de overeenstemming ervan
nagegaan. I n t w i j f e l g e v a l l e n

Tabel 5.
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De graanopbrengsten en l e v e r a n t i e s t u s s e n 1925 en 1940.

1
2
graanoogst i n index k o l . 1
miljoen ton

z i j n de meer r e c e n t e gegevens vermeld.

1928 » 100

3
p e r e , oogst

4
opbrengst p e r

5
index k o l . 4

6
l e v . aan

7
index k o l .

op ]Icolchozen

ha i n q u i n t a l s

1928 = 100

staat in

1928 β 100

milj.

ton

1925
1926

72,7

99

+

1

8,3

105

76,7

104

+

1

8,2

104

11,6

107

1927

71,7

98

+

2

7,5

11,0

102

1928

73,3

100

+

2

7,9

95
100

10,8

100

1929

71,7

98

4

7,5

16,1

145

1930

83,5
66,0

114
90

-

8,5

95
108

22,1

205

+ 55

211

91

66,9

84
86

22,8

66,4

6,7
7,0

18,8

174

1933

68,4

93

71,2

6,7

84

23,2

215

1934

67,7

92

74,1

6,5

82

26,2

243

1935

75.0

102

79,8

7,3

92

28,4

263

1936

59,8

82

+ 85

5,8

73

238

1937
1938

96,0

132

9,3

118

75,9

104

89,5
+ 90

25,7
32,0

7,4

94

292

1939

75,0

102

+ 90

7,5

1940

80-85

-

+ 90

8,5

95
108

31,5
35,0
36,4

337

1931
1932

-

296
324

- 133 In de tabel staat een streep waar geen gegevens voorhanden zijn.Het jaar 1928 is
steeds als uitgangspunt voor het berekenen van indexen gekozen omdat het zowel in
totaalopbrengst als in opbrengst per ha dicht bij het gemiddelde ligt van de
jaren 1925-1929i ook de weersomstandigheden normaal zijn en daarbij veel gegevens
over dit jaar bekend zijn, zodat het in veel historische overzichten van de
Sowjet-Unie als uitgangspunt voor indexberekeningen wordt gebruikt.

De tabel toont de scherpe daling van de landbouwproduktiviteit in 1931 en het lage
peil waarop deze dan gehandhaafd blijft. De goede oogst van 1930 lijkt niet zozeer
beïnvloed door de eerste kollektivisatiekampanje in de herfst en de winter 1929/
19ЗО alswel door het beffindi^n van deze kampamje in de lente van 1930. Ten aanzien
van deze oogst en ook van de andere oogsten tot 1936 geldt dat de weersomstandig
heden nooit uitzonderlijk zijn geweest en dus niet voor grote wisselingen in de
oogst verantwoordelijk kunnen zijn. Alleen in 1936 en 1937 speelt het weer een rol
van betekenis; in het eerste jaar zijn de omstandigheden extreem slecht, het jaar erop
juist zeldzaam goed. Na deze twee uitschieters komt de oogst toch nog steeds niet
duidelijk boven het peil van 1925-1930 uit. Ook op iets langere termijn is er geen
produktievergroting, de produktiviteit blijft zelfs ten achter bij die van vóór de
kollektivisatie. De oogstfluktuaties worden echter niet meer buiten, maar in de
landbouwsektor opgevangen; leveranties aan de staat stijgen bij voortduring.
Alleen het jaar 1932 - en in mindere mate ook 1936 — vormt

een uitzondering, maar

ook dan krijgt het platteland buitengewone lasten te dragan. In het zeer slechte
jaar 19З6 maken de totale leveranties aan de staat zelfs 43 І° van de gehele graan
opbrengst uit.

Ook wanneer we de cijfers over de leveranties aan de staat aanpassen vanwege de
leveranties die er aan de ongeorganiseerde markt worden gedaan en vanwege het
graan dat de overheid teruggeeft aan de landbouwsektor, blijken de leveranties
van de agrarische sektor ten tijde van de kollektivisatie toe te nemen. Karcz heeft
een overzicht gemaakt van de bruto—graanleveranties, die worden gevormd door alle
verkopen van graan buiten het bedrijf (inklusief leveranties aan de markt en de
staat), met uitzondering van die binnen de landbouwsektor zelf, alsmede een
overzicht van de netto-leveranties, inhoudende de bruto-leveranties minus het
graan dat door individuele boeren of landbouwbedrijven wordt teruggekocht of ge
kregen. In tabel б staan de bruto— en netto—leveranties venneld naast de cijfers
van de leveranties aan de staat, die bij Karcz iets afwijken van die in tabel 5·
Tabel 6.
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Bruto- en netto-leveranties van de landbouwsektor per oogstjaar, in
miljoenea tonnen.
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2

3

bruto-- l e v e r a n t i e s

waarvan aan de s t a a t

netto -leveranties

-

9,4

1925
1926

15,5
16,2

11,6

10,3

1927

16,1

11,0

8,3

1928

15,7

10,8

8,3

1929

16,1

10,2

1930

19,5
22,6

22,1

17,9

19 vi

23,7

22,7

18,8

1932

19,4

18,9

13,7

Dit overzicht toont dat de overheid de graanhandel vanaf de kollektivisatie monopoliseert en de leveranties kan opvoeren, dan wel in een moeilijk jaar als 1932 op een
hoog nivo kan houden. Toch moet ze een deel van deze leveranties in dat jaar aan
de landbouwsektor toedelen, om de situatie op het platteland niet nog verder te
laten verslechteren. De misoogsten van 1931 en 1932 leiden niet zozeer tot vennin—
dering van de graanmohilisatie door de overheid, ze beperken in 1932 vooral het
deel van de graanleveranties dat buiten de landbouwsektor gebruikt kan worden. De
netto-leveranties blijven echter ver boven het peil dat in de jaren tot 1930 gebruikelijk is bij veel betere landbouwopbrengsten.

De beperking in het gebruik buiten de landbouwsektor komt tot uitdrukking in de
omvang van de exporten van landbouwprodukten. Het zijn deze exporten waannee ondermeer buitenlandse kapitaalgoederen worden gefinancierd. De export van graan
beloopt op het hoogtepunt van de HEP-periode 2 â è^· miljoen ton om dan op het eind
van de twintiger jaren terug te lopen tot minder dan een half miljoen ton. In 1930
bedraagt ze 4)8 en in 1931: 5 miljoen ton om dan opnieuw te dalen tot 1,7 miljoen
7

ton in 1932 en 19ЗЗ.

1

TV

Dat de exporten in deze jaren van feitelijk graantekort nog

op dat peil gehandhaafd blijven toont wel hoezeer de overheid waarde hecht aan de
goederen die geïmporteerd worden, het export-peil van de jaren 1930 en 1931 is
72
echter niet lang vol te houden.
De exporten stijgen met de netto—leveranties,
tot in 19З2 een deel van de leveranties aan de staat terug moet vloeien naar de
landbouw in verband met de ernstig voedselschaarste. De funktie van buffer binnen
de nationale ekonomie die de landbouw volons Schweitzer op zich had moeten nemen,
door de variaties in de landbouwopbrengsten op te vangen, wordt in dat jaar dan ook
minder goed vervuld. 73
Paragraaf 5: Bijdragen aan de agrarische vooruitgangVeruit de belangrijkste te^nprestatie op ekonomisch gebied, die tegenover de
toegenomen mobilisatie van graan staa£Tis de mechanisatie van de landbouw. Vóór
de kollektivisatie wordt de mechanisatie van de Russische landbouw verzorgl door
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deel van de werkzaamheden op zich nemen en daarnaast door de kolchozen en sowchozen.
Vanaf 1933 heeft het WPS een monopolie in het bezit van landbouwmachines. De
mechanisatie van de landbouw voltrekt zich in een spektakulair tempo. Het aantal
traktoren neemt toe van 26.700 in 1928 tot bijna I5O.OOO in 1932 en 483.5ОО in
19З7. Het aantal kombines stijgt tussen 1928 en 1932 van 2 tot meer dan 14.000 en
in 19З8 zijn er meer dan 153.000. De hoeveelheid traktor-pk's die in de landbouw
aanwezig is blijft vrij stabiel tot 1929 en neemt daama telkenjare toe, zoals tabel
7 toont.
Tabel '7.{J

Trakt Di^-pk's in miljoenen.

1927

0,3

1928

0,4

1931
19З2

1929
19ЗО

0,4

1933

1.0

1934

•

•

1,9
2,2

1935
1936

3,2

1937
1938

4,5

:

6,5
8,0
8,4
9,3

Deze enorme ontwikkeling betekent overigens niet zonder meer een vooruitgang in
aanwezige trekkracht. Tussen 1929 en 1931 vindt er een rigoreuse slachting plaats
onder het vee en met name paarden. Boeren willen voorkomen dat deze in de koliek—
tieve bedrijven worden ondergebracht. De mechanisatie voorziet de eerste jaren niet
in deze leemte; pas in 1938 komt het totaal aantal aanwezige pk's in-de landbouw
76

(mechanisch en niet-mechanisch) boven het peil van 1927-1930 uit.

Een groot

aantal jaren is er zo alleen sprake van vervanging van dierlijke trekkracht door
machinale. Daar staat weLtegenover dat "the effect of this stupendous expansion in
machinery was greatly augmented by the rapid increase in the intensity of use of
each machine. This intensive use of tractors and other machinery permitted the
achievement of a considerable degree of mechanization with a relatively moderate
amount of mechanical power".77
Bij de mechanisatie van landbouwwerkzaamheden, die zo nog sterker toeneemt dan het
aantal landbouwmachines zou doen vennoeden, treedt er een tijdelijke daling op in
het aantal mandagen dat in de landbouw wordt ingezet; zie tabel 8.
7Я
Tabel 8. Totaal aantal mandagen — in miljoenen — in de landbouw.

1928
1929
1930

1
privésektor
9.584
9.140
6.912

1931

4.404

kollektieven

t o t a a l ( i n k l . MTS, sowchozen e . a . )

109

9.793

254
1.52З
3.313

9.51З
8.661
8.169
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1
privéselctor
1932
1934

3.051
2.604
3.006

1935

3.403

1933

2
kollelctieven
4.009
5.195
5.823
6.522

3

t o t a a l (inkl. MTS, sowchozen
totaal

.а.)

7.736
8.531
9.664
10.726

Er is een duidelijke verschuiving van het gebruik van arbeidskracht van de partikuliere sektor, waaronder ook begrepen die binnen de kolchozen, naar de koliek—
tieve sektor. Wel blijven de partikuliere lapjes grond een bijzonder

intensieve

aandacht krijgen zoals uit de verhouding tussen de beide sektoren blijkt. De te
ruggang in het totaal aantal mandagen wordt door een aantal ontwikkelingen ver
oorzaakt. Het aantal boeren daalt in de jaren van de kollektivisatie zeer sterk.
Daar komt bij dat de gemiddelde werkdag op de kolchozen korter is dan in de pai^tikuliere sektor, ook die van voor 1930. Tegenover deze twee faktoren staat
dat het aantal arbeidsdagen met ongeveer de helft toeneemt tot gemiddeld tweehonderd
dagen in 1938.79 De in de landbouw aanwezige arbeidskracht wordt zo beter benut
dan vóór de kollektivisatie. De produktiviteit van de arbeid daalt wel de eerste
jaren na de kampanje, een ontwikkeling die duidelijk wordt wanneer men de oogstcijfers
uit tabel 5 en de hoeveelheid ingezette mandagen, weergegeven in tabel 8, met
elkaar vergelijkt. Volgens Nimitz is de arbeidsproduktiviteit in 1937 weer op het
nivo van 1928, maar ligt het gemiddelde voor de jaren 1934-1939 ongeveer tien procent
80
lager.
Uitbreiding van het areaal aan grond heeft waarschijnlijk maar een geringe rol
gespeeld in de landbouwontwikkeling. Tussen 1925 en 1930 neemt het aantal hektaren
toe van 87,3 naar 101,8 miljoen, maar het schoamelt vanaf de kollektivisatie
tussen de 100 en IO5 miljoen ha. Een verdere uitbreiding vindt er dus niet echt
fìi

plaats.
Het grootste deel van de uitbreiding doet zich trouwens voor op de sow81 a
chozen.
Het iets grotere bebouwde oppervlak van na de kollektivisatie kan in
ieder geval de lage produktiviteit per ha (zie tabel 5) iets gekompenseerd hebben.
De totale faktorproduktiviteit daalt in de jaren dertig en bevindt zich nog op het
Op

eind van de dertiger jaren onder het peil van 1928.

Deze daling is uiteraard niet

verwonderlijk gezien het feit dat de inzet van de grond, arbeid en machines hetzij
toeneemt hetzij minder of gedurende een kortere periode afneemt dan de landbouwopbrengst, die in ontwikkeling achterblijft.
De belangrijkste veranderingen in de inzet van de faktoren en de invloed op de
produktiviteit zijn hiermee behandeld. De meest in het oog springende wijziging
is de mechanisatie van de landbouw en aangezien deze omvangrijke investeringen
vereist, rijst de vraag op welke wijze deze investeringen gefinancierd zijn en met
name of de landbouwsektor in staat is geweest deze investeringen zelf te bekostigen.

- 137 Er zijn op dit punt slechts schaarse aanwijzingen voorhanden, die vooral betrekking
ЬеЪЪ п op de graad van zelf-financiering van het MTS-systeem. Deze is wel bijzonder
moeilijk te bepalen omdat ze afhankelijk is van de prijzen die voor landbouwpro—
dukten bij verkoop door de staat worden berekend. Wanneer de volledige verkoop
prijs van het graan als een belasting op de landbouw wordt beschouwd die (mede)
het MTS-systeem moeten financieren werken de stations in ieder geval vanaf 1938
От

zonder verlies of winst. ^ Van het MTS-systeem wordt ook min of meer verwacht dat het
zichzelf kan bedruipen.

Dat lijkt wel mogelijk want zelfe wanneer rekening wordt

gehouden met de zeer lags handelsprijs van landbouwprodukten worden de kosten
van het MTS-systeem in 1935 al voor ruim dertig procent gedekt door landbouwleve—
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ranties. J Daarenboven heeft de landbouw nog bijgedragen aan de industríele ontwikkeling.

Paragraaf 6: De bijdrage van de landbouw aan de industriële ontwikkeling

Het is vooral Barsow ^weest die de omvang van de bijdrage van de landbouw aan de
О/Г

i n d u s t r i ë l e o n t w i k k e l i n g i n de p e r i o d e 1928-1932 h e e f t b e l i c h t .

De o v e r i g e j a r e n

na de k o l l e k t i v i s a t i e komen h e l a a s b i j hem n i e t aan bod; d a a r d o o r kunnen gevolgen
van de k o l l e k t i v i s a t i e op l a n g e r e t e n n i j n n i e t onderzocht worden en i s e r ook h i e r
een b e p e r k i n g t o t deze j a r e n . Een van Barsows t a b e l l e n , h i e r t a b e l 9» geeft een
o v e r z i c h t van v e r a n d e r i n g e n i n de aan— en a f v o e r b a l a n s van de landbouwsektor en
de landbouwende b e v o l k i n g .
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Tabel 9 ·

Balans van de m a t e r i ë l e verhouding t u s s e n de landbouw ( i n k l . de l a n d bouwende bevolking) en de n i e t - l a n d b o u w 1928-1932 i n w e r e l d h a n d e l s p r i j z e n van 191З.
1
1928

2
1929

3
19ЗО

4
19З1

5
19З2

Van de landbouw n a a r de niet-landbouw,
i n k l . de n e t t o verkopen van g r a a n :
a) i n d e x van de f y s i e k e omvang van de
goederen p r o d u k t i e van de landbouw

100.0

IO9.5

127.9

131.6

101.9

3312.5

3927.2

4236.7

4359.5

3375.6

100.0

122.1

134.7

130.4

120.7

b) waarde van de goederenproduktie van
de landbouw i n m i l j o e n r o e b e l
De landbouw en de landbouwende b e v o l k i n g
ontvangen van de niet—landbouwende p r o 
duktie sektoren
a) i n d e x van de f y s i e k e omvang van kon—
sumptiegoederen door de landbouw o n t 
vangen
b) waarde van de ontvangen i n d u s t r i ë l e

- 138 19^8

19I9

19^0

goederen

1463.2

1786.6

1970.8

19O8.O

1766.7

Saldo ( i minus 2)

1849-3

1940.6

2265.9

2451.5

1608.9

100

IO4.9

122.6

132.9

87.2

i n $ van 1928

1^1

1^2

Opvallend i s de ojnvang van de g o e d e r e n u i t w i s s e l i n g i n h e t j a a r 1931; de oogst i n
d a t j a a r i s immers een m i s l u k k i n g . Zoals u i t t a b e l 5 en 6 b l i j k t , b l i j v e n de l e v e r a n t i e s van landbouwprodukten i n dat j a a r toenemen, a l l e e n i n 1932 i s e r een d a l i n g
i n deze l e v e r i n g e n . Wanneer ervan wordt u i t g e g a a n dat l e v e r a n t i e s van de landbouw
aan andere s e k t o r e n v r i j w e l a l l e a l s l e v e r a n t i e s aan de s t a a t beschouwd kunnen
worden ( v e r g e l i j k t a b e l 7) en d a t de omvang van deze l e v e r a n t i e s i n b e l a n g r i j k e
mate ook de t o e w i j z i n g van i n d u s t r i ë l e goederen aan de landbouw b e p a a l t , dan moet
19З2 a l s een u i t z o n d e r i n g s j a a r worden beschouwd. Vanaf 1928 s t i j g e n de l e v e r a n t i e s
aan de s t a a t v o o r t d u r e n d met u i t z o n d e r i n g van 1932 en 1936. De t e n d e n s van 1928—
19ЗІ d i e i n Barsows t a b e l z i c h t b a a r i s , z a l z i c h dan ook i n de andere j a r e n b l i j v e n
v o o r t z e t t e n . Het u i t z o n d e r l i j k e k a r a k t e r van 1932 wordt b e v e s t i g d door h e t f e i t
d a t e r a l l e e n i n h e t o o g s t j a a r 1932/1933 een a c h t e r u i t g a n g i s i n de i n d e x van
industriële

fabrikaten.

De landbouw l e v e r t de andere s e k t o r e n a l vanaf 1928 meer dan h e t dubbele van de
waarde d i e ze aan konsumptiegoederen u i t de i n d u s t r i e o n t v a n g t . Het j a a r 1932
b r e n g t d a a r i n geen w e z e n l i j k e v e r a n d e r i n g . Ook i n dat j a a r l e v e r t de landbouw t w e e maal de waarde d i e ze t e r u g k r i j g t i

i n een

j a a r waarin de l e v e r a n t i e s aan de s t a a t

- en zeker de n e t t o - l e v e r a n t i e s — s t e r k d a l e n . Vanaf 1933 nemen d i e l e v e r a n t i e s weer
t o e , t e r w i j l aan de andere kant de u i t g a v e n aan i n d u s t r i ë l e konsumptie goederen
w a a r s c h i j n l i j k n i e t г е е г s t e r k toenemen. Alleen de l e v e r i n g van k a p i t a a l g o e d e r e n aan
de landbouw g r o e i t i n b e h o o r l i j k e mate en zou h e t k a r a k t e r van de h a n d e l s b a l a n s
van de landbouw kunnen v e r a n d e r e n . Wanneer de aanvoer van konsumptiegoederen onge
v e e r g e l i j k i s gebleven en h e t MTS minder dan de h e l f t van a l l e g r a a n l e v e r a n t i e s
h e e f t ontvangen, b l i j f t

e r t o c h een s a l d o over van l e v e r a n t i e s u i t de landbouw n a a r

de i n d u s t r i e . Het j a a r 1932 l i j k t dan ook n i e t z o z e e r h e t b e g i n van een nieuwe
o n t w i k k e l i n g , z o a l s Barsow s u g g e r e e r t , maar een k o r t e o n d e r b r e k i n g van een voort—
89
gaande o n t w i k k e l i n g .
Barsow i l l u s t r e e r t h e t z i j n s i n z i e n s s t e e d s konsumptiever k a r a k t e r van de landbouw
aan de hand van h e t p e r c e n t a g e van de k a p i t a a l s i n v e s t e r i n g e n i n de i n d u s t r i ë l e
s e k t o r en van de k o s t e n van de niet—produktieve s e k t o r , dat g e f i n a n c i e r d wordt
door de landbouwsektor. Als p e r c e n t a g e voor 1928 geeft h i j 6 4 , 3 /5, voor 1929 4 ^ 5 $»
90
t e r w i j l h e t voor 1930, 1931 en 1932 r e s p e k t i e v e l i j k 3 5 , 7 , 30,9 en 20,4 b e d r a a g t .

- 139 De landbouw draagt blijkbaar relatief steeds minder bij aan de kosten van de andere
sektoren} deze relatieve daling is echter misleidend. De absolute bijdrage van de
landbouw kan immers stijgen en dat lijkt niet onwaarschijnlijk gezien de toename
van de leveranties van landbouwprodukten en het lage peil van de konsumptieve uitgaven van de boeren (zie hoofdstuk Vi). Daarbij komt dat de sterkste daling in de
relatieve bijdrage optreedt van 1928 op 1929, bij toenemend handelssaldo en nog
vóór de kollektivisatie, die immers pas in de hefst van 1929 grootscheepse vonnen
aanneemt. De groei van de industrie in het kader van het eerste vijfjarenplan en
het toenemende vermogen van de industrie de eigen investeringen te financieren lijken
hier belangrijke faktoren. Deze ontwikkeling blijkt uit het absolute aandeel van de
landbouw in de industriële investeringen, zoals in tabel 10 weergegeven. Wel is hier
extra voorzichti^ieid bij de interpretatie op zijn plaats gezien de mogelijke verschillen in prijsberekening die ten grondslag liggen aan de cijfers in kolom 1 en 2.
Zo zijn de industriële investeringen hier uitgedrukt in de prijzen van het ogenblik,
en is er een niet onaanzienlijke inflatie geweest. Ook wordt hier alleen het aandeel
in de industriële investeringen weergegeven; de eveneens toenemende kosten van de
niet-produktieve (overheids)sektor blijven buiten beschouwing.

Deze kunnen het

beeld uit de tabel echter hoogstens versterken.

92 De bijdrage van de landbouw in de financiering van industriële investe-

Tabel 10.

ringen.

1928
1929
1930
1931
1932

1
Industriële inves—

2
Percentage gefinan—

3
Bijdrage van de

teringen in miljoenen roebel

cierd door landbouw

landbouw in mil-

1.880
2.615
4.115
7.407
10.431

•j oenen roebel
64,3 %

1.209

41,5
35,7
30,9
20,4

1.085

*
$
$
lo

1.469
2.289
2.128

De bijdrage die de landbouw levert aan industriële investeringen neemt - zij het wat
onregelmatig — toe in samenhang met het handelssaldo van de landbouw. &iig direkt
verband tussen kollektivisatie en vennindering van de financiering door de landbouw,
zoals Karcz dat ziet, lijkt er niet te bestaan.93 De landbouw draagt in niet geringe
mate bij aan de industriële ontwikkelingen, ondanks de lage landbouwopbrangsten na
de kollektivisatie. Wanneer het aandeel

van de landbouw in de financiering van de

industriële groei inderdaad zou zijn afgenomen, is dat dus pas op langere termijn
merkbaar. Gezien de ontwikkeling tot 1932 en de omvang van de leveranties is een
dergelijke vermindering echter niet waarschijnlijk.

- 140 De landbouw is niet alleen een leverancier van produkten, ze vormt ook een reservoir
van arbeidskracht waarvan een gedeelte naar de industrie overgeheveld kan worden.
Dat is overigens alleen zonder schade aan de landbouw mogelijk wanneer de arbeidspro-*·
duktiviteit in deze sektor stijgt, iets wat in de Sowjet-ünie niet het geval is.
Uit de omvang van de migratie kan in zekere mate worden afgelezen of er een hoge
prioriteit bestaat voor industriële ontwikkeling. Een reservoir van arbeidskracht,
voorkomend in een tertiaire sektor of in een "Lumpenproletariat" blijft daarbij
voor de Sowjet-4Jnie buiten beschouwing en er is uitsluitend aandacht voor de mobilisatie van full-time arbeidskrachten. Eventuele part—time bezi^ieden van landbouw
in industriële bedrijven, waarover ook bijna geen gegevens bestaan, lijken van weinig
belang en worden niet in het onderzoek betrokken.
In 19ЗО begint er een snelle uittocht van mensen uit agrarische beroepen en een
minder snel verlopende urbanisatie. Gezien het feit dat de agrarische beroepsbe
volking tot 19ЗО absoluut groeit, dus ook tijdens de eerste jaren van het eerste
vijfjarenplan, ligt de kollektivisatie als verklaring van deze exodus voor de
hand.
Naast de boeren die verplicht worden de landbouw te verlaten, zoals de kulakken,
zijn er boeren die uit de landbouw trekken om de kollektivisatie te ontlopen. Het
lijkt waarschijnlijk dat zich in 1930-1931 toch een reserveleger vormt van agra^riers die de landbouw verlaten, maar niet direkt in de industrie werk kunnen vinden.
In dat jaar verlaten wel veel boeren de landbouw, de urbanisatie neemt echter niet
in gelijke mate toe en deze boeren zijn dan ook waarschijnlijk niet allen in het
zelfde jaar in industriële beroepen opgenomen. De wijzigingen in de verdeling van
de beroepsbevolking zijn weergegeven in tabel 11.
Tabel П .

9 4

De Russi sehe b e r o e p s b e v o l k i n g en h e t aandeel van de a g r a r i s c h e
beroepen 1928-19ЗЗ.

1
t o t a a l i n milji эепеп

2
a g r a r i ë r s i n mil-

3
i n ;p r o c e n t e n : aandeel a g r a r i ë r s

joenen

van de t o t a l e b e r o e p s b e v o l k i n g

1928

86,2

70,6

82,0 %

1929

87,4

71,0

81,2 <fo

1930

71,4

79,8 i

1931

89,5
88,0

66,6

75,5 %

19З2

88,6

72,8 fo

1933

88,8

64,5
62,8

70,7 i

Tassen 1930 en 1935 daalt het aandeel van de boeren in de beroepsbevolking van
tachtig naar zeventig procent; vijf jaar later is het gedaald tot minder dan zestig

- 141 95
procent.
Wog voor de machinetralctorstations over het gehele land verspreid zijn
is er al een enonne daling van het aantal agrariërs opgetreden, zodat deze daling
niet als een begeleidend verschijnsel van de mechanisatie mag worden beschouwd.
De "nonagricultural labour force" stijgt in dezelfde tijd enorm maar het aandeel
van de industrie erin is niet geheel duidelijk. Eason beschouwt in zijn tabel dit
deel van de beroepsbevolking uitsluitend als een residu, d.w.z. als ald©geaaen die
geen agrariër zijn. Ook het feit dat de beroepsbevolking als geheel daalt tussen
19ЗО en 19ЗІ en pas in 1936 boven het peil van 1930 uitkomt kan wijzen op een migra
tiestroom die de opnamekapaciteit van de industrie zeker in het begin van de jaren
dertig te boven gaat, ondanks de enorme stijging van het aantal niet—agrarische
arbeidsplaatsen.
Paragraaf "]: Konklusies
De Russische landbouw wordt in zeer korte tijd in grote kollektieve bedrijven georga
niseerd, waaraan later machine—traktor-stations als belangrijke organisatievorm
worden toegevoegd. De kolchoz als grootbedrijf vormt zowel de organisatorische basis
voor het sterk opvoeren van de landbouwleveranties aan de staat als voor de mecha^nisatie van de landbouw. De traktor-stations houden zich, als organisaties van zeer
grote omvang, bezig met dienstverlening aan de landbouw en met het innen van belas
tingen, waardoor althans enige voordelen van de belastin^ieffing aan de boeren
duidelijk kunnen worden. Alleen die organisatievormen bestaan die gunstig kunnen
zijn voor surplusmobilisatie en mechanisatie. De surplusmobilisatie blijkt inderdaad
enorme vormen aangenomen te hebben, zelfs bij het achterblijven van de landbouwopbreng»
sten. Naast de vergroting van de omvang van het surplus, dat vlak na de kollektiv!—
satie een ongekend groot deel van de totale oogst uitmaakt, is er de stijging van
het aantal arbeidsplaatsen in de niet-agrarische en met name industriële sektoren,
die echter de migratie uit de landbouw niet geheel kan opvangen. De landbouw levert
zo — de eerste jaren nog buiten het MTS om — de financiële basis voor de verbetering
van het produktieproces in de landbouw zelf, een in absolute getallen toenemend
aandeel in de sterk stijgende industríele investeringen en in zeer mime mate ai4beidskracht aan de industrie.

De aanvoer van industriële kapitaalgoederen naar de landbouw neemt enorm toe, de
mechanisatie verloopt in een zeer hoog tempo. Toch vindt er bijna een dekade lang
geen stijging van de produktiviteit plaats of zelfs maar een vergroting van de
produktie. De produktie blijft ten achter doordat er een groot tekort aan trekkracht
moet worden ingehaald door de mechanisatie, doordat het aantal mandagen dat wordt
ingezet aanvankelijk afneemt, onder meer door de migratie van de arbeidsdag en doordat er vanaf 1930/1931 al vrijwel geen uitbreiding meer plaats vindt van het beschikbare areaal aan kultuurgrond. De mechanisatie van de landbouw kan uiteraard

- 142 op korte termijn nog weinig gevolgen voor de produktiviteit Ь ЪЪеп. De nationale
verspreiding van het MTS-net en de systematische regeling van de MTS-financien zijn
er trouwens pas in 1933, hoewel ook voor die tijd de MTS in de graangebieden goed
vertegenwoordigd zijn.
Ook in de tijd dat de mechanisatie nog slechts in geringe mate is doorgevoerd, zijn
er al ontwikkelingen op het gebied van de surplusmobilisatie. Zo verkrijgt de staat
het monopolie op de graanhandel; de ongeorganiseerde markt wordt vrijwel geheel
uitgeschakeld. Het totaal aan verhandeld graan neemt al vanaf 1929 'toe en deze vooruit
gang blijft met uitzondering van enkele zeer slechte jaren bestaan. De mobilisatie
blijft toenemen, wanneer de produktie onder het peil van vóór de kollektivisatie
komt. Uit dit doorgaan van de surplusmobilisatie, ook wanneer de produktievoorwaar—
den er minder gunstig voor zijn geworden kan afgeleid worden dat dit deel nog belangrijker is geweest dan de mechanisatie van de landbouw. De koncentratie van zeer
grote bedrijven en van traktorstations in de graangebieden kan ook daarop wijzen.

De nieuwe grootbedrijven met daarboven organisaties die zich met mechanisatie en
surplusmobilisatie bezig houden betekenen een breuk met alle daarvóór bestaande
strukturen. Niet alleen met het familiebedrijf en de traditionele dorps gameenschappen, maar ook met de dan bestaande vormen van kooperatief en kollektief bedrijf, die
veelal nauwelijks grootbedrijf of zelfs kollektief bedrijf zijn. Met deze oude
strukturen is ook de verscheidenheid in organisatievormen verdwenen. Alle kollektieve
bedrijven worden tot één type teruggebracht, het artel, iets waartegen in het kader
van surplusmobilisatie en mechanisatie weinig bezwaren kunnen bestaan. Het bestaan
van verschillende organisatievormen met een minder of juist meer uitgesproken socialistisch karakter is met name in het kader van politieke vorming belangrijk. De
bestuurlijke problemen die samenhangen met het nastreven van de ekonomische doeleinden worden er slechts door vergroot.

De vergaande ontwikkeling op het gebied van surplusmobilisatie en mechanisatie
blijkt

ook uit het lot van andere onderdelen van de akkerbouw en de veeteelt, waar-

over hier enige korte opmerkingen.
Op de kollektieve gronden worden de meeste andere akkerbouwprodukten dan graan min
of meer aan de graanproduktie opgeofferd. Waar er een zekere vooruitgang te bespeuren is - zoals in de aardappeloogst vanaf 1934 - is deze vrijwel geheel te danken aan
96
de verbouw op de kleinere partikuliere gronden van de kolchozboeren.
Ook de groenteteelt vindt in belangrijke mate op deze partikuliere lapjes grond plaats; de kollektieve grond wordt voor een zeer beperkt aantal landbouwprodukten gebruikt, waardoor mechanisatie van de werkzaamheden vergemakkelijkt wordt. Daarbij nemen voedsel—
granen een centrale plaats in, wat het belang van het voedselsuplus onderstreept.

- 143 De désastreuse orrtwikkeling in de veeteelt begint in 1929-1930. Het gebruik van
dierlijke produkten moet door de slachtingen onder het vee wel zeer sterk dalei*.
De achteruitgang van het aantal paarden halveert de hoeveelheid aanwezige trekkracht
in de landbouw. De koncentratie op voedsel granen kan daardoor ook weer toenemen.97

- 144 HOOFDSTUK VT: De landbouw in de Sowjet-Unie: politieke ontwikkeling
Paragraaf 1 : De Partij op het platteland
Voor de politieke vorming en politieke aktiviteiten in de Sowjet-Unie geldt in het
algemeen dat er, meer nog dan bij de gegevens betreffende de ekonomische ontwikke
ling, slechts verspreide indikaties te vinden zijn. Gegevens zijn schaars en niet
steeds steeds samenhangend, iets wat in de inhoud van dit hoofdstuk ook tot uiting
komt, maar voor de partijvertegenwoordiging nog het minst geldt.
De vertegenwoordiging van de Partij op het platteland is altijd minder geweest dan
die in de steden. De Partij heeft aan boeren trouwens zwaarder lidmaatschapseisen
gesteld dein aan arbeiders. Vanaf 1922 moeten boeren langer dan arbeiders kandidaat1
lid blijven voor ze definitief in de partijgelederen kunnen worden opgenomen.
De ledenwervingskampanjes die tot 1929 worden gehouden, waaronder de "Lenin—kampanje"
in 1924/1925 en de "Oktober-kampanje" in І^гу/^гб zijn er vooral op gericht het
aantal arbeiders in de Partij te vergroten, ten koste van het aantal "witte boorden".
Ook het aandeel van agrariërs bij partijleden en bij kandidaatIeden daalt in de
periode 1925-1930, zoals tabel 12 aantoont:

Tabel 12. Het aandeel van de boeren in de samenstelling van de Partij.
1
leden;

inkl.

1925

2
w.v. boeren

3
fo boeren

$ boeren bij nieuwe leden

211.700

26,5

29,5

1926

1.076.814

278.7О6

25,9

38,0

1927

1.114.055

312.312

27,3

23,9

1928

1.304.471

299.O9I

22,9

21,9

1929

1.532.347

333.287

21,7

17,1

1930

+ 1.650.000

+ 333.300

20,2

In dit geval betekent "boeren" dan nog: van boerenafkomst; het werkelijke aantal
als zodanig werkzame agrariërs is veel minder. Veel boeren die lid zijn van de Partij
zijn in het Rode Leger opgenomen of anders in het partijapparaat of lokale bestuursorganen. In 1927 is een op elke 25 partijleden vrijgesteld van of gewoon zonder
werk.

Na het XIYe Partijkongres is er een korte periode waarin het aandeel van de

boeren onder de nieuwe leden stijgt. Er worden zelfs specifieke wervingsakrties op
het platteland ondernomen, waarvoor duizend partij—instrukteurs en drieduizend
propagandisten het platteland op worden gestuurd.

Het totaal aantal leden op het

platteland blijft ondanks dit alles gering. In 1926/27 zijn er 2,5 partijleden op
elke 1000plattelandsbewoners tegen 32 per 1000 stedelingen.

De rijke boeren tonen

nog het meeste animo om lid te worden van de Partij; de arme boeren en landarbeiders
zijn ondervertegenwoordigd, hoewel de wervingsakties zich vooral op deze kategorieèn
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7
richten.

De behoefte van boeren om lid van de Partij te worden is blijkbaar erg gering} aan
de andere kant wordt het toch al beperkt aanwezige anthousiasme door de Partij
vrijwel ongebruikt gelaten. Ook in de plattelandscellen telt vooral het aantal ar
beiders en vrijwel alle sekretarissen van de plattelandscellen zijn dan ook arbeiders
o

die in het partijapparaat zijn opgenomen.

Alleen in de kommunes is de Partij redelijk

goed vertegenwoordigd. Op de traditionele dorpsgemeenschappen die in de jaren twin
tig toch nog steeds een eigen leven leiden, wordt door de landelijke partijleden
echter geen acht gesla^n. "With the structure of the rural Party cells as it was,
the isolation of their members from the general community and the lack of peasant
members to convey the feel of their area to the cell, it was probably inevitable that
9
rural cells concentrated their rather feeble efforts on the rural soviets". Er is
echter nauwelijks enige relatie tussen de plattelandssowjets, die vrijwel geen rol
10
spelen in het lokale bestuur op het platteland, en de boeren aanwezig.
In 1929 worden in een zuivering de plattelandscellen het meest getroffen. Zij

і^

liezen zestien procent van hun leden, waaronder met name ook partikulier werkende
11
boeren.

In datzelfde jaar wordt de "proletarisering1 van de Partij op het platte

land voortgezet. In het kader daarvan worden er over een langere periode tiendui
zenden partijleden uit de steden naar de rurale gebieden uitgezonden, de eersten
vormen de "beweging van de 25.000". Van deze méér dan 25.000 mensen die een leidende
taak op zich gaan nemen in de kolchozen en in mindere mate ook in de traktorstations,
is 70 ia partijlid en 8,6 $ lid van de jeugdafdeling van de Partij, de Komsomol.
Verder wordt er een opleiding gestart voor enige tienduizenden soldaten van het
Rode Leger die als "militaire organisatoren van de gesocialiseerde dorpen" moeten
gaan optreden.

De kampanjes kunnen echter niet verhinderen dat er in 1930 op een

totaal van 72.163 dorpssowjets, die het gehele platteland omvatten meer dan 43.000
geen partijcel of een georganiseerde groep kandidaat—leden hebben, dat is in meer
dan de helft van de laagste bestuurlijke eenheden die er in het land zijn.
Ook al omdat niet alle kommunisten onder de boeren — vele van hen zijn rijke boeren —
htm onafhankelijkheid willen opgeven om zich bij de kolchozen aan te sluiten blijft
de vertegenwoordiging van de Partij in de kolchozen zwak, terwijl individuele
y
boeren ook tijdens de kollektivisatiekampanje nog worden toegelaten.15
Wel wordt
het partijlidmaatschap voor kolchozboeren aantrekkelijker gemaakt door het opheffen
van een groot deel partijcellen op territoriale basis, waarin verschillende
beroepskategorieen vertegenwoordigd zijn en de opkomst van partijcellen op produk—
tiebasis, d.w.z. binnen een bedrijf, zoals een kolchoz of een sowchoz. Is halverwege 1929 nog bijna negentig procent van alle plattelandscellen op territoriale
basis georganiseerd (als dorpscel), eind 1930 is dat nog maar met minder dan de
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16
het platteland ів tegen die tijd als produktiecel Ъіпп п de kolchozen georganiseerd.
Gedurende de koilektivisatiekampanje is er een sterke uitbreiding van het aantal
konmunisten op het platteland en in 1932 is het aantal op 800.000 gebracht, meer
17
dan 2-^· maal zoveel als in 1927»
een uitbreiding die niet alleen door de uitzending
1fì

van partijleden uit de steden te verklaren valt.

Desondanks heeft in 1932 maar

één op de vijf kolchozen een partijcel of een georganiseerde groep kandidaten,
en drie-vijfde van het totaal—aantal plattelandskomnrunisten bestaat uit kandidaatleden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel partijleden vrijwel direkt uit het
produktiewerk naar bestuurlijke taken overgaan, in sommige gevallen bedraagt het
aandeel van deze witte-boordenkategorie driekwart van het totaal aantal leden.

Tussen januari 1933 en eind 1936 is de toelating tot de Partij stopgezet. Er worden
grootscheepse zuiveringen doorgevoerd, waarin niet alleen apparatchiki en andere
bestuurderen terug worden gestuurd naar produktieve funkties, maar ook zeer velen
20
uit de Partij gezet worden en anderen deze vrijwillig verlaten.
In 1933—34 daalt
het aantal partijleden met eenderde, d.w.z. met meer dan een miljoen. De eersten
die worden uitgestoten zijn degenen die tussen 1930 en 1932 lid zijn geworden en
dat zijn juist de jaren waarin het aantal boeren in de Partij sterk is toegenomen.
Vele gezuiverden worden er, niet steeds ten onrechte zoals de Smolenskarchieven
tonen, van verdacht uitsluitend lid te zijn geworden om geen produktiewerk meer te
21
hoeven verrichten.
De zuiveringen in 1935-36 en die in 1937—38 raken het platteland minder; ze zijn tegen oppositionele groeperingen gericht, die zich vooral in de
steden bevinden. Toch blijft het aantal kolchozcellen dalen. Zijn er in eind 1933
nog 30.000, één jaar later zijn er nog maar 18.300 en in 1939 is dit aantal teru^22
gelopen tot 12.000.
Na 1936 wordt do toelating tot partijlidmaatschap weliswaar
weer geheel opengesteld, maar het zijn vooral de intellektuelen, die daarvan profi—
23
teren. Het aandeel van de boeren in de Partij daalt nog verder.
Alleen in 1927 en korte tijd gedurende de koilektivisatiekampanje worden agrariërs
met open armen ontvangen. Zij worden echter ook als eersten door zuiveringen getroffen en dat geldt met name voor de grote zuivering van na de kollektivisatie.
De nieuwe leden worden, zowel na 1927 als na de koilektivisatiekampanje, blijkbaar
niet voldoende betrouwbaar geacht door de partijleiding en in de jaren dertig gaat
hun vertegenwoordiging in de partijgelederen weer goeddeels verloren. Niet alleen
de Kommunistische Partij heeft problemen in de kontakten met boeren. Ook de boeren
zelf blijken er maar moeilijk toe te bewegen zich aan te sluiten. In het begin van
de twintiger jaren blijft partijlidmaatschap van boeren beperkt tot de soldaten
van boerenafkomst in het Rode Leger. Met wisselend sukses bouwt de Partij dan een
zekere aanhang op het platteland op, maar het grootste deel van het platteland moet
het zonder enigerlei vorm van de partijorganisatie stellen. Met de dorpsgemeenschap-
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opgezet blijven zonder partijvertegenwoordiging. Daarbij komt dat deze raden ook
in de kollektivisatiekampanje een zeer passieve rol spelen.

Het partijkader dat

er op het platteland aanwezig is komt in de jaren 1929-1931 vooral uit de steden,
of werkt in ieder geval niet in het produktieproces van de landbouw. Alleen in de
komraunes en in mindere mate in de artels is de Partij vóór de kollektivisatie goed
vertegenwoordigd, maar deze organisaties zijn alleszins marginaal en geïsoleerd.

De eerste belangrijk organisatie met een goede partijvertegenwoordiging is het MTS.
In 1934-1935» enige jaren na de kollektivisatie, worden er politieke afdelingen
(politotdely) in de stations opgericht, die ervoor zorgen dat tenminste de meeste
stations hun eigen primaire partijorganisatie zoals de partijcel op het laagste
nivo heet, hebben. Dat is in de tijd dat de helft van alle kolchozcellen wordt ontbonden en aanhang in de grootbedrijven daarmee ten dele verloren gaat. Vertegenwoordiging in de kolchozen wordt zo opgegeven ten gunste van aktiviteiten binnen
de traktorstations, en dus van indirekte invloed op de kolchozen. De MTS—politotdely
worden veelal de laagste partijcellen op het platteland, die op produktiebasis
georganiseerd zijn. Hoezeer de politotdely steunpunten zijn van de Partij mag
blijken uit het feit dat bijna negentig procent van de hoofden van de politotdely
al meer dan tien jaar partijlid is. Bijna de helft van hen komt uit Moskou of
Leningrad en zestig procent is van arbeidersafkomst. Daarbij heeft eenderde gedeelte een hogere partij of ander gespecialiseerde opleiding; op al deze punten skoren
zij veel hoger dan de kolchozvoorzitters (zie paragraaf 2) en ook dan de MTS—
direkteuren,
Overigens is deze politieke afdelingen geen lang leven beschoren. Ze bemoeien zich
vooral met de produktie en hun kontrolerende taak in deze , hun belangrijkste taakf
leidt tot herhaalde konflikten met het bestuur van het station en met andere afdelingen ervan. Ook binnen de Partij ontstaan er moeilijkheden over de precíese taken
27
en bevoegiheden van de politotdely.
In 1935 worden de politieke afdelingen opgeheven, waarna op een meer "gewoon" patroon van de partij-organisatie wordt overgestapt bovei het nivo van de kolchozen, namelijk op een territoriaal patroon, per
rayon, dat op territoriale basis de eerste bestuurseenheid vormt boven de kolchozen.
Nadat de partijvertegenwoordiging in de kolchozen goeddeels verdwenen is, wordt ze
dus ook in de traktorstations venninderd. In de produktieorganisatiœ die er in de
landbouw zijn, verdwijnt de Partij van het toneel.
De opvallende afwezigheid van de Partij op het platteland gedurende de meeste jaren
lijkt een belangrijke aanwijzing voor het ontbreken van het proces van politieke
vorming voorafgaande aan of gelijktijdig met de kollektivisatie. Er zijn maar
weinig aktiviteiten van de Partij op het platteland in de jaren twintig en de meeste
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OD

er uiteraard wel moeilijkheden moeten ontstaan.

De oververtegenwoordiging van

rijke boeren in de landelijke partijorganen versterkt de konklusie dat er weinig
aan politieke vorming kan zijn gedaan. Het zijn de arme boeren en landarbeiders en
eventueel ook de middelgrote boeren op wie dat proces zich had moeten richten. De
voorwaarden voor politieke vorming lijken niet alleen vóór maar ook na de kollektivisatie te ontbreken. In de jaren dertig trekt de Partij zich terug, eerst in de
traktorstations, later in territoriale bestuursorganen. Een direkte inbreng in
politieke processen binnen de kolchozen wordt zo onmogelijk, gezien het aantal kolchozen per MTS en per rayon.
Paragraaf 2: De interne werking van de kolchozen

Over politieke aktiviteiten binnen de kolchozen is maar weinig bekend uit de beginperiode. Wel heeft een van de deskundigen op het gebied van het lokale bestuur
in de Sowjet-Unie, Jerry F. Hou^i zich bezig gehouden met de veranderingen in de
rekrutering van kolchozvoorzitters en op een aantal punten levert zijn onderzoek
gegevens op die van betekenis kunnen zijn voor de mogelijkheden van politieke akti29
viteit in de kollektieve bedrijven.
Voor de kolchozvoorzitter geldt wel in het
bijzonder wat Bognár over alle leiders van samenwerkingsvormen op het platteland
schrijft, namelijk dat: "it should be emphasised that a good cooperative or community
leader may become the prime mover of rural transfonnation and development".
Binnen de kolchoz ontbreken immers andere full-time bestuurders. De deskundigen die
voor het produktieproces van belang zijn, zitten bijna uitsluitend in het MTS en
zijn voor elke kolchoz slechts gedurende korte tijd beschikbaar. De kolchozvoorzitter alleen vormt het dagelijks bestuur van het landbouwbedrijf.

Omdat een aantal achtergronden en persoonskenmerken van de kolchozvoorzitters bekend
is, kan in ieder geval onderzocht worden in hoeverre de werking van een radensys—
teem mogelijk kan zijn geweest. Voor de werking van een dergelijk systeem van politieke aktiviteit is immers van groot belang dat de achtergronden van bestuurders en
bestuurden zoveel mogelijk gelijk zijn en dat er een regelmatige wisseling is in
de bezetting van de bestuursposten. In het proces van politieke vorming is eenzelfde
achtergrond eveneens van belang. De beschikbare gegevens hebben vooral betrekking
op de plattelands- of stadsafkomst, de mate van scholing en het partijlidmaatschap
van de kolchozvoorzitters. 31
Tot 19 32 blijkt de meerderheid van de kolchozvoorzitters afkomstig uit de steden.
De meesten van hen zijn arbeider, partij- of sowjetfunktionaris geweest vóór hun
komst naar het platteland. Vanaf 1932 worden voor het merendeel personen benoemd
die al gedurende langere tijd als agrariër in een kolchoz werken. Een niet te ver—
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van hen komt het merendeel van het platteland. Van de vroegere kolchozvoorzitters
raag aangenomen worden dat ze weinig bekend zijn met specifieke landbouw^ of platte
lands problemen. Wel hebben de meesten ervaring in produktieve of bestuursarbeid:
er zijn bijna geen kolchozvoorzitter van jeugdige leeftijd. De omloopsnelheid

ал

deze eerste kolchozvoorzitters is veel groter dan van de agrariërs of lokale amtenaren die naderhand benoemd worden. Veel voorzitters die deel uitmaken van de
"beweging van 25.000" keren, al dan niet daartoe verplicht, het kolchozbestuur en
het platteland in het algemeen al snel de rug toe.

Waarschijnlijk in samenhang met de verandering in rekrutering treedt er ook een zeker
verschil op in de graad van scholing tussen de vroegere (vóór 1932) en de latere
kolchozvoorzitters: bij beide kategorieen is er een lage skore op dit punt maar bij de
later benoemden treedt dat duidelijker naar voren. М

г dan de helft van deze latere

kolchozvoorzitters heeft alleen de lagere school doorlopen, terwijl een minderheid
zelfs analfabeet is. Er is in de graad van scholing dan ook niet zo heel veel ver
schil met het gros van de kolchozboeren. Ook het partijlidmaatschap van de kolchozvoorzitters lijkt enigszins verbonden met de herkomst. In begin 1930 is nog bijna
de helft van hen (46 $) lid van de Partij, vanaf 1932 loopt dat aandeel terug tot
minder dan een kwart.
De voorwaarden voor gemeenschappelijke politieke aktiviteit in de kolchoz lijken met
dit al vanaf 1932 veel groter te zijn dan in de eerste jaren na de

kollektivisatie.

"While the kolchoz chairman of the late ^ЗО'з clearly was responsible to the
government and the Party - and removable by the local Party raikom (het partijkomraitee van het rayon) - the biographies of these men suggest that they usually were
more of the "us" than of the "them" in the countryside,.... trying to act as buffers
between the kolkhozniki and the outsiders (the "them") centered in the MTS and the
^2
raion center"»^
Door deze rekrutering van kolchozboeren wordt in ieder geval een voorwaarde geschatpen voor een zekere mate van kohesie binnen de kolchoz, voor zover daarvan binnen
een dergelijk groot bedrijf gssproken kan worden. Deze is «en voorwaarde voor een
proces van politieke vorming en voor een zekere mate van gemeenschappelijke politieke
aktiviteit. De interne organisatie van de kolchoz laat deze, onder meer door het
ontbreken van kleine arbeidsgroepen, echter maar nauwelijks toe.
De interne orde is vastgelegd in een regeling die in 1930 van kracht wordt, in
19З5 is deze vervangen door een nieuw kolchozstatuut. Afgezien van deze formele
regeling is er wel zeer weinig bekend over het fuktioneren van de kolchoz. Er is een
algemene vergadering, waarin het beleid bepaald zou moeten worden. Deze vergadering
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echter weinig regelmatig bijeen. De opkomst van de kolchozniki is onduidelijk.

Er wordt in de pers wel geklaagd over onvoldoende participatie door de "boeren, maar
dat is niet verwonderlijk gezien de participatienormen: honderd procent opkomst
wordt als doel gesteld.

De voorzitter bestuurt^ orgajiiseert en koördineert het

werk als uitvoerder van het plan en van de beslissingen van de algemene vergadering.
Hij kan de algemene vergaderingen goed voorbereiden, dit in tegenstelling tot de
boeren die naast hun werkzaamheden voor de kolchoz ook nog hun eigen lapje grond
te verzorgen hebben. De kontakten naar buiten worden ook al verzorgd door de voorzitter, die zo een belangrijk overwicht krijgt in de algemene vergadering. De
besturen van rayons lijken — evenals de partijorganisâties op dat en hogere nivoos —
wel enige respons te hebben gegeven op klachten van kolchozniki, wanneer de kol—
chozvoorzitter daar zelf in het geheel niet op in is gegaan. Zo melden de Smolensk—
archieven dat er in de oblast (provincie) Smolensk partijkommissies zijn ingesteld
om deze klachten te onderzoeken en dat op grond van een dergelijk onderzoek ook wel
kolchozvoorzitters zijn ontslagen, onder andere vanwege een benspelijke levens—
35
wandel.
Paragraaf λ: Politieke vorming
De ontwikkelingen, in de

о г і ^ paragraaf besproken, leiden tot de konklusie dat

er niet of nauwelijks politieke vorming heeft plaatsgehad en dat politieke aktivi—
teit in de kolchozen ook na 1932 vrij beperkt moet zijn geweest. Voor 1932-1933
wordt het aantal partijleden op het platteland wel sterk uitgebreid, maar velen
komen uit de steden, worden in bestuursfunkties in de landbouw geplaatst, maar blij
ken moeilijk te handhaven. Hun taak lijkt vooral een organisatorische, waarbij klei
nere organisaties dan de kolchoz weinig betekenis hebben, zodat de families de
y
belangrijkste band tussen individu en kolchoz blijft.35a
Politieke vorming is er
niet; de vele getuigenissen van gswelddadig optreden van kolchozorganisatoren en
boeren onderling tijdens de kollektivisatie en van tegenwerking van de boeren, als
mede het feit dat boeren zelf nauwelijks aktief zijn betrokken bij de oprichting
van de kolchozen geven daar duidelijk blijk van.

Er zijn ook bijna geen positieve

aanwijzingen dat de Partij veel aan agitatie en propaganda doet onder de boeren.
Het samenvallen van de "de-kulakisatie", dat wil zeggen de strijd tegen de kulakken
als klasse en de kollektivisatiekampanje toont dat de boeren nog niet gereed zijn
in 1929-19^0 voor de kollektieve bedrijven. Zijn ze dat wel dan zijn ook de kulak
ken - n.b. in de partij-organisaties goed verte^nwoordigd — hetzij reeds eerder als
klasse uit de landbouw verdreven, dan wel op de een of andere wijze beter ekonomisch
en politiek geïntegreerd. Terwijl er aan de ene kant een "konfliktmodel" wordt toegepast tegen de kulakken in een nogal kunstmatig opgeroepen klassenstrijd, worden
aan de andere kant de overige boeren al rijp geacht voor kollektieve arbeidsorgarnisaties. Lewin schrijft :,rLacljftc3ulakisation était la pi^ce maîtresse de la stratégie
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jusque nos jours, la collectivisation eût été impossible. Cette affirmation est
exacte, quoique les auteurs ne semblent pas remarquer qu'elle infirme la th%se
officielle concernant la degré de préparation des paysans à la collectivisation et
37
leur désir d'y adhérer".
De Russische overheid heeft het bestaan van rijke boeren vanaf het begin van de
NEP getolereerd. Er zijn wel akties tegen hen ondernomen in verband met de surplusmobilisatie, maar hun bedrijven zijn intakt gelaten. In een zeer kort tijdsbestek
worden de rijke boeren nu uit de landbouw gestoten en vele van hen gedeporteerd.
De arme boeren zijn in de jaren twintig maar enkele keren gemobiliseerd voor akties
tegen rijke boeren. Ze zijn nu vrijwel in het geheel niet betrokken bij de strijd
tegen de rijke boeren en zijn ook op zijn best passief betrokken bij de vorming van
kollektieve bedrijven. Politieke ontwikkeling, als voorwaarde voor de kollektivisatie,
ontbreekt volledig. De boeren zijn niet betrokken bij pogingen de produktieverhoudingen te veranderen. De bestaande produktieverhoudingen zijn lange tijd door de overheid getolereerd en politieke vorming die meer direkt gericht zou kunnen zijn geweest op de inzet van de boeren voor de bevrediging van maatschappelijke behoeften
is eveneens in hoge mate afwezig.

De kollektieve bedrijven zijn wat betreft hun omvang erg ongeschikt voor het teweeg
brengen of bevorderen van een proces van politieke ontwikkeling van de boeren} van
politieke vorming die op dat laatste gericht is, is nauwelijks sprake. Vanaf 1932—
1933, wanneer de vorming van kollektieve bedrijven voltooid is, worden de eersten die
uitgezonden zijn uit de steden vervangen door mensen uit het boerenbedrijf. De
Partij verliest dan vrijwel alle direkte bindingen met de kolchoz, ze geeft die op
tengunste van een sterke vertegenwoordiging op MTS— of rayonnivo. Wat er dan aan
politieke aktiviteiten plaatsvindt binnen de kolchozen, en de voorwaarden ertoe zijn
iets gunstiger dan vóór die tijd, gebeurt zo geheel los van de Partij. Het heeft dan
ook weinig invloed, zowel binnen als buiten de kolchoz, afgezien van het leveren van
een bijdrage tot het bestrijden van ernstige misstanden binnen het bedrijf.

De konklusie moet zijn dat de Partij zich beperkt tot de vorming van kollektieve
bedrijven en naast deze organisatorische taak tot het kontroleren, aanvankelijk di—
rekt, later indirekt van wat er in de landbouw geschiedt.

Gezien de ekonomische

ontwikkeling die in de tijd van de kollektivisatie in de landbouw begint zowel op
het gebied van surplusvorming als van mechanisatie kan gekonkludeerd worden, dat
de Partij zich beperkt tot het scheppen van organisaties voor en het kontroleren van
de vervulling van deze doeleinden. De mogelijkheid blijft theoretisch bestaan dat de
organiserende en kontrolerende taak van de Partij pas veel later wordt gevolgd door
aktiviteiten op het gebied van de politieke vonning. De groeiende afwezi^ieid van de
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Het is wellicht nuttig hier in het onderzoek te betrekken de mate waarin er een
"ekonomisch" opvoedingsproces door de Partij en de overheid in het algemeen op gang
is gebracht, in de zin van het bij de hoeren ingang doen vinden van grote gemecharniseerde bedrijven en een gemechaniseerd produktieproces. Als een dergelijk proces
bevorderd of teweeggebracht is, kan dat de konklusie van een overheersende ekono·^
mische prioriteit in de onderzochte periode bevestigen. Het zou. een onderdeel genoemd kunnen worden van de politieke ontwikkeling, in de zin van aanvaarding van
arbeidsorganisaties die geschikt zijn voor ekonomische ontwikkeling. Ook dan wijpt
bevordering ervan op een ekonomische prioriteit, waarvan de boeren de geschikte
organisatievormen slechts nogal passief behoeven te aanvaarden. Op zich kan het
teweegbrengen of bevorderen van een "ekonomisch" opvoedingsproces al een zeer moeizaam proces zijn, gezien de angst die er zelfs wel bestaat voor moderne machines.
Zo vinden in de Sowjet-Unie geruchten over de slechte biologische gevolgen van
kultivatie door de traktor ruime verspreiding en zijn vele boeren "reluctant to stake
their livelyhood on these noisy evil—smelling iron beasts", waannee ze in veel ge—
39
vallen voor net eerst kennismaken.
Een onderverdeling van grote bedrijven in
kleinere eenheden is voor het "ekonomisch" opvoedingsproces niet zo noodzakelijk als
voor politieke ontwikkeling in het algemeen. Gezien het feit dat de grootbedrijven
mede bedoeld lijken ter bevordering van de mechanisatie, zijn juist deze organisaties in zekere mate geschikt voor het opvoedingsproces. Aanwijzigingen dat een
dergelijk opvoedingsproces wordt bevorderd zijn er weinig. Wellicht dat het aantal
boeren dat als traktorbestuurder werkzaam is of als zodanig wordt opgeleid een
indikatie kan vormen, omdat het, zeker ^zien de lage inkomsten van traktorbestuur—
ders, wijst op de mate waarin boeren het werk met de machines op zich willen nemen.
Zie tabel 13·

Tabel 13.

Aantal traktorbestuurders en aantal boeren met een opleiding tot
traktorbestuurder.
1
Aantal traktorbestuurders in

2
Aantal in het MTS opgeleiden

het MTS in duizend

in elk jaar, in duizend

1931

50

136

19^3

171

261

1935

363,7

281

1937
1939

588,7
690,0

343,4
267,5

In het t o t a a l beloopt het aantal a g r a r i ë r s dat voor traktorbestuurders in de t r a k t o r
s t a t i o n s i s opgeleid in 1939 tegen de 2,4 miljoen mensen. Het aantal in de landbouw
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41
1,3 per traktor in 1934 tot 1,6 per traktor in 1939·
Het verschil tussen het aantal opgeleide traktorbestuurders en het aantal als zodanig werkzaam moet worden
gezocht in de zuigkracht van de industrie. Het MTS wordt mede gehruikt om "boeren
voor te bereiden op taken in de industrie. Daarbij komt dat de beloning van traktoj>bestuurders zeker de eerste jaren na de kollektivisatie achterblijft bij die van de
gewone kolchozboeren} deze achterstand werkt uiteraard een hoge mate van doorstroming
in de hand.
De arbeidsproduktiviteit zou ook een aanwijzing kunnen zijn voor de aanvaarding van
het machinegebruik, ze wijst immers op een "vruchtbaar samengaan" van mens en
machine in de landbouw. De ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit is tot 1937
weliswaar negatief, bij de belangrijkste voedsel granen, waar de mechanisatie zich
het verst heeft ontwikkeld, stijgt ze tussen het eind van de twintiger jaren en het
eind van de dertiger jaren toch ongeveer met éénderde. Er is een duidelijk verband
tussen de produkten waarbij de mechanisatie ver is gevorderd en de toename van de
42
arbeidsproduktiviteit.

Gegevens betreffende het aantal agrariè'rs dat met landbouwmachines overweg kan en
betreffende de arbeidsproduktiviteit vormen aanwijzingen dat de boeren zich aan het
veranderende produktieproces hebben aangepast. Als dat inderdaad een indikatie is
van de mate waarin de overheid en de Partij zich voor een "ekonomisch" opvoedings—
proces hebben ingespannen, houdt dat in dat dit opvoedingsproces het enige onderdeel
is van de politieke vorming dat in de Sowjet-Unie aanwezig is. Voorzover politieke
ontwikkeling door de overheid wordt bevorderd door politieke vorming is ze uitsluitend op aanpassing van de boeren aan veranderingen in het produktieproces gericht.

Paragraaf 4: Het agrarisch inkomen
Vóór de kollektivisatie bestaat het inkomen van de kleine boeren uit de eigen
landbouwopbrengsten, dat van middelgrote en rijke boeren ook uit de verkopen van
een deel van de opbrengst aan de staat en in mindere mate aan de ongeorganiseerde
markt. In de kolchozen wordt het inkomen gevormd door wat er van de landbouwopbrengsten overblijft na leveranties aan staat en MTS, en uit de opbrengst van een parti—
kulier stukje grond. Het gabruik daarvan wordt echter pas na enige jaren algemeen
toegestaan; dan wordt ook de verkoop van de eigen produkten op de kolchozmarkt mogelijk.

In 1931 wordt officieel de genormeerde werkdag (trudoden) als betalingsbasis ingevoerd. De hoeveelheid landbouwprodukten die per werkdag wordt geleverd blijft gedurende de meeste jaren ongeveer op hetzelfde nivo, het aantal werkdagen neemt

echter toe

- 154 ал 257 in 1932 tot 437 in 1938. Daardoor kan er per gezin toch

verbetering optreden in het inkomen na het dieptepunt in 1932.

п

In samenhang met

de verbeterde handelsmogelijkheden op het platteland na 1932 wordt het gedeelte van
het kolchozinkomen dat in geld wordt uitbetaald verhoogd van gemiddeld een kwart in
193^ naar iets meer dan de helft in 1938.44 De opbrengst per gewone werkdag op de
kolchozgrond levert alles bij elkaar echter nog niet de helft op van een dag werken
op het eigen lapje grond.45
Het totale inkomen daalt, ook al door de feitelijke onmogelijkheid eigen grond te
bebouwen of eigen vee erop na te houden, zeer sterk tussen 1930 en 1932. In dat
laatste jaar leidt de daling van de landbouwopbrengst die voor de boeren beschikbaar
is tot hongersnood op het platteland en met name in de belangrijke graangebieden,
zoals de Oekraïne, het noorden van de Kaukasus en het Midden- en Beneden-Wolgagebied.
Het aantal slachtoffers is uiterst moeilijk aan te geven omdat de hongersnood volgt
ι

op een periode waarin enige miljoenen boeren — Conc^uest spreekt zelfs van vijf 8. zes
miljoen

- naar het noorden van Rusland en het Aziatisch gedeelte van de Sowjet—

Unie worden gestuurd en omdat ze voorafgaat aan de periode van de grote zuiveringen
waarin nogmaals enige miljoenen mensen omkomen. De meeste schattingen van het aantal
slachtoffers speken van ongeveer vijf miljoen mensen.
Na deze zeer slechte tijd treedt er een langzame stijging op van het gemiddelde
agrarische inkomen die tot de Tweede Wereldoorlog blijft aanhouden, maar het inkomenspeil van vóór de kollektivisatie wordt niet meer bereikt. Alleen het werk op de
eigen grond levert evenveel op als in die vroegere periode.49 Toch zijn de boeren
niet zo heel slecht af na 1933-1934, zoals een korte vergelijking met de lonen in
de industrie leert. De arbeidslonen in de industrie stijgen weliswaar nominaal voortdurend, maar de koopkracht ervan daalt door inflatie. In 1928 kunnen van één loon
50
zes mensen onderhouden worden, 1932 nog vijf en in 1936 nog slechts gemiddeld 2,24·
Ook daarna zet deze daling zich voort, dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van
het agrarisch inkomen dat van de geldontwaarding weinig last heeft. Vanaf 1934 ligt
het inkomenspeil van de agrariërs boven dat van de industriearbeiders. Dat is waarschijnlijk mede een gevolg van het verschil in arbeidsdagen; de boeren maken er
steeds meer terwijl het aantal arbeidsuren in de industrie ongeveer gelijk blijft
of zelfs iets daalt. 51
Het konsumptiepatroon van voedsel in de steden verschuift tussen 1928 en 1932 van
veeteeltprodukten, granen en aardappelen naar uitsluitend het basisvoedsel (granen
en aardappelen), waarvan dan wel per hoofd veel meer verbruikt wordt. De boeren
52
gebruiken in 1932 echter van alle produkten minder dan in 1928. De eerste jaren na
de kollektivisatie zijn het dus de boeren die de grootste daling in inkomen en
konsumptie ondervinden. De tweede helft van de jaren dertig hebben zij hun achter—
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het nivo van vóór de kollektivisatie blijven.
De inkomensverdeling in de kolchozen geschiedt aanvankelijk weinig systematisch.
Het komt zowel voor dat er beloning plaatsvindt op grond van arbeidsprestatie als
op basis van het aantal gezinsleden. De in 1931 ingevoerde trudoden is gebonden aan
een tijdseenheid, gedurende welke er arbeid is verricht en aan de aard van de
verrichte arbeid. Per gewone dag worden er voor verschillende soorten werkzaamheden
ook uiteenlopende aantallen trudodni uitgegeven, maar beloning geschiedt uitsluitend
op grond van verrichte arbeid. De precíese waarde van een trudoden is eerst vast te
stellen wanneer na de oogst bekend is welk gedeelte er voor de kolchozniki beschikbaar is. Deze betaling naar arbeid is kenmerkend voor de artel, de vorm van de kolchozen
die na de kollektivisatiekainpanje vrijwel als enige blijft bestaan.

Het beloningssysteem in de kolchozen heeft door het uitsluitende kriterium van de
arbeid een socialistisch karakter« Bezit als inkomstenbron, zoals in de TOZT aanwezig, is weggevallen terwijl aan de andere kant nog niet is overgegaan op een verdeling van de

beschikbare landbouwopbrengst naaf behoefte, zoals voor de koimnunes

in de jaren twintig kenmerkend is. Dit socialistisch karakter van de beloning moet
problematisch zijn gezien het feit dat er niets gedaan is aan de politieke vorming
en de "praxis" hier dus vooruitloopt op de ontwikkeling van het politieke, denken.
Terwijl materiele arbeidsstimuli zeker in de eerste jaren vrijwel volledig ontbreken
ddor de aanhoudende daling van het inkomen, wordt er niet gewerkt aan het verhogen van
het belang van niet-materiële stimulansen, maar wordt er wel een socialistisch be—
loningsprincipe ingevoerd. Er lijkt hier een inkongruentie te bestaan tussen nivo
van politiek bewustzijn en inkomensvonning.
Paragraaf 5 : Konklusies
De ekonomische ontwikkelingen vanaf 1930 wijzen in de richting van een zeer sterke
surplusmobilisatie ten bate van de in nog sterker mate toenemende industriële
investeringen en konsumptie, en in de richting van een gelijktijdig beginnende mechanisatie van de landbouw. Al deze ontwikkelingen verlopen in een ongeëvenaard
tempo.

5-1

De surplusmobilisatie wordt opgevoerd bij gelijkblijvende of zelfs afnemende

landbouwopbrengsten, dus ten koste van het agrarisch inkomen, dat dan ook tot
beneden het minimaal noodzakelijk levensnivo daalt.

Tussen deze ontwikkelingen op het gebied van surplusmobilisatie en mechanisatie ligt
toch een zeker tijdsverschil: de mobilisatie neemt al toe nog voor de mechanisatie
tot veel grotere opbrengsten ^leid kan hebben. De boeren moeten zich zo tijdelijke
offers getroosten voor de versnelde mechanisatie en industrialisatie en dat zonder

- 156 dat ze daartoe in een proces van politieke vorming gemotiveerd zijn. Uiet alleen
ontbreekt politieke vorming nagenoeg, al evenmin worden de voorwaarden
voor politieke aktiviteit van de "boeren "binnen de kolchoz geschapen. De Kommunistische Partij doet maar weinig pogingen de hoeren in haar gelederen te betrekken
of de boeren zelf kollektieve bedrijven te laten oprichten. Het zijn industriearbei—
ders. soldaten en stedelijke funktionarissen die de boeren moeten mobiliseren en
die de nieuwe organisatiestruktuur op het platteland vestigen. Ook binnen de nieuwe
bedrijfsvonnen ontbreken in hoge mate voorwaarden voor een proces van politieke
vonning en voor politieke aktiviteit van de boerenbevolking. Het voorkomen van een
zeker "ekonomisch" opvoedingsproces wijst erop dat van de boeren vooral aanpassing
aan verandering in het agrarisch produktieproces wordt verlangd in een landbouwbeleid
dat gericht is op ekonomische en met name industriële ontwikkeling. Waar die aanpassing van de boeren aan het beleid van ekonomische ontwikkeling uitblijft of tekortschiet in de ogen van de overheid worden dwangpiaat regel en gebruikt om de kollektieve
bedrijven, en het beleid daarbinnen, door te zetten.

Dat betekent overigens niet dat de boeren uitsluitend in het kader van de ekonomische
ontwikkeling figureren. Er is een enorme vooruitgang op onderwijs- en kultureel
gebied, waaraan hier voorbij is opgaan, maar die met name door Wilber als een van
de redenen wordt beschouwd voor de relevantie van het Sowjet-model voor ontwikkelingslanden.

Zo wijst hij op de vorderingen die er in Centraal-Azië gemaakt zijn bij

het uitroeien van het analfabetisme, dat tussen 1926 en 1939 terugloopt van meer dan
tachtig procent van de bevolking van 9 tot 49 jaar tot mirder dan twintig procent.
Gevolgen voor de politiek zijn er op korte termijn niet. Wel kan de vooruitgang op
onderwijsgebied worden gezien als een voorwaarde voor politieke vorming op zeer
lange termijn, de politieke ontwikkeling blijft dan toch ten achter bij de ekonomische.

Alle ontwikkelingen in de Sowjet-Uhie tesamen laten een inkonsistentie zien wanneer
ze worden vergeleken met de modellen die in hoofdstuk IV zijn geschetst. Het landbouwbeleid is inkonsistent, maar wel konsekwent. Een tweetal doeleinden, vergroting van het surplus en verbetering van de produktietechniek in de landbouw, wordt
konsekwent nagestreefd, de organisatievormen die daartoe wezenlijk zijn worden geschapen. Gedurende de eerste jaren is de surplusvergroting in de landbouw veel
sterker te merken dan de mechanisatie, die pas op wat langere termijn effekt sorteert.
De politieke vorming, als belangrijkste nevendoel van de industriële vooruitgang
wordt nagenoeg verwaarloosd. De organisatievorm waarin ze het best kan geschieden
ontbreekt jarenlang en wanneer ze van de grond komt dient ze uitsluitend produktie—
doeleinden. Materiële en immateriële arbeidsstimuli zijn ^durende langere tijd
afwezig, terwijl

arbeid toch het enige kriterium is op grond waarvan de inkomsten

verdeeld worden. Dat laatste past in het beleid van surplusmobilisatie en mechanisatie, waarin de arbeidsinzet gemaximaliseerd wordt en individueel bezit het na^
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De exklusieve koncentratie op ekonomische ontwikkeling past in het kader van een
beleid van absolute ekonomische prioriteit. De landbouwstruktuur wordt zo veranderd
dat er alleen nog organisatievormen blijven bestaan die in het kader van ekonomische
ontwikkeling dienstig zijn. Binnen deze organisatievonnen wordt het beleid gericht
op surplusmobilisatie, nodig voor industriële ontwikkeling en mechanisatie voor
landbouwontwikkeling. In zoverre is het beleid konsekwent. Met name de nadruk op
surplusmobilisatie vereist echter ook dat de politieke ontwikkeling bevorderd wordt om
tenminste ervoor te zorgen dat de boeren zich ook zonder direkt materieel voordeel
inzetten voor ekonomische ontwikkeling. Politieke vorming vindt echter niet of
nauwelijks plaats, maar wel daalt het inkomen van de boeren zeer sterk, met alle
ook ekonomische gevolgen vandien zoals de achteruitgang in produktiviteit, de grote
(en noodzakelijk^ aandacht voor het eigen lapje grond en een verwaarlozing van de
eigenlijke kolchozwerkzaamheden. Eventuele latere politieke vorming wordt door dit
alles bij voorbaat vrijwel onmogelijk gemaakt.
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Paragraaf 1 : Algemene opmerkingen over het beleidsproces
In dit hoofdstuk wordt opnieuw ingegaan op de doelen

van het landbouwbeleid, zij

het vanuit een ander uitgangspunt. Hebben de vorige hoofdstukken de ekonomische
en politieke ontwikkeling in de kollektivisatieperiode tot onderwerp gehad, in dit
hoofdstuk komt aan de orde in hoeverre de verschillende ontwikkelingen in het algemeen bedoeld zijn geweest volgens degenen die het beleid gevoerd hebben. Daarbij
worden de schriftelijke en mondelinge uitingen van de beleidvoerders

als indikatief

voor hun bedoelingen beschouwd. Ook wordt ^refereerd aan opinies die de beleid
voerders beïnvloed kunnen hebben. Het beperkte aantal dokumenten dat ter beschikking
staat laat in het algemeen een systematische inhoudsanalyse niet toe. Een dergelijk
1
systematisch of ook chronologisch overzicht is ook niét de bedoeling. Volstaan
wordt met het aangeven van ontwikkelingen in het denken over de landbouw, aan de
hand van wat er in het industrialisatiedebat naar voren wordt gebracht, van artikelen en redevoeringen van Josef Stalin en van een aantal partijbesluiten en andere
dokumenten.
In het industrialisatiedebat worden uiteenlopende meningen naar voren gebracht over
de manier waarop de ekonomische ontwikkeling in de Sowjet-Unie plaats zou moeten
vinden. Een van de centrale punten in de langdurige diskussie, die in het midden
van de jaren twintig plaatsvindt, is de relatie tussen landbouwsektor en industriële
sektor in het groeiproces en meer specifiek de manier waarop de landbouw moet bijdragen aan industriële vooruitgang. In 1929 is het debat verstomd. Stalin heeft een
meer dan overheersende plaats in het proces van beleidsvorming en de meeste vooraanstaande partijleden die een aandeel hebben geleverd in het debat zijn in ieder geval
uit de partijleiding verdwenen. Niet alleen het beperkte aantal dokumenten, ook het
karakter van de besluitvorming· in deze fase van "thermidorische reaktie" en de
"epoche der epigonen" zoals onder anderen Trotzky deze tijd karakteriseert, recht—
2
vaardigt de belangrijke
plaats die hier voor Stalin wordt ingeruimd.
De oprechtheid van beleidsuitingen is een probleem apart. Omdat zowel de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden onderzocht zijn als beleidsdokumenten nu ter
kontrole aan een onderzoek worden onderworpen behoeft uitsluitend op de merites
van de beleidsdokumenten in te worden gegaan wanneer de bedoelingen die daaruit
spreken niet zouden overeenkomen met de ontwikkelingen die er zijn beschreven.
Gebrek aan informatie bij de beleidsvoerders kan een verschil doen ontstaan tussen
de gewenste ontwikkelingen (de beleidsbedoelingen) en de werkelijke ontwikkelingen
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hoge mate afhankelijk van partijleden en anderen die deze infonnatie van de
"grass-roots" doorgeven aan de overheidsnivoos waarop het beleid wordt ontworpen.
In het bijzonder is negatieve feedback van grote importantie, d.w.z. informatie
die aangeeft dat grote wijzigingen in het beleid noodzakelijk zijn om de beleidsdoeleinden te bereiken. Negatieve feedback informatie treedt vanaf het eind van
de jaren twintig weliswaar moeilijk aan de dag, geheel ontbroken heeft ze toch niet.
Ook Stalin refereert wel aan berichten over moelijkheden die bijvoorbeeld zijn ondervonden bij de kollektivisatie en later ook over de weinig rooskleurige toestand van de
kolchozniki. De behoefte aan dit soort informatie is echter nooit zo erg groot geweest en het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de kollektivisatieperiode maar
heel weinig van die infonnatie bij de beleidvoerders terechtkomt. Met name Lewin
heeft gewezen op gebrek aan informatie dat ten grondslag ligt aan de betrokken be—
leidsbeslissingen. Stalin zelf draagt daar voortdurend aan bij door de "almost
automatic growth of the pressure which (he) exercised upon the whole political life
of the country. The defeat of each successive opposition violently narrowed the
margins within the free expression of opninion was possible ... The alternative to
submission was an ostracism doubly unbearable; for it was pronounced against the
"offender" not by a class enemy but by his associate in the revolution, and it left
the "offender11 incapable even of crying in the wilderness".

De invloed die het industrialisatiedebat op latere beslissingen heeft gehad is
moeilijk aan te geven. Stalin heeft zich in het debat nooit op bepaalde standpunten
vastgelegi en wanneer er konsekwenties getrokken moeten worden uit de ideeën en het
beleid moet worden vastgelegi, verdedigt hij uiteenlopende standpunten.

Бвп aantal

van zijn ideeën is echter terug te voeren tot posities die in de diskussie al eerder
door anderen zijn ingenomen.

Paragraaf 2: Het industrialisatiedebat
Aan het industrialisatiedebat nemen de meeste leden van de partijleiding deel,
7

evenals vele andere vooraanstaande ekonomisten.

In de diskussie spelen overwegingen

van buitenlandse politiek een rol, terwijl ook de politieke toestand op het platteland aan de orde komt. Zowel de reikwijdte van de onderwerpen van diskussie als
het aantal deelnemers rechtvaardigt een kort overzicht van de belangrijkste standpunten.

Tot 1925 liggen de posities die de verschillende partijleiders innemen ten opzichte
van het probleem van de ekonomische vooruitgang niet ver uit elkaar, waarbij wellicht voor Trotzky een uitzondering gemaakt moet worden. Tijdens de NEP ligt de
nadruk op de bijdrage die de landbouw als ekonomische sektor aan de andere sektoren
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verbond sluiten met kleine en ook met middelgrote boeren om dezen tot de koîîpera—
Q

tiegedachte te brengen. De kulakken moeten'benadeeld en geïsoleerd" worden , in
feite wordt er echter niets tegen hen ondernomen en Nikolai Bucharin roept de
boeren zelfs op zich te verrijken. Op de XlVe Partijdag, eind 1925 moet hij deze
opmerking terugnemen omdat ze te ver zou gaan, maar de denkbeelden die erachter
Q

liggen blijft hij voor juist houden. De kapaciteit van de interne markt moet volgens Bucharin als het centrale probleem worden gezien omdat akkumulatie bij de
10
boeren een noodzakelijke voorwaarde is voor industriële akkumulatie.
Daarmee heeft
Bucharin een eerder ingenomen standpunt verlaten. Ten tijde van de burgeroorlog
geeft hij nog een rechtvaardiging voor mobilisatie van landbouwprodukten, waarbij
dwangnaatregelen gebruikt worden. Deze dwang zou een ekonomische basis hebben,
direkt, omdat de boeren zelf belang hebben bij industriële ontwikkeling en indirekt,
omdat ze het herstel van'feodale of ook vroeg-kapitalistische verhoudingen op het
11
platteland tegengaat.
In de NEP—periode is de overheersende geachte er een van produktenuitwisseling.
Het konsumptie— en spaarpatroon van de boeren moet de basis zijn van de ekonomische
ontwikkeling. Bucharin en Stalin delen de gedachte dat het socialisme onafhankelijk
van het buitenland moet worden opgebouwd en dat niet op spoedige wereldrevolutie en
12
uitgebreide steun uit het buitenland verwacht mag worden.
De Sowjet-Uhie zal een
revolutionaire ontwikkeling moeten doormaken, waaraan de boeren moeten meewerken
door de vorming van koöperaties en

bevordering van de uitwisseling tussen stad en

platteland.

Tegenover het idee van de vrijwillig uitwisseling ten bate van landbouw en industrie,
legt Preobrazjinski als belangrijkste vertegenwoordiger van de "linkervleugel" in
steeds sterker mate de nadruk op industriële vooruitgang op basis van belasting van
de landbouw. Niet de konsumptie maar door de overheid overgehevelde bespraringen
in de landbouw moeten de basis vormen van de industriële opbouw. Preobrazjinski ziet
de landbouw als een (voor)kapitalistische sektor, waarvan het surplus moet worden
toegevoegd aan de hoeveelheid produktiemiddelen die in de socialistische sektor,
dat is de industrie aanwezig zijn. De overheid moet een mono po list ich1, prijsbeleid
voeren waarin landbouwprodukten zo goedkoop mogslijk worden ingekocht en duurder
worden verkocht: "la concentration de toute la grande industrie du pays entre les
mains d'un trust unique, 3. savoir 1 τ Etat ouvrier, accroît a une degree immense les
possibilités de mener, sur la base du monopole, une politique des prix qui ne soit
qu'une autre forme de l'imposition fiscale de 1,économie privée".1 3 Onder druk van
dit prijsbeleid en ook van niet-«konomische maatregelen, waarbij overigens dwang
niet wordt genoemd, splijt de landbouwstruktuur die dan nog vooral uit kleinbedrijven
bestaat. Een deel blijft "kleine produktie", een deel gaat over op kapitalistische
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cooperation qui constitue un type particulier de transition de la petite production
au socialisme".
Preobrazjinski sluit met zijn wet van de "primitieve socialistische akkumulatie"
15
expliciet aan bij Marx' theorie van de "primitieve kapitalistische akkumulatie".
Zowel Bucharin als Preobrazjinski gaan ervan uit dat de koöperatievonnen in de
landbouw speodig zullen ontstaan, bij Bucharin dienen ze de goederenuitwisseling
tussen stad en land en leiden ze tot produktievergroting, die tot verdere uitbreiding
van de goederenuitwisseling voert. Bij Preobrazjinski zal de nieuwe koëperatievonn
waarvan hij spreekt zich nog moeten ontwikkelen. Het staatsmonopolie kan daartoe
een bijdrage leveren; socialistische organisatievormen ontstaan volgens hem min of
meer onder druk van een staatsmonopolie in de surplusvorming. De monopolistische
belastingheffing zal dan afnemen en zich op de overgebleven kapitalistische sektor
richten.
Stalin houdt zich aanvankelijk in het debat op de vlakte. Bij de standpunten die hij
later inneemt wordt het veelal van meer belang geacht niet zozeer op de waarde ervan
16
in te gaan alswel op faktoren van machtspolitiek die eraan ten grondslag liggen.
Hij gebruikt de verschillende standpunten eerst als aanval tegen Trotzky, vervolgens
tegen andere vertegenwoordigers van de linkervleugel, waaronder Preobrazjinski en
tenslotte tegen de rechtervleu^l, waarbij Bucharin. De meesten worden later in de
Moskouse processen veroordeeld en konfonn eis en vonnis terechtgesteld. De graajti—
krisis van met name 1928 waarin Stalin duidelijk partij kiest lijkt er echter mede
debet aan dat de centrale ideeSh van de linkervleugel in latere beslissingen terug
te vinden zijn. "Le premier "tournant a gauche", celui de l'hiver 1928, constituait
17
un changement non prémédité, mais imposé par les circonstances."

Paragraaf 'a Stalin
Tot 1927 uit Stalin zich in de ^est van de tijd door verhoogde fiskale druk op de
boeren af te wijzen en vast te houden aan de ideeSh die ten grondslag liggen aan de
In
NEP. Op het XVe Partijkongres in december 1927 komen de problemen met de graanvoor—
zieningen daarentegen meer in de belangstelling te staan. De politieke relatie van
de arbeiders met de verschillende kategorieën boeren en in het bijzonder met de
middelgrote boeren verschuift naar de achtergrond. Stalin spreekt over de industrie
die in voldoende mate groeit en de landbouw die daarbij ten achter blijft. Koliek—
tieve bedrijven worden alsoplossing voor de landbouwproblemen — die met name mo—
bilisatieproblemen zijn — genoemd.19
Terwijl er in 1926 nog slechts verspreide moeilijkheden zijn bij de surplusmobili-
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satie en er optimisme heerst over de afloop van de mobilisatiekampanje,

en ook in

1927 de surpiusmobilisatie goed begint, beginnen in september-olrtober 1927 de eerste
tekenen van een rampzalige ontwikkeling zichtbaar te worden. Weliswaar wordt in het
oogstjaar 1927-1928 bijna evenveel graan door de overheid verkregen als in 1926—27»
maar in december 1926 is meer dan tweederde van alle graan binnen terwijl de kampanje
op het eind van 1927 zo slecht verloopt dat in december 1927 nog niet de helft
21
binnen is.
Het XVe Partijkongres toont de weerslag van deze ontwikkeling. Stalin
uit zich als algemeen sekretaris van de Partij wel heel erg voorzichtig ("the rate
pp
11

of development of our agriculture cannot be regarded as quite satisfactory )

en

hij spreekt ook slechts heel kort over deze mobilisatieproblemen. Vanaf deze tijd
tot aan de kollektivisatiekampanje hebben redevoeringen en artikelen van Stalin over
de landbouw echter een vast patroon. Berst worden de moeilijkheden bij de graan—
mobilisatie behandeld, vervolgens worden de mogelijkheden genoemd die kollektivisa—
tie te bieden heeft. Als voordelen komen vooral naar voren een betere mobilisatie
van het surplus en een beter verloop van de mechanisatie. Bij voortduring wordt
na het XVe Partijkongres kollektivisatie in het licht geplaatst van de mobilisatie—
23
moeilijkheden.
Het ligt dan ook voor de hand de uiteindelijke beslissing over de
kollektivisatie terug te voeren tot de mobilisatieproblemen die er steeds opnieuw
24
zijn.
Zo spreekt Stalin op 11 juli 1928 voor het Plenum van het Centraal Kommitee en gaat,
wanneer hij het over de landbouw heeft, weer uitgebreid in op de mobilisatieproble
men. N'a een verwijzing naar wat er de dag tevoren over het graanprobleem gezegd is,
plaats hij opmerkingen over de kollektieve bedrijven in het kader van het graan
probleem:
"If we do not supplement this task (of developing individual peasant farming), with
the new tasks of developing collective farms and state farms, we shall not solve
the grain farming problem and shall not escape from our difficulties, either in
the sense of socialist transfonnation of our national economy, ... or in the sense
η 25
of ensuring the country definite reserves of marketable grain .
Daarbij spreekt
Stalin over de kollektieve bedrijven als ekonomische machtscentra

ал de werkende
26
klasse op het platteland, naast de Sowjets als politieke machtscentra.
De plaats van de boeren in de ekonomische ontwikkeling wordt in deze tijd al door
Stalin gekarakteriseerd als die van een bevolkingsgroep die een "tribuut" levert
voor industriële en agrarische ontwikkeling. Hij wijst op de prijsverschillen tussen
industriële konsumptiegoederen en landbouwprodukten, die een extra belasting vormen
voor de boeren, Deze belasting moet de industriële ontwikkeling bekostigen die dan op
27
haar beurt weer de levensstandaard van de plattelandsbevolking kan verhogen. De
mobilisatieproblemen hangen dus samen met het distributiebeleid. Geen direkte inkomensverbetering wordt de boeren in het vooruitzicht gesteld, alleen voordelen op lange
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tussen de regels, maar het woord "tribuut" spreekt voor zichzelf. Slechts een
enkele keer wijdt Stalin enkele woorden aan de technische kanten van het produktie—
proces en komt hij met korte-termijnvoordelen voor de produktie, zoals bijvoorbeeld
uitbreiding van de kultuur grond.

In 1928 geeft Stalin aan dat er grote bedrijven zullen worden geschapen in de landbouw en dat daarbij niet de kapitalistische maar de socialistische organisatiewijze
gevolgd zal worden: "Our Party has chosen the socialist way of creating large farms
29
in agriculture".
In deze kontexi; spreekt hij van socialistische grootbedrijven
als noodzakelijke voorwaarde voor mechanisatie. In 1929 maakt hij, wanneer de kollektivisatie begonnen is, een onderscheid tussen de meer ontwikkelde kollektieve
bedrijven en die welke zich nog bevinden in "the manufacture period of collective
farm development and are based on peasant farm implements". In dit primaire stadium
kan het kultuurgebied in ieder geval flink uitgebreid worden.

De aandacht voor

andere voordelen van kollektivisatie dan surplusmobilisatie en mechanisatie is met
dit al vrij gering, terwijl de mechanisatie uitsluitend aan de orde komt bij bespreking van de problemen met de graanvoorziening.

Ook vanaf 1930 blijft de graanmobilisatie een centraal thema met betrekking tot de
landbouw; de ontwikkeling van de mechanisatie komt nauwelijks ter sprake. Op het
XVIIe Partijkongres (1934) komt de stand van de mechanisatie dan wel aan de orde,
31
maar na de graanproblemen.
Het belang dat aan politieke vorming wordt gehecht lijkt
gering en daarmee ook aan de manier waarop de kollektivisatie tot stand zou moeten
worden gebracht, omdat daarin duidelijk wordt in welke mate boeren worden geacht
een proces van politieke vorming doorgemaakt te hebben voor de kampanje begint. In
het industrialisatiedebat wordt het punt ook al nauwelijks aangeroerd. Wanneer er
waarde zou zijn gehecht aan politieke vorming, had deze zich toch vooral op de
kategorie van de arme boeren moeten richten en zouden deze boeren bij de kollektivisatie een centrale plaats zou moeten innemen. De mogelijkheden en het sukses van de
kollektivisatie worden echter afgemeten aan de reaktie van de middelgrote boeren.
Veel meer dan over de kategorie van de dorpsarmoe spreekt Stalin over de middelgrote
boeren en over hun reaktie op de invoering van kollektieve bedrijven. Boeren die
ekonomisch van weinig belang zijn — zeker in het kader van de surplusmobilisatie —
32
zijn ook bij de kollektivisatie blijkbaar weinig belangrijk:
"... the middle
peasant is joining the collective farm. And that is the basis of that radical change
in the development of agriculture that constitutes the most important achievement
of the Soviet government during the past year", aldus Stalin in een artikel in de
Prawda in november 1929·
De aard van het kollektivisatieproces is door Stalin vóór de kampanje begint nog
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spontane beweging van de boeren, maar op basis van hulp die ze ontvangen in de
produktiesfeer. Zij vallen de arbeidera bij, "and join the collective-farm movement",
die ze dus niet zelf begonnen zijn.34 Het is deze versie van een spontane, maar
niet zelf begonnen ontwikkeling die zeer lang de officiële versie van de kollektivi35
satie zal blijven.
Twee maanden na het ontstaan van deze versie van spontaniteit
op basis van bijstand van de arbeiders maakt Stalin al duidelijk dat volledige
spontaniteit uit den boze is. De socialistische steden moeten het platteland leiden
door zelf de landbouw en het platteland in het algemeen te transformeren in de
richting van het socialisme. Dit geldt zowel voor de kleine als voor de middelgrote
boeren.

De boeren onderstetmen de beweging op het platteland alleen nog in meer

of mindere mate aktief. Problemen van de leiding van de kollektieve bedrijven komen
op de voorgrond. Ervaren kommunisten uit de steden moeten zorgdragen voor een sterke
organisatie en voor de uitstoting van saboterende elementen: "It is primarily a matter
of who stands at the head of collective farms and who leads them", zegt Stalin nog
in 1933. 3 7
Deze organisatorische problemen komen pas aan de orde wanneer zich al ernstige
moeilijkheden hebben voorgedaan bij de kollektivisatie, die Stalin ertoe doen besluiten de kampanje halverwege voorlopig op een laag pitje te zetten. De spoedige
hervatting van de kollektivisatie wijst ook al op een prioriteit voor ekonomische
doeüépi

die op korte termijn te verwezenlijken zijn, zoals de surplusmobilisatie.

Organisatorische en meer in het algemeen politieke problemen zijn in deze korte
tussenperiode in de eerste helft van 1930 nauwelijks te klaren.

De Partij kan de mate van politieke ontwikkeling van de boeren moeilijk hebben overschat, gezien de gering aantrekkingskracht van koöperaties of kollektieve bedrijven
tot dan toe, en gelet op de akties die tegen kulakken en middelgrote boeren worden
ondernomen in 1928-1929· Bij deze akties in het kader van de mobilisatiekampanje
houdt Stalin zich persoonlijk met westelijk Siberië en de Oeral bezig en de mobilisatiemethode wordt dan ook bekend als de "Oeral-Siberische-methode". Nove zegt
hiervan: "In retrospect this must be regarded as a great turning'-jieriod in Russian
history. It upset once and for all the delicate psychological balance upon which
the relations between party and peasants rested, and it was also for the first time
that a major policy departure was undertaken by Stalin personally, without even the
pretence of a central committee or politbureau decision".

Deze opmerking over het

psychologisch evenwicht is zeker terecht: de akties in 1928-29 richten zich ook tegen
middelgrote boeren en zij zijn het die minder dan een jaar later voor het sulcses van
de kollektivisatie moeten zorgen. Dat sukses lijkt wel erg twijfelachtig, wanneer
men let op de tegenwerking die de boeren leveren.
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versterking van de landbouworganisaties door uitzending van kader uit de steden.
Politieke aktiviteiten van de "boeren in de kolchozen komen helemaal niet aan bod.
Feitelijk is Trotzkys begrip van de "militarisering1 van de arbeid, in het begin
van de jaren twintig gelanceerd, in de landbouw overgenomen. De arbeidsorganisaties
zijn daarin gericht op ekonomische vooruitgang. Politieke aktiviteiten buiten het
produktieproces worden zelfs tegengegaan, voorzover ze geen direkte heilzame werking
hebben op het produktieproces.39

Paragraaf 4'· Officiële richtlijnen

Tot slot van het overzicht van de officiële beleidsdoeleinden een beknopt overzicht
van een aantal officiële richtlijnen, waaronder het kolchozstatuut van 1930 en dat
van 1935· Met deze richtlijnen kan het beeld van de officiële beleidsdoelstellingen
wellicht nog iets aangevuld worden. De richtlijnen die vervat liggen in de eerste
twee vijfjarenplannen (1928-1932 en 1933-193?) blijven buiten beschouwing. Afgezien
van de plancijfers met betrekking tot de mechanisatie blijken alle cijfers min of
meer slagen in de lucht. Jasny spreekt zelfs van "bacchanalian planning'.

Een

van de weinige konklusies die de plannen en de vervulling ervan toelaten is dat de
mechanisatie blijkbaar hoge prioriteit heeft ganoten.

De officiële reglementen van de kolchozen worden in het kolchozstatuut vastgelegd.
Het eerste modelstatuut voor kolchozen dateert van 1 maart 1930. Het wordt officieel
slechts als voorbeeld aangeprezen om richting te geven aan de statuten van de kolchozen
die zouden ontstaan, in feite wordt het als het statuut voor elke kolchoz afzonder—
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lijk geïnterpreteerd. Afwijkin^n ervan komen niet voor.
In 1935 worden nieuwe
regels uitgevaardigd, te samen een nieuw statuut vormend dat op een aantal punten afwijkt van het eerste statuut.
Beide statuten bevatten een eerste algemeen gehouden artikel als inleiding waarna
in artikel 2 de grondeigendom wordt geregeld. Pas in het tweede statuut komt daarin
een bepaling voor over het land dat door de kolchoznik voor eigen rekening beschouwd
kan worden; er worden richtlijnen voor de omvang van het lapje grond gegeven, (in
19^0 staat er nogal kryptisch dat die lapjes grond er zijn, maar dat ze door het
kolchozbestuur vergroot of verkleind kunnen worden). De persoonlijke bezittingen
van de kolchoznik krijgen in 1935 over de hele lijn meer aandacht dan in 1930, wanneer het bij vage vermeldingen blijft. In 1930 worden onder de aktiviteiten vermeld
uitbreicLing van de bebouwde o ppe irvi akte, volledige benutting van alle produktiemiddelen, mechanisatie en nog een zevental andere aktiviteiten of doelstellingen. De
leveringsplicht wordt in het laatste artikel genoemd, onder het hoofd "betrekking3n
met het kolchozsysteem". Met de regionale kolchozvereniging moet volgens het artikel
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geregeld, ze maken het belangrijkste onderdeel uit van de bindingen die de kolchoz
met meeromvattende organisaties heeft.
In 1935 wordt de levering van Produkten tot onderdeel van de eerste aktiviteit ge
maakt: "Das Artikel verpflichtet sich, seine kollektive Wirtschaft planmäszig unter
Befolgung der von den Organen der Arbeiter- und Bauemregierung aufgestellten landwirtschaftlichen Produktionspläne und der Erfüllung der Pflichten gegenüber dem
42
Staat zu führen".
In 1935 worden op de eerste plaats de leveranties aan de staat
en aan het MTS vermeld. Van de verschillende doelstellingen wordt de "verhoging van
het kulturele en politieke nivo" van de leden in beide statuten op de voorlaatste
plaats genoemd, in 1930 gevolgi door verbetering van de levensomstandi^ieden van de
leden. Ook alle andere aktiviteiten of doelstellingen worden in 1930 en 1935 in
dezelfde volgorde geregeld. Is de regsling van de surplusmobilisatie verschillend,
mechanisatie krijgt in beide statuten een belangrijke plaats toegewezen en politieke
voming wordt pas na alle ekonomische doeleinden genoemd. Opvallend is wel de vermelding van de uitbreiding van het kultuurgebied in 1930

als een van de belang-

rijkste aktiviteiten.
De doelen

die aan het MTS worden meegegeven zijn mobilisatie en mechanisatie,

in deze volgorde. Zoals het in een rapport dat in 1933 aan het Centraal Kommitee
wordt uitgebracht heet: Het eerste— en basisprobleem van het MTS is de vervulling
van de verplichtingen met betrekking tot de leveranties aan de staat.

Ook de

politotdely dienen met name de ongestoorde mobilisatie van landbouwprodukten. Een
partijbesluit van januari 1933 begint als volgt: "The duty of the first order of
the politbureau is to assure complete and timely fulfillment by the kolchozy and
kolchozniki of all their obligations toward the state, especially ... with reference
to the procurements of grain and meat".

Ook de doelstellingen van de traktorstations

wijzen er dus op dat surplusmobilisatie en mechanisatie de belangrijkste doestellingen
van het landbouwbeleid zijn.

Paragraaf 5= Konklusies
De prioriteiten in het landbouwbeleid zijn geweest vergroting van het surplus en
mechanisatie. De doelstellingsn, in dit hoofdstuk weergegeven, zijn in overeenstemming met de ontwikkelingen die in de vorige hoofdstukken zijn aangeduid. Omwille
van ekonomische doelstellingenwordt de landbouwstruktuur volledig veranderd, zodat
inderdaad gesproken kan worden van een ontwikkelingsmodel met een absolute ekonomische prioriteit. Dat betekent uiteraard niet dat de ekonomische groei ook optimaal bevorderd is. Zowel het ontbreken van politieke vonning alsook wellicht de hier
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45
.•,
de ekonomische vooruitgang. ' Materiele en niet-^nateriele arbeidsprifckels, welke
laatste hun oorsprong zouden kunnen vinden in het proces van politieke vorming,
zijn beide afwezig in de periode van de kol Ie kt ivi sat ie. De aiwezi^ieid van materiële
stimuli is door Stalin wel voorzien. Verbeteringen in de landbouw die al op korte
termijn affekt zouden kunnen sorteren, zoals uitbreiding van de kultuurgrond, wordt
geringe aandacht in het beleid geschonken.
De organisatievonnen die worden geschapen worden expliciet opgezet met het oog op
de ekonomische doelstellingen· Zelden

wordt er gerefereerd aan de voordelen van

deze organisatievormen voor politieke doel stellingen «Waar polftiek

leiderschap

van industriearbeiders en andere stedelingen wordt benadrukt, zoals in de politot—
dely of zoals blijkt uit de rekrutering van kolchozvoorzitters, is dit leiderschap in
dienst van ekonomische doelstellingen in dienst van planvervulling en surplusmobili—
satie. Het kolchozstatuut geeft duidelijk aan welke onbelangrijke plaats er in het
geheel van de aktiviteiten gereserveerd is voor politieke vorming.

Over speciale organisatievormen die wenselijk zijn ter bevordering van de politieke
bewustwording wordt in het gsheel niet gssproken. Dat geeft duidelijk aan dat de
beleidsprioriteiten uitsluitend ekonomisch van aard zijn. Bezien vanuit zuiver
ekonomisch oogpunt, bestaat er weinig behoefte aan organisaties van kleine omvang.
Ze zouden met name politieke doelstellingen kunnen dienen. In dat geval zouden ze
vanwege de aard van het vormingsproces ook enige produlctieve funkties moeten ve]>vullen en zo afbreuk kunnen doen aan de effektiviteit van de grootbedrijven en aan
de ekonomische prioriteit in het beleid. Dit risiko is konsekwent vermeden, kleine
arbeidsgroepen ontstaan niet voor het eind van de dertiger jaren en hebben dan uit—
sluitend produktieve funkties. Ze blijven beperkt tot die onderdelen van de landbouw (bijvoorbeeld de veeteelt) waarin ze gedurende lange tijd node gemist zijn.

Ontbreekt politieke vorming, wel er is aandacht in het beleid voor het proces van
ekonomische opvoeding. M e t de politieke band van arbeiders met arme boeren is het
kriterium voor het sukses van de kollektivisatie, maar het inzicht van de middelgrote boeren dat de nieuwe landbouwstruktuur voordelen zal opleveren. Het proces van
ekonomische opvoeding voltrekt zich binnen de struktuur van grootbedrijven. De nadruk
die er enige jaren lang op leiderschap door ervaren partijleden komt te liggen en
op het bestrijden van sabotagedaden ook nadat de kulakken uit de landbouw zijn verdwenen, toont aan dat het nivo van politieke ontwikkeling van de (arme) boeren niet
erg hoog wordt aangesla^n.
Rond 1933—34 lijkt zich op een aantal punten toch een zekere verandering in het
beleid voor te doen. De kontrole door de Partij op de landbouwwerkzaamheden wordt

- 168 langzaam verschoven van de arbeidsorganisaties naar territoriale bestuursorganen.
Het systeem van surplusmobilisatie wordt gewijzigd, enigszins ten faveure van de
kolchozniki, al was het maar vanwege het feit dat het nogal arbitraire kontrafctat—
siasysteera wordt vervangen door een systeem van leveranties dat iets soepeler is.
Het ligt voor de hand dat de kleine verbetering in de surplusmobilisatie in 1933
mede aanleiding is geweest tot deze veranderingen en inderdaad spreekt Stalin
over het jaar 1933 als over een keerpunt in de graanopbrengsten.
De kontrole op het ekonomisch leven-kan dan

verminderd worden. Zelfs onder

deze langzamerhand wat gunstiger wordende omstandiRieden dan ten tijde van de kol—
lektivisatie blijft het proces van politieke vorming uit. Er wordt door de Partij
alleen gereageerd op de kleine verbetering in de landbouwekonomie. Politieke vorming
is in deze periode minder urgent omdat de boeren een langzame stijging van hun inkomen
te zien krijgen. Daardoor kan het belang van materiele arbeidsprikkels in belang
toenemen. Ook uit deze veranderingen rond 1933 blijkt de ekonomische prioriteit in
het Sowjet-landbouwbeleid: Surplusmobilisatie, op de meest straffe manier georgani
seerd, als belangrijkste doel, leidend tot inkomensdaling van de boeren zolang de
mechanisatie als tweede hoofddoel nog niet ver genoeg is om vruchten af te werpen.
Het is mogelijk dat de Partij en de overheid een proces van ekonomische ontwikkeling
hebben willen laten voorafgaan aan een proces van politieke vorming, omdat het
eerste als een noodzakelijke voorwaarde voor het tweede is gezien. De Іе шізопьstandigheden van de boeren vlak na de kollektivisatie en het volledig uitblijven
van enige politieke vorming (afgezien van het ekonomisch opvoedigsproces) in die
tijd maken echter waarschijnlijk een meer kompleet proces van politieke ontwikke
ling voor zeer lange tijd onmogelijk. Als politieke vorming voor een latere termijn
in de bedoeling van de Partij heeft gele^n, is de manier waarop de kollektivisatie
is doorgezet en het beleid daarna een zeer ernstige en langdurige belemmering voor
een later proces van politieke vorming.
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П І De landbouw in China: ekonomische ontwikkeling

Paragraaf 1 : Afbakening en beschikbaarheid van materiaal
Zoals reeds is opgemerkt zijn de gsdeelten over de landbouw in de Sowjet-Unie en
in de Chinese Volksrepubliek ongeveer gelijk van opbouw. Elk deel omvat drie hoofd
stukken.
Het eerste van deze hoofdstukken is gewijd aan ontwikkelingen in de ekonomie, met een
beperking tot die onderwerpen welke aanwijzingsn kunnen geven omtrent het ontwikke
lingsmodel dat in de Chinese Volksrepubliek is gevolgd. Naast de veranderingen die
er in de struktuur van de landbouw zijn aangebracht is er aandacht voor de mobili
satie van hulpbronnen uit de landbouw en verbeteringen van het produlrtieproces in
de landbouw. Niet alleen komt de omvang en de aard van een eventueel landbouwove]>schot aan de orde, maar ook de manier waarop surplusmobilisatie plaats heeft, als
mede de omvang van de bijdrage die de landbouw in het algemeen aan andere sektoren
binnen de ekonomie heeft geleverd. De verbeteringen in het produktieproces van de
landbouw omvatten in China meer dan mechanisatie van de produktie} de mechanisatie
zal in het produktieproces zelf beperkt moeten blijven tot de tarwegebieden in de
Nbordchinese laagvlakten. In Zuid-China zijn het vooral infrastrukturele voorzie
ningen die gamechaniseerd kunnen worden. Verbeteringen in het produktieproces zelf
zullen vrijwel uitsluitend in meer arbeidsintensieve en grondintensieve wijzigingen
van het produktieproces gezocht moeten worden. Het is dan ook meer de investering van
de landbouw dar de extensiverende mechanisatie die onderzocht zal moeten worden.

Het tweede van de drie hoofdstukken is gewijd aan politieke ontwikkelingen binnen
de produktieorganisaties, zoals politieke vorming en politieke aktiviteiten van de
boeren. Deze processen worden ook voor China belicht in samenhang met de omvang van
de produktieorganisaties.
Tenslotte worden in het derde hoofdstuk de beleidsuitingen besproken, zoals artikelen,
redevoeringen en andere beleidsdokumenten die inzicht kunnen verschaffen in de
doelstellingen van de beleidsvoerders. Zowel officièle dokumenten uit de periode
die onderwerp van studie is, als eerdere redevoeringen en artikelen van Mao Tse—toeng
lijken van belang voor een antwoord op de vraag of de geschetste ontwikkelingen
beleidsdoelstellingen zijn geweest voor degenen die voor het landbouwbeleid verantwoordelijk zijn geweest. Overigens is de aard van het beleidsvonningsproces in de
Chinese Volksrepubliek uiterst onduidelijk, en zeker minder duidelijk dan dat in de
Sowjet-Unie, waar de bijna exklusieve plaats van Stalin vanaf 1929 buiten twijfel
staat.
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op. Het is moeilijk een ЪерааЫе periode als de tijd van de kollektivisatie aan te
duiden, omdat er een trapsgswijze overgang is van familiebedrijfjea naar koöperatieve bedrijven en naar komnrunes. De ontwikkeling maakt het moeilijk te spreken van
de ekonomie vóór en de ekonomie na de Kollektivisatie.
De geleidelijke structuurverandering van de Chinese landbouw begint - voorzover ze in delen van het land al niet veel eerder een aanvang heeft genomen —
rond 1952-195З en het zou dan ook wenselijk zijn de periode van 1949 "tot 1952 in
het overzicht te betrekken, ware het niet dat de ekonomie in deze jaren sterk in het
teken staat van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en de burgeroorlog. De
aard van de ekonomische politiek en de weinig "nonnale" stand van zaken in de ekonomie
maken het erg moeilijk deze periode als vergelijkingsbasis te gebruiken en buiten
het historisch overzicht m

de volgende paragraaf zal de periode dan ook nauwelijks

meer ter sprake komen. Het zwaartepunt m
ven ligt in de jaren vanaf 1955» zodat

de ontwikkeling naar kollektieve bedrij

er toch enige jaren overblijven ter vei^

gelijking met de periode van en na de kollektivisatie. In de jaren die volgen ont
staan bedrijfsvormen van wisselende omvang, met als meest spektakulaire ontwikkeling
de vorming van kommunes in het kader van de "Grote Sprong Voorwaarts" beginnend
in 1958. Vanaf 1961/1962 blijft de struktuur van de Chinese landbouw min of meer
ongewijzigd, in ieder geval tot 1966, wat veranderingen in het landbouwbeleid na
tuurlijk niet uitsluit. In 1966 begint de Grote Proletarische Kulturele Revolutie,
die weliswaar niet een geheel nieuw ontwikkelingsstadium betekent, maar het politie—
ke en ekonomische leven in China toch verandert.

In aansluiting bij de indeling

van monografieè'n over China wordt de periode tot het midden van de jaren zestig als
een te onderscheiden tijdvak gezien en de tijd erna buiten beschouwing gelaten. Dat
laatste geschiedt ook om pragpiatische redenen, verband houdend met de bescnikbaai*heid van gedetailleerd empirisch materiaal. Ook voor China geldt dat vrijwel uitsluitend, waar het de ekonomische en politieke ontwikkeling betreft, materiaal gebruikt
wordt dat door deskundigen van buiten de Volksrepubliek is verzameld, geïnterpreteerd of zelfs opÉpsteld. Evenals het geval is bij de Sowjet-Unie is de interpretatie van Chinese gegevens een zaak van mensen die zich beperken tot de ontwikkelingen
in dat land. Er zijn zelfs "nationale" scholen, zoals m

de Verenigde Staten, Japan

India en Pakistan met uiteenlopende interpretaties van groeicijfers. Omdat
het onderzoek vergelijkend van aard is, is het niet nodig diepgaand in deze interpretaties van materiaal van de Sowjet-Unie en China in te gaan en kunnen de meest
betrouwbaar lijkende sekundaire bronnen worden aangehouden. Een komplikatie is bij
materiaal over de Chinese Volksrepubliek wel dat er op een aantal punten in het
geheel geen overeenstemming bestaat tussen deskundigen en dat bijvoorbeeld sterk
uiteenlopende groeicijfers worden genoemd. Zo is er tussen 1968 en 1971 een verwoede
diskussie gevoerd tussen Amerikaanse, Britse en andere geleerden over de Chinese

- 171 graanproduktie van na 1957·

De oneni^ieid wordt in de hand gewerkt omdat er voor

de hier onderzochte periode vanaf 1959 door de Chinese Volksrepubliek geen meer alge·*
mene ekonomische statistieken worden uitgegeven en de schaarse gegevBns die wel
4
voorhanden zijn, elkaar nogal eens tegenspreken. Waar nodig wordt dit expliciet
vermeld.
Paragraaf 2: De Chinese landbouw tot de Kulturele Revoliitie
Voor de machtsovername door de Kommunistische Partij in 1949 zijn er door de Partij
in verschillende delen van het land hervormingen in de agrarische struktuur doorge—
voerd. Daarbij zijn dat al meer dan honderd miljoen plattelandsbewoners betrokken.
De verschillen in landbezit hebben overigens nooit die omvang gehad die ze in
Rusland vóór de twintigste eeuw hebben en, zoals in hoofdstuk U I reeds is opgemerkt,
is het moeilijker dan in Rusland een duidelijke scheiding te maken tussen verschillende kategorieën boeren volgens het kriterium van het grondbezit. Toch worden in
de wet op de landhervorming die in 1950 vari kracht wordt en die een driejarige
periode van landverdeling inluidt, verschillende kategorieën boeren onderscheiden,
in navolging van eerdere geschriften van Mao Tse—toeng. Het zijn de grootgrondbezitters, die zelf in het geheel geen produktieve arbeid verrichten, de rijke boeren
die wel in de landbouw werkzaam zijn maar voor een gedeelte van hun inkomen afhankelijk zijn van het aantrekken van loonarbeiders, de middelgrote boeren die uitsluitend
van de grond leven die ze zelf bebouwen, de arme boeren die land pachten en een deel
van de tijd in loondienst zijn
tariaat.

en tenslotte de loonarbeiders, het rurale prole-

Het is dus niet zozeer het al dan niet pachten of in bezit hebben van

grond dat telt, maar de vraag of men loonarbeiders in dienst heeft, zelf in loondienst
is of meer in het algemeen zelf aan het produktieproces deelneemt.

Het zijn de eerste twee kategorieën die in de landhervorming, die in 1950 begint,
7
land moeten afstaan, de beide laatste kategorieën gaan er het meest op vooruit.
Wanneer de omvang van het eigen grondbezit als kriterium wordt aangehouden blijkt
dat in de loop van de hervonningen het kultuurgebied van de grootgrondbezitters
wordt teruggebracht tot dat van de anne boeren. De rijke boeren worden de kategorie
met de meeste grond per familie. De nivellering die de landhervorming toch met zich
meebrengt komt naar voren in een halvering van het aantal arme boeren en een forse
stijging van het aantal middelgrote boeren. Na de hervonningen moet dan ook meer
dan de helft (62,2 $) van alle boerenhuishoudens tot de kategorie van de middelgro—
o

te boeren gerekend worden en bijna dertig procent tot die van de anne boeren.
De landhervomingen hebben niet alleen tot gevolg dat de bestaande getalsverhouding
tussen de verschillende kategorieSn boeren verandert, omdat veel boeren in een
andere kategorie terechtkomen. De hervormingen grijpen ook diep in familieverhou—
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vóór de hervorming ekonomisch afhankelijk zijn van het hoofd van de familie of de
clan, maar in de hervorming zelf land ter beschikking krijgen. Dit houdt in dat
een deel van het land dat wordt herverdeeld binnen de oorspronkelijke familie van
de bezittende rijke boer blijft. Herverdeling betekent dan alleen het uiteenvallen
van de familie of clan. De gemiddelde omvang van de landelijke huishoudens daalt
dan

ook van 6,2 naar 4t8 personen. Het huren van arbeidskracht en het pachten van

grond wordt daardoor tot minimale proporties teruggebracht. Veel boeren gaan als
kleine grondeigenaren op subsistentiebasis werken, met een gemiddeld oppervlak aan
landbouwgrond van 15i80 mou (1,05 ha.) per huishouden.

Speciaal met het oog op de uitvoering van de landhervorming worden er boerenassocia—
ties opgezet per hsiang (dat is de laagste bestuurseenheid, doorgaans een aantal
dorpen omvatten!) ,die zowel voor de uitvoering van hervormingen zorgen alsook als
basis zouden kunnen dienen voor landbouwkoöperaties. Binnen de boerenassociaties
wordt er intensieve propaganda gemaakt voor verbetering van de landbouw en meer
politieke aktiviteit van de boeren. De associaties richten zich op de annere strata
en de middelgrote boeren. In september 1952 hebben zij volgens officiële bron 88
miljoen leden, maar de beweging droogt in dat jaar op en wanneer de landhervorming
10
in 1953 voltooid is,worden de taken verder door andere organisaties verricht. De
opkomst van eenvoudigje koöperatievormen, namelijk van groepen van wederzijdse bijstand op seizoenbasis is dan al begonnen.

De landbouwhervormingen worden voorzichtig doorgevoerd en waar nodig worden de ge—
11
nomen maatregelen gekontroleerd en eventueel zelfs ongedaan gemaakt.
Deze voor*zichtigheid kenmerkt het gehele ekonomisch beleid. Ook de nationalisatie en centralisatie van de industrie verlopen over het geheel genomen vrij langzaam; in 1952
wordt nog slechts iets meer dan de helft van de industriële produktie in staatsbe—
12
drijven voortgebracht. Het geldwezen wordt in deze rekonstruktieperiode gesaneerd
en aan de inflatie wordt een eind gemaakt. Als belangrijkste ekonomische sektor,
waar de meeste investeringsgelden naar toevloeien, geldt die van de produktie van
kapitaalgoederen. De overheüsbegroting stijgt van 1949 tot en met 1952 met meer dan
25O foi de ekonomische groei wordt in 1950 en 1951 echter beperkt door de dotering
van gelden voor de oorlog in Korea. Meer dan veertig procent van de begroting is in
deze jaren voor defensie bestemd. 13

De tijd van 1949 "tot 1952 is er een van rekonstmktie en hervorming. Ze wordt gevolgd
door een periode van het eerste vijfjarenplan, waarin de nadruk nog in sterker mate
komt te liggen op de ontwikkeling van de zware industrie en waarin er ook ontwikkelingen zijn in de richting van een kollektivisatie van de landbouw.

In 1953 treedt

het eerste vijfjarenplan in werking, hoewel het pas in 1955 officieel wordt goedge—
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is er meer in het algemeen een prioriteit voor staatsbedrijven, die zich vooral
in de industriële sektor koncentreren. De private sektor van de ekonomie wordt in
deze periode teruggedrongen. Bijna de helft van de toenemende overheidsinvesteringen
15
gaat naar de industrie en viervajfde daarvan naar de zware industrie. Prybyla
spreekt van "selective growth under conditions of austerity", d.w.z. uitgesproken
prioriteiten, in casu voor de zware industrie en slechts geringe investeringen in de
landbouw, terwijl in het algpmeen de investeringsn zeer hoog zijn en het beschikbare
inkomen per hoofd weinig groeit.

In deze planperiode wordt de organisatiestruktuur van de landbouw meer dan eens veranderd. Om te beginnen zijn er groepen voor wederzijdse hulp die al van

ббг 1949

dateren, die ook in de rekonstniktieperiode in aantal zijn gegroeid en waarvan zowel
tijdelijke (op seizoenbasis) als permanente vormen bestaan. De eenvoudifpte en ook
het eerst

opkomende vorm van boerensamenwerking op het gebied van de agrarische

produktie is de groep voor wederzijdse hulp op seizoenbasis. Deze vormt een organisa
torische basis voor traditionele burenhulp in de tijd dat met de landhervoming
veel pachtverhoudingen verloren gaan. De wederzijdse hulp die wordt verleend beperkt
zich voornamelijk tot het eigenlijke produktieproces en omvat weinig andere aktivi—
17
teiten.
Geleidelijk gaat een deel van deze groepen van wederzijdse bijstand op
seizoenbasis over in groepen die permanent samenwerken, met als belangrijkste voor
delen de mogelijkheid 1andbouwgereedschappen en -werktuigen te kopen die de draag
kracht van één huishouden te boven gaan, alsmede de vermindering van eventuele sei—
zoenwerkeloosheid door het opzetten van gemeenschappelijk aktiviteiten, zoals op
het gebied van de veeteelt, in de rustige maanden. Ook de fragnentatie van landbouw^
grond in al te veel kleine perceeltjes kan tenminste enigermate worden tegengegaan,
hoewel Walker opmerkt dat: "neither the land reform nor the mutual aid teams more
18
than touched this immense problem".
Voor de opkomst van deze eenvoudige en bij
traditie aansluitende vormen van samenwerking, zie tabel 14.Daarbij is te bedenken dat
het heel wel mogelijk is dat deze groepen in een aantal gevallen alleen op papier
bestaan hebben. 19

De groepen voor wederzijdse bijstand worden in 1955 gevolgd door "semi-socialistische"
produktieko&'peraties, "koöperaties van lager nivo", die eveneens binnen de dorpsgemeenschappen worden gevormd. De produktiekoó'peraties vonnen een bescheiden eigen
20
vermogen,
terwijl alle grond nu in kollektief gebruik komt, hoewel ze in partiku—
lier bezit blijft. De inkomensverdeling geschiedt niet alleen op basis van de hoeveelheid verrichte arbeid maar ook van de oppervlakte grond en het kapitaal dat elk
huishouden in de koó'peratie inbrengt. Anders dan bij de groepen voor wederzijdse
bijstand het geval is, wordt de grond wel geheel in de koöperatie ingebracht en er
kan dan ook definitief worden afbrekend met de kleine percelen die ook in de bij-
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van het ingezaaide gebied, blijft voor partikuliere bewerking bestemd. De vorming
van groepen van wederzijdse bijstand en koöperaties geschiedt op basis van vrijwil—
ligheid. Ondanks de uiteraard aanwezige sociale druk komt het voor dat boeren de
21
koöperatie ook weer verlaten.

Vanaf met name 1955 worden er op het platteland "produktiekooperaties van een hoger
nivo" ingevoerd. Deze kunnen eerst

met recht kollektieve bedrijven genoemd worden,

ze zijn vergelijkbaar met de Sowjetrussische artels. Alle partikuliere bezit van
grond of andere belangrijke produktiemiddelen is hierin verdwenen, wel wordt er een
vergoeding gegeven voor ingebrachte grond en goederen. Belastingsn worden kollektief
betaald en inkomen wordt verkregen op basis van de arbeidsinzet in deze kollektieve
bedrijven, zoals ze hier verder genoemd worden. Een klein oppervlak aan grond, tot
vijf procent van het totaal aan landbouwoppervlak, blijft ook in deze organisatie
voor partikulier gebruik. De vonning van kollektieve bedrijven voltrekt zich vrijwel
geheel in de eerste helft van 1956. Ze komt niet slechts tot stand door toetreding
van individuele boeren tot de kollektieve bedrijven, maar ook door samenvoeging van
produktiekooperaties tot kollektieve bedrijven.
22
Tabel 14. Percentage van alle boerenhuishoudens in produktieorganisaties 19501956 (in de herfst van elk jaar).

1

2

seizoengebonden permanente
groepen van wederzijdse bijstand

1950
1951
1952
1953

3
totaal

4
koöperaties

-

10,7
^9,2

0,0
0,0

29,8

10,1

39,9

27,8

39,3

0,1
0,2

58,3

1,9

-

-

-

5
kollektieven

individuele bedrijven

0,0
0,0
0,0
0,0

89,3

39,8

3,9

1954

32,2

11,5
26,2

1955

23,1

27,6

50,7

14,2

-

-

-

59,0

0,0
0,0
4,0

—

—

-

13,1

83,0

eind 1955
eind 1956

6

80.8
60.0
60,5

35,1
-

Waar een streep staat zijn geen gegevens voorhanden.
De tabel toont dat de transformatie van het Chinese platteland van partikuliere bedrijven naar kollektieve bedrijven zich over een aantal jaren uitstrekt. Er vindt
gedurende meer dan vijf jaar een geleidelijke ontwikkeling plaats waarin de verschillende samenwerkingsvormen zich min of meer over het gehele landbouwgebied verspreiden.
De uiteindelijke vorming van kollektieve bedrijven voltrekt zich echter binnen een
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Een belangrijk verschil met

wat er in de Sowjet-Unie geЪeuгt, is er op het punt van de tussenstadia, die in de
Sowjet-Unie geheel ontbreken. In de Chinese Volksrepubliek heeft meer dan de helft
van alle boerenimishoudens vóór de vorming van kollektieve bedrijven deel uitgemaakt
van tenminste één vorm van georganiseerde samenwerking. Wanneer de meeste produktie—
koó'peraties zouden zijn gevormd uit al bestaande samenwerkingsvormen, heeft de helft
van het totaal aantal boerenhuishoudens zelfs twee tussenstadia doorlopen.

Terwijl deze transformatie zich aan de landbouw voltrekt maakt de ekonomie als geheel
een sterk gro^proces door. Het aandeel van de industrie in het netto nationaal produkt
stijgt tussen 1952 en 1957 van 11,5$ naar 20,7$.

Alleen Japan kent van alle Zuid25
en Oostaziatische landen in deze jaren een hogerinvesteringsvoet.
De ekonomische
en vooral industriële vooruitgang wordt mede bevorderd door de ekonomische, en met
name technische, bijstand die de Sowjet-Unie levert.

In de import van goederen uix de

Sowjet-Unie stijgt het aandeel van machinerieën en industriële uitrusting van 22,6$
in 1951 naar 49,9$ in 1957·

De Sowjet-ünie zet in deze jaren ondermeer in de

provincie Honan een traktorfabriek op. In ruil voor industriële kapitaalgoederen en
technische bijstand aksepteert de Sowjet-Unie onverwerkte landbouwprodukten en indus—
po

triële konsumptiegoederen, zoals textiel,

waaraan ze zelf weinig behoefte heeft.

De snelle overgang van voor—socialistische koöperatievorroen naar kollektieve bedrijven
leidt tot een aantal problemen op het platteland. In nogal wat bedrijven wordt de
partikuliere

sektor aanvankelijk beperkt en in sommige gevallen wordt er helemaal

geen grond voor partikulier gebruik toegestaan. Anders dan in de Sowjet-Unie lijkt
het lokale partij- en overheidskader hier niet voor verantwoordelijk te zijn geweest;
29
volgens Walker zijn er geheime partijinstrukties om de perceeltjes te beperken.
Er komt op beperkte schaal slachting van dieren voor wanneer de rijkere boeren blijkybaar niet geheel volgens hun wens tot kollektieve bedrijven toetreden en geen (voldoende) vergoeding ontvangen voor het ingebrachte kapitaal.
In 1957 wordt, waarschijnlijk als antwoord op gerezen problemen de landbouwplanning
gedecentraliseerd en treedt er een zekere liberalisering op, in het kader waarvan
de perceeltjes grond voor partikulier gebruik worden uitgebreid tot maximaal 10$ van
de ingezaaide grond. De partikuliere sektor binnen de kollektieve bedrijven neemt
daardoor in omvang toe. 1957 ia ook het jaar waarin er een zeer uitvoerige en brede
diskussie wordt gevoerd over het te volgen ekonomisch beleid, onder meer in de
kampanje "Laat Honderd Bloemen Bloeien". Er wordt gesproken over het tempo van de
ekonomische ontwikkeling en over de plaats van de Partij in de ontwikkeling van de
landbouw en de industrie, liog in hetzelfde jaar 1957 wordt de kampanje stopgezet. De
voorstanders van een vertraging van het groeitempo alsmede van een minder uitgesproken
leiderschap van de Kommunistische Partij worden onderwerp van een "kampanje tegen de
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п 1958 begint dan de Grote Sprong

Voorwaarts. Voor de landbouw houdt deze onder meer in een sterke uitbreiding van het
aantal en van de omvang van Projekten op het gebied van de irrigatie en drainage en
verder pogingen tot lokale industrialisatie, zoals het opzetten van kleine hoogovens.
De kollektieve bedrijven worden samengevoegd tot volkskommunes, die naast funkties
op het gebied van het ekonomisch beleid ook meer algemeen bestuurlijke taken krijgen
en de hsiang als laagste territoriale bestuurseenheid vervangen. Binnen de kommunes
blijven de voormalige bedrijven voortbestaan als grote produktiebrigades.
De vorming van kommunes speelt zich in de tweede helft van 1958 af, en wel in het
kader van de Grote Sprong Voorwaarts. In april worden in Honan de eerste kommunes
opgezet, in augustus is meer dan een kwart van alle boerenhuishoudens in konmnines
ondergebracht, eind september de gehele boerenbevolking.31 De kleine perceeltjes
grond worden in het kollektief bezit gevoegd. M e t alleen produktieaktiviteiten word
den volledig kollektief verricht, ook een aantal konsumptieve aktiviteiten is korte
32
tijd gemeenschappelijk; de veranderingen gaan in de richting van het kommunisme.
Is in de kollektieve bedrijven de beloning gebaseerd op de hoeveelheid ingebrachte
arbeid, in de kommunes wordt soms ook inkomen verkregen uitsluitend op grond van vere
deling volgens behoefte. Gebruikelijk is echter een mengvorm waarin de opbrengst van
produktie zowel naar behoefte als naar arbeid wordt verdeeld.
De industriële investeringen stijgen in 1958 tot ongekende hoogten, die ook in het
jaar erop nog wel bereikt kunnen worden. Inderdaad betekent het jaar 1958 op velerlei
gebied een enorme sprong voorwaarts, die in 1959 aanhoudt, maar in de landbouw gevolgd wordt door ernstige misoogsten. In I960 wordt een zeker laag peil bereikt en
vanaf 1961 importeert China voor het eerst sinds de Revolutie weer graan. Er komt,
alleen op lokale schaal, beperkte hongersnood voor, voor de meeste Chinezen geen onbekend verschijnsel: "For fifty years China had been a net importer of grain, famine
had been endemic and millions had died of malutrition".

De Grote Sprong Voorwaarts

wordt voortijdig beëindigd. Een groot aantal projekten, waaronder die van de lokale
industrialisatie, wordt stopgezet en ook op ander gebied worden maatregelen ongedaan
gemaakt. Er wordt een eind gemaakt aan de vrije uitdeling van granen op het platteland.
De kommunes blijven bestaan, maar verliezen een deel van hun funkties, dat wordt over—
genomen door de minder omvattende grote produktiebrigaden. Er vindt een feitelijke
decentralisatie van taken plaats.

Vanaf deze tijd wordt de landbouw meer dan voor-

heen een van de prioriteiten van het ekonomisch beleid, als "basis" van de ekonomische
ontwikkeling, waarin de industrie de "leidende faktor" blijft. Niet alleen de landbouw kent magere jaren, de industriële investeringen worden in I960 gestabiliseerd,
maar dalen in de jaren erop tot een veel lager peil. De investeringsvoet uit de voor—
35
afgaande periode kan niet gehandhaafd worden.
De ekonomische ontwikkeling wordt
niet alleen nadelig beïnvloed door de slechte resultaten in de landbouw, maar ook
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handel met dat land tot een nulpunt daalt.

Ondanks gestadige vooruitgang in de landbouwproduktie in de eerste helft van de jaren
zestig blijft de Chinese Volksrepubliek ook na 196I een importeur van voedsel granen,
met Australië en Kanada als belangrijkste leveranciers. De graanimporten vormen zelfs
veertig procent van de totale waarde van de import.37 Aan de onderlinge relaties
tussen landbouw, lichte en zware industrie wordt na de Grote Sprong meer aandacht
besteed. De behoefte aan de produkten van elk van de industriële sektoren en andere
onderdelen van de ekonomie bepaalt mede het groeitempo van deze sektoren. In de industrie worden de sektoren bevoordeeld die aan de landbouw leveren, zoals de fabrikage
•50

van kunstmest en traktoren.

De partikuliere sektor krijgt een grotere ruimte in

het kader van het "san tsji ji bao" beleid van "drie vrijheden in één garantie" dat
er in de eerste helft van de jaren zestig bestaat en dat ruimere bestaanamogelijkhe—
den voor partikuliere handel en produktie biedt. De opkomst van de partikuliere
sektor en van de ongeorganiseerde markt na de Grote Sprong voorwaarts heeft wel tot
de konklusie geleid dat er van een Chinese ÏJEP (Nieuwe Ekonomische Politiek) sprake
zou zijn. ^Ifeze onterechte vergelijking van het optreden van een marktmechanisme
binnen een planmatig vastgele^ie ekonomie met een daarbuiten is ook voor de SowjetUnie wel gemaakt. Ze gaat gsheel voorbij aan het principieel andere karakter van de
markt die er na de Grote Sprong ontstaat en aan het feit dat de surplusmobilisatie
planmatig blijft verlopen.
Deze periode van "Readjustment, Consolidation, Filling-Out and Raising Standards"
wordt gevolgd door de Kulturele Revolutie. De doeleinden van het ekonomisch beleid
worden daarin her^formuleerd en de produktie, vooral in de industrie, tijdelijk onderbroken. Voor de landbouwproduktie zijn de gevolgen minder ingrijpend, maar de
ontregeling van het transportwezen tijdens de Kulturele Revolutie tast ook de distributie van landbouwprodukten aan. Veranderingen in de landbouwstruktuur zijn er niet,
zodat de tijd van de Kulturele Revolutie buiten beschouwing zal blijven.

De verschillende periodes in de strukturele ontwikkeling van de Chinese landbouw
kunnen als volgt worden afgebakend, In de jaren tot en met 1955 wordt een stijgend
aantal boerenhuishoudens in koöperaties of minder vergaande samenwerkingsvormen georganiseerd. Deze periode wordt verder aangeduid als die van de kooperatievorming
en als de tijd vóór de kollektivisatie. Deze laatste voltrekt zich geheel in 1956·
In mei van dat jaar is meer dan zestig procent van alle boerenhuishoudens in koliek—
tieve bedrijven ondergebracht, daarna worden er vrijwel alleen nog kocTperaties in
kollektieve bedrijven omgezet.41 De gevolgen van de kollektivisatie zijn moeilijk
na-te gaan, gezien het geringe tijdsverloop tussen midden 1956 en de lancering van
de Grote Sprong. Er wordt — zoals gebruikelijk is - van uit gegaan dat de ^volgen
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е merken zijn en ook in 1957· De korte libe

ralisatie in 1957 heeft nog geen invloed op de produktie in dat jaar en wellicht ook
niet in het jaar erop, omdat de Grote Sprong al vroeg in 1958 begint. De gegevens
uit dat jaar kunnen ten dele aan de Grote Sprong worden toegeschreven.
De ontwikkelingen in 1959 en I960 worden ëp!*nterpreteerd in het licht van de Grote
Sprong en de kommunevoming. Bij latere ontwikkelingen zal er eerder een relatie
zijn met de decentralisatie die vanaf I96I plaatsheeft. In ieder geval worden koó'pe—
ratievorming, kollektivisatie, kommunevorming (en decentralisatie) als afzonderlijke
ontwikkelingen beschouwd, waarin geprobeerd is organisatievormen van verschillende
omvang en met ook anderszins verschillende kenmerken in de landbouw ingang te doen
vinden of tot belangrijkste organisatievorm te maken. Er wordt verder niet van één
ontwikkeling in drie of vier etappes gesproken, maar van verschillende ontwikkelings—
42
stadia,
met eventueel uiteenlopende ontwikkelingen in de verschillende stadia.
Dat behoeft niet bij voorbaat uit te sluiten dat de ontwikkelingen alle bij eenzelfde
ontwikkelingsmodel aansluiten.

Paragraaf 3: De organisatiestruktuur van de Chinese landbouw
De groepen voor wederzijdse bijstand blijven aanvankelijk beperkt tot het noordelijke tarwegebied, dat al langer bevrijd is en waar de Kommunistische Partij beter
georganiseerd is. De groepen omvatten in de regel tot vijf en twintig boerenhuishoudens,
met een gemiddelde omvang van zeven à acht huishoudens en een 1andbouwoppervlak
van ongeveer tien hektare.

Er bestaat geen verdere onderverdeling van deze groepen,

afgezien van de huishoudens die elk afzonderlijk het eigen bedrijf blijven beheren.

De produktiekoöperaties die in 1955 opkomen naast de bestaande groepen voor wederzijdse bijstand omvatten tussen de vijftien en vijftig huishoudens, met een gemiddelde
van twintig tot dertig in 1954 en de eerste helft van 1955 en een gemiddelde van rond
de veertig tegen het eind van 1955· Het landbouwoppervlak bedraagt dan gemiddeld
veertig hektare, maar er zijn grote regionale verschillen.
De opkomst van de koó'peraties betekent een schaalvergroting, hoewel ze onderverdeeld
zijn in groepen die een voortzetting vormen van de groepen voor wederzijdse bijstand·
De kob'peraties stijgen boven de omvang van de primaire groep uit, maar omvatten zelden
of nooit een geheel dorp. Ze gaan in 1956 op in de kollektieve bedrijven en vormen
dan produktiebrigades binnen deze bedrijven, waarbij ze in grootte afnemen tot min—
der dan twintig huishoudens.45 Veel van de kollektieve bedrijven worden trouwens ge—
vonnd door samenvoeging van de kleinere kooperaties, die als territoriale of funktio—
nele eenheden binnen de grotere organisaties blijven funktioneren. De kollektieve
bedrijven hebben in 1956 een gemiddelde omvang van 300 tot 350 huishoudens.
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- spaarzaam - in 1954 en 1955 ontstaan. De omvang blijft afnemen in 1957 en 1958, in
deze laatste jaren zijn er 160 à 170 huishoudens in één kollelctief bedrijf georganiseerd.

De tendens die er aanvankelijk bestaat om meer dan één dorp tegelijk in een
47
kollektief bedrijf te organiseren neemt dan ook na de kollektivisatie af.
Tevens
krijgen de produktiebrigades, waaronder voormalige koöperaties, iets meer taken toebedeeld.
De kollektieve bedrijven zijn niet alleen onderverdeeld in brigades van twintig tot
dertig huishoudens, ook zijn er, maar op veel informeler basis, produktiegroepen, die
idealiter dezelfde omvang zouden hebben als de voonnalige groepen voor wederzijdse
bijstand.

De organisatie-indeling kollektief bedrijf - produktiebrigade, (en in

mindere mate produktiegroep) wordt in de tweede helft van 1958 veranderd en uitgebreid.
Er komt dan een organisatie boven de kollektieve bedrijven, te weten de volkskommune,
met een gemiddelde omvang van 46OO huishoudens, maar met uitschieters van (meer dan)
8.000 huishoudens.49 De kommunes zorgen niet alleen voor de planning en uitvoering
van landbouwwerkzaamheden en voor kapitaalvorming, maar voor allerlei ekonomische
aktiviteiten. Ze vormen teven op bestuurlijk terrein de laagste eenheid, in plaats
van de vaak kleinere vroegere hsiang. Er kan opnieuw van een schaalvergroting gesproken
50
worden.
De kollektieve bedrijven worden produktiebrigades in de komnnmes, met gemiddeld rond de 25O huishoudens, terwijl er een verdere onderverdeling is in brigades,
die teruggaan op de koöperaties. Ook zijn er nog wel produktiegroepen die teruggaan
op groepen voor wederzijdse bijstand en daarmee de oudste organisatorische eenheid
vormen op het Chinese platteland.51 De produktiegroepen maken echter geen deel uit
van de officiële organisatie-indeling en zijn ook niet overal aanwezig ; in
52
de door de Crooks beschreven Yangyi-kommune blijken ze niet voor te komen.
In
tegenstelling tot de brigades en de grote brigades hebben ze ook geen vastomlijnde
taakstelling.
De relatie tussen de omvang van de kollektieven en kommunes en de bestaande natuurlijke dorpseenheden is door G. William Skinner belicht. De meeste dorpen omvatten tussen
de vijftig en tweehonderd huishoudens, met een gemiddelde van ongeveer honderd, zodat
dorpen van (iets meer dan) gemiddelde omvang veelal in één kollektief bedrijf kunnen
worden georganiseerd, zeker wanneer deze na de kollektivisatie in omvang afnemen.
Volgens Skinner is het zeer waarschijnlijk dat een meerderheid van de kollektieve be—
"
53
drijven in 1958 uit eén natuurlijk dorp bestaat.

Het spreekt voor zich dat de kom-

munes dan ver uitsteken boven het dorpsnivo, terwijl ze ook de omvang van traditionele
marktgebieden ver te boven gaan. In de meeste landbouwgebieden omvat de kommune een
gebied van meer dan honderd vierkante

km

en rond de vijftig dorpen, waarbij wel

rekening moet worden gehouden met uitgesproken verschillen tussen landbouwgebieden,
zowel tussen als binnen Koord- en Zuidchina.54 De omvang van de kommunes, die in 1958
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systemen. In de meeste gevallen is deze omvang, zeker voor meer achtergebleven gehieden geen optimum en veel van de problemen die er op het eind van de jaren vijftig
ontstaan, moeten,volgens Skinner, worden toegeschreven aan "the grotesquely large mold
into which they (de kommunes) had in most cases be forced, and in particular from the
failure to align the new unit with the natural socio-economic systems".55 Ook de
grote produktiebrigade is tijdens de Grote Sprong immers veelal groter dan de natuurlijke dorpseenheid.
In de tijd dat er ernstige problemen in de graanproduktie zijn ontstaan wordt de
kommune van een aantal van haar taken beroofd en teruggebracht tot de oorspronkelijke
56
hsiang^omvang, die een duidelijke ekonomische achtergrond heeft.
De grote brigade
neemt de rechten en plichten van het grondgebruik over van de kommune en wordt de
"accounting unit" voor het uitvoeren van produktie en distributie. Met het terugbrengen van de omvang van de brigades wordt het natuurlijke dorp in veel gevallen weer
de grootste produktiv—eenheid in de landbouw. De kommunes blijven de basiseenheid van
territoriaal bestuur en ook de laagste organisatie op het gebied van een aantal ekonomische, waaronder financiële aktiviteiten.

In 1961 vervalt ook de grote brigade (in de buitenlandse literatuur veelal gewoon
"brigade" genoemd) als belangrijkste produktieorganisatie. De plaats van "accounting
unit" valt nu toe aan de "gewone" brigades van gemiddeld niet meer dan dertig huishoudens. (Ze worden in de buitenlandse literatuur meestal "produktieteams" genoemd.)
Produktiegroepen van minder dan tien huishoudens blijven bestaan, op infoimele basis.
Alleen de kleinste dorpen omvatten zo vanaf 196I één landbouwbedrijf. De meeste dorpen
hebben meer dan één produktieorganisatie, een toestand die tot de Kulturele Revolutie
onveranderd blijft.

Gezien de variatie in omvang van de grotere produktieorganisaties, ligt het voor de
hand te veronderstellen dat er verschillende doelstellingen zijn nagestreefd in het
landbouwbeleid. In de tijden dat er naar grotere organisaties, van tenminste één dorp
is gestreefd zou de prioriteit gelegen kunnen hebben bij verbeteringen in de produk—
tievoorwaarden van de landbouw, maar ook bij vergroting van het landbouwsurplus ten
bate van de industriële vooruitgang. In de tijden dat kleinere organisaties de k e m
vormen van de landbouwstruktuur zou de normale voortgang van het produktieproces in de
landbouw (dan wel politieke vorming) prioriteit genoten kunnen hebben.
Paragraaf 4' Het landbouwsurplus
De Chinese landbouw heeft in sterke mate een subsistentiekarakter en de omvang van een
surplus aan voedsel granen dat buiten de agrarische sektor gebruikt kan worden, blijft
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in verhouding tot de omvang van de produktie. Het surplus aan handels-

gewassen, zoals katoen, blijft in dit korte overzicht buiten beschouwing.
In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de totale graanproduktie. In kolom één
zijn schattingen gevolgd van Amerikaanse deskundigen. De vermelde schattingen vormen
ongeveer het gemiddelde van een uitgebreide reeks van schattingen, zoals die door
Amerikanen zijn gemaakt. In kolom twee zijn cijfers vermeld die door de Chinese regeringsleiders aan een Pakistaanse delegatie zijn meegedeeld. Afgezien van Swami en
Burki, die de cijfers bekend hebben gemaakt neemt alleen Shabad al deze "Pakistaanse"
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cijfers voor definitief aan.
Zowel van de "Amerikaanse" cijfers, of het gemiddelde
ervan, als van de "Pakistaanse" cijfers is een index berekend, uitgaande van het
jaar 1953, het eerste jaar van de planperiode. De vermelde graanoogst bestaat steeds
voor bijna de helft uit rijst, de andere helft wordt gevormd door tarwe, aardappelen
(in graanequivalenten omgerekend) en minder belangrijke graansoorten. Wat betreft de
weersomstandigiieden, deze zijn in 1954, 1956, I960 en 196I slecht geweest,in 1955»
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1958, 1962 en 1964 goed en in de overige jaren "normaal".
Over de juistheid van de
oogstci.ifers na de Grote Sprong kan het volgende worden opgemerkt. In een PAO-publika—
tie, door Wertheim geciteerd, worden min of meer "Amerikaanse" cijfers aangehouden,
met uitzondering van 1965» waarvoor 208 miljoen ton wordt genoemd. Zelf houdt Wertheim het voor 1964 op 210-220 miljoen ton en geeft hij een groeipercentage van vijf
C.Q

per jaar vanaf 196I.

Gilbert Etienne houdt het in zijn tweede "La voie chinoise"

voor 1965 op 200 miljoen ton.

ûndat de oogst in 1970, respektievelijk 1971»240 en

25O miljoen ton bedraagt, cijfers die vrij algemeen aanvaard zijn,

zijn de Paki-

staanse cijfers vanaf I96I zonder meer onjuist. Wanneer de Amerikaanse schattingen
worden aangehouden moet er in de jaren 1965—1970 een grote vooruitgang zijn geweest,
wat toch minder waarschijnlijk is dan een grote vooruitgang in de jaren I96I-65. De
Amerikaanse cijfers, zeker die van 1963-1965 zijn dan ook waarschijnlijk aan de lage
kant. Waarschijnlijk kan de konklusie luiden dat de produktie vanaf I960 weer toeneemt
tot een peil dat in ieder geval in 1965 hoger is dan dat van 1958.
Volgens de produktiecijfers in kolom 2 stijgan de opbrengsten in de eerste planperiode, met het jaar 1958 als hoogtepunt. De opbrengsten dalen vervolgens tot een
dieptepunt in 1960, om daarna weer een opwaartse lijn te vertonen. De Amerikaanse
schattingen vertonen een minder uitgesproken groei tot 1958, een teruggang naar een
even laag peil in I960 en daama een, eveneens minder uitgesproken, herstel met pro—
duktiecijfers die onder die van 1958 blijven. De kollektivisatie wordt in ieder geval
niet gevolgd door uitgesproken slechte oogsten; de achteruitgang in 1956 kan door de
weersomstandiRieden veroorzaakt zijn, ^zien het redelijk goede jaar 1957· Na de
kommunevorming zijn er wel uitgesproken slechte oogsten. Het jaar 1958 is nog zeer
gunstig, wellicht onder invloed van het begin van de Grote Sprong Voorwaarts. De jaren
e m a vertonen een ernstige neergang. Over de oorzaken daarvan bestaat weinig zekerheid, in ieder geval hebben zeer slechte weersomstandigheden in 1960 en I96I waarschijnlijk een grote rol gespeeld.
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Tabel 15: Graanprodulctie in China 1953-1965·
graanprodulctie
(miljoen ton)
"Amerikaanse' cijfers

idem "Pakistaanse"
cijfers

index kolom 1
(195З - 100)

index kolom 2
(1953 - 100)

1953

166 - 180

157

100

100

1954

170 - 184

161

102

103

1955

186

175

108

111

1956

175 - 182

103

117

1957

185

183
186

118

1958

205

215

107
118

1959
i960

170 - 190

160

193
161

IO4
92

1961

165 - 170

1962

180

189
204

130

1963

175 - 185

97
104
104

1964

190 - 195

111

152

1965

185 - 193

109

164

219
238
258

137
123
103
120
139

Over het gedeelte van de graanopbrengsten dat in andere sektoren van de ekonomie
kan worden gebruikt is weinig bekend. In de eerste jaren van de planperiode wordt
iets meer dan een kwart van de oogst op de markt gebracht. Daarvan is echter ongeveer
de helft bestemd voor konsumptie op het platteland.

Veel preciesere cijfers over de

omvang van de totale markt leveranties, de konsumptie op het platteland en daarmee
over het netto-surplus zijn er nauwelijks. Meer dan het oogstgedeelte dat op de markt
wordt gebracht moet de landbouwbelasting uitsluitsel geven over de mobilisatie van
middelen uit de landbouw. Aanvankelijk betalen individuele boeren en later ook de vei*schillende landbouworganisaties alleen belasting, veelal in natura. De belasting wordt
geheven over een genormeerde oogst en blijft dus bij wisselende oogsten gelijk. Daar
enboven worden al vanaf 1953 verplichte leveranties verlangd, waarvoor lage prijzen
worden

^boden, overigens hoger dan vergelijkbare prijzen in de Sowjet-Unie. Na

de komnmnevoming blijven deze manieren van mobilisatie bestaan. Helaas geeft de om
vang van deze leveranties, die slechts over een beperkt aantal jaren bekend is, geen
uitsluitsel over het netto—surplus dat uit de landbouw wordt verkregen. Een deel van
deze verschillende soorten leveringen, tot de helft ervan, wordt namelijk gedistri
bueerd onder boeren en organisaties die, bijvoorbeeld door specialisatie in handels65
gewassen, tekorten hebben en vloeit dus terug naar de landbouwsektor.
De omvang van
het nettosurplus is dan ook nauwelijks aan te geven. Einige indikaties staan in tabel
16 vermeld. De waarde van de leveranties is in deze tabel uitgedrukt in prijzen van elk
jaar afzonderlijk. De prijzen zijn echter vrij stabiel en veranderingen in de waarde
van de leveranties kunnen dan ook worden uitgelegd als veranderingen in de hoeveel—
67
heid geleverd produkt.
Over het begin van de jaren zestig zijn in het geheel geen
gegevens voorhanden over de totale leveranties.

Tabel 1б.

66
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: Lanclbouwbelasting en landЪouwlevвгaлties.

waarde land"bouwbelasting
(miljoen yuan)

waarde graan—
verkopen aan
s t a a t (miljoen
yuan)

waarde alle
leveranties aan
staat
(mil
joen yuan)

index kolom 3
(1953 = 100)

1953

2.711

15.320

18.031

100

1954

3.278

17.360

20.638

1955

3.054

17.800

20.854

1956

2.965

I8.4OO

21.365

1957

2.970

20.280

23.25О

114
116
118
129

1958

3.260

1959

3.300

De omvang van de t o t a l e l e v e r a n t i e s s t i j g t b i j v o o r t d u r i n g e n i g s z i n s , met een u i t 
gesproken g r o e i i n 1954 en 1957. Ite s t a b i l i s a t i e
lektivisatie

i n 1956 doet vennoeden d a t de k o l -

geen d i r e k t e gevolgen h e e f t gehad voor de s u r p l u s m o b i l i s a t i e . Wel d i e n t

men d a a r b i j t e bedenken dat de t o t a l e landbouwproduktie i n 1956 minder i s dan i n
1955 ( t a b e l 15)· Op grond van berekeningen van de waarde van de landbouwproduktie
en van de konsumptie i n de landbouw z e l f , k o n k l u d e e r t Schran d a t h e t aandeel van de
verkopen i n de t o t a l e waarde van de p r o d u k t i e s t i j g t van 26,8$ i n 1952 n a a r 29,6$
i n 1954 om vervolgens

t e d a l e n t o t 26,3 fo i n 1958, gevolgd door een nieuwe p i e k van

34)9$ i n 1959» waardoor de ruimte voor konsumptie i n de landbouw i n d a t l a a t s t e j a a r
6Я
s t e r k verminderd wordt.
Elke r e l a t i e t u s s e n k o l l e k t i v i s a t i e en d i r e k t e surplus·^
u i t b r e i d i n g l i j k t afwezig, de toename van h e t s u r p l u s b l i j f t

a c h t e r b i j de g r o e i i n

de p r o d u k t i e . I n de kommunes wordt h e t s u r p l u s v e r g r o o t , maar de l a g e oogst i n i960
en h e t afwezig z i j n van aanwijzingen omtrent een algemene hongersnood, alsmede de hei>v a t t e import van graan doen vennoeden dat h e t s u r p l u s i n i e d e r geval n a 1959 i s a a n 
gepast aan de omvang van de p r o d u k t i e . Het h e e f t w a a r s c h i j n l i j k

n i e t i n de b e d o e l i n g

van de o v e r h e i d gelegen h e t s u r p l u s i n de kommunes t e v e r g r o t e n o n a f h a n k e l i j k van de
landbouwproduktie. De r e l a t i e t u s s e n kommunevorming en s u r p l u s m o b i l i s a t i e ,
b e n a d r u k t , i s a l l e e n i n d i r e k t aanwezig, n a m e l i j k door h e t g r o t e r
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o n t s t a a n na v e r g r o t i n g van de p r o d u k t i e .
Ten a a n z i e n van de j a r e n na de k o l l e k t i v i s a t i e ,

door Dutt

s u r p l u s d a t kan

1956 en 1957» w i j s t Tang e r nog op

dat de waarde van de landbouwproduktie d i e n i e t wordt v e r h a n d e l d of a l s

belasting

wordt geleverd en dus voor konsumptie of i n v e s t e r i n g e n i n de landbouwsektor

zelf

d i e n t , i n deze j a r e n g r o t e r i s dan i n de j a r e n vóór de k o l l e k t i v i s a t i e , t e r w i j l de
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p r o d u k t i v i t e i t na de k o l l e k t i v i s a t i e g e r i n g e r i s .
Al deze v e e l a l van e l k a a r a f w i j kende gegevens wijzen erop dat de surplusvorming n i e t i s v e r s t e r k t i n de j a r e n na de
k o l l e k t i v i s a t i e , dat wel i n 1959 een g r o t e r d e e l van de oogst de landbouw v e r l a a t ,
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dan toch afneemt.71 De ontwikkeling komt er volgens

Dormithorne op neer dat surplusmoMlisatie in de eerste planperiode een tamelijk
zware last voor de landbouw moet zijn geweest. In 1958 is het surplus groter maar
door de grote oogst is er toch een lastenvermindering. De minder grote oogaten in de
volgende jaren doen het surplus weer "buitengewoon zwaar wegen, waarna er met de ver—
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betering in de produlctie ook weer verlichting optreedt voor de landlsouweektor.
De wijze van surplusmoMlisatie dateert van vóór 1949· De landbouwbelasting wordt in
de groepen voor wederzijdse bijstand nog voor alle "boerenhuishoudens afzonderlijk
berekend en is progressief. De progressie neemt af na de landhervorming, wanneer er
een zekere nivellering optreedt. Na de groepen voor wederzijdse bijstand worden achtereenvolgens de koöperaties, de kollektieve bedrijven, de kommunes, de grote pro—
duktiebrigades en de gewone produktiebrigades verantwoordelijk voor de belastingafdracht, en ook voor de verplichte leveranties aan de staat. Vanaf 1955 liggen alle
leveranties van te voren vast, zoals ook de leveranties van de staat aan boeren of
produktieorganisaties die zelf niet voldoende landbouwprodukten hebben. Van deze planmatig vastgelegde hoeveelheden wordt overigens wel afgeweken en hoewel er tijdens de
Grote Sprong opnieuw wordt geprobeerd strak de hand te houden aan de hoeveelheden die
in de kontrakten met de staat vermeld staan, worden in 1959 produktiebrigades met zeer
goede oogsten weer onder druk gezet om meer te leveren dan overeengekomen is.73 De
produktiebrigades krijgen vanaf 1959 bepaalde quotaas aan de kommunes te leveren,
zoals deze aan de staat gebonden zijn. Ook wordt het sluiten van handelskontrakten
tussen kommunes onderling aangemoedigd, voorzover de leveranties minder belangrijke
(landbouw) produkten betreffen. Er zijn zelfs speciale konferenties op provinciaal
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nivo om deze handelsuitwisseling goed te laten verlopen.

Bij het overzicht van de mobilisatie van landbouwprodukten zijn enige opmerkingen
noodzakelijk over de partikuliere handel in de landbouwprodukten en, daarmee verbonden, over de partikuliere sektor in de kollektieve bedrijven. De overheid kan immers
geprobeerd hebben de levering van produkten op te voeren door de partikuliere handel
te verminderen en eventueel de partikuliere

sektor daartoe uit te schakelen.

De partikuliere perceeltjes vormen na de kollektivisatie 2,5 a 3 procent van het
totale ingezaaide oppervlak van de kollektieve bedrijven, hoewel tot vijf procent
75
is toegestaan.
Waarschijnlijk is hiervoor de partijleiding en niet het lagere kader
verantwoordelijk geweest. Bij dit laatste leeft vrij algemeen de overtuiging dat
if*

ongeorganiseerde handel in landbouwprodukten niet zonder meer afgewezen moet worden,

waaruit een soepele houding ten opzichte van de partikuliere sektor zou kunnen voortvloeien. Halverwege 1957 wordt de partikuliere sektor uitgebreid. De maximale omvang
wordt op tien procent van de landbouwgrond gebracht, de gemiddelde omvang komt op
vijf procent te liggen. De partikuliere handel in landbouwprodukten, tot dan toegestaan, wordt in augustus van dat jaar be&indigd, waarschijnlijk gevolgd in

begin
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1959 weer gesproken wordt over een herinvoering van de partikuliere lapjes grond,
die officieel trouwens nooit afgeschaft zijn, blijven ze tot 196I weg. De herinvoering wordt gevolgi door herstel van de ongeorganiseerde markt, "the natural companion
78
to the private plot".
De overheid probeert blijkbaar de partikuliere handel bij de kollekrtivisatie en bij
de komnnmevorming terug te dringen, zij het dat in 1956 het surplus toch niet zeer
opvallend toeneemt en dat bij de goede oogst van 1958 de relatieve omvang van het
surplus daalt. De dan bereikte

omvang van het surplus wordt in de eropvolgende

jaren van mindere opbrengsten weer verkleind.

Ook al geldt voor China in sterker mate dan voor de Sowjet4Jnie dat de omvang van het
surplus gebonden is aan het subsistentienivo van de boeren en moet toename ervan dus
79
wel beperkt zijn,
de surplusmobilisatie geniet blijkbaar in China niet die belangrijke prioriteit dat ze met h o ^ kosten doorgevoerd moet worden. Dat geldt meer voor
de kollektivisatie dan voor de kommunevorming, maar ook na deze laatste ontwikkeling
wordt de omvang van het surplus aangepast aan de produktie en het noodzakelijke
konsumptienivo. Waarschijnlijk wordt alleen in de jaren 1959—1960 het maximale surplus van de landbouw gevorderd.
Paragraaf 5: Bijdragen aan de agrarische vooruitgang
Anders dan in de Sowjet4Jnie is in China niet zozeer de extensiverende kapitaalinzet
van belang voor agrarische vooruitgang, alswel intensivering van de landbouw. Deze
kan worden bereikt door werken op het gebied van de waterhuishouding, maar ook door
inzet van kunstmest, insekticiden, middelen ter bestrijding van plantenziekten en
dergelijke. Zowel irrigatie als de inzet van deze laatste middelen maken het mogelijk
tweemaal per jaar te oogsten op dezelfde grond. Het in het Chinese rijstgebied tweemaal,
en in de provincie Kwangtoeng zelfs driemaal, inzaaien van de grond is voor de Chinese landbouw van groot belang, omdat het erg moeilijk is het landbouwgebied uit te
breiden. De gebieden die nog voor de landbouw ontsloten kunnen worden liggen ver weg
van de dichtbevolkte streken, zoals bijvoorbeeld in het noorden van Mantsjoerije,
in Sinkiang en in Binnen-4taagoliê". Met hoge kosten worden daar extensieve landbouwbedrijven opgezet en in Sinkiang is er ook een ontwikkeling van intensieve oase-veeteelt. De meeste van deze bedrijven zijn staatsbedrijven. In tabel 17 zijn gegevens
venneld over het ingezaaide oppervlak (d.w.z.'de oppervlakte grond die tweemaal is
ingezaaid is ook tweemaal meegeteld), het 1 andbouwoppervlak zonder dubbeltellingen,
en de "multiple-cropping index" die de verhouding weergeeft tussen het ingezaaide
oppervlak en de beschikbare landbouwgrond. Hoe hoger het indexcijfer hoe meer landbouwgrond er tweemaal is ingezaaid.
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De inzet van grond in de Chinese landbouw.

1
ingezaaide opp. in
miljoen ha.
1953
1954
1955
1956
1957
1958

144,0
144,0
147,9
147,9
151,1
151,1
159,2
159,2
157,2
157,2
158,0
158,0

2
io grond voor
granen
79,4
79,4
78,6
78,6
78,4
78,4
78,1
78,1
76,9
76,9
76,8
76,8

3
1andbouw-opp.
in miljoen ha.
108,5
108,5
109,4
109,4
110,2
110,2
111,8
111,8
111,8
111,8
108,7
108,7

multiple-cropping
index (kol. 3 = kol. l)x100
133
135
137
142
141
145

De t a b e l l a a t een d u i d e l i j k e u i t b r e i d i n g z i e n van h e t i n g e z a a i d e oppervlak: i n 1956,
de landbouwgrond wordt i n dat j a a r i n t e n s i e v e r g e b r u i k t . I n 1958 i s e r eveneens een
meer i n t e n s i e f gebruik, maar h e t e f f e k t ervan gaat v e r l o r e n doordat minder grond
wordt i n g e z e t . Deze o n t w i k k e l i n g gaat i n 1959 nog v e r d e r , maar e r i s dan geen i n 
t e n s i e v e r grondgebruik en h e t oppervlak aan landbouwgrond en aan i n g e z a a i d e grond
neemt

af. I n i e d e r geval wordt e r n o o i t méér grond i n g e z a a i d dan i n 1956· De t y -

p i s c h e ontwikkelingen t i j d e n s de Grote Sprong, d i e een i n t e n s i e v e r g s b r u i k van een
s t e e d s b e p e r k t e r o p p e r v l a k t e aan landbouwgrond inhouden, b l i j v e n b i j d i e i n h e t

jaar

van de k o l l e k t i v i s a t i e t e n a c h t e r . Ook i n de j a r e n z e s t i g l i g t de nadruk waarschijn—
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l i j k meer op i n t e n s i e v e r gebruik van h e t b e s t a a n d e a r e a a l dan op u i t b r e i d i n g e r v a n .
Een van de t e c h n i s c h e v e r a n d e r i n g p n die t e n g r o n d s l a g l i g g s n aan een i n t e n s i e v e r g e b r u i k van de grond i s een u i t b r e i d i n g van de i r r i g a t i e - en drainagewerken. De i r r i g a t i e g e s c h i e d t i n China met z e e r eenvoudige hulpmiddelen en d a a r i n i s i n de j a r e n
v i j f t i g en z e s t i g w e i n i g v e r a n d e r i n g gekomen. V i e r v i j f d e van a l l e i r r i g a t i e

(en

d r a i n a g e - ) v o o r z i e n i n g e n b e s t a a t u i t a l l e r l e i t r a d i t i o n e l e middelen voor de w a t e r b e h e e r s i n g , d i e toch " a sound t e c h n o l o g i c a l f o u n d a t i o n f o r a p r o g r e s s i o n t o a modem
fi?
a g r i c u l t u r e " genoemd kunnen worden.
U i t b r e i d i n g van de i r r i g a t i e v o o r z i e n i n g e n , a l s
b e l a n g r i j k e voorwaarde voor a g r a r i s c h e v o o r u i t g a n g , h e e f t i n e l k j a a r t o t 1958 p l a a t s gevonden. De o f f i c i ë l e c i j f e r s van h e t g e i r r i g s e r d e landbouwoppervlak l a t e n een o n g e kende u i t b r e i d i n g z i e n i n de j a r e n 1956 en 1958. I n h e t eerstgenoemde j a a r b r e i d t
h e t i r r i g a t i e g e b i e d zich n e t zo s t e r k u i t a l s i n de v i j f voorafgaande j a r e n tesamen
en komt het van 370 op 48О m i l j o e n mou. De v o o r u i t g a n g i n 1957 i s beduidend minder,
От

maar in 1958 wordt het irrigatiegebied zelfs verdubbeld van 520 tot 1000 miljoen mou.
Overigens zijn de officiële opgaven, zeker over 1958, niet erg betrouwbaar, maar
geven ze de ontwikkeling die er gaande is wel min of meer juist aan.

De enorme ont-

wikkeling van irrigatie— en drainage Projekten in 1958 heeft echter op korte termijn
belangrijke nadelen gehad voor de landbouw. Er is weinig rekening gehouden met de
gevolgen van projekten voor bodemgesteldheid en in het bijzonder voor de verzilting
van de grond. Daardoor hebben de projekten waarschijnlijk bijgedragen aan de slechte
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ningen verdwijnt na de Grote Sprong door slechte konstnüctie en gebrek aan onderhoud.
Een onderdeel van de landbouwintensivering is de toename in het gebruik van kunstmest,
van beter zaaigoed, en van insekticiden. De resultaten van verbeteringen op dit gebied kunnen zeer aanzienlijk zijn. Zo is de spektakulaire groei van de landbouwoj^brengsten in Japan door sommigen vrijwel geheel verklaard uit de inzet van betere
86
kunstmest en het gebruik van rijstsoorten die daar gunstig op reageren.
Het gebruik
van kunstmest in de Chinese landbouw stijgt in 1956 in de lijn van de voorafgaande
jaren. In 1958 is de stijging beduidend groter, daarna ligt de verbruikte hoeveelheid
ι

enige jaren onder het peil van 1958. De produktie stijgt in 1956 $n 1958 sterker dan
8?
in de overige jaren.
Tang heeft van de inzet van de verschillende inputs een index
gemaakt, waarin zowel zaaigoed, mest, kunstmest als insekticiden, volgens een be
paald systeem gewogen, verwerkt zijn. De index is vermeld in tabel 18 (kolom 3),
waarin tevens gegevens zijn opgenomen over de stand van de mechanisatie, uitgedrukt
in het aantal traktoren en over de totale vlottende kapitaalvoorraad in de landbouw,
waaronder begrepen het aanwezige vee en veevoeder. Kapitaal in de vorm van machines
is buiten beschouwing gelaten omdat het volgens Tang niet meer dan één procent van
het totale kapitaal uitmaakt.
fifi

Tabel 18.

: Investeringen in de Chinese landbouw.

1
aantal
traktoren
1953
9154

2.719
5.061

1955

8.094

1956

19.367

1957

24.629

1958

45.330

1959
1960

59.000
81.000

1961

83.000

1962

100.000

1963

-

1964

—

2
kapit aalvoorraad
index, 1953 = 100

3
inputs; index
1953 • 100

100

100

106

125

102
101
101

149
211

103
86
70
78
85
93
100

222
322
249
241
243
260
288
333

De inzet van (kunst)mest, zaaigoed en insekticiden neemt in 1956 en 1958 sterk toe.
Ook op dit punt is er een sterke teruggang na 1958 die enige jaren aanhoudt. In samenhang gezien met de double-cropping index blijken de jaren 1956 en 1958 een intensivering van de landbouw te brengen. De inputs nemen beduidend meer toe dan de toename
van het double—cropping alleen zou kunnen verklaren. Dit ,

gevoegd bij de ontwikke—
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satie en ten tijde van de Grote Sprong Voorwaarts het grondgebruik in de landbouw
te intensiveren. Na de verspreiding van de kommunes volgt een stabilisatie van de
inzet van de inputs iets boven het nivo van 1957· Deze intensivering van de landbouw tot 1958 doet zich zowel in Noord- als in Zuid-China voor.
De omvangrijke veestapel, waarvan met name varkens van belang zijn, blijkt (kolom 2)
de gevolgen te ondervinden van de Grote Sprong Voorwaarts; het vee wordt schromelijk
verwaarloosd. Twee ontwikkelingen hebben waarschijnlijk aan de verwaarlozing bijgedragen, te weten het verdwijnen van de partikuliere sektor in de kollektieve bedrijven en de vele nevenwerkzaamheden van de boeren ten gunste van de waterhuishouding
en de lokale industrialisatie (zie onder). Deze veranderde arbeidsinzet heeft gevolgen voor de veestapel en daarmee ook indirekt voor de landbouwproduktie; zo komt door
89
het teruglopen van het aantal varkens de bemesting in gevaar.

De mechanisatie van de landbouw in China voltrekt zich tot 1958 met traktoren en
landbouwmachines die uit de Sowjet-Unie geïmporteerd worden. Van de in 1958 aanwezige
traktoren zijn er nog geen duizend in China zelf vervaardigd en de eerste grote trak90
torfabriek start de serieproduktie pas in 1959·
De Grote Sprong in 1958 en de
kollektivisatie in 195^ gaan beide gepaard met een sterke uitbreiding van het trak—
torpark, in 1956 is er zelfs sprake van een verdubbeling. Van de in gebruik zijnde
machines is in I962 eenvijfde in het noorden van Mantsjoerije gekoncentreerd, vooral
op staatslandbouwbednjven. De regionale koncentratie uit zich ook daarin dat in het
begin van de jaren zestig minder dan tien procent van het landbouwoppervíak met trak—
91
toren wordt bewerkt.
De inzet van arbeid in de landbouw dient zowel onderzocht op het aantal boeren dat in
de landbouw werkt als op de hoeveelheid arbeidsdagen dat deze boeren bij landbouw—
werkzaamheden betrokken zijn. Het aantal in de landbouw werkzamen neemt in 1956 met
twaalf miljoen toe van 243,3 naar 255»6 miljoen, daarbij de gemiddelde stijging in
de voorafgaande jaren, die nooit meer dan zeven miljoen mensen bedraagt, overtreffend.
Onder deze nieuwe groep bevinden zich waarschijnlijk veel vrouwen die in zo groten
getale in het produktieproces worden opgenomen dat ze de vermindering van het aantal
kinderen dat in de landbouw werkt, meer dan kompenseren.93 Met de groei van het aantal
landbouwwerkers neemt het aantal mensen dat voor infrastrukturele aktiviteiten wordt
ingezet met zeven miljoen mensen toe tot een aantal van bijna zestien miljoen en
stijgt het aantal van degenen die zich bezi^iouden met bijvoorbeeld bestuurlijke zaken in de kollektieven van 1,0 naar 6,3 miljoen. De inzet van meer mensen in de landbouw maakt het dus moelijk allerlei aktiviteiten aan te pakken, waaronder de werken
op het gebied van de waterhuishouding een zeer belangrijke plaats

innemen. De

Grote Sprong brengt in 1958 een vermindering van het aantal in produktief landbouw—
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in de lokale industrialisatieprojekten of in de dienstverlening op komntunenivo
werken. In 1959 stijgt het aantal in de landbouw werkzamen met meer dan 35 miljoen
mensen die over verschillende (landbouw- en infrastrukturele) aktiviteiten worden verspreid.
Eenzelfde ontwikkeling is er in het aantal arbeidsdagen dat door de boeren wordt gemaakt. Weliswaar stijgt, volgens gegevens die alleen op de provincie Tsjekiang betrekking hebben, de arbeidsinzet bij de overgang van koöperaties naar kollektieve bedrijven minder dan bij die van individuele bedrijven naar wederzijdse hulpgroepen en naar
koSperaties, maar de kollektieve bedrijven hebben een veel grotere verspreiding.
Het totaal aantal arbeidsuren stijgt dan ook in 1956 het meest en komt de helft boven
95
het peil van de individuele bedrijven te liggen.
Berekeningen van Schran op basis
van nationale steekproeven gaan wat minder ver, maar geven toch een opvallende toename in het gemiddelde aantal arbeidsdagen te zien in 1956, 1958 en 1959i in de laatste twee jaar ten dele gebruikt voor industrieprojekten en dienstverlening binnen de
96
kommunes.
De kollektivisatie en de Grote Sprong brengen ( de laatste ook nog in 1959) een sterke
uitbreiding van de totale arbeidsinzet op het platteland. Deze uitbreiding komt maar
gedeeltelijk ten goede aan het direkte produktieproces in de landbouw. In 1956 zijn
er ook konstruktiewerkzaamheden die arbeidskracht vereisen, in de Grote Sprong komen
er allerlei, ook niet direkt produktieve, aktiviteiten, ten dele ten koste van de
97
arbeidsinzet in de lopende produktie. Begin 1958 werken meer dan honderd miljoen
mensen aan irrigatieprojekten en eind 1958 ongeveer zestig miljoen aan de konstruk—
tie van kleine smeltovens. Meer dan 65 miljoen vrouwen werken in datzelfde jaar aan
herbebossing en daarbij komen nog vele miljoenen mensen die aan wegenbouw en dergelij—
98
ke werken.
Deze vorm van mobilisatie van arbeidskracht zet zich nog voort maar de
meeste grote projekten worden in dat jaar of in i960 stopgezet.
Ter afronding van het overzicht van verschillende investeringen in de landbouw, volgt
tabel 19· Daarin zijn onder andere ^gevens opgenomen, door Hollister samengesteld,
van de investeringen, zowel die van de staat als die welke buiten de staat om worden
gedaan en het aandeel van de landbouw erin. Het aandeel van de landbouw in de staats—
investeringen daalt na de rekonstruktieperiode (1950—1952), in die periode bedraagt
het aandeel nog meer dan tien procent. Vanaf" 1954 komt de landbouw weer langzaam op dit
oude peil terug. De kollektivisatie gaat gepaard met bijna een verdubbeling van de
overheidsinvesteringen in de landbouw, waarvan steeds meer dan de helft voor projek—
100
ten in de waterbeheersing bestemd is.
De Grote Sprong brengt in 1958 meer dan een
verdubbeling en in 1959 ook nog een sterke uitbreiding van de investeringen in de
landbouw. De kollektivisatie gaat echter, in tegenstelling tot de Grote Sprong, niet
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ringen; de aan de gang zijnde ontwikkeling wordt i n dat j a a r voortgezet.
Tabel 19·

99

· Vast^legde investeringen in de landbouw.
1

s t a a t s i n v e s t e r i n g e n in
de landbouw in miljoen
Yuan

niet-staatsinv.
in de landbouw
in miljoen Yuan

landb. investeringen
als $ van alle
staatsinvesteringen

a l l e landb.inv.
als ήο ν . a l l e
investeringen

1953

66?

2.070

8,3

26,2

1954

362

2.965

4,0

26,6

1955

556

З.129

6,0

28,3

1956

1.071

З.591

7,2

24,4

1957

1 .060

З.518

7,7

25,2

1958

2.401

6.330

9,0

1959

3.412

6.824

10,8

26,4
26,6

De produktiviteit van de Chinese landbouw is, met al deze investeringen en verbete
ringen op korte termijn niet erg veel gestegen. Waar het de infrastrukturele verbete
ringen betreft is dat ook niet te verwachten. De produktiviteit per eenheid ingezaaide
grond blijft tussen 1952 en 1956 ongeveer gelijk om in 1957 iets toe te nemen, in
101
1958 een rekordhoogte te bereiken en in 1959 weer iets terug te vallen.

De vooruit

gang in 1958 en zelfs het lagere nivo van 1959 betekenen een grote vooruitgang ten
opzichte van de periode ervóór, maar aangenomen moet worden dat in I960 en I96I de
produktiviteit toch verder daalt. De Grote Sprong Voorwaarts geeft in dat geval maar
een produktiviteitsverbetering van korte duur, afgezien van voorwaarden die worden
geschapen voor verbeteringen op lange termijn. De produktiviteit per landbouwer stijgt
in 1958 alleen door het grote aantal arbeidsdagen dat dan gemaakt wordt; per arbeids—
102
dag neemt de produktiviteit sterk af tussen 1955 en 1959·
Tang, die de produktiviteit van de landbouw als geheel tot I965 heeft berekend komt op basis van Amerikaanse
produktieschattingen tot de konklusie dat de produktiviteit in 1956 en 1957 onder
het peil van de voorafgaande jaren blijft, in 1958 weer op het oude peil komt om vervolgens tot 1964 iets onder het nivo van 1956 te blijven. Hij konkludeert dat in
1957 "the country appeared to be fully cau^it up in the inexorable law of deminishing
returns .,. with the traditional sources of agricultural growth near exhaustion",
103
en dat deze ontwikkeling door de Grote Sprong niet tot staan is gebracht.
Tot een
soortgelijke konklusie komt Etienne voor de periode na de Grote Sprong Voorwaarts.
De Grote Sprong Voorwaarts brengt, meer nog dan de kollektivisatie, een uitbarsting
van allerlei nieuwe aktiviteiten in de landbouw. De vorming van kommunes geschiedt
wanneer de Grote Sprong al meer dan een half jaar aan de gang is. De oprichting van
de kommunes lijkt samen te hangen met de enorme groei van de investeringen in de

- 191 landbouw en de koncentratie ervan in de waterbeheersing,105 alsook met de organisatie
van allerlei niet-agrarische ontwikkelingen, waaronder de lokale industrialisatie.
De enorme spurt die in 1958 wordt ondernomen brengt echter geen direkte uitbreidingsmogelijkheden voor de landbouw. In hoeverre de maatregelen in het kader van de
Grote Sprong zelf en allerlei natuurlijke oorzaken tot de achteruitgang in het begin
van de jaren zestig geleid hebben blijft onzeker. De ontwikkelingen in het begin van
de jaren zestig, wanneer "the exuberance of the Great Leap Forward has given way to
the gloom of austerity programmes",

worden, vooral waar het de gestaag toenemende

inzet van kunstmest en andere vernieuwingen betreft, door buitenlandse deskundigen
als een betere ontwikkeling gezien dan die tijdens de Grote Sprong. Zo wijst Dumont
op de indrukwekkende resultaten die er in de jaren zestig in de intensivering van de
landbouw bereikt worden, ook al worden ze niet direkt in een hogere produktiviteit
107
weerspiegeld.
Paragraaf 6: De bijdrage van de landbouw aan de industriële ontwikkeling
Zoals ook ten aanzien van de Sowjet-ünie is geschied worden onder de noemer "bijdragen
aan de industriële ontwikkeling* zowel de omvang van de financiële lasten behandeld die
de landbouw heeft opgebracht als de migratie van landbouwers naar de steden ten behoeve van de industrie.

Het saldo van de financiële lasten die op de landbouw drukken en ten goede moeten
komen aan de industriële ontwikkeling, zal vooral bepaald moeten worden aan de hand
van de financiële verplichtingen aan de staat. De industriële ontwikkeling is er
immers een, waarin

tot in de jaren zestig een hoge feitelijke prioriteit bestaat

voor de zware industrie (zie tabel 20, kolom 3b) en deze bevindt zich in staatshanden.
Industriële ontwikkelingen binnen de landbouwsektor blijven hier buiten beschouwing.
De grote, maar kortstondige, zorg in 1958/1959 vooor lokale industrialisatieprojekterl,
die aansluiten bij de behoeften van de landbouw, is reeds vermeld. De scheiding tussen
agrarische en industriële vooruitgang vervaagt op het platteland. Omdat deze indus—
trialisatieprojekten een onderdeel vormen van de veel meer omvattende Grote Sprong
op het platteland en het "normale" industrialisatiepatroon nog wordt versterkt, ligt
de nadruk hier toch op de relatie tussen de landbouw en dit "normale" industrialisa—
tiepatroon. Dat laatste is duidelijk te scheiden van de landbouw, maar richt zich
na de Grote Sprong wel meer dan voorheen op het voorzien in behoeften van de agrarische
sektor. Wegens gebrek aan gegevens is er een beperking tot de landbouwbelasting, als
bijdrage van de landbouw aan de overheidsbegroting. Zie tabel 20.

Tabel 20.

: De bijdra^ van de landbouw aan investeringen in de zware industrie.

- 192 overheidsbe
groting
i n m i l j . Yuan

landbouw l e v e r t
i n miljoen
Yuan

s a l d o voor
landbouw
k o l . 2 - k o l . 3a

totale staatε
investeι ringen
i n m i l j oen Yuan
V

in landb.

i n zware i n d .

1953

21.760

2.711

667

2.336

2.О44

1954

26.230

3.278

362

З.17О

2.916

1955

27.200

З.О54

556

З.79І

2.498

1956

28.740

2.965

1.071

6.037

1.894

1957

31.020

2.97O

1.060

6.15З

1958

41.860

3.260

2.401

14.889

859

1959

52.010

3.300

3.412

I7.O74

- 112

Vanaf 1954 - me"t

e e n

.

1.910

korte pauze in 1957 — wordt het verschil tussen staatsinkomsten

uit de landbouw en uitgaven aan de landbouw steeds kleiner. Tot en met 1955i d.w.z.
tot aan de kollektivisatie kan de landbouw nog een belangrijke bijdrage leveren aan
de industriële ontwikkelingen. Tijdens de kollektivisatie worden de industriële en
agrarische investeringen met meer dan tweederde verhoogd, de waarde van de landbouwbelasting stijgt niet, zodat de eventuele bijdrage aan de industriële investeringen
zowel absoluut als relatief gezien daalt, terwijl de industriële investeringen toch
snel toenemen.

De verdeling van de staatsinvesteringen wordt enigszins duidelijk uit de kolommen
3a en 3b. Tijdens de kollektivisatie wordt de verdeling van de investeringen vrijwel
niet veranderd, de zware industrie behoudt haar leidende positie met veertig procent
van alle staatsinvesteringen. In 1958 ontvangt deze industriële sektor voor het eerst
meer dan de helft (55»8/£) van alle staatsinvesteringen. De landbouw blijft daarbij
zoals steeds ver ten achter, ondanks een lichte stijging in de investeringen, die
ook in 1959 nog doorgaat. Het percentage van de vastgelegde staatsinvesteringen dat naar
de landbouwsektor gaat is 6,0 in 1955i 7,2 in 1956 en 7,7 in 1957, om dan uit te lopen
tot 9,0$ in 1958 en 10,8$ in 1959 (tabel 19).

Zowel de kollektivisatie als de Grote Sprong (met name in 1958) gaan samen met een
sterke uitbreiding van industriële en agrarische investeringen. De totale staatsinvesteringen worden in 1956 met de helft verhoogd en in 1958 bijna verdubbeld. De zware
industrie komt steeds meer uitgesproken op de eerste plaats, met rond de helft van
de staatsinvesteringen, het aandeel van de landbouwinvesteringen groeit eveneens sterk
109
maar blijft een bescheiden deel uitmaken van alle investeringen.
De uitbreiding
van de investeringen in 1956 en 1958 betekent dat de stabiel blijvende opbrengst van
de landbouwbelasting op het eind van de Grote Sprong al niet meer de kosten van de
investeringen in de landbouw dekt, laat staan kan bijdragen in de kosten van de
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Hognaals zij erop gewezen dat geen volledig beeld kan ontstaan van de bijdrage van
de landbouw aan andere selctoren omdat de opbrengst van de indirekte belasting, die
het verschil vormt tussen aan- en verkoopprijs van de landbouwprodukten niet bekend
is. Alleen rekening houden met de opbrengst van de direkte landbouwbelasting, zoals hier
110
gedaan is, leidt tot een onderwaardering van de bijdrage van de landbouw.

Ook wan-

neer de indirekte belasting in het overzicht wordt betrokken, verandert dat waarschijnlijk niet de konklusie dat de relatieve bijdrage van de landbouw aan de staatsinkomsten
sterk afneemt in 1956 en 1958/1959 en dat deze vermindering zo sterk is dat er ernstige problemen ontstaan. Zo wijst Ishikawi erop dat "Experience in Mainland China
indicates that in a year when a big increase in investment in the planned sector was
made, or in the year that followed it, bottlenecks of foodstuffs or industrial raw
materials have occured and the planned growth rate has been reduced for the following
year. Behind these bottlenecks lie the problems of the supply function and the pro—
duction function in the unplanned sector (d.w.z. de landbouw).

Tabel 21.
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Verdeling van de Chinese beroepsbevolking over moderne en t r a d i t i o n e l e
sektoren.

1
2
3
Totale bevolking "Workers and ïinployees" Traditionele
in miljoenen
in Staatsbedrijven (a)
sektoren (b)
i n duizenden
i n duizenden

4
Toename
(a+b)
in %
van
jaar
ervoor

5
Bevolking
in steden
in milj oenen

77,7
81,6

1953

587,9

18,256

29,357

+ 5,6

1954

601,7

18,809

28,211

1955

614,7

19,076

26,485

- 1,3
-3,0

1956

627,8

24,230

23,691

+ 4,8

89,2

1957

646,5
662,6

24,506

23,730

+ 0,2

92,0

45,323

19,367

+33,3

107,6

679,1

44,156

19,367

-

2,3

118,8

692,7

45,960

19,367

+ 0,5

130,0

1958
1959
1960

82,9

De bijdrage van de landbouw aan de industriële vooruitgang wordt niet alleen gevonnd
door de, achterblijvende, leveranties aan de staat, maar ook door de migratie van
arbeidskrachten die er van de landbouw naar de industrie plaatsheeft. Zie tabel 21.
In deze tabel is het aantal in de landbouw werkzamen niet opgenomen. Dit wordt als
een residu beschouwd, ontwikkelingen in dat aantal kunnen worden afgeleid uit de
ontwikkelingen in de niet agrarische sektoren, (kolom 2 en kolom 3). Onder "workers
and employees" in staatsbedrijven zijn ook degenen gerekend die in staatsiandbouwbe—
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Onder de traditionele sektor wordt verstaan de ambachtelijke sektor, visserij, de
traditionele voedsel- en drankindustrie en andere, minder belangrijke sektoren. Tezamen vormen deze twee kategorieën de totale niet—landbouwwerkgelegenheid.

De belangrijkste verschuiving in het gebruik van arbeidskracht tijdens de kollektivisatie lijkt zich niet zozeer voor te doen tussen de landbouw en de industrie, alswel
tussen de traditionele dienstensektor en de moderne, vooral industriële sektor. De
werkgelegenheid in de moderne sektor neemt met meer dan een kwart toe (de hoogste
toename sinds 1950), de werkgelegenheid in de traditionele dienstensektor neemt meer
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af dan in elk voorafgaand jaar sinds 1949·
Een exodus uit de traditionele beroe114
pen kan de werkgelegenheid in de moderne sektor voor meer dan de helft opvullen.
Wel zijn verschillende migratiestromen denkbaar, waaronder elkaar opheffende stromen
van de traditionele sektor naar de landbouw en van de landbouw naar de moderne sektor,
maar een direkte overgang van traditionele sektor naar moderne industrie ligt toch
meer voor de hand. De urbanisatie zegt waarschijnlijk niet zoveel, deze is ook aanwezig wanneer er weinig veranderingen in niet-agrarische wekgelegenheid zijn zoals in
1953/1954.
Tijdens het eerste jaar van de Grote Sprong doen zich enige opvallende verschijnselen
voor. Er is een zeer sterke urbanisatiegolf, die ook in de jaren erna nog doorwerkt.
Het aantal van degsnen die in de moderne sektor werkzaam zijn neemt toe met meer dan
twintig miljoen mensen, een aantal dat niet uit de traditionele sektor kan worden gehaald. Verder is er, anders dan in 1956, een grote vermindering van het aantal werklozen met negen miljoen.115 Wanneer deze negen miljoen, tezamen met de 4»4 miljoen
mensen die uit de traditionele sektor verdwijnen in de moderne sektor terechtkomen
dienen er nog 7»4 miljoen mensen uit andere sektoren te komen, waarvoor waarschijnlijk
alleen de landbouw in aanmerking komt.

De ontwikkelingen na 1958 zijn wel zeer

moeilijk te interpreteren omdat er een uitgebreide migratiestroom terug naar het platteland op gang komt. Deze is er ook wel eerder, maar omvat vanaf 1959 vele miljoenen
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mensen.
Hoewel de urbanisatie voortgaat, blijft de werkgelegenheid buiten de landbouw ongeveer konstant. Waarschijnlijk heeft de overheid de groei van het aantal arbeidsplaatsen in 1958 voorzien, want het aantal neemt weliswaar iets af in 1959» maar
het komt in I960 alweer boven het peil van 1958.
Kollektivisatie en Grote Sprong zijn tijden van industriële uitbreiding, mede tot
uitdrukking komend in de toename van het aantal arbeidsplaatsen. Alleen in 1958 moet
er een beroep worden gedaan op de landbouw om arbeidskracht te leveren, maar de
urbanisatiecijfers tonen aan dat de trek naar de steden gedurende deze jaren groter
is dan de behoefte aan mensen van het platteland. Na 1958 onderneemt de overheid uitgebreide pogingen de migratie naar de steden sterk af te remmen, maar ze slaagt daar,
zeker de eerste jaren, maar gedeeltelijk in.
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Gedurende vrijwel de gehele onderzochte periode zijn er in de Chinese landbouw op
meer of minder uitgebreide schaal kleine, veelal informele, produktLe-eenheden aanwezig,
bestaande uit niet meer dan een tiental gezinnen. Vanaf 1955 bestaan er ook voortdurend
produktie-^enheden die ongeveer een dertigtal huishoudens omvatten, aanvakelijk als
koöperaties, later als brigades. Boven deze kleinere eenheden worden er tot 1958 steeds
grotere produktieorganisaties in het leven geroepen, met een steeds meer uitgesproken
kollektief karakter. In de zestiger jaren is er een ontwikkeling in tegenovergestelde
richting, zowel wat betreft de omvang van de produktieorganisaties als inzake het
kollektief karakter. Wel blijven de grootste eenheden bestaan.

Tot tweemaal toe wordt de - zeker in vergelijking met de Sowjet-Uhie— vrij geleidelijke ontwikkeling bespoedigd} in 1956 wanneer binnen een half jaar de gehele landbouw in kollektieve bedrijven wordt ondergebracht en in 1958 wanneer de veel grotere
kommunes worden gevonnd door samenvoeging van de kollektieve bedrijven. Voor het
vastleggen van de beleidsprioriteiten in deze organisaties, doet zich een belangrijk
probleem voor, namelijk dat van de relatie tussen de Grote Sprong Voorwaarts en kommunevonning. De vorming van kommunes vindt plaats wanneer de Grote Sprong Voorwaarts
al is begonnen en de eigenlijke produktieaktiviteiten in de landbouw hetzij beè'indigd
zijn, hetzij min of meer vastliggen. De produktieverbetering in de landbouw en al
wat ermee samenhangt is dus iets van vóór de kommunes. Deze lijken vooral verbonden te
zijn met de enorme kampanjes op het gebied van de waterhuishouding en de lokale industrialisatie. Een van de aanwijzingen daartoe is dat de kommunes juist in een gebied
ontstaan waar veel aan waterhuishouding gedaan moet worden, namelijk in de provincie
Honan. Kampanjes op dat ^bied bereiken een hoogtepunt in de winter van 1958 en 1959»
11fi

volgend op de vorming van de kommunes.

Ook de ontwikkelingen op het gebied van sur—

plusmobilisaties en van agrarische intensivering in 1959 en in mindere mate ook 1960
moeten met het bestaan van de kommunes verbonden worden geacht. Van de verschillende
aktiviteiten in het kader van de Grote Sprong is dus alleen al wat met de agrarische
produktie van 1958 samenhangt, buiten beschouwing te laten bij de konklusies betreffende de gevolgen van de kommunevorming. Deze is uiteraard zelf wel een onderdeel van
de Grote Sprong, maar in 1958 vrijwel uitsluitend gericht op de infrastrukturele
Projekten.
Het overzicht van het ekonomisch beleid heeft getoond dat er, zeker tot in de jaren
zestig, een voortdurende nadruk ligt op de ontwikkeling van de zware industrie. Het
is deze sektor die het leeuwedeel ontvangt van alle staatsinvesteringen, ook na de
Grote Sprong. Ook al is er binnen het ekonomisch beleid als geheel een prioriteit
voor de zware industrie, dat behoeft nog geen prioriteit voor surplusvorming te betekenen binnen het landbouwbeleid. Ten tijde van de kollektivisatie en de Grote Sprong
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investeringen blijft gering. In verslijking met voorafgaande jaren is er in 1956
en 1958 een sterke uitbreiding van de investeringen in de' landbouw, die in beide jaren
zowel een intensivering van de landbouw met zich meebrengt als een toename van het
aantal landbouwmachines. Er wordt in beide jaren een aanzienlijke uitbreiding tot
stand gebracht van infrastrukturele werken. In 1959 wordt de intensivering van de
landbouw verminderd, maar toch blijft er op

andere punten een aanzienlijke aktiviteit

en een hoog investeringsnivo bestaan, op een aantal punten zelfs met een sterker toename dan in 1958· In I960 zijn de meeste kampanjes stopgezet. Vanaf die tijd wordt de
landbouwproduktie,die sterk is afgenomen, door minder spektakulaire veranderingen,
waaronder verdere mechanisatie en meer kunstmestgebruik, op het nivo van 1958 en vanaf
1965 daarbovenuit gebracht.

Alleen de sterke groei van het surplus in 1959 zou erop kunnen wijzen dat de surplus—
vorming door de beleidsvoerders zeer belangrijk is geacht, in 1956 en ook in 1957
neemt het aandeel van het surplus in de totale produktie af. In 1959 en 196O is dit
aandeel waarschijnlijk tot maximale hoogte gestegen. Daar staat tegenover dat er dan
al twee jaar lang zeer grote investeringen in de landbouw zijn gedaan; vóór de komst
van de kommunes in intensivering van de landbouw en in de mechanisatie, na de komst
van de kommunes vooral in infrastrukturele kampanjes. Uit de waarschijnlijke vermindering van het surplus na 1959 zou kunnen worden afgeleid dat deze ontwikkelingen op
het gebied van de agrarische vooruitgang centraal hebben gestaan, ook in de kommunes.
De omvang van het surplus in 1959 zou verklaard kunnen worden uit overdreven verwachtingen die er zijn geweest ten aanzien van de produktie in dat jaar; met de verwachtingen daalt de omvang van het surplus.

De bijdrage van de landbouw aan de industriële opbouw van de Volksrepubliek blijft
in 1956 en 1957 ook beperkt door de geringe toename van het aantal industriële arbeidsplaatsen voor mensen uit de landbouwsektor. In 1958 is die toename veel groter, maar
de uittocht van landbouwers moet toch regelmatig worden ingedamd. Waarschijnlijk behoeft de overheid weinig moeite te doen landbouwers voor de industrie aan te trekken,
gezien de urbanisatie, die er in de vijftiger jaren bestaat.
De veranderingen in de struktuur van de Chinese landbouw lijken vooral verbonden te
zijn met ontwikkelingen op het gebied van de agrarische vooruitgang, d.w.z. met pogingen de landbouwproduktie op te voeren. Het is uiteraard zeer wel mogelijk dat de
gewenste produktievergroting spoedig gevolgd zou moeten worden door een toename van
het surplus, maar anders dan in de Sowjet-Unie wordt het surplus niet vergroot vóór
de produktie in de landbouw kan zijn toegenomen door investeringen in deze sektor.
Het belangrijk het surplus ook is, de organisatorische veranderingen in de landbouw
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het surplus te doen toenemen.

Er is wel een verschil tussen de ontwikkelingen in 1956 en 1958/1959· Vooral de verdeling van de beschikbare arbeid geeft aan dat in de kommunes veel meer dan in de
kollektieven werk moet zijn gemaakt van investeringen die geen onmiddellijke gevolgen
voor de landbouwproduktiviteit hebben, maar eerst op langere termijn vruchten kunnen
afwerpen. De aandacht voor Projekten van deze aard is zo groot dat ze ten koste gaat
van het gewone produktieproces in de landbouw en ook van de dagelijkse verzorging van
de veestapel. De kollektivisatie wordt door de uitvoering van minder ambitieuse plannen
gevolgi. Projekten van zeer grote omvang zijn er nauwelijks en het produktieproces ondervindt voorlopig weinig nadelige gevolgen van de aktiviteiten buiten de direkte
landbouwproduktie. Ook vanaf 1960 ontbreken grotere projekten, de irrigatie- en drai—
nagawerken die nog bestaan, worden hoogstens in stand gehouden en er wordt alleen aan
kleinere projekten begonnen. De kollektivisatie moet blijkbaar een toename brengen
van de landbouwproduktie en daarnaast een uitbreiding van het landbouwpotentilTel met
gunstige gevolgpn voor toekomstige produktie. De kommunes worden gevormd in het kader
van het streven vooral het landbouwpotentieel uit te breiden. Wanneer die uitbreiding
wordt stopgezet kunnen de organisatievormen van vóór 1956, wat betreft de omvang ervan,
weer een centraler

plaats innemen,zij het binnen grotere organisaties dan er voor

1956 bestaan.

Het beleid van vóór de kollektivisatie tot in de zestiger jaren lijkt vooral gericht
op ontwikkeling van de landbouw, met dien verstande dat de grote veranderingen in de
landbouwstruktuur de organisatorische voorwaardenmoetei scheppen voor pogingen de
traditionele produktieomstandiRieden in korte tijd te veranderen en er in de tijd
vóór de kollektivisatie en na de Grote Sprong uitsluitend pogingen worden gedaan de
produktie op te voeren door de inzet van de produktiefaktoren te variëren. In de kleine landbouworganisaties staat de produktie voorop, in de kommunes en mindere mate ook
in de kollektieven de produktievoorwaarden, die zo snel mogelijk door grote investeringen gewijzigl moeten worden. Binnen een eventueel ontwikkelingsmodel met agrarische
ontwikkeling als centrale prioriteit, zijn dat toch verschillende doelen, of in ieder
geval doelstellingen
de doelen

die op verschillende termijn bereikt moeten worden. Wel liggen

in eikaars verlengde; de pogingen de traditionele produktievoorwaarden

te doorbreken worden ondernomen op grond van of in ieder geval na de verminderde meeropbrengsten die er bij uitbreiding van de produktie optreden. Van een duidelijke breuk
in het beleid is niet zonder meer sprake, de agrarische ontwikkeling blijft de centrale prioriteit. Tegenover KLatts onjuiste konklusie dat: "When the deliveries of
grain proved insufficient to meet the recjuirement of the Soviet Communist Party,
intensifying the compulsory collection of farm products by way of the collectives"
en dat de Partij ... "was set on rapid industrialization at the expense of the coun—
tryside"119 staat de meer terech-te konklusie van Nove dat de verschillen tussen de

- 198 Russische kollekrfcivisatie en het Chinese beleid vanaf 1958 erg groot zijn. Overigens
ziet ook Nove nog grote overeenkomsten in het ontwikkelingsbeleid van de Sowjet-ünie
120
rond 1930 en dat van China t&t 1958.
De overeenkomsten die in de landbouwstruktuur ontdekt worden, doen sommigen ten onrechte veronderstellen dat de bedoelingen
die achter het ontstaan van produkrtieorganisaties liggen, ook overeenkomsten vertonen
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of zelfs identiek zijn.
Is de toename van de omvang van de landbouwbedrijven in 1956 en meer nog in 1958
sterk verbonden met een uitbreiding van de investeringen in de landbouw, waaronder
met name

de investeringen met gevolgen op langere termijn belangrijk zijn, de

kleine bedrijfsomvang vóór 1956 en na 196I is verbonden met een veel lageieinveste—
ringsvoet en met investeringen die direkte gevolgen kunnen hebben voor de produktie.
Dat laatste kan volgens veel buitenlandse deskundigen uiteindelijk zeker zo

gun-

stige gevolgen hebben voor de produktie als de spektakulaire infrastruktureIe veranderingen die er in de kommunes zijn geweest en die afbreuk hebben gedaan aan het
agrarisch produktieproces op korte termijn. De veranderingen die wenselijk worden
geacht (hogere technologie; betere en meer inputs) worden mogelijk geacht binnen de
kollektieve bedrijven of kleinere organisaties. De kommunes als produktieorganisaties
kunnen als een afwijking worden gezien van wat de optimale organisatienivoos zijn
voor de Chinese landbouw, ze zouden uitsluitend voor infrastrukturele Projekten van
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zeer grote omvang wenselijk kunnen zijn.
Twee punten verdienen nog kort behandeling: de vraag of het surplus wel prioriteit
kan genieten gezien de subsistentiebasis van de Chinese landbouw en tenslotte de
tot op heden in dit hoofdstuk buiten beschouwing gsbleven verschillen tussen Noorden Zuidchina in de agrarische vooruitgang.
Volgens sommigen is de omvang van het surplus in China al zo groot dat het surplus
doorgaans uitstijgt boven het eigenlijke maximaal beschikbare overschot aan landbouw^
Produkten. Dat zou dan de schommelingen in de omvang van het gemobiliseerde surplus
verklaren. Zeker als dat zo is, kan het surplus moeilijk verder vergroot worden, wil
men het toekomstig surplus niet in gevaar brengen doordat men het minimum levensnivo
123
van de produkten niet garandeert.
Het verschil in prioriteit van het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en China zou verklaard kunnen worden uit een verschil in
ökonomische ontwikkelingsfase. In China bevindt de landbouw zich nog in een subsisten—
tiefase, waarin het onmogslijk is het surplus (zeer) sterk te vergroten, zonder dat
tegelijkertijd de produktie vergroot wordt.
Deze gedachtengang gaat voorbij aan het feit dat prioriteit voor surplusvorming heel
wel mogelijk is en ook aantoonbaar. Zo kan elke zorg voor produktietoename ontbreken
en in dat geval zou verondersteld kunnen worden dat surplusvorming het belangrijkste
ekonomische doel is van het landbouwbeleid. De zorg voor de produktie ontbreekt
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echter nooit vanaf 1949· Een (klein) gedeelte van de overheidsinvesteringen is voor
de landbouw bestemd en er vtordt voortdurend gewerkt aan bijvoorbeeld ontwikkeling
van een kunstmestindustrie. Van de boeren worden, tussen 1956 en I960, grote offers
gevraagd voor de verdere ontwikkeling van de landbouw. Wanneer de zorg voor produktievergroting inderdaad bestaat moet prioriteit voor surplusvorming blijken uit een
onmiddellijk overheveling van eventuele extra—produktie uit de landbouweektor en dat
is, voorzover het beoordeeld kan worden, niet het geval.
Het laatste punt dat opheldering verdient is dat van eventuele verschillen in de
agrarische vooruitgang en ook in de omvang van de produktieorganisaties tussen Noorden Zuid-China. Afgpzien van de punten waarop verschillen reeds gemeld zijn, zoals de
koncentratie van landbouwmachines in Noord-CUna en de nadruk op irrigatie in ZuidChina tegenover die op draina^werken in NOord^Cüna zijn

er weinig verschillen op te

merken in organisatiestruktuur van de landbouw. De omvang van de kominunes vertoont
geen verschil tussen Noord— en Zuü-China. In beide komen zeer grote en erg kleine
kommunes voor, de variatie is regionaal van aard.

Met de vrij uniforme ontwikke-

lingen die er in organisatievormen plaats hebben wordt wellicht aangetoond dat het
lage technologisch nivo van de landbouw in beide landsdelen belangrijker is, als
faktor die deze delen gemeen hebben, dan de uiteindelijke, waarschijnlijk verschillende, ontwikkeling van het noorden en het zuiden. Het technologisch nivo is nog zo
laag dat de verschillen in de gehele eerste ontwikkelingsperiode nog weinig terzake
doen, zoals in hoofdstuk IV opgemerkt is. De mechanisatie is zelfs in Noord-China
beperkt tot enigs streken, zoals in Mantsjoerije en in de buurt van grote steden.
ι

Intensivering van de landbouw is voor Noord— δη ZuidrChina voorlopig de belangrijkste
verandering in de landbouw.
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Paragraaf 1 : De Kommmistische Partij op het platteland
De twee centrale kenmerken van de Chinese landhouwstniktuur vanaf de landhervorming
zijn de grote veelomvattende produktieorganisaties die er gedurende korte tijd be
staan en daarnaast het permanent aanwezig zijn van kleine prodaktieenheden, al dan
niet binnen de grotere organisaties. Zowel de kleine eenheden als de grotere produktie
organisaties hebben taken op het gebied van de landbouwproduktie, met dien verstande
dat de kleinere organisaties zich veelal uitsluitend op de dagelijkse gang van zaken
in het produktieproces richten, terwijl de opkomst van de grotere organisaties samen—
hang blijkt te vertonen met versnelde ontwikkelingen op het gebied van de infrastnik—
tuur en met grote uitbreidingen van investeringen in de landbouw.
Terwijl in de Sowjet-Unie kleinere produktieorganisaties uitsluitend omwille van de
politieke vorming geschapen zouden moeten worden, hebben ze in de Chinese landbouw
funkties terzake van de produktie. De aanwezigheid van deze kleinere arbeidsorganisa
ties behoeft dan ook niet noodzakelijk enige samenhang te vertonen met aktiviteiten
op het gebied van de politieke vorming. Wel mag verwacht worden dat het proces van
politieke vorming, wanneer het aanwezig is, vooral zal optreden in de kleine organi
saties. Voor de grote produktieorganisaties geldt dat zij eveneens produktieve funk
ties vervullen en de aanwezigheid ervan behoeft evenmin noodzakelijk op zorg voor
politieke aktiviteiten te wijzen. Aan politieke vonning en politieke aktiviteit in
het algemeen wordt in de volgende paragraaf aandacht geschonken, de organisatie van
boeren binnen de Kommunistische Partij en de vertegenwoordiging van de Partij op
het platteland is in deze paragraaf aan de orde.
De Chinese Kommunistische Partij heeft, evenals Kommunistische Partijen in andere lan
den, altijd slechts een klein deel van de bevolking omvat, een voorhoede van mensen
die voldoen aan eisen van politiek bewustzijn, karakter, aktiviteiten en discipline,
zoals die meer dan еегв door Lioe Sjao—Tsji en anderen zijn geformuleerd. Deze al
gemene vereisten, die van voor de machtsovername dateren, zijn later nog aangevuld
met een aantal formele eisen van leeftijd en een zekere proeftijd, die voor onder
scheiden kategorieën van de bevolking verschillend uitvallen. Kaast revolutionaire
soldaten, arbeiders en de lagere strata uit de steden kunnen ook landarbeiders en
arme boeren gemakkelijk lid worden van de Partij, na 1951 krijgen de arbeiders een
1
sterker uitgesproken voorrang. Het aantal leden tussen 1950 en I96I en de jaarlijkse
toe- of afname is weergegeven in tabel 22.
De sterke uitbreiding van het aantal leden tussen 1954 en de Grote Sprong moet vooral op het platteland gezocht worden; de Partij zoekt in deze periode een betere sprei-
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ТаЪ І 22. : Ledental
1

ал de Kommunistische Partij in China I95O-I96I.
2

leden
jaarlijkse
toewas

3
aantal inwoners
per p a r t i j l i d

1950

5.821.604

І.ЗЗЗ.524

1951

5.762.29З

-59.311

—

1952

6.001.689

239.З96

96,8

1953

'.612.254

610.565

88,1

1954

7.859.47З

1.247.219

74,7

1955

9.393.394

1.5ЗЗ.921

63,5

1956

10.734.384

1.З4О.990

56,5

1957

12.720.000

I.985.616

47,2

1958
1959

13.960.000

1960
1961

620.000

—

620.000

46,0

I.52O.OOO
17.000.000

94,8

I.52O.OOO

—
39,4

ding van de leden over het gehele platteland.

Waarschijnlijk is het aandeel van de

boeren in het ledental in deze jaren op een (voorlopig ?) hoogtepunt gekomen. In 1956
bedraagt het aandeel 69,1$ en in 1957 66,8$. Over andere jaren zijn geen gegevens be
kend.

De Chinese Kommunistische Partij is in 195^ met bijna 7,5 miljoen en in 1957

met 8,5 miljoen leden onder de boeren duidelijk beter vertegenwoordigd op het Chinese
platteland dan de Kommunistische Partij van de Sowjet-íFnie ten tijde van de kollektivisatie op het Sowjetrussische platteland. Op het eind van de twintiger jaren is
minder dan een half procent van de Russische boerenbevolking (d.w.z. de boereberoeps—
bevolking in de landbouw) lid van de Partij, en wel in 1928: 0,43$ en in 1929: 0,47$·
In China is in het jaar 1956 2,7$ van de beroepsbevolking in de landbouw lid van de
Partij en in 1957 3$. Voor de Sowjet-Unie geldt daarbij waarschijnlijk nog in sterker
mate dan voor China dat ook niet-agrariè*rs van boerenafkomst zijn meegeteld. Weliswaar
heeft de Chinese Kommunistische Partij sinds haar ontstaan langer de tijd gehad zich
op het platteland te vestigen, in ieder geval blijft het verschil opmerkelijk. De
Chinese Partij is zes keer beter vertegenwoordigd dan de Sowjet-Russische in overeenkomstige perioden.

Het aantal nieuwe leden in de Chinese Kommunistische Partij neemt

in 1958 en 1959 niet zo sterk toe als in de voorafgaande periode, aan de andere kant
7
wijst Lewis erop dat er ook vrijwel geen zuiveringen van enige betekenis zijn geweest.

Het aantal partijleden per laagste partijorganisatie wordt geleidelijk teruggebracht,
zodat het aantal van deze primaire partijorganisaties tussen 1951 ©n 1956 kan verdubbelen van 25O.OOO naar 530.000 en dan in de periode tot 1959 nog eens verdubbelt tot
meer dan een miljoen. Tijdens de kollektivisatie heeft al elke hsiang een eigen par-
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tijcel, een ontwikkeling die daarna nog versterkt kan worden. Waarschijnlijk hebben
in de kommunes veel brigades tenminste één partijorganisatie. In de komnmnes worden
partijorganisaties de centrale partijeenheden op laag nivo en met de vergaande vei^
strengeling van partijorganisatie en bestuursorganisatie in de kommunes worden deze
zelf tot "primaire organisaties". Daarin geeft een partijkommittee leiding aan lagere
partijafdelingen in de grote brigades en partijgroepen in de gewone brigades, deze
laatste uiteraard alleen wanneer er meer partijleden binnen een brigade zijn. Er is
een uitgebreide hiê'rarchie van de Partij in de kommunes, wat het kontakt tussen de
partijorganisatie op kommunenivo en dat op brigadenivo waarschijnlijk niet steeds be—
9
vorderd heeft.
Gezien de vertegenwoordiging van de Partij in de landbouwsektor en gezien de verschillen in omvang tussen koöperatie en kollektief bedrijf heeft de kollektivisatie
waarschijnlijk voor het eerst de gehele landbouwende bevolking binnen de produktieorganisaties in kontakt met de Partij gebracht. Aanduidingen hiervoor zijn tevens
de gezochte spreiding van de leden en de kampanjes om nieuwe leden te werven. Het
ontstaan van de volkskommunes verandert daar weinig aan; wel worden de centrale parti jorganisaties op laag nivo niet meer territoriaal opgezet, maar per produktie-een—
heid.
Het ledental van de Partij wordt enigszins gestabiliseerd tijdens de Grote Sprong.
Op het einde van deze periode wordt veel (staata-en partij-)kader van kommunenivo
teruggestuurd naar produktiebrigades om deel te nemen aan het produlctieproces en de
partijorganisatie op lager nivo te versterken. Het belang van deze organisaties neemt
10
deze jaren toe ten koste van de partijorganisatie op kommunenivo.
Blijkbaar heeft
er in de kommunes eerst een proces plaatsgevonden waarin de partijorganisatie op
kommunenivo versterkt is ten koste van de lagere nivoos, een koncentratietendens die
later wordt tegengegaan. De sterke groei van het aantal partijleden bij de afloop van
en ook nog na de Grote Sprong Voorwaarts zou ermee in verband kunnen staan dat bij de
decentralisatie die plaatsvindt grote waarde wordt gehecht aan partijorganisaties
binnen de produktieorganisaties, zodat ook de gazone brigades over een eigen partijorganisatie beschikken. Vertegenwoordiging van de Partij in kollektieve bedrijven
in 1956 is waarschijnlijk gewaarborgd en deze vertegenwoordiging moet blijkbaar gehandhaafd blijven, ook wanneer de produktieorganisaties na de Grote Sprong weer kleiner worden. Deze ontwikkeling gaat dus verder dan een goede vertegenwoordiging van de
Partij m

de grote produktieorganisaties.

Paragraaf 2: Politieke aktiviteiten en politieke vorming in de produktieorganisaties
Ten tijde van de landhervorming, in de jaren van de rekonstruktie, zijn er boeren—
associaties op hsiang-nivo, waarin de boeren gemobiliseerd worden voor de uitvoering
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platteland, ondanks het feit dat er maar in de helft van alle lokale hestuurseenheden
een partijorganisatie is. I)e precíese aard en werking van de "boerenassociaties is
niet volkomen duidelijk, wellicht mede door grote (regionale) verschillen. Toch zijn
deze associaties een van de eerste organisatievormen waarin na de revolutie geprobeerd wordt de boeren op lokaal nivo te organiseren voor politieke aktiviteit en
voor het op gang brengen van een uitgebreid proces van politieke vonning dat zowel
11
tegen de grootgrondbezitters als op het ontstaan van koöperaties gericht is. Buiten
de produktieorganisaties wordt een piattelandskadeг geschapen dat later bij de kollektivisatie en de Grote Sprong een leidende rol zal gaan spelen. "Por the most part,
these new rural elites are poor or lower middle peasants who may not be Party members
but who nonetheless gained their credentials in the course of a populist upheaval that
12
was deeply intertwined with longstanding peasants aspirations'·.
Binnen de associaties zijn er verschillende vormen van politieke aktiviteit, al dan
niet binnen het kader van de landhervorming en van aktiviteiten tegen grondbezitters.
Chao Kuo-Chun meldt groepsdiskussies, ook over verbetering van de landbouwtechniek en
intensieve propaganda in het kader van opleidingen voor kollektieve aktie en voor be—
stuursaktiviteiten. De middelgrote boeren worden daarbij betrokken om een eventueel
geïsoleerd optreden van de arme boeren en landarbeiders tegen te gaan.13 In streken
waar de Partij goed vertegenwoordigd is wordt een grens gesteld aan het aantal partijleden dat in lokale vertegenwoordigende organisaties, waaronder de Volkskongressen
in de hsiang, zitting heeft en ook worden er zetels voor middelgrote boeren gereserveerd.

Politieke aktiviteiten op hsiang-nivo, onder meer voorafgaand aan de algemene verkiezingen van 1953, worden aangevuld door aktiviteiten op lager nivo binnen de groepen
voor wederzijdse bijstand en de vroege koöperaties. In het proces van politieke vorming
wordt zeer voorzichtig omgesprongen met allerlei traditionele, waaronder religieuze
waarden in een langdurig proces van "mass persuasion".15 De familie wordt in dit
16
proces als een groep ^bruikt waarbinnen sociale verandering kan worden gestimuleerd.
Ook andere persoonlijke banden zijn in het proces van politieke vonning belangrijk en
evenals de traditionele familiebanden veranderen ook deze bindingen onder invloed van
dat proces. Erna Vogel heeft bijvoorbeeld gewezen op het veranderen van vriendschappen
in bindingen van kameraadschap, een ontwikkeling die onder andere door de politieke
voiming veroorzaakt wordt. 17

Met name de gehele tweede helft van 1953 wanneer de'landhervorming beëindigd is, of
wordt, is de verkiezingskampanje aan de gang. Gedurende een aantal maanden wordt er
in het gehele land aan verschillende soorten verkiezingsaktiviteiten gewerkt, aktiviteiten variè'ren van diffuse propaganda tot bijeenkomsten van kleine groepen die deze
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propaganda doorgeven en respons moeten uitlokken.
Binnen de kampanje is er een
samenhang tussen pogingen het politiek bewustzijn van de bevolking te verhogen en
produktieaktiviteiten. Er wordt aandacht geschonken aan het opvoeren van de landbouwproduktie en aan de vorming van koöperaties. Het tempo van deze ontwikkelingen
19
i'ordt gezien als een van de sukses-kriteria van het proces van politieke vorming.
Ook al mogen er grote regionale verschillen in aktiviteit bestaan, vrijwel iedereen
moet toch wel gedurende enige tijd aan persoonlijke diskussie

van het verkiezings-

proces hebben deelgenomen.
Vanaf het begin van de landhervomiing zijn het lokale bestuursapparaat en de plaatselijke partijorganisaties voortdurend betrokken bij het organiseren van wederzijdse
hulpgroepen en later van de koöperaties op het platteland alsmede bij politieke
aktiviteiten binnen en ook wel buiten deze produktieorganisaties. Er is voortdurende
beweging op het platteland, door de landhervorming en door deze latere organisator
ricche aktiviteiten. De betrokkenheid van de boeren is wel aan de seizoensverschillen
in landbouwwerkzaamheden gebonden en de kleine produktie-eenheden op het platteland
21
zijn ook niet zo aktief als die in de steden.
Daarbij komt dat een deel van het
lagere partijkader onder andere door familie- en clanbindingsn en door de sociale
22
positie tijdens de landhervorming in loyaliteitskonflikten geraakt
en na de landhervorming niet steeds even gemotiveerd is de politieke aktiviteiten voort te zetten.
De arme boeren die het lagere kader vonnen zijn ook zelf beter geworden van de landhervorming en de Kommunistische Partij heeft niet op tijd krachtige maatregelen ge—
от

nomen "(to) overcome the attractions of individual enrichment for the cadres". Dit
24
probleem dateert echter al van de landhervormingen in de jaren dertig.
Het vereist
dan ook nogal wat energie op hoger nivo in de Partij en in de bestuursorganen het
lagere kader in 1956 er toe te zetten het tempo van de kollektivisatiekampanje op te
voeren. In vormingsaktiviteiten wordt er voor de arme boeren de nadruk op gelegd de
eigen klasse-afkomst niet te verloochenen. De arme boeren blijven het grootste deel
van het lagere partijkader uitmaken en waarschijnlijk mede vanwege de korte periode
die er tussen het einde van de landhervomiing en de kollektivisatie verloopt blijven
de problemen met betrekking tot de klasse—samenstelling van het partijkader beperkt.
Ze worden zeker niet zo groot als in de Sowjet-JtJnie, waar de kulakken een belangrijke
25
rol vervullen in de partijorganisaties op het platteland en in de dorpsraden.
Vanaf de kollektivisatie moet de politieke aktiviteit vrijwel uitsluitend gezocht
worden binnen de produktieorganisaties. De territoriale bestuurseenheden verschuiven
naar de achtergrond. De belangrijkste funktie van aktiviteiten binnen de lagere terri
toriale bestuursorganen wordt een opvoedende, door Townsend omschreven als "to include
the encouragement of attachments to, and understanding of, new levels of political
community as well as transmission of information on laws and policies".

De omvang

en de aard van politieke aktiviteiten binnen de koöperaties en de kollektieve bedrijven
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In 1955 ontstaan er enige problemen met betrekking tot de voedselvoorziening door
een aanvankelijk te hoog gesteld surplus. Deze problemen leiden ertoe dat het lagere
partij— en bestuurskader afwijkt van het beleid ten aanzien van de surplusmobilisatie
erc de graanvoorziening van het platteland. De relatie tussen kader en de rest van de
boerenbevolking lijkt daardoor versterkt te zijn; het kader past zich, volgens de
27
Partij teveel, aan aan de wensen van de boeren.
Deze ontwikkeling kan zeer wel een
ondersteiming zijn geweest voor de kollektivisatiekampanje, die door het lokale kader
uitgevoerd moet worden. De Partij blijft op dit kader vertrouwen, ook al is er veel
"kritiek en zelfkritiek*' en zijn er ook wel zuiveringen
28
grond van al te ernstige beleidsafwijkingen,

van mensen uit dit kader op

De vorming van kollektieven is, getuige Jfyrdals "Report from a Chinese Village" een
gebeurtenis die gepaard gaat met uitgebreide diskussies over het nut van deze organi—
29
satie.
Binnen de kleinere produktie groepen wordt er, als voorheen, gewerkt aan poli—
30
tieke vorming van de leden.
Er komt een nogal uitgewerkte organisatiestruktuur
voor elk kollektief bedrijf, waarin plaats is voor een sterke vertegenwoordiging van
de leden van het bedrijf in vertegenwoordigende organen. De vertegenwoordiging wordt
in vergelijking met die in de hsiang uitgebreid tot een verteganwoordiger per tien
leden, waardoor het kontakt van de leden met de leiding van het kollektief bedrijf
31
veel direkter is dan dat met het hsiang-bestuur.
Hoewel Townsend wat skeptisch is
over de bevoegdheden van de ledenvergadering of de vertegenwoordigende vergadering,
en in ieder geval over de mate waarin van die bevoegdheden gebruik is gemaakt toont
Hyrdals "Report" toch dat de leden van het kollektief bedrijf zelf over de bezetting
32
van verschillende funkties beslissen, zonder dat de Partij zich daarin mengt. De
diskussies betreffen ook de arbeid in het produktieproces, die onderwerp wordt van
regelmatig opkomende kampanjes. De organisatorische kanten van de politieke aktiviteit
zijn naar het lijkt binnen de kollektieven erg belangrijk. De Partij leidt, sterker
dem voorheen het geval is geweest, kampanjes van politieke mobilisatie en er komt
een nieuw kader in de bedrijven op dat enigermate geschoold is en vertrouwd met de
meer uitgewerkte struktuur van de kollektieve bedrijven: "The bri^it young men of
the revolution superseded the "old peasants", whose work was now confined to production".33

De massale mobilisatie van de bevolking in de kommunes brengt een verdere versterking
van de partijorganisatie in de produktieorganisatie met zich mee, zowel door het
samenvoegen van de bestaande produktieorganisaties, als door het samengaan van deze
produktieorganisaties met de territoriale bestuurseenheden. De afstand tussen de
boerenbevolking en het kader op lokaal nivo neemt toe doordat de kommune ook taken
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34
het kader, zowel naar boven als naar beneden.
Binnen de kommunes betekent politieke
aktiviteit niet zozeer invloed op beslissingen binnen de organisatie alswel versterkte pogingen de massa van de bevolking aktief bij de uitvoering van de beslissingen
te betrekken. Veel meer dan in de kollektieve bedrijven het geval is geweest is
politieke vorming de basis van politieke mobilisatie. Bit proces van politieke mobilisatie, waarin boeren massaal in kampanjes beleidsbeslissingen ten uitvoer brengen, is
in belangrijke mate op ekonomische doelen

gericht. Zo is er de Socialistische

Opvoedingskampanje ten tijde van de Grote Sprong, die de boeren in een proces van
politieke vorming onder meer voor produktiedoeleinden mobiliseert, op een tot dan toe
ongekende schaal. De Partij weet de vroeger opgedane ervaringen met een zeer grote
intensiteit toe te passen om in de kommunes "a great potential for enlisting mass
participation in implementing Party policies" te verkrijgen. "Through incessant
propaganda, persuasion and discussion, especially in the early years of the communes,
the Party has been able to carry out its rural prograjnmes and movements in a way
which would not have been possible without such participation." 35 De mobilisatiekam—
panjes zijn sterk op de produktie gericht. Veelal staat een konflikt centraal in de
kampanjes, zij het niet tegen konkrete groeperingen of individuen, maar tegsn de oude
orde, tegen niet-kommunistisch denken. Solomon ziet op grond daarvan aggressiviteit
als de kern van politieke aktiviteiten in China: "In the case of Mao's revolution we
found sentiments of aggression to be the distinguishing motivational quality of po—
36
liticai activity".
Hij gaat echter grotendeels voorbij aan het instrumentele karakter van het konflikt voor produktieve en meer in het algemeen konstruktieve doeleinden.

Ook al staan politieke aktiviteiten in de kommunes in het teken van de uitvoering
van produktieplannen en van infrastruktureIe Projekten, er wordt niet voorbijgegaan
aan mogelijkheden de boerenbevolking bij de beslissingen omtrent die uitvoering van
plannen te betrekken en er wordt waarde gehecht aan het vrijwillige karakter van deel—
name aan de kampanjes die er zijn.37 De ontwikkelingen binnen de kommunes op het
gebied van partijorganisatie aan de top, politieke vorming en mobilisatie worden aangevuld met roulatie van partij- en bestuurlijk kader. Hogere partij— en bestuursfunk—
tionarissen penetreren in het lagere kader. Al in 1957 wordt begonnen met het tijdelijk en ook wel permanent plaatsen van hoger kader van hsiang^- en later kommunenivo
in produktiebrigades. De roulatie van dit hoger kader neemt in de kommunes grote
vormen aan en houdt tot na de Grote Sprong aan, met name waar het de roulatie op
tijdelijke basis betreft.

Een dergelijke roulatie brengt uiteraard beperkingen met

zich mee voor verkiezingen van het kader in de brigades. De roulatie moet dan ook
vooral gezien worden als een middel de niet—produktieve funkties in aantal beperkt
te houden en als middel voor verhoging van het produktiepeil in achtergebleven brigades. Er ontstaat de mogelijkheid van direkte persoonlijk supervisie van de produktie—
aktiviteiten door hoger kader; politieke vorming blijft echter ook van belang.39 De
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behouden binnen de kommunes terwijl er allerlei nieuwe taken worden aangepakt, zoals
veranderingen in het produktieproces en infrastmkturele projekten en omdat het gebrek
aan geschoold kader op lager nivo al vanaf 1956 nijpend wordt.
De zekere mate van autonomie voor de grote produktiebrigades binnen de konmrunes ligt
voor de hand. Het lijkt ondoenlijk binnen een half jaar in heel China de beslissingsbevoegdheden te verlegen naar produktieorganisaties die ver boven alle natuurlijke
eenheden uitgaan. Zeker waar transportmogelijkheden beperkt zijn moet het voormalig
kollektief als grote produktiebrigade wel zelf veel onderdelen van de landbouwwerkzaamheden regelen. Zoals een brigadeleider uit S jansi zélfs opmerkt : "In 1958 we became
a people's commune, but there was no discussion to speak of and I donH remember
anything special happening or anything being changed ... All binding decesions have
to be taken at our memberË1 meetings, 1956 as 1958 and 1958 as 1962".

Schunnann wijst

op deze onafhankelijkheid van het lokale kader als uiting van de flexibiliteit in de
Chinese organisatie van de landbouw. Het recht op politieke aktiviteit van alle betrokkenen betekent aan de ene kant weliswaar dat allen moeten deelnemen aan bijeenkoiihsten op laag nivo waarin niemand zich kan onttrekken aan sociale druk en aktivering
in produktiearbeid, maar waarin tevens plaats is voor een flexibele uitleg van bin—
dende beleidsvoorschriften, aangepast aan de lokale omstandigheden.41 De autonomie,
gekombineerd met pogingen het produktieproces zoveel mogelijk planmatig vast te
leggen, doet wel een beroep op een zekere mate van scholing bij het lagere kader. Al
in 1955 en 1956 blijkt dat de ongeletterdheid van de meeste boeren een ernstige belemmering is bij het vastleggen van produktieresultaten en dat er voor de kollektieve bedrijven te weinig boekhouders beschikbaar zijn.

Het probleem wordt nog sterker in

de kommunes en dan uiteraard op de lagere nivoos, waar niet alleen een beroep wordt
gedaan op

technische kennis, maar ook op aanpassing van complexe voorschriften
aan lokale omstandigheden.43
Deze problemen b l i j v e n bestaan wanneer de produktiebrigades en produktiegroepen vanaf
1961 weer meer bevoegdheden k r i j g e n . Het hsiar-fang-systeem dat zowel inhoudt het
zenden van kader naar l a ^ r e nivoos a l s het zenden van kader u i t de steden naar het
p l a t t e l a n d , wordt u i t g e b r e i d . Alle kader moet v i j f van de zeven dagen deelnemen aan of
de d i r e k t e supervisie hebben over de produktie, zodat de

i n de Yenantijd al zo

belangrijke "band met de massa" bevorderd wordt en het lagere kader b e t e r begeleid
wordt b i j het produktiewerk.

Tot de taken van het lagere p a r t i j k a d e r behoort het

ofwel zelf leidende funkties i n de brigade t e vervullen of anders erop toe t e zien
dat oudere boeren met veel produktie-arvaring de produktie-^enheden l e i d e n . Zo zorgt
het enige p a r t i j l i d i n een door Lewis beschreven brigade voor de technische produk—
45
tievemieuwingen die na de Grote Sprong weer meer i n de b e l a n g s t e l l i n g komen.
Er
wordt veel aandacht geschonken aan veelvuldig kontakt tussen het kader en de massa van
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omschreven en waarvan de aktiviteiten worden beperkt ten gunste van de ervaren oudere
boeren die geregeld nog nominale dorpsleiders zijn.

De zorg voor de partijorganisatie

staat vooral in dienst van dit kontakt met de bevolking; versterking van de organisatie zelf is er vrijwel niet, behalve op het laagste nivo. Politieke mobilisatie
voor grote kampanjes is er nauwelijks meer. Er zijn wel uitgebreide propagandakampan—
jes, waarvan de Socialistische Opvoedingskampanje in 1962-1963 de grootste is. Ze
zijn in belangrijke mate gericht op de kollektieve ekonomie, maar er wordt goed op
gelet, dat ze de vooruitgang van de landbouwwerkzaamheden niet belemmeren en ze zijn
minder intensief dan voorheen.47 In deze Socialistische Opvoedingskampanje wordt in
verschillende stadia geageerd tegen de "Three Evil Tendencies", te weten, "capitalism,
feudalism and extravagance". In de eerste van de stadia is er een gewijzigde vorm
van "klassenstrijd", die echter niet meer tegen een bepaalde klasse gericht is, maar
tegen het kapitalisme in het algemeen (waaronder de partikuliere lapjes grond) en
vóór het socialisme (de kollektieve sektor).
Met de nadruk op het gezag van de oudere boeren, de verminderde vooruitgang van
politieke diskussies binnen de kleine arbeidseenheden en de afgenomen zorg voor par—
tijorganisatie ten behoeve van massa-mobilisatie, moet de normale voortgang van de
produktie wel voorrang genieten. De prioriteit voor politieke en ekonomische aktiviteiten, anders dan het lopende produktieproces binnen de kommunes blijkt slechts
korte tijd vol te houden, niet geheel verwonderlijk gezien het subsistentiekarakter
van de Chinese landbouw. De agrarische krisis van 1960-196I draagt er toe bij dat
de politieke aktiviteiten in het algemeen afnemen en de lopende produktie op de voor—
grond komt.49
De kleine produktie-eenheden hebben niet alleen bij voortduring in het
produktieproces een rol maar ook in het proces van politieke vorming. Het samengaan
van produktieve arbeid en politieke aktiviteiten in deze kleinste eenheden maakt het
moeilijk te spreken van een eventuele prioriteit voor politieke ontwikkeling, behalve in het geval de produktieve aktiviteit zou lijden onder de politieke aktiviteiten. Dat laatste is binnen het kader van de kleine organisaties nooit het geval
geweest, ondanks het feit dat er vóór 1956 al vormingskampanjes zijn, zoals wanneer
de landhervorming wordt uitgevoerd en groepen voor wederzijdse bijstand e n koöperaties
worden gevormd, wat met veel diskussie gepaard gaat. Een brigadeleider uit Liu Ling
meldt diskussies in 1953 wanneer de plaatselijke boeren toetreden tot een groep voor
wederzijdse bijstand; in de winter van 1953/1954 bij de vonning van een koöperatie
en in de winter van 1955/1956 wanneer er een kollektief bedrijf wordt opgezet, waar50
na er in dat dorp geen echte diskussierondes meer plaatshebben.
In deze vroege
periode begeleidt de politieke vorming blijkbaar het normale produktieproces en de
opkomst van nieuwe organisatievoraen.
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vormingsproces alswel de betere vertegenwoordiging van de Partij op het platteland,
zowel numeriek als organisatorisch, het belangrijkste element in de politieke ontwikkeling. Het tempo waarmee de kollektieve bedrijven worden ingevoerd doet vermoeden
dat deze organisatorische basis belangrijker wordt geacht door de Partij dan een
ongestoorde ontwikkeling van het vormingsproces, dat zich immers vooral in de wintermaanden afspeelt, waarin de kollektieven worden gevonnd. Politieke organisatie en
niet politieke vorming treedt op de voorgrond. ITog vóór de Grote Sprong wordt de
organisatorische strafheid wat verminderd, maar de Grote Sprong brengt een verdergaande ontwikkeling op organisatorisch gebied. De vertegenwoordiging en de organisatie van Partij en bestuur wordt op centrale punten versterkt en de politieke aktiviteiten binnen de kleinste produktieorganisaties nemen in belang af ten gunste van
massale politieke kampanjes die mede ten dienste staan van de infrastnikturele verbeteringen. Zowel bij de kollektieven als bij de kommunes treedt de meer centrale
organisatie van de boeren naar voren met als onderdeel ervan een versterkte politieke
organisatie. Zeker in de komnmnes neemt het belang van de bestaande kleinste eenheden
ook op politiek gsbied af.51 Na de Grote Sprong vervallen veel van de politieke ak—
tiviteiten en wordt er peis na enige jaren weer aan politieke organisatie en politieke
vorming gewerkt.
Politieke aktiviteiten in de kleinere arbeidsorganisaties vertonen weliswaar op een
aantal punten overeenstemming met die welke in een radensysteem verwacht mogen worden,
maar de aktiviteiten op de laagste nivoos interfereren nooit in de produktiewerkzaamheden en staan zelfs bij voortduring mede ten dienste van de produktiearbeid. Ze zijn
blijkbaar ook bedoeld de produktie te vergroten voor het bereiken van ekonomische
doelstellingen, welke dan prioriteit zouden

. genieten. In 1958 en 1959 en in

mindere mate in 1956 is de politieke organisatie belangrijker dan de voortgang van
het vormingsproces in de kleine eenheden. Tijdens de Grote Sprong lijkt het erop dat
de politieke kampanjes prioriteit genieten boven de agrarische produktie, maar de
kampanjes zijn vooral op produktiedoeleinden (van langere termijn) gericht. De in
deze tijd gebruikelijke leuze "politics in command" houdt mobilisatie in ten dienste
van de ekonomie, zij het niet ten dienste van de lopende produktie, maar van lange
52
termijnprojekten.
De mobilisatiekampanjes brengen een enorme uitbreiding van het
aantal arbeidsuren in de ekonomie met zich mee. Er is dan ook niet zozeer sprake van
politieke prioriteit maar van ekonomische prioriteit, zij het dat de politieke ontwikkeling bevorderd wordt in nauwe samenhang met de ekonomische ontwikkeling.
Paragraai" 3: Het agrarisch inkomen
Het inkomen van de landbouwende bevolking bestaat vóór de komst van de koöperaties
uit de opbrengst van de eigen landbouwgrond. In de koöperaties worden de deelnemende
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inkomen in de kollektieve sektor uit het loon dat voor de geleverde arbeidsprestatie
wordt betaald en dat mede afhankelijk is van de opbrengst. Daarenboven zijn er in de
kollektieven stukjes partikuliere grond, waarvan de opbrengst aan de bezitters ten
goede komt. De kommunes brengen het begin van verdeling naar behoefte met zich mee,
het komt echter niet voor dat de geleverde arbeid helemaal als inkomstenbron vervalt.
Wanneer de Grote Sprong is beëindigd wordt het inkomen weer bijna uitsluitend verdeeld
volgens het kriterium van de arbeidsprestatie.

De landhervormingsn in 1950-1952 brengen voor de meeste boeren een stijging van het
inkomen met zich mee, alleen de (voormalige) grootgrondbezitters zien hun inkomsten
dalen. De inkomstenstijging wordt ten dele weer ongedaan gemaakt door een verhoging
van de belasting.53 Deze wordt over een groter totaal grondoppervlak berekend} in de
provincie Setsjoeanwordt de oppervlakte grond die in de belasting wordt betrokken
met bijna een kwart opgevoerd.

Desondanks blijft het agrarisch inkomen tot 1955

toenemen, ook al doordat de belasting wordt geheven over een genormeerde oogst en
de werkelijke landbouwopbrengsten veelal hoger zijn. De stijging van het netto-agra—
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riseh inkomen tussen 1952 en 1955 blijkt uit stijgende konsumptie-uitgaven.
De
inkomsten van de boeren stijgen niet alleen door de toename van de produktie, maar
ook doordat de overheid hogere prijzen betaalt voor landbouwprodukten, terwijl de
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prijzen van industrieprodukten minder gsvolgen hebben voor het boereninkomen.
In 1956 zet de stijging van het agrarisch inkomen zich voort ondanks de verminderde
landbouwopbrengst. De inkomstenstijging lijkt in dit jaar, met inkomen op basis van
arbeid, tot twee faktoren terug te voeren. Het belangrijkst is de stijging van de
arbeidsinzet in de kollektieven. De stijging van het inkomen in 1956 zou in een
sterke daling resulteren wanneer ze zou worden berekend over het aantal manuren van
ï.ar
1952; het inkomen per eenheid arbeidstijd daalt.57 Een tweede faktor is de voortgaan58
de stijging van de landbouwprijzen die in 1956 ver boven het peil van 1952 liggen.'
De algemene inkomensstijging houdt tevens een inkomensnivellering in. Bij de landhervormingen is het inkomen van de grondbezitters verminderd, de kollektivisatie
brengt een inkomensdal ing voor de rijke boeren. Zij vormen in 1957 <ie kategorie die
het minst verdient, terwijl het hoogste inkomen voor de bovenste laag van de middelgrote boeren bestemd is, bijna anderhalf keer zoveel als dat van de voormalige rijke
boeren.59 Verklaringen voor de achtergang van de rijke boeren kunnen zijn dat ze niet
allen tot de kollektieve bedrijven worden toegelaten, dat er tegen hun partikuliere
produktieaktiviteiten sterker wordt opgetreden dan bij de andere kategorieën het
geval is en dat ze in de kollektieven niet meer naar inbreng van grond en kapitaal
worden betaald, maar alleen naar arbeid.
Het jaar 1957 treedt er een inkomensdaling op die vooral zijn oorsprong vindt in de
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kollelctieve bedrijven en ook de prijzen die voor Produkten uit de partikuliere sektor door de staat worden ^boden stijgen.

Een stijging van de belastingbedragen

en de al in 1956 op^voerde investeringen van de landbouwsektor zelf lijken verantwoordelijk voor de daling van de netto-konsumptie.

Desondanks konkludeert Hoffmann
6?
dat de materiële arbeidsstimuli in 1957 nog overheersen.
Een gerechtvaardigde kon-

klusie gezien de uitbreiding van de partikuliere sektor in de kollektieven tot maximaal tien procent van de grond, en gezien de vermindering van de investeringen. De
ongeorganiseerde handel bloeit in 1957» in de hand gewerkt door de vergroting van de
partikuliere lapjes grond, die volgens Walker meer kunnen opleveren dan voor parti64
kuliere konsumptie noodzakelijk is.
De Grote Sprong Voorwaarts brengt in 1958 een verdere intensivering van de arbeidsinzet,
Het inkomen per eenheid arbeidstijd blijft op het lage peil van na de kollektivisatie en daardoor kunnen de grote oogst en de hoge investeringen elkaar in evenwicht
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houden en de inkomsten voor de landbouw gelijk blijven of iets toenemen.
De partikuliere lapjes grond verdwijnen, met een kleine kompensatie door de hogere opbrengsten
van de kollektieve sektor.
Het inkomen op basis van kollekrtieve inspanningen
bestaat
in 1959 voor twintig à dertig procent uit gelijke distributie van voedsel
en konsumptiegoederen, tenminste tweederde van het inkomen blijft verdeeld volgens het
fil

kriterium van de arbeidsinbreng.
Evenals in de Sowjet-Unie wordt er voor de registratie van de arbeidsprestatie gebruik gemaakt van een genormeerde werkdag als eenheid.
Gezien de enorme arbeidsinspanning en het dalende inkomen per werkdag is aan te nemen
dat de (individuele) materiële arbeidsprikkels in belang afnemen: "This did not mean
that material incentives were abandoned but rather that they were for a time, soft—
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pedalled".
Het grote aantal arbeidsuren moet dan door andere dan materiële arbeidsprikkels verklaard worden. In de brigades die aan de waterhuishouding werken worden
niet-materiële arbeidsstimuli sterk ontwikkeld, middels kampanjes van socialistische
wedijver, niet-materiële beloningen voor individuen en groepen die zeer goed werk
leveren. Kampanjes van politieke vorming en politieke aktiviteiten zijn ook sterk op
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de produktie en op werk aan infrastrukturele Projekten gericht. Hoezeer deze
immateriële sUmuli overheersen blijkt wellicht ook uit de achterstelling van de veeteelt, waarvan vooral de varkensteelt op de partikuliere lapjes grond een goed rendement had geleverd. Ondanks het belang ervan voor de mestvoorziening van de partikuliere
en kollektieve grond, wordt ze sterk ten achter gesteld bij de grote projekten in
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de kollektieve sektor, en dientengevolge verwaarloosd.
Al in 1959 doen zich problemen voor bij de arbeidsmobilisatie. Moeilijkheden met de
voedseldistributie maken voedsel in dat en het volgende jaar schaarser dan in enig
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de boeren.
De graankonsumptie is in 1958 waarschijnlijk ten koste gegaan van de
voorraadvorming. In 1959/1960 daalt het konsumptienivo van de agrarische bevolking
tot een dieptepunt, terwijl er ook per werkdag nog nooit zo weinig besteed is kunnen
worden. " Er volgt een tekort aan voedsel, dat overigens weinig direkte slachtoffers
maakt. Wel heeft het voedseltekort zeker gevolgen gehad voor het peil van de volksgezondheid, terwijl

ook allerlei onderhand verdwenen sociale misstanden, waaronder

bedelarij, weer de kop opsteken.

In 1961 worden de partikuliere lapjes grond opnieuw op ruime schaal ingevoerd of in
ieder geval weer als zodanig gebruikt, zodat de tekorten op bepaalde gebieden van de
publieke sektor door de partikuliere sektor enigszins kunnen worden gekompenseerd.75
Over de precíese hoogte van de arbeidsinkomsten na I960 is maar zeer weinig bekend.
In ieder geval hebben de na I96I weer toenemende landbouwopbrengsten zowel de inkomsten van de boeren uit de kollektieve sektor als die uit de partikuliere sektor doen
toenemen. Aan de verdeling van het agrarisch inkomen wordt in zoverre nog iets veranderd
dat het aandeel van de inkomsten die zonder verwijzing naar de arbeidsprestatie worden
verkregen afneemt tot ongsveer een vijfde van het totale inkomen. De inkomensverschillen nemen daardoor, en doordat de brigade

"accounting unit" wordt, en de inkomens—
7fi

gelijkheid binnen de kommune van minder belang wordt, weer toe.

Ook de partikuliere
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lapjes grond, die tien tot vijftien procent van het inkomen leveren,
dragen enigszins daaraan bij.
Verschillen van het boereninkomen met dat van door de staat betaalde arbeiders en
beambten nemen vanaf de revolutie toe. In de eerste planperiode ligt het gemiddelde
inkomen van deze laatste kategorie op een tweemaal zo hoog peil als dat van de agra—
riërs.

7fì

In een loonhervorming van juni 1956 worden definitief loonschalen in de

industrie ingevoerd en geüniformeerd. Het inkomensverschil tussen boeren en industriearbeiders neemt daardoor echter niet af. Pas in 1957 worden er voorlopige regelingen
getroffen om het loon van ongeschoolde arbeiders terug te brengen tot dat van een
79
"gemiddelde" boer in een "gemiddeld" kollektief bedrijf.
Tijdens de Grote Sprong
Voorwaarts nemen loonverschillen binnen de sektoren en tussen de sektoren onderling
af door de verdeling naar behoefte. Wanneer dat systeem min of meer verdwijnt nemen
de loonverschillen binnen de industrie en tussen de industrie en de landbouw waai*schijnlijk weer toe.

De jaren van en na de kollektivisatie, 1956 en 1957f vormen geen volledig breekpunt
wat betreft de omvang van het inkomen. Wel wordt de wijze van inkomensverdeling veranderd en daalt het inkomen per arbeidsdag door de veel grotere arbeidsinzet. Er is
een min of meer gelijkblijvend inkomen bij een sterke stijging van het aantal arbeidsuren in de landbouw. Dat houdt een groeiende dispariteit in tussen inkomen en arbeidsinzet, vooral in de kommunes, die wordt ondervangen door grote politieke mobilisatie—
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minimumnivo treedt het direkte produktieproces weer op de voorgrond, met de partikuliere sektor als een van de inkomensbronnen voor agrariërs. Een konstant inkomen
voor de agrariërs is blijkbaar een van de centrale zorgen van de overheid} wel staat
tegenover dat konstante inkomen een veel grotere arbeidsprestatie ten behoeve van
agrarische investeringen, vanaf 1956. De arbeidsprestatie voor investeringen vervalt
wanneer het lage inkomen niet meer gegarandeerd kan worden door de lagere landbouw80
opbrengsten.
Paragraaf 4· Konklusies
Er is een voortdurende versterking van de partijvertegenwoordiging op het Chinese
platteland en een steeds betere spreiding van partijorganisaties. De uitbreiding en
spreiding van het aantal primaire partijorganisaties vindt plaats door uitbreiding
van het aantal partijleden en door splitsing van de bestaande partijorganisaties.
Niet alleen op het gebied van de vertegenwoordiging is er een konstante ontwikkeling,
ook is er een voortdurende zorg voor politieke vorming van de boeren in kleine produktieorganisaties. De kollektivisatie brengt hierin geen verandering. Er worden
grotere produktieorganisaties geschapen waarin de Partij beter vertegenwoordigd is,
terwijl de kleinste produktie-eenheden blijven bestaan. Binnen de produktieorganisaties wordt ervoor gezorgd dat de boeren voor allerlei (neven-)werkzaamheden worden
gemobiliseerd, zonder dat het inkomen ook maar enigszins gelijke tred houdt met de
verhoogde aktiviteiten. Wel worden de politieke aktiviteiten op het platteland sterk
uitgebreid bij het ontstaan van de kollektieve bedrijven. Bijna de helft van alle
huishoudens wordt waarschijnlijk voor het eerst in een produktie-eenheid georganiseerd, terwijl ook de struktuur van de kollektieve bedrijven beter is uitgewerkt dan
die in voorafgaande samenwerkingsvonnen. De onmiddellijk uitbreiding van de produk—
tieve werkzaamheden in de kollektieven doet echter vermoeden dat deze organisaties
alsmede de spreiding van de Partij op het platteland vooral ekonomische doelstellingen
hebben gediend. Deze ekonomische prioriteit sluit niet uit dat de politieke aktiviteiten bij voortduring een intensief karakter hebben gehad, zeker ook in vergelijking
met de ontwikkelingen in de Sowjet-ünie. De politieke aktiviteiten blijven gedurende
de hele periode die aan de orde is bestaan en er is vrijwel voortdurend aandacht
voor een intensief vormingsproces.

De verschillende veranderingen die er vanaf 1956 zijn, staan in het teken van het
tweede ontwikkelingsmodel, in hoofdstuk IV omschreven, het model van agrarische vooruitgang. De Chinese landbouw ontwikkelt zich in het algemeen volgens het model dat
voor de rijstlandbouw is aangegeven, d.w.z. de intensivering van de landbouw geniet
prioriteit. Als nevendoel van het ontwikkelingsbeleid voor de landbouw treedt politieke
vorming sterker naar voren dan surplusvorming. De surplusomvang wijzigt zich niet of
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ganisatievormen van 1956 en 1958 wel veel tijd wordt Ъesteed aan allerlei politieke
aktiviteiten, die mede in het teken staan van de agrarische vooruitgang.
Gedurende korte tijd wordt in 1957 de ontwikkeling wat minder intensief. Politieke
aktiviteiten nemen af en de inkomensvorming komt weer op de voorgrond. In 1958 wordt
de agrarische vooruitgang opnieuw krachtig ter hand genomen binnen de komnames. De
stabilisatie van het aantal partijleden wordt gekompenseerd door een verdere split
sing van primaire partijorganisaties binnen de kommunes, zodat de Partij zich nog
meer over en binnen de produktieorganisaties kan verspreiden. Gezien de enonne krachts
inspanning van alle sektoren van de ekonomie moet het uitgesloten worden geacht dat
er een andere prioriteit bij de vonning van kommunes heeft gegolden dan agrarische
vooruitgang, meer dan in 1956 gericht op infrastrukturele projekten. De verwaarlozing
van de lopende produktie in 1958 en 1959 lijkt de oorzaak te zijn van nieuwe veran
deringen m

de organisatiestruktuur, waarin de omvang van de centrale produktieorga

nisaties wordt

teruggebracht tot die van de vroegere kollektieven en koó'peraties.

Met veel minder nadruk blijven in deze organisaties dezelfde prioriteiten gelden, zij
het met als belangrijk verschil dat de nonnale gang van het produktieproces zo min
mogelijk verstoord wordt, verbeteringen in de landbouw in een verdere intensivering
worden gezocht en er meer zorg is voor het agrarisch inkomen, onder meer dat in de
partikuliere sektor.

De voortdurende politieke vorming die er plaatsheeft in de kleinste produktieorganisaties staat mede ten dienste van produktieve doelstellingen. Onder meer kan er door
dat proces worden zorggedragen voor met-materiële arbeidsstimuli die de agrarische
investeringen kunnen doen toenemen, zonder dat de konsumptie zeer sterk groeit. De
enige periode waarin er weinig aan politieke aktiviteiten wordt gedaan is de krisis—
periode van I960—I96I. Het inkomen van de boeren is dan zo gedaald dat politieke
vorming waarschijnlijk weinig aantrekkingskracht kan uitoefenen. Politieke aktiviteiten zijn het intensiefst in de kollektieven en de kommunes wanneer de arbeidsprestatie
in de landbouw zeer sterk toeneemt. De uitgebreide zorg voor politieke organisatie
van de boeren lijkt een duidelijke samenhang te vertonen met de grote arbeidsprestartie die onder meer voor infrastrukturele projekten geleverd moet worden en die groter
organisatievormen vereist.

Hoewel de voornaamste zorg van de Chinese overheid de industrie geldt, waarvoor de
landbouw ten dele de mankracht moet leveren, zijn de veranderingen in de organisatiestruktuur van de landbouw niet gericht op een onmiddellijke toename van het surplus
maar op een vooruitgang in de landbouwsektor zelf, d.w.z. op verbetering van het
produktieproces in de kleinere produktieorganisaties en op verbeteringen in de infrastruktuur op het platteland binnen de grote produktieorganisaties. Verschillen in
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verschillen in prioriteit "binnen een landbouwbeleid dat gericht is op agrarische
vooruitgang. Politieke aktiviteiten variëren eveneens met de ekonomische aktiviteiten,
maar er is een voortdurende politieke vorming binnen produktie-eenheden die zelf weer
deel kunnen uitmaken van grotere produktieorganisaties. Toename van politieke aktiviteiten wordt onmiddellijk gevolgd door toename van ekonomische aktiviteit en is
ook in belangrijke mate gecentreerd rond deze ekonomische aktiviteit zodat verhoogde
politieke aktiviteit niet als prioriteit op zichzelf kan worden beschouwd. Ze moet
de toename van de investerin^n, die niet gepaard gaan met vergroting van het agrarisch inkomen mede mogelijk maken.
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Paragraaf 1 : Algemene opmerkin^n over het beleidsproces

Dit overzicht van beleidsdokumenten dient uitsluitend om een beknopte vergelijking
mogelijk te maken van de in de vorige hoofdstukken geschetste

ontwikkelingen met

uitingen van de beleidsvoerders terzake van ontwikkelingen die zij zeggen voor te
staan. Het overzicht heeft de volgende opzet. Eerst worden meer in het algemeen
ideeën van Mao Tse-toeng besproken die ekonomische en politieke ontwikkeling tot
onderwerp hebben, in het bijzonder op het platteland. De redevoeringen van Mao die
expliciet betrekking hebben op de kollektivisatie en de Grote Sprong Voorwaarts
komen in de eropvolgende paragrafen aan de orde. Een paragraaf is gewijd aan beleidsdokumenten van de kollektivisatie, een tweede aan dokumenten van de Grote Sprong
Voorwaarts en van het verleggen van het zwaartepunt naar kleinere landbouweenheden
na afloop van de Sprong.

Met het korte overzicht van de ideeën van Mao wordt bedoeld het kader aan te geven
tegen de achtergrond waarvan later beleidsbeslissingen wordengenomen. Mao Tse-toeng
heeft met zijn "realistic stateaoanship" en met zijn ideeën die daaraan ten grondslag liggen, en er de weerslag van vormen, een zeer sterk stempel gedrukt op het beleid
1
voor en na 1949· Als hij al niet oorspronkelijke ideeën aan het Marxisme-Léninisme
toevoegt, werkt hij de daarin vervatte ideeën in ieder geval praktisch uit en past
hij ze aan aan de Chinese omstandigheden. Schurmann spreelct in dit verband van
2
pure ideologie tegenover praktische ideologie. Het zijn niet alleen zijn ideeën
die door de flexibiliteit ervan in vele omstandiRieden toepasbaar zijn, die ervoor
zorgen dat Mao Tse-toeng een stempel drukt op de beleidsvorming. Zelf blijft hij daarin gedurende de vijftiger en zestiger jaren een belangrijke rol spelen, zij het een
minder overheersende dan die van Stalin in de Sowjet-Unie. Anders dan Stalin weet
Mao zich al vanaf de begindagen van de Chinese Kommunistische Partij omringd door
intelligente onafhankelijke lieden, van wie Lioe op theoretische punten duidelijk
4
van hem verschilt. Bij een aantal gelegenheden vinden er ook uitgebreide debatten
plaats over het te voeren beleid, zoals in de Honderd Bloemenkampanje van 1957·
Waarschijnlijk heeft Mao zich niet in de dagelijkse besluitvorming gemengd, maar
bij gelegenheid geïntervenieerd, iets wat hij bij de belangrijkste struktuurwijzi—
gingen in de landbouw inderdaad gedaan heeft. Hij reist in de jaren vijftig en
zestig regelmatig door China en blijft in kontakt met provinciale partijleiders.
Edgar Snow meldt zelfs dat hij maar vier maanden per jaar in Peking is.
In de beleidsvorming in China is plaats voor negatieve feedback—informatie; niet
alleen binnen de Kommunistische Partij maar ook daarbuiten. Er zijn verschillende
middelen beproefd om deze informatie inderdaad te waarborgen.' Vanaf de eerste periode uit de geschiedenis van de Partij is er grote waarde gehecht aan de relatie
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name vanaf de Yenanperiode wanneer nog tijdens de Japanse bezetting begonnen wordt
o

met landhervormingen.

Daardoor is er de garantie dat er, ook negatieve, feedback-

informatie vanuit de laagste regionen van de maatschappij in de Partij binnenkomt
en in de beleidsvorming betrokken kan worden. Daaraan wordt bijgedragen door de
enorme uitbreiding van het kommunikatienetwerk dat er mede toe dient politieke en
9
ekonomische informatie aan de partijleiding door te geven. Gebrek aan negatieve
feedback-infonnatie kan zeker niet volledig een eventueel verschil verklaren tussen
de reeds eerder geschetste ekonomische en politieke ontwikkelingen en de officiale
beleidsdoelen.

Het in de kybernetische feedback—omloop то belangrijke leerver-

m o ^ n op basis van informatie heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van het
denken van Мао Tse-toeng.

(Zie hoofdstuk Ш ) .

Paragraaf 2: Mao Tse-toeng
In zijn vroege werken en met name in het, in hoofdstuk U I aangehaalde, Onderzoeks
verslag van de boerenbeweging in de provincie Hoenan, daterend van maart 1927f geeft
Мао aan dat het klassenonderscheid ook op het platteland moet worden gemaakt en
zelfs een van de bases is van de politieke arbeid op het platteland. Het zou volgens
Мао echter fout zijn bij

п dergelijk onderscheid te blijven staan) de organisatie

van de boeren is de belangrijkste van de taken die op het platteland vervuld moeten
worden. In het klassenonderscheid houdt Мао weliswaar vast aan Manistisch-Leninis—
tische kriteria, maar het Hoenanrapport is in terminologie en analyse weinig Mar11
xistisch.
Schram noemt het zelfs a-marxistisch, zij het met het kenmerk van Mao's
"natural Leninism", "which was to enable him... to become the leader of the
Chinese Revolution". Dit "natural Leninism" zou inhouden de voortdurende zorg voor
organisatie en het vasthouden aan het principe dat politieke strijd de sleutel is
voor ekonomische strijd en dat politiek altijd prioriteit geniet boven Ökonomie in
tijden van revolutie.
Op basis van het feit dat Мао naast het bezit van produktiemiddelen en de mate van
uitbuiting ook belang hecht aan de individule ideologie van de boeren bij de in
deling in klassen gaat Ch'en zover dat hij de plaats die de relatie tot de produk
tiemiddelen en de positie in de produktieverhoudingen bij Мао innemen voor louter
theoretisch en zelfs esotorisch houdt. De werkelijke belangstelling van Мао zou
gericht zijn op de houding van de verschillende klassen ten opzichte van de socia
listische en agrarische revolutie: "To ascertain these attitudes was to differentiate
friends from foes, to lay the foundation of a strategy for the revolution".13 Het
is volgens Mao niet goed mogelijk de "verkeerde" houdingen helemaal buiten de
Partij te houden. Daarentegen wordt in de periode van de guerillaoorlog echter niet
de uitstoting van mensen uit de Partij gepropageerd, maar verhoging van het nivo
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14
propaganda- en organisatorische aktiviteit.

Is de scheiding tussen de verschillende kategorieën boeren

door de nadruk op

de houding van de boeren niet zo absoluut, wel moet er een scherpe scheiding gemaakt worden als het gaat om het vervullen van leidende taken binnen de boerenbe—
15
weging. De arme boeren moeten daarin de leiding nemen.

Afgezien van de groot-

grondbezitters zijn alle boeren bij de boerenorganisaties te betrekken en binnen
de organisaties, zoals ook in de Partij, kan een intensief vormingsproces ervoor
zorgen dat onjuiste ideeën uitgebannen worden. Daartoe is volgens Mao een grote
mate van "democracy in Party life" nodig, die zijns inziens echter nauwelijks nog
bestaat en die de overheersende produktiewijze ook nauwelijks zou toelaten. Dat
heeft volgens Mao tot gevolg dat zowel goede als onjuiste initiatieven en ideeën
niet of in ieder geval niet snel genoeg naar voren kunnen komen. Deze laatse kunnen
dan niet op tijd gekorrigeerd worden en de partijdiscipline wordt aangetast.
De zorg voor het voortdurend naar voren laten komen van initiatieven teneinde bij
alle betrokkenen een leerproces op gang te brengen is er zowel binnen produktie—
organisaties en de Kommunistische Partij als tussen de Partij en de rest van de bevolking. Partijleden wordt voorgehouden "Be a pupil before you become a teacher"
en "Pay attention to uniting and working with comrades who differ with you", waarbij
expliciet wordt vermeld dat dit ook van toepassing moet zijn op de relaties van
partijleden met mensen buiten de Partij. 17

De nauwe band die er moet bestaan tussen partijkader aan de ene kant en niet—partijleden aan de andere kant wordt het onderwerp van rektifikatiekampanjes binnen het
kader van de "mass line" die er in de jaren dertig en veertig gevolgd wordt. De
belangrijkste leiderschapskwaliteiten worden daarin die van de arbeidsheld die zowel
ekonomisch vooruitstrevend is en een voorbeeld voor de omgeving, alsook politiek
1Я
aktief is en zijn omgeving weet te organiseren.
Dognatisme, waaronder verstaan
wordt het niet toepassen van de Marxistische theorie wordt door Mao in deze periode
19
als het grootste gevaar voor de Partij gezien.
Er moet een voortdurende botsing
van meningen zijn, binnen en buiten de Partij, als een van de vormen waarin tegen
stellingen zich openbaren. Deze tegenstellingen zijn antagonistisch zolang er klassen
bestaan, maar waar de Kommunistische Partij aan de macht is is dit antagonistisch
karakter al verdwenen en kunnen onjuiste denkbeelden voorzichtig uitgebannen worden.
Al te hevige strijd ertegen is volgens Мао niet gewenst, juist omdat de tegenstel
lingen niet—antagonistisch meer zijn en foutieve dekbeelden gekorrigeerd moeten
kunnen worden.
Naderhand in de Honderd Bloemen Kampanje werkt Мао deze ideeën verder uit maar
opnieuw staat het leerproces dat door de tegenstellingen op gang kan worden gebracht
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van het wederzijds leerproces van leiders en de massa van de bevolking, zoals ook
allerlei uitingen van ontevredenheid "binnen het leerproces worden geplaatst: "In
our society... some people create disturbances and we do not approve of it. But
when disturbances do occur, they enable us to learn lessons, to overcome bureaucracy
and to educate the cadres and the masses. In this sense, bad things can be turned
21
into good things. Disturbances thus have a dual character".
Er ontstaat zo een
permanent leerproces bij de partijleden en de bevolking op basis van steeds weer
nieuwe feedback—informatie. Karl Deutsch heeft erop gewezen dat een dergelijk leer
proces interne konflikten geeft binnen een systeem tussen de bestaande preferenties
22
en de nieuwe informatie.
De politieke ontwikkeling voltrekt zich inderdaad door
middel van een voortdurend botsen van tegenstellingen met steeds weer nieuwe oplos
singen voor de tegenstellingen die er ontstaan.
Hoewel de ekonomische groei en daarin de agrarische vooruitgang een steeds weerkerend
onderwerp zijn bij Mao, zijn diens geschriften op deze punten nog zelden expliciet
onderzocht. De aandacht die Mao Tse—toeng ervoor aan de dag legt dateert uit de
jaren twintig en de

гое^ jaren dertig. In een verslag van het ekonomisch

beleid

in 1934 verklaart hij dat in de ekonomische opbouw centraal staan uitbreiding van de
agrarische en industriële produktie, uitbreiding van de handel met gebieden die niet
onder het gezag van de kommunisten staan en ontwikkeling van koöperaties. De ontwikkeling van de landbouw is echter het belangrijkst en de ovbrheid moet volgens
Mao de boeren aktief leiden bij het oplossen van produktieproblemen, met name door
op een georganiseerde manier het gebruik van arbeidskracht aan te passen. Ook al ligt
de kollektivisatie van de landbouw nog niet in het verschiet, toch kunnen er in de
landbouw al plannen worden opgesteld voor de opbrengst van belangrijke produkten en
kunnen de boeren gemobiliseerd worden om aan de vervulling van die plannen te werken.

Ten tijde van de oorlog tegen Japan staat de ekonomische ontwikkeling op het platteland mede in het teken van de oorlogsvoering De soldaten moeten gedurende een deel
van het jaar produktieve arbeid verrichten om het leger voor wat betreft de voedselvoorziening onafhankelijk van anderen te maken. Deze zelfvoorziening wordt voor een
aantal belangrijke produkten, waaronder graan en ook kleding, in de latere oorlogsjaren inderdaad bereikt.

Ze is voor Mao een belangrijke vernieuwing in de zaak van

de nationale bevrijding, die het kommunistische leger schier onoverwinnelijk zou
maken, iets waartoe ook wordt bijgedragen door de vrijwel volledige graad van zelf25
voorziening van andere organisaties. noodzakelijke voorwaarde voor deze ontwikkeling is de organisatie van de boerenmassaas. "The gist of this policy is to organize
the masses, to mobilize and organize into one great anny of labour all the available
forces without exception — all ... who can contribute their labour power on a part—
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De koó'peraties zijn de belangrijkste vorm van masea—

organisatie op ekonomisch gebied en ze zijn een noodzakelijke fase in het proces
van kollektivisatie van de landbouw, dat de verspreide individuele produktievorm
en daarmee het feodalisme, kan doen verdwijnen. De precíese organisatievorm doet
niet terzake, noch de manier waarop de wederzijdse hulp geschiedt of welke onderdelen van het produktieproces kollektief worden uitgevoerd: "All are good so lang
as they are collective mutual—aid organization in which the masses take part of
27
their own free will...
Dat de agrarische rpoduktie inderdaad van groot belang is wordt andermaal duidelijk
in het politiek verslag dat Mao voor het Vile nationale Kongres van de Koomunistische
Partij m

1945 geeft. Hij zegt daarin dat, ter verhoging van het enthousiasme van de

werkende bevolking voor de oorlog en voor de produktie, niet alleen grondrente,
pacht en rente op leningen verlaagd moeten worden maar ook alle kader in de bevrijde
gebieden moet leren om ekonomische arbeid te verrichten. Tevens dienen er extra belo—
pQ

ningen te komen voor "helden van de arbeid".

In een eerdere redevoering is er zelfs

geen referentie aan de oorlog en luidt het dat er wederzijdse hulpgroepen zijn georganiseerd en de grondrente is verlaagd om het enthousiasme van de boeren voor de
29
produktie te vergroten en de produktiviteit van agrarisch werk op te voeren.
In
deze beide redevoeringen wordt het enthousiasme van de boeren voor de produktie
expliciet als een voorwaarde vermeld voor het opvoeren van de produktie. De boeren
moeten belang hebben bij een toename van de produktie, die bereikt moet worden door
verhoging van de arbeidsmotivatie. De zware lasten die de oorlog

met zich

meebrengt, moeten zoveel mogelijk verlicht worden door verbetering van de ekonomie:
"That is to say, appropriate steps and methods must be adopted to help the people
develop their agriculture, animal husbandry, handicrafts, salt industry and commerce,
so that they gain at the same time as they give

and, moreover gain more than they

give... We must... advance the correct slogan of our Party: "Develop the economy
and ensure supplies".
Deze zorg voor de plattelandsekonomie mag zelfs bij een guerillaoorlog opmerkelijk
heten. Tegen het einde van de burgeroorlog, wanneer de landhervo lining al gemene· wordt
is er dezelfde zorg voor de voortgang van de produktie. Mao keert zich tegen avon—
turierspraktijken in het kader van de landhervonning. De middelgrote boeren worden
van de maatregelen uitgezonderd en er wordt een ruime grens getrokken voor deze
kategorie, ter afbakening van de rijke boeren. Zo worden in 1933 diegenen als middelgrote boeren omschreven die niet of nauwelijks ("to a small extent") anderen uitbuiten. In 1948 mag een kwart van iemands inkomen uit uitbuiting komen, wil hij nog
tot deze kategorie van de middelgrote boeren gerekend worden.31 De landhervormingen
mogen niet ten koste van de produktie gaan en wanneer ze zijn uitgevoerd moeten
32
er onmiddellijk wederzijdse hulpgroepen worden georganiseerd.
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burgeroorlog aan de orde op een plenaire zitting van het Vile Centraal Kommittee
van de Partij. In maart 1949 houdt Mao er een rede over waarin hij de moderne, in
grote bedrijven gekoncentreerde industrie tegenover de verspreide en individuele
landbouw- en ambachtelijke sektor stelt. De industrie wordt als een teken van
vooruitgang gezien die nieuwe klassen en tegenstellingen met zich meebrengt. De
landbouw moet voorzichtig, stap voor stap, in de richting van modernisering en
kollektivisatie geleid worden. Ze kan zeker niet haar eigen ontwikkelingsweg volgen,
aldus Mao.

Over eventuele bijdragen van de landbouw aan industriële vooruitgang

wordt niet gesproken; de relatie tussen beide sektoren blijft buiten beschouwing.
Telkenmale wanneer Mao spreekt van agrarische vooruitgang houdt deze een toename in
van de landbouwproduktie en —produktiviteit, zonder dat een eventueel surplus erbij
betrokken wordt. De agrarische vooruitgang kan volgens Mao alleen worden bereikt
wanneer de boeren voldoende gemotiveerd zijn de produktiviteit op te voeren. De
verhoging van de arbeidsmotivatie wordt tevens gezocht in een vergroting van het
agrarisch inkomen. Er klinkt geregeld zorg door voor de verbetering van de land—
bouwekonomie. Maatregelen, op welk gebied ook, mogen de produktie niet in de weg
staan en moeten zoveel mogelijk op verhoging van de produktie gericht zijn. In de
oorlog moeten volgens Mao maatregelen op ekonomisch gpbied onmiddellijk volgen op
militaire maatregelen.

Slechts zeer geleidelijk moeten er in de landbouw organisa-

torische veranderin^n komen die verbeteringen in de produktie met zich mee moeten
brengen, dat laatste is trouwens een ekonomische noodzaak. Zoals Swarup opmerkt:
"A violent revolution is by nature destructive and a cpiick revolution can perhaps
afford to destroy before it begins to construct. But a gradual revolution must
construct in the very process of destruction".

Anders dan Swarup echter meent, heeft

Mao dit probleem blijkens zijn redevoeringen in de oorlog al heel duidelijk onderkend en er verschillende malen expliciet de aandacht op gevestigd.

Paragraaf 3: De kollektivisatie in 1956
De snelle kollektivisatie in 1956 lijkt niet in het patroon van ontwikkeling te
liggen dat bij Mao als het meest wenselijk naar voren komt. Toch wordt wel aangenomen dat het juist Mao Tse-toeng geweest is die zich een aantal keren heeft ingezet
voor een zekere radikalisering van het beleid, zowel in 1955 als in 1958 en ook
later in de Kulturele Revolutie.37 De vraag rijst dan ook of er niet geheel nieuwe
doelen

op de voorgrond treden in deze periodes die een snelle organisatorische

verandering van de landbouw noodzakelijk zouden maken.
De verhoging van het tempo in de ko&'peratievorming en de kollektivisatie is ingeluid
door een redevoering van Mao Tse-toeng, gehouden in juli 1955 op een bijeenkomst
van provinciale en lokale partijsekretarissen. In deze rede, die het vraagstuk van
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behandelt, komen duidelijk doelen

naar voren die

ook bij de kollektivisatie in de Sowjet-Unie van belang zijn geweest. Hij verwijst
expliciet naar de ervaringen die bij de kollektivisatie in de Sowjet-Unie zijn op48
gedaan. Deze ervaring moet als een model voor China worden gezien, aldus Mao.
Met nadruk wordt er een verbinding gelegi tussen het tempo van industrialisatie in
China en de noodzaak van kollektivisatie (d.w.z. "ko—operativisatie", de vonning
van koöperaties van h o ^ r nivo ) . De kollektivisatie moet gelijke pas houden met de
industriële ontwikkeling, zoals ook in de Sowjet-^Jnie is geschied. Industrialisatie
brengt met zich mee dat er steeds meer behoefte ontstaat aan een graansurplus en
aan grondstoffen voor de industrie en kollektivisatie van de landbouw moet voor
een dergelijk surplus zorgen: "If... we cannot fundamentally solve the problem of
agricultural co-operation, if we cannot jump from small—scale farming with animaldrawn farm implements to large-scale farming with machinery... we shall fail to
resolve the contradiction between the ever—increasing demand for marketable grain
and industrial raw materials and the present generally poor yield of staple crops".39
De gedachten gaan uit naar gemechaniseerde grootbedrijven. Ontwikkelingen in de
provincie Heiloengkiang, waar de (tarwe)landbouw een zeer extensief karakter heeft,
worden aan de rest van het land ten voorbeeld gesteld.

Het probleem is volgens

Mao hetzelfde als in de Sowjet-flhie, te weten vergroting van het surplus en de oplossing moet dan ook min of meer dezelfde zijn, waar het om de landbouwstruktuur gaat,
als in dat land. Wel wordt er voor de Chinese kollektivisatie een grotere spanne
tijds noodzakelijk geacht. Er zullen volgens Mao zeker drie planperiodes van elk
41
vijf jaar mee gemoeid zijn.

Dit alles zou erop kunnen wijzen dat de beleidsdoelstellingen nu parallel lopen met
die in de Sowjet-Unie. Er is echter een zeer belangrijk verschil. De aandacht die
aan het surplus gewijd is staat in deze rede namelijk niet in de kontekst van problemen
met de graanvoorziening, maar van de algemene vooruitgang van samenwerkingsvonnen in
de landbouw. Volgens Mao grijpt het lagere partijkader niet altijd aktief genoeg
de bereidheid van de boeren tot kooperatievorming aan en vormt ze niet voldoende koöperaties: "The mass movement is in advance of the leadership which fails to keep
42
pace with the movement".
Aan de andere kant onderkent Mao wel de problemen die nog
uit de weg moeten worden geruimd door politieke vorming en door een grotere produk—
tie, alvorens de gehele boerenbevolking in kollektieve bedrijven kan worden ondergebracht.

De problemen die er zijn, betreffen de leidinggevende taak van de arme

boeren en de precíese plaats van het partijkader. Deze moeilijkheden dienen opgelost
te worden zodat de produktie in het toenemende aantal koöperaties uitgebreid kan
worden en er grotere landbouwopbrengsten worden verkregen, De grotere produktie
zal tot een omvangrijker landbouwoverschot leiden, noodzakelijk in verband met de
industriële ontwikkeling in China. De agrarische vooruitgang is het meest gediend
met een grotere bedrijfsomvang, d.w.z. met bedrijven die tenminste een geheel dorp
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de organisatievormen in de landbouw, dan over de groei van de produktie en tenslotte
over het surplus dat moet ontstaan. Dat is, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld
Prybyla meent, een belangrijk verschil met de "Stalinist strategy of economic development" en niet slechts een afwijking op een detail.

Uiet het surplus geniet

prioriteit, maar de produktie als voorwaarde voor een toekomstig surplus. Zoals Teh
opmerkt :"The crucial problem was not just to collect and to cenvert the agricultural
surplus into industrial capital as in the USSR, but to create a large surplus in the
first place".45

Mao toont zich bezorgd over de langzame groei in de landbouwproduktie, die niet in
voldoende mate meestijgt met het geplande industrialisatietempo. Waarschijnlijk
heeft er binnen de partijtop onenigheid geheerst over de oplossing van de landbouwproblemen en vooral over het tempo van de koöperatievorming.

Met de rede van Mao

lijkt de stoot voor een snellere ontwikkeling gegeven, waarbij het onduidelijk is
of hij het v/el zeer hoge tempo van de struktuurverandering dat dan volgt gewenst of
voorzien heeft.

De struktuurverandering die tot grotere produktiviteit moet leiden,

lijkt in ieder geval niet geïnterpreteerd te mogen worden in het licht van bestaande,
onmiddellijk op te lossen, problemen met de surplusmobilisatie. Wel spelen de beperkte mogelijkheden tot surplusvorming een rol als achtergrond voor de wens de
produktie te vergroten. De prioriteit

In de doelstellingen is verschillend van die

bij de kollektivisatie in de Sowjet4Jnie} wel zijn op zichzelf dezelfde doelstellingen aanwezig. De centrale doelstellingen van de kollektivisatie kunnen ook uit
andere bronnen worden afgelezen. In I966 verschijnt er een bundel al eerder gepubliceerde artikelen, samengesteld door het Centraal Kommitee van de Kommunistische
Partij. De artikelen bevatten aanwijzingen voor allen die op het platteland werkzaam zijn. In het door Mao geschreven voorwoord wordt als eerste onderdeel van de
centrale problemen waannee China worstelt de agrarische produktie gezien.

In de

artikelen wordt er een verbinding gelegd tussen grotere produktie en grotere bedrijfsomvang. Als voorbeelden gelden de dorpen die een kollektief bedrijf vormen en waar—
in de produktie van jaar tot jaar stijgt.49 Van een kollektief bedrijf dat ontstaan
is uit een koöperatie wordt gezegd: "The marked increase in production, in the
memberâ* incomes and in the co—operative's common property in 1954 enabled the members
to see clearly the superiority of collective labour and collective ownership, thus
50
greatly raising their socialist consciousness".
Er is wel veel aandacht voor
agrarische vooruitgang, arbeidsverdeling op het platteland, het betrekken van vrou—
51
wen in de produktiewerkzaamheden en verhoging van het agrarisch inkomen, maar niet
voor de relatie tussen industrie en landbouw. Niet alleen de surplusvorming blijft
buiten beschouwing, er wordt al evenmin gesproken over de voordelen die de industrie
heeft voor de landbouw.

- 224 Ook in de besluiten

van het Centraal Kommitee die aanwijzingen bevatten voor

gedetailleerde regelingen van de kollekrtieve bedrijven wordt ruim aandacht Ъез

а

aan de uitbouw van het systeem van kollekrtieven. De plaatselijke omstandi^ieden
kunnen echter volgens deze aanwijzingen in hoge mate de precíese vonn waarin de kol—
52
lektieven gegoten worden bepalen.

Deze regionale variatie is in de Chinese land-

bouw van groot belang voor de produktie en ook voor politieke aktiviteiten onder
en van de boeren, doch veel minder voor de surplusmobilisatie. (zie hoofdstuk Г ) .
Wel wordt als een van de mogslijke gevolgen van een te lags landbouwproduktie ge
noemd het achterblijven van de industriële groei, maar bij de opsomming van taken
en bevoegdheden van de boeren gaat het uitsluitend om de vergroting van de landbouwproduktie, verbetering van de infrastruktuur op het platteland en om registratie van
inkomsten en uitgaven in de bedrijven.

Rijke boeren mogen eerst

tot de kollektieve

bedrijven toetreden wanneer de overige kategorie£n voor het merendeel georganiseerd
zijn en er een zekere konsolidatie heeft plaatsgehad. Daarmee worden volgens deze
besluiten
zo gunstig mogelijke omstandigheden voor verdere politieke vorming
geschapen en wordt voorkomen dat er kapitalistische verhoudingen ontstaan.54

In het ontwerpprogramma voor de landbouwontwikkeling dat in 1956 door het Centraal
Kommitee wordt goedgekeurd, worden in de eerste programpunten de inkomstenstijging
voor de boeren, die zal moeten optreden, en de (soepele) toelating van rijke boeren
besproken.

De meeste artikelen zijn verder gewijd aan vergroting van de landbouw-

opbrengst. Van de methoden ter vergroting van de produktie wordt de waterbeheersing
nu als eerste genoemd en dit punt krijgt ook de meeste aandacht. Binnen 12 jaar
moeten er "striking results" verkregen zijn in de waterbeheersing en op het gebied
56
van de elektriciteitsvoorziening van het platteland.
Voor dit doel en voor alllerlei
andere verbeteringen zal de arbeidskracht die beschikbaar is beter gebruikt moeten
worden en moet er minimaal een vastgelegd aantal dagen gewerkt worden, ook door
7
vrouwen.5 Het laatste artikel behandelt de uitwisseling tussen stad en platteland,
waarschijnlijk meer ter verbetering van de produktiviteit van de landbouw dat ter
vergroting van het surplus, blijkens het onderling kontakt dat tussen stad en plat—
58
teland gezocht moet worden.
Dit concept-programma verschuift in de tweede helft
van 1956 naar de achtergrond en in 1957 komt er zelfs een nieuwe versie, maar deze
verschilt slechts weinig van de eerste. In I960, na de Grote Sprong, wordt er opnieuw
een licht gewijzigde versie aangenomen.59

De kollektivisatie van de landbouw is al voltooid wanneer Mao op 15 september 1956
het Ville Partijkongres opent, zonder in zijn zeer korte rede in te gaan op binnenlandse problemen. Lioe Sjao—Tsji spreekt in zijn politieke verslag wel over de
socialistische transformatie van de landbouw. Hij wijst erop dat er in de landbouw
een trapsgewijze ontwikkeling is geweest, zodat de boeren zich aan de voortdurende,
geringe, veranderingen hebben kunnen aanpassen.

De belangen van de middelgrote boeren
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"unswervingly adopted the policy of uniting with the middle peasants...".

De re

solutie naar aanleiding van Lioe's verslag spreekt over de invloed op de uitvoering
van het industrialisatieprogramma, maar maakt duidelijk dat het nog geruime tijd
kan duren voor de landbouw de eigen problemen kan hebben opgelost, zodat de belang62
rijkste zorg voorlopig de agrarische produktie geldt.
Zoals ook door Lioe zelf
worden waterbeheersingsprojekten als eerste genoemd.
De organisatorische veranderingen zijn blijkbaar in 1956 vooral bedoeld ter vergro
ting van de landbouwproduktie, zij het binnen de kontekst van een ekonomisch beleid
dat in belangrijke mate gericht is op ontwikkeling van de industrie.

Met name de

achtergebleven ^bieden, waar het de produktie betreft, wordt de grote produktiviteit
in de rijkere landbouwgebieden ten voorbeeld gesteld, zodat Gray kan konkluderen:
"Policy... aimed in the first place at raising grain-deficient areas to a state of
65
self-sufficiency".
Deze ontwikkeling moet dan zowel door arbeidsintensieve Projek
ten als door verbeteringen in het produktieproces bevorderd worden.· Willen ет echter
grote bedrijven kunnen ontstaan, dan moeten de boeren sterk gemotiveerd zijn om er
deel van uit te maken en dat vereist onmiddellijk verbeteringen in het agrarisch
inkomen binnen de bedrijven alsmede een zeer direkte binding van lager kader met
boerenmassaas.
Paragraaf 4·" De grote Sprong Voorwaarts
De Grote Sprong Voorwaarts vindt voor het eerst uitvoerige behandeling bij Lioe
Sjao-Tsji in de rede over het werk van het Centraal Kommitee. Lioe spreekt in deze
rede, van 5 mei 1958, over de sprong voorwaarts die er op alle fronten van de
socialistische opbouw in de lente van 1958 te zien valt.

In de landbouw is de meest

in het oog springende sprong die in de kampanje van boeren òm irrigatiewerken uit te
voeren. De vooruitgang moet volgens Lioe op alle gebied tegelijkertijd verder gaan.
Weliswaar behoudt de zware industrie prioriteit, maar: "Without the rapid development
of agriculture, there can be no rapid development of light and heavy industries, or
in the national economy as a whole". Per slot van rekening vormt de Chinese land—
bouwsektor "the greatest domestic market in the world to place immense orders for heavy
67
and light industrial products".
Een zekere vergelijking met de ideeën van Bucharin uit het Russische industrialisa—
tiedebat zou wellicht niet geheel onterecht zijn, vooral ook omdat Lioe het in dezelfde rede heeft over het evenwicht tussen de verschillende sektoren dat moet ontstaan door de achtergebleven landbouwsektor op dezelfde hoogte te brengen als de
meer voortgeschreden industriële sektor.
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ал 1957 is er een debat over de te volgen ontwikkelingsweg, waarbij

Lioe waarschijnlijk, samen met Tsjoe-en—Lai, tot de meer gematigden gerekend moet
worden. Waarschijnlijk is het Mao Tse-toeng die de radikaler vleugel leidt, waarvan
tenslotte de ideeën het meest in het beleid terug te vinden zijn. Overigens zijn de
gegevens over de diskussie erg schaars. Ten dele zijn ze in openbare zelfkritiek uit
de tijd van de Kulturele Revolutie naar voren gekomen, ten dele zijn ze gedestilleerd
uit verschillende dokumenten uit de tijd van de Grote Sprong.

Inderdaad zitten er

soms zeer radikaal optimistische maar andere keren veel gematigder geluiden in deze
dokumenten.

In een resolutie van het Centraal Kommitee over de vestiging van kommunes, van 29
augustus 1958» worden de kommunes als resultaat gezien van een enonne ontwikkeling
op velerlei gebied, zowel in de produktie als in het nivo van politiek bewustzijn
bij de bevolking alsmede in de infrastruktuur van het platteland. Deze ontwikkelingen
maken volgens de resolutie grotere organisaties nodig. De bestaande organisaties
moeten samengevoegd worden tot grotere gehelen die meer in de behoefte van de nieuwe
69
situatie voorzien.
Toch dient de samenvoeging zo te verlopen dat het normale pro—
duktieproces niet verstoord wordt. Daartoe kan het wenselijk zijn, volgens de resolutie, om over te gaan tot het veranderen van de "upper structure", terwijl de lage—
70
re organisatie-eenheden onveranderd blijven.
Er is niet zozeer samenvoeging gewenst
van bestaande organisatievormen als wel overkoepeling ervan in een nieuwe organisa—
tievonn. Bij het proces van overkoepeling dient wel rekening te worden gehouden met
lokale omstandiRieden; het tempo van kommunevorming en de omvang van de nieuwe
organisaties moeten аал deze omst andine den worden aangepast. Op het punt van het
eigendom kan er voorlopig beter worden vastgehouden aan de bestaande toestand van
kollektief bezit. Veranderingen (in de richting van staatsbezit) zullen vanzelf ont—
staan en onnodige komplikaties worden zo voorkomen.71
In de voorlopige statuten van een van de eerste kommunes, die ten voorbeeld worden
gesteld aan andere kommunes staat vermeld dat partikulier grondbezit geheel verdwijnt.
De — volledig kollektieve - landbouwproduktie dient opgevoerd te worden door onder
meer irrigatiewerken en bodemverbetering. Ook wordt de lokale industrialisatie ge—
72
noemd, waarvoor smeltovens gebouwd moeten worden. Belangwekkend is artikel 22,
2,
73
waarin de verdeling van inkomsten vermeld staat. De volgorde van verdeling is:
1. produktiekosten voor het lopende jaar;
2. afschrijving van openbaar eigendom;
3. staatsbelastingen;
4. graanvoorziening van de leden;
5· basisionen en extra toelagen voor de leden;
6. welzijnsfonds, van ten hoogste vijf procent van het totale inkomen;
7. reservefonds, voor uitbreiding van produktie en verbetering van de infrastruktuur.
Het algemene principe waarop de inkomstenverdeling gebaseerd is, is, volgens hetzelfde
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moeten met de produktie stijgen maar in een lager tempo. En dan luidt het "When the
average wages (including grainsupply) of members of the commune rise to a level
that guarantees a living standard eqpiivalent to that of the well-to-do middle peasant,
the rate of increase in wages should be reduced to ensure the rapid growth of
industry, the mechanization of farming and electrification of the rural areas in
the shortest possible time".

4

Het inkomen van de boeren is hier geen residu, infrastrukture]e investeringen worden
ervan afhankelijk gemaakt. De voortgang van het normale produktieproces geniet
prioriteit in de verdeling van de landbouwopbrengsten. De agrarische vooruitgang
moet zeer sterk bevorderd worden, zodat het inkomen van de boeren en hun nivo van
politiek bewustzijn kunnen stijgen. Voor deze agrarische vooruitgang worden kommunes
geschapen waarin de agrarische investeringen, en met паше arbeidsinvesteringen, ook
zonder toename van de staatsbijdrage sterk kunnen worden uitgebreid en waarin ideo
logisch en politiek werk, "the soul and guide of every kind of work", verricht
7 "5
kunnen worden.
Dit alles echter binnen het kader van China's industriële ontwikke—
76
ling, zoals Lioe in zijn rede duidelijk heeft gemaakt.

De volkskommunes moeten als een verdere ontwikkeling worden gezien van het koliek—
tieve landbouwbedrijf, niet alleen een uitbreiding in omvang, maar ook een verbetering in kwaliteit, aldus een provinciale richtlijn uit de provincie Hopei. Deze
zegt verder dat de kommunes verschijnen "in the midst of the big leap forward of
agricultural production, and the struggle for the transformation of nature and for
77
an overall big bumper harvest".
Het aantal kòllektieve aktiviteiten, zowel Ъіпп п
als buiten de produktiesfeer, breidt zich in de kommunes sterk uit, zoals op
7fi
het gebied van distributie, sociale diensten, o p v o e d i n g e n dergelijke.

Wanneer de eerste golf van enthousiasme over is wordt in december 1958 de ontwikke
ling van de produktie het centrale kenmerk van de kommunes genoemd en zijn тесЬапіза^
tie en intensivering

de noodzakelijke voorwaarden daartoe. Er wordt gewezen op de
79
nodige soberheid die bij het omspringen met de middelen betracht moet worden.
Het optimisme in de jaren 1958 en 1959 blijft in het algemeen echter groot, tot de
problemen in 1959 en I960 ertoe leiden dat de bevoegdheden van de lagere organisa—
tienivoos binnen de kommune worden uitgebreid. Er wordt een "system of ownership at
three levels" ingevoerd met de grote produktiebrigade als grondslag, die tevens de

fio
eenheid vormt waarbinnen het inkomen wordt verdeeld.

Vervolgens wordt er een n o g

verdere verschuiving van de beslissingsmacht doorgevoerd in de richting van de
gewone produktiebrigade: ".... since the production team (produktiebrigade) was
taken as the basic accounting unit ... the means of production belonged to the
production team, which has the right to plan production and distribution".

fìi

De ge—
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werkzaamheden wordt van iedereen verwacht "to Ъе realistic and practical", waarbij
Op

erop wordt gewezen dat ook een boer zijn velden stukje b i j beetje moet ploegen.
De veranderingen in het begin van de z e s t i ^ r jaren, waarvan vrijwel geen dokumenten
in v e r t a l i n g voorhanden zijn, wijzen op een terugkeer naar het beleid van voor de
k o l l e k t i v i s a t i e wat b e t r e f t de zorg voor het onmiddellijk produktieproces, maar
От

met behoud van het planmatigs karakter van het grootste deel van de werkzaamheden.
Paragraaf 5: Konklusies
De geciteerde bronnen maken duidelijk dat surplusmobilisatie niet een direkte doel
stelling is van het landbouwbeleid. De relatie tussen landbouw en industrie komt
ook maar zelden aan de orde. Wanneer dat gebeurt, namelijk bij de Grote Sprong,
wordt toch duidelijk gemaakt dat de landbouw ontwikkeld moet worden, als voorwaarde
voor vergroting van het landbouwsurplus. De regelmatig terugkerende verwijzingen
naar de te bereiken inkomstenstijging voor de boeren, wijzen in dezelfde richting.
Surplusvorming moet wachten op agrarische vooruitgang. Ondanks deze prioriteit is
het ekonomische beleid als geheel in sterke mate gericht op industrialisatie van
het land. Het landbouwbeleid ondervindt daarvan niet de gevolgen in pogin^n het
surplus te vergroten, maar in veranderingen in landbouwstruktuur die het agrarisch
groeitempo moeten bevorderen.
Er blijken duidelijke verschillen te bestaan tussen de manier waarop agrarische voor
uit gang wordt bevorderd voor en na de kollektivisatie in 1956. Ook al mocht volgens
eerdere uitlatingen van Мао, de landbouw niet een eigen ontwikkelingsweg volgen,
zonder dat die door de Partij ondersteund werd, tot 1956 is de ontwikkeling toch een
weinig geleide. Eerst in 1955 treedt Мао, voor het eerst sinds 1949» weer op de
voorgrond met de bedoeling te bevorderen dat de Partij zich meer met de landbouw
bezig houdt. Binnen de kollektieve bedrijven dient de produktie sterk bevorderd te
worden zowel door verbetering van de inputs als door arbeidsintensieve Projekten.
De spontane ontwikkeling gaat blijkbaar te langzaam en biedt ook op langere termijn
weinig uitzicht op volledige kollektivisatie van de landbouw, verbetering van de
produktie en daarmee ook op een groter produktieoverschot. De kommunes worden als
voortzetting van de kollektieve bedrijven gezien, waarin de veranderingen die er
in 1956 al hebben plaatsgehad, op een hoger nivo worden herhaald. Gedurende enige
tijd lijkt daarbij meer aandacht te worden geschonken aan infrastrukturele Projekten
dan aan de lopende produktie, andere keren, zoals in december 1958, vindt er een
zekere korrektie plaats en komt toch de lopende produktie weer meer op de voorgrond.
In 1956 en in 1958/1959 worden de strukturele veranderingen in de landbouw zowel
als een uiting gezien van een hoog nivo van politiek bewustzijn bij de boeren als
een voorwaarde voor verdere ontwikkeling ervan. Het eerste blijkt duidelijk uit de
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bevolking aan koöperaties en kollektieve bedrijven, terwijl in 1958 d© kommunes
eerst worden opgezet wanneer de Grote Sprong Voorwaarts op ekonomisch en politiek
gebied al begonnen is. Binnen de kollektieve bedrijven en de komnmnes dient
wijld

onver-

verder gewerkt te worden aan politieke vorming.

Meer dan op het politieke werk ligt de nadruk in de verschillende dokumenten ten
tijde van kollektivisatie en komnnmevorming op produlctieve doelstellingen. Het
onderscheid dat eerder gemaakt werd tussen vergroting van de direkte produktie en
verbetering van de produktievoorwaarden is ten tijde van de Grote Sprong in redevoeringen en artikelen merkbaar; in mindere mate geldt dit voor de kollektivisatie.
Van een principieel verschil tussen deze doelstellingen is echter geen sprake.
Hoogstens kan worden gezegd dat hoe groter de sprong en hoe omvangrijker de produk—
tieorganisaties, des te meer nadruk er is op de infrastrukturele verbeteringen. De
direkte produktie staat vóór 1956 en na I96I meer centraal dan in de tus seni inende
periode, maar vermeld moet worden dat tussen 1956 en I96I de nadruk die er op de
algemene ekonomische vooruitgang gelegd wordt, wel veel meer uitgesproken is dan
voor en na deze tijd. Zowel vóór de kollektivisatie als na de Grote Sprong Voorwaarts wordt de agrarische ontwikkeling, ook waar het de direkte produktie betreft
in veel mindere mate gestimuleerd dan ten tijde van de grote struktuurveranderingen·
De struktuurveranderingen in 1956 en 1958 gaan niet alleen gepaard met een zekere
verlegging van de doeleinden binnen de prioriteit voor agrarische ontwikkeling, maar
ook in veel sterker mate met een verhoging van de intensiteit waarmee de doelstellingen worden nagestreefd. Dat gaat samen met een groot, maar niet geheel gerecht—
vaardigi, optimisme over de mogelijkheid de landbouw op korte termijn te veranderen.
De intensieve ontwikkeling en de nadruk op infrastrukturele Projekten moeten wel
samengaan, omdat de inzet van verschillende inputs min of meer vastligt en nauwelijks
op korte termijn kan worden veranderd. De inzet van arbiedskracht is meer te variëren
dan de inzet van grond of kapitaal.
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Op basis van de in hoofdstuk IV geschetste modellen van socialistische ontwikkeling
en de, in de erop volgende hoofdstukken, gepresenteerde gegevens van ontwikkelingen
in de landbouw van de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek,kan het landbouwbeleid in beide landen nu meer direkt worden vergeleken.
Wat betreft de belangrijkste prioriteit in het landbouwbeleid verschilt het beleid
in de Sowjet-Unie sterk van dat in de Chinese Volksrepubliek. In de Sowjet-Unie is
de centrale doelstelling van het landbouwbeleid ten tijde van de kollektivisatie de
vergroting van het agrarisch surplus ten bate van de industriële ontwikkeling.
Agrarische ontwikkeling is weliswaar een belangrijk nevendoel, maar de vergroting
van het agrarisch surplus begint al vóór de verbetering van de produktietechniek
in de vorm van landbouwmechanisatie. In China richt het beleid zich bij voortduring
op agrarische vooruitgang, zij het met wisselende intensiteit. Komt in de SowjetUnie surplusvergroting vóór produktietoename, zowel als prioriteit in het beleid als
in tijdsvolgorde, in China is de volgorde omgekeerd.
Vergelijking van het landbouwbeleid pp de onderdelen van de in hoofdstuk Г

geschetste

modellen geeft het volgende beeld te zien. De manier waarop het agrarisch produktie—
surplus door de overheid wordt gemobiliseerd is in beide landen ongeveer gelijk.
Naast verplicht af te dragen leveranties als vorm van belasting zijn er leveranties
die ook verplicht zijn, maar waarvoor de overheid lage, of sterker nog zeer lage,
prijzen betaalt. Ook deze leveringen zijn een vorm van belasting, zij het dat niet de
totale leverantie als belasting kan worden aangemerkt, gezien de geboden prijzen.
Vervolgens is het in beide landen mogelijk landbouwprodukten

die niet verplicht

behoeven te worden geleverd aan de staat te verkopen voor hogere prijzen dan die
voor de verplichte leveranties. Zowel in de Sowjet-Unie als in de Chinese Volksrepu
bliek propageert de overheid deze mogelijkheid van verkoop meer of minder indringend.
De verschillende leveranties nemen in de Sowjet-Unie vlak na de kollektivisatie een
zó groot deel van de agrarische produktie in beslag en de geboden prijzen zijn zo
laag, dat zelfs de heel beperkte mogelijkheid een klein stukje grond te bebouwen geen
soelaas biedt voor de agrarische konsumptie. Een ernstige hongersnood in de centrale
graangebieden is het gevolg. De overheid houdt echter vast aan haar beleid; de
surplusmobilisatie wordt slechts tijdelijk minder intensief.

In China doen zich wel eens verspreide moeilijkheden voor door een te hoog surplus
zoals in 1955? de surplusvorming beperkt de agrarische konsumptie in het algemeen
toch niet zodanig dat ze als een voortdurende bron van problemen kan worden aangemerkt. Dat surplusvorming bepaald geen hogere prioriteit geniet in het landbouwbeleid
dan de agrariscte konsumptie blijkt uit de sterke wijziging van het beleid in het

- 231 enige jaar dat de omvang van het surplus wel de konsumptie tot een zeker minimum—
ñivo doet dalen, namelijk in 1959/1960. De prioriteit "binnen de agrarische ontwikkeling wordt dan verlegd van het bevorderen van lange termijn projekten naar
bevordering van de lopende produktie. Er lijken aanwijzingen aanwezig dat het surplus in voldoende mate vermindert om de agrarische konsumptie op het peil van vóór
1958 te brengen. Ook in het beleid ten aanzien van de partikuliere lapjes grond
is er in China de nodige aanpassing aan wisselende omstandiRieden.
Een tweede bijdrage van de landbouw aan ontwikkeling van de industrie, naast een
produktiesurplus, kan bestaan uit arbeidskrachten die uit de landbouw komen en in de
industrie worden ingezet. Deze bijdrage, mi gratie van arbeidskracht genoemd, is in
beide landen aanwezig. In de Sowjet-Uhie leidt de kollektivisatie tot een exodus
uit agrarische beroepen, die waarschijnlijk niet geheel bedoeld is geweest. Nog afgezien van de kulakken die onvrijwillig hun bedrijf moeten verlaten, zijn er veel
boeren die niet direkt in de industrie werk vinden en waarschijnlijk alleen omwille
van de kollektivisatie de landbouw verlaten. In China is er een aanhoudende urbanisatie die met wisselend sukses door de overheid wordt tegengegaan. Een migratiestroom direkt van landbouw naar industrie is waarschijnlijk alleen in 1958 tijdens
de Grote Sprong Voorwaarts aanwezig; ze omvat enige miljoenen mensen.
In beide landen heeft de overheid zorg voor uitbreiding van de bijdrage van de landbouw aan industriële ontwikkeling. Ш е ontwikkeling van de industrie zelf wordt ook
met kracht ter hand genomen in de onderzochte periode. Er worden zeer grote overheids
investeringen gedaan in de industrie en daarbinnen met name voor de zware industrie.
Het ekonomisch beleid als geheel is in beide landen sterk gericht op industriële
ontwikkeling; alleen in de Sowjet-ünie staat ook het gehele landbouwbeleid in het
teken van die ontwikkeling. Ook al levert in China de landbouw een aanzienlijke bijdrage aan die industrialisatie van het land, het landbouwbeleid lijkt vooral gekenmerkt door zorg voor vergroting van de agrarische produktie, veel meer dan voor vergroting van het agrarisch surplus. De problemen die zich in de landbouw voordoen zijn
in veel mindere mate problemen met de surplusmobilisatie, zoals in de Sowjet-Unie,
dan met de aard van de agrarische vooruitgang.

De zorg voor agrarische ontwikkeling is de centrale prioriteit in het Chinese landbouwbeleid, maar is ook in de Sowjet-ünie stellig niet afwezig. Zoals in hoofdstuk
IV naar voren is gebracht, is de Russische landbouw vooral te bevorderen door mecharnisatie van het produktieproces. Inderdaad ligt hier het zwaartepunt in de Sowjet*zorg voor de agrarische ontwikkeling. In zeer hoog tempo worden verschillende onderdelen van het produktieproces gemechaniseerd, waarbij de zorg van de overheid vooral
het gebruik van traktoren geldt. Het sterk toenemende aantal traktoren moet echter
eerst het verlies aan dierlijke trekkracht goedmaken dat in de jaren van de koliek—
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door de mechanisatie wordt daardoor uitgesteld, terwijl landbouwmechanisatie toch al
enige tijd nodig heeft voor er op grote schaal gevolgen van zijn te verwachten. Alleen
de verspreiding van traktoren over het land neemt al enige jaren in beslag.
Voor de Chinese landbouw liggen de perspektieven anders. Hier moet intensivering van
de landbouw als belangrijkste middel voor produktieverbetering worden beschouwd,
mede te bereiken door, en aan te vullen met, infrastrukturele voorzieningen op het
gebied van de waterhuishouding. Dat geldt zeker voor het Chinese rijstgebied; in de
betrokken periode geldt het tevens voor de gehele Chinese landbouw. Op veel langere
termijn, mede afhankelijk van de stand van de industriële ontwikkeling, kan mechanisatie ook voor de Chinese landbouw, en met name voor de tarweverbouw, uitkomst
bieden. Dat neemt uiteraard niet weg dat er in de betrokken periode reeds een begin
kan worden gemaakt met mechanisatie van onderdelen van het produktieproces en van
bepaalde landbouwgebieden. Inderdaad zoekt de Chinese overheid produktievergroting
met name door intensivering van de landbouw, terwijl er ook een ontwikkeling is op
het gebied van de landbouwmechanisatie. De landbouwintensivering wordt ten tijde
van de kollektivisatie en al helemaal tijdens de Grote Sprong Voorwaarts gezocht in
infrastrukturele Projekten die op langere tennijn effekt kunnen sorteren. In de
Grote Sprong leidt dat tot verwaarlozing van de lopende produktie. Zowel de kollektivisatie als de Grote Sprong worden gevolgd door perioden waarin het lopende produktieproces voorrang wordt verleend. Produktievergroting wordt dan meer gezocht
in verbetering van dat produktieproces. Overheidszorg voor agrarische ontwikkeling
is konstant aanwezig, maar wordt niet steeds in even effektieve maatregelen omgezet.
De verhouding tussen verbeteringen op lange en die op korte termijn is in de jaren
vijftig nogal wisselend, en in de Grote Sprong heeft ze zeker ook grote nadelen voor
de landbouw. Omdat surplusmobilisatie in China een belangrijk onderdeel is, zij het
niet de centrale prioriteit, van het landbouwbeleid, gaat verwaarlozing van de produktie ten koste van de agrarische konsumptie. Anders dan in de Sowjet-Unie in de
jaren 1931-1933 doet dat de Chinese overheid ertoe besluiten het beleid te wijzigen
ten gunste van de lopende produktie en van de agrarische konsumptie.

Politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking wordt in de Sowjet-^Jnie verwaarloosd. Zowel voor als na de kollektivisatie is het aantal pogingen tot politieke
vormingsaktiviteiten te komen gering, terwijl ook voorwaarden ertoe, zoals een redelijke spreiding van partijleden over het platteland en over de kollektieve organisaties, ontbreken. Boeren worden nauwelijks gemotiveerd aan de besluitvonning binnen
de kollektieve arbeidsorganisaties deel te nemen, terwijl ze bij de oprichting van
die organisaties nauwelijks betrokken zijn. Na jaren van wisselend beleid ten opzichte
van de rijke boeren wordt er vrij plotseling tot een voira van openlijke strijd tegen
die kategorie boeren als klasse besloten en worden de andere boeren haastig en zon—

- 233 der voorbereiding in kollelctieve organisaties Mjeengebracht. Door gebrek aan politie
ke vonning kan de zin

ал beide maatregelen, zowel binnen het kader van een socia

listische ontwikkeling als meer in het algemeen, moeilijk duidelijk zijn aan de
boeren. Omdat de landbouwmechanisatie eerst dan een grote vlucht neemt, kunnen de
boeren deze maatregelen moeilijk anders dan negatief ervaren. Blijkens de gebeurtenis
1

sen in 1929- 931, zoals veeslachtingen, sabotage, dwangnaatregelen, is dat ook het
geval geweest. De kollektivisatie wordt door veel agrariërs een traumatische ervaring die eventuele politieke vorming erna wel zeer bemoeilijkt. De hongersnood in
de erop volgende jaren kan dat proces alleen nog maar versterken. Terwijl de agra^
rische produktieverhoudingen door het verdwijnen van de kulakken en de opkomst van
arbeidsorganisaties in korte tijd volledig veranderd wordt en de produktietechniek
in de landbouw eveneens grondige wijziging ondergaat, gaan veel boeren er materieel
op achteruit, zonder dat hen enig toekomstperspektief wordt geboden. Dat laatste
is een des te groter gemis omdat eerst industriële ontwikkeling in het beleid geacht
wordt de basis te kunnen leggen voor materiële vooruitgang van de boeren, maar ook
voor kollektieve voorzieningen op het platteland. Zeker gedurende de eerste jaren na
de kollektivisatie ontbreekt dat alles in sterke mate. In de Sowjet-Ohie eist de
overheid vooral een vrij passieve aanpassing van de boeren aan veranderingen

in

produktieproces en produktieverhoudingen, in een vorm van "ekonomische opvoeding'.
Beloning uitsluitend naar arbeidsprestatie wordt overhaast ingevoerd onder grote
tegenstand van niet alleen de rijke boeren. Politieke vorming wordt verwaarloosd|
voorziening in maatschappelijke behoeften, zodanig dat ook de boeren daar op eniger*lei wijze baat bij ondervinden, is door de Partij en de overheid de eerste jaren
ook nauwelijks voorzien. Als industriële en agrarische ontwikkeling in ieder geval.
de mogelijkheid bieden in een later stadium beter in maatschappelijke behoeften te
voorzien, wordt van de agrarische bevolking grote inzet gevraagd voor die toekomstige voorzieningen. De zin ervan is de boeren echter niet duidelijk gemaakt, vóór
de kollektivisatie, noch in de kollektieve bedrijven, terwijl er op korte termijn
alleen grote nadelen voor veel boeren verbonden zijn aan de kollektivisatie. Politieke
aktiviteiten van de boeren worden niet bevorderd en door de noodzaak van het werken
op het eigen lapje grond nogal moeilijk gemaakt. Het werk op de eigen grond moet
de boeren wel als enige zinvolle aktiviteit overkomen, en dat niet eens zozeer als
restant van voor-socialistisch denken, maar noodgedwongen, min of meer noodzakelijk
gemaakt door de overheid.

Tegenover het nagenoeg ontbreken van politieke vorming in de Sowjet4Inie staan
grote aktiviteiten van de Chinese Kommunistische Partij op dit gebied, gedurende
een lange reeks van jaren. Al voor de Tenan-periode worden boeren aktief betrokken
bij pogingen tot landhervorming en kooperatievorming; de aktiviteiten van de Partij
en van de boeren nemen ;ten tijde van de guerillaoorlog nog toe. In tegenstelling
tot de Sowjetniesische Kommunistische Partij maakt de Chinese Kommunistische Partij
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ze zelf in de landbouw werkzaam zijn. Rijkere boeren worden welbewust bij landher—
vormingsaktiviteiten ingeschakeld, uitgezonderd in de tijd van de landhervorming op
het eind van de veertiger jaren, wanneer het onderscheid in klassen een belangrijke
rol bij de verdeling speelt. De vorming van kollektieve bedrijven en ook van
koramunes wordt evenmin als in de Sowjet-Unie aan de boeren zelf overgelaten: Koliek—
tivisatie en kommunevorming zijn weinig spontane bewegingen in die zin dat de cen
trale beslissing over kollektivisatie en komnmnevorming niet op laag nivo worden
genomen. Anders dan in de Sowjet-ünie kan de meerderheid van de agrarische bevolking
in China echter wel organisatorische aktiviteiten ontplooien en ijvert de Chinese
overheid daar ook voor. De boerenbevolking neemt attief deel aan de besluitvorming
zowel over de oprichting van koöperaties, kollektieven en, zij het in mindere mate,
koramunes, alsook over de gang van zaken op uiteenlopend gebied binnen die organisa^bies. De gegevens die over politieke aktiviteiten voorhanden zijn, zijn weliswaar
niet steeds eenduidig, ze komen toch daarin overeen dat ze een grote mate van politieke aktiviteiten aantonen, zowel van de Partij in de vorm van organisatorische en
vorrnirgsaktiviteiten, als van de boeren π η de vorm van deelname aan besluitvonning
binnen de arbeidsorganisaties en inzet voor kollektieve voorzieningen. De agrarische
ontwikkeling neemt in de politieke aktiviteiten een belangrijke plaats inj intensi
vering van politieke aktiviteit wordt gevolgd door en bestaat ook wel uit massale
mobilicatie voor verbetering van de landbouw. Politieke vorming van de boeren richt
zich sterk op aktivering van de boeren ter verbetering van de landbouw. Veel meer
dan in de Sowjet-Unie hecht de Partij ook waarde aan kollektieve voorzieningen op
sociaal, kultureel en ander gebied. De voorzieningen bereiken een hoogtepunt in de
Grote Sprong Voorwaarts, vallen daarna weer terug, maar worden nooit geheel ongedaan
gemaakt. Politieke vorming, zoals omschreven in hoofdstuk H , gericht op inzet van
de agrariërs voor verandering van produktieproces en produktieverhoudingen met als
doel de bevrediging van maatschappelijke behoeften door kollektieve voorzieningen
en beloning naar arbeidsprestatie, is in China zelden afwezig. Het produkt ieproces,
de produktieverhoudingen, de aard van de kollektieve voorzieningen en van de beloning naar arbeidsprestatie staan steeds ter diskussie zowel in kleine groepjes als
binnen de arbeidsorganisaties als geheel en er worden voor elk van deze punten vaak
regionaal uiteenlopende oplossingen gevonden. De sterke mate van uniformiteit, kenmerkend voor de Sowjet-Unie, ontbreekt; er is veel ruimte voor lokale experimenten.
Voor zover de politieke ontwikkeling op de inzet voor agrarische ontwikkeling gericht
is, biedt ze in China de mogelijkheid van niet-materiële arbeidsstiimili in het pro—
duktieproces. In de Sowjet-Unie zijn die waarschijnlijk nauwelijks van belang terwijl het agrarisch inkomen er tot een dieptepunt daalt, zodat het kollektieve landbouwbedrijf er amper enige aantrekkingskracht kan uitoefenen.
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van het landbouwsurplus. In verband met de noodzakelijke politieke vorming zouden
de grootbedrijven onderverdeeld dienen te zijn in kleine eenheden van niet meer dan
een kleine groep mensen. Die onderverdeling ontbreekt. Het kollektieve grootbedrijf
is de kleinste bestuurlijke eenheid op het platteland. Kontakt tussen de Konnnunnistische Partij en de agrarische bevolking is er zelfs in die kollektieven niet
steeds; het wordt gedurende enige tijd uitsluitend via de MTS onderhouden. De enorme
omvang van de MTS maakt politieke vormingsaktiviteiten niet wel mogelijk; kontrole
op wat er in de kolchozen gebeurt lijkt een belangrijker doel voor de MTS, minstens
zo belangrijk als de zorg voor mechanisatie. In de Chinese Volksrepubliek ontstaan
grote landbouworganisaties uit de samenvoeging van kleinere eenheden; de kleine
eenheden blijven als onderorganisaties bestaan. Op de groepen voor wederzijdse bijstand, die een kleine groep mensen omvatten, volgen koô'peraties, kollektieven en
kommunes, waarin de kollektieven en tenslotte de koöperaties toch weer de centrale
organisatie-eenheden worden voor produktie— en verdelingsdoelstellingen. De tijdelijke
zorg voor grote eenheden zoals de kollektieve bedrijven, die tenminste een natuurlijk
dorp omvatten, en de kommunes, die een ongekend grote omvang hebben, lijkt vooral
gekozen ten behoeve van een intensivering van de landbouwverbetering en van infra^
strukturele voorzieningen. In de kleine organisaties staat het lopende produktie—
proces meer op de voorgrond en houdt agrarische ontwikkeling verbetering van dat
produktieproces in. Kleine groepen vonnen bij voortduring de organisatorische eenheid van politieke aktiviteiten, alsmede van het beloningssyteem. Alleen in de
kommunes worden de kollektieve bedrijven (als grote brigades) eenheid van politieke
aktiviteit en van beloning, terwijl massale mobilisatie ten behoeve van agrarische
vooruitgang dan politieke aktiviteit op lager nivo enigszins vervmngt. Politieke
vorming is in die periode wel heel sterk gericht op direkte inzet voor agrarische
vooruitgang, een nadruk die met het eind van de Grote Sprong en de agrarische problemen die er zijn komt te vervallen.

In beide landen is er een duidelijke relatie tussen omvang van de produktieorganisaties en prioriteiten in het landbouwbeleid waarvoor de produktieorganisaties
gewenst zijn, hoewel de precíese omvang waarschijnlijk niet steeds optimaal is. De
relatie geldt zelfs heel sterk wanneer men bedenkt dat in de Sowjet-ünie surplus—
vorming belangrijker is gsweest dan agrarische vooruitgang en de omspanning van de
MTS en de kolchozen dus niet alleen beoordeeld mag worden op de mogelijkheden die
ze biedt voor agrarische vooruitgang. Tevens dient voor China nogmaals herinnerd te
worden aan het feit dat met name de zeer grote infrastrukturele Projekten en de
surplusvorming tijdens de Grote Sprong binnen het kader van de kommunes geregeld
worden, terwijl de gewone landbouwwerkzaamheden in belangrijke mate toch binnen de
produktiebrigades en produktie groepen worden geregeld. De arbeidsorganisaties worden
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king van alleen de organisatievormen in deze landen, om daaruit overeenkomsten en
verschillen in de gevoerde landbouwpolitiek af te leiden, is dan ook onjuist, want
onvolledig. De kommunes zijn, naar ook uit beleidsdokumenten is gebleken, voor an
dere doeleinden in het leven geroepen dan de grootbedrijven in de Sowjet—Unie.
Samenvattend kan gezegi worden dat er in de Sowjet-Unie een landbouwbeleid is ge
voerd, dat een toepassing van model I genoemd kan worden, echter maar gedeeltelijk.
Politieke ontwikkeling, als belangrijk nevendoel in dat model, ontbreekt in hoge
mate. Er is zelfs nauwelijk politieke ontwikkeling om de vrijwillige medewerking
aan de kollektieve produktie—aktiviteiten te ondersteunen, waardoor dwangnaatregelen
in dit beleid onvermijdelijk worden. In China is het tweede model toegepast, binnen
het kader van een ontwikkelingsbeleid dat, als geheel, vooral op industrialisatie
gericht is. Belangrijkste nevendoel is politieke vorming, en die moet zeker als een
noodzakelijk nevendoel worden beschouwd wanneer de ontwikkeling in de landbouw op
lange—termijnproduktie is gericht. De problemen na de Grote Sprong moeten worden
gezocht in de verwaarlozing van het gewone produktieproces in de landbouw. Op zich
is er wel van een konsistente toepassing van model И met politieke ontwikkeling als
nevendoel sprake, de problemen zijn er vooral binnen de aard van de agrarische
vooruitgang die wordt nagestreefd. Alleen op het punt van de migratie uit de land
bouw is duidelijk dat het ekonomische beleid als geheel meer de industriële groei
bevordert; de migratie geeft zeker tot problemen - waarschijnlijk meer nog in de
steden dan op het platteland - aanleiding, die niet bevredjgend zyn opgelost met het
terugzenden van mensen naar het platteland.

De problemen in de Cninese landbouw zijn zeker minder erg dan die in de Sowjet-Unie.
De moeilijkheden komen daar voort uit het zeer konsekwent nastreven van industriële
ontwikkeling, terwijl er voor de landbouw eerst op iets langere termijn produktie—
verbetering mag worden verwacht. De overheid betrekt de agrarische bevolking nauwelijks bij net beleid van ekonomische ontwikkeling of bij de socialistische ontwikkeling als geheel, anders dan dat de boeren de konsekwenties moeten dragen van het
zeer konsekwent gevoerde landbouwbeleid. Andere overwegingen dan die van ekonomische
ontwikkeling en met name industriële ontwikkeling lijken niet ten grondslag te liggen
aan de Russische kollektivisatie. Er kan gesproken worden van een absolute ekonomische prioriteit, in een landbouwbeleid waarin andere doelstellingen dan vergroting
van de agrarische bijdrage aan de industriële ontwikkeling en mechanisatie van de
landbouw nagenoeg ontbreken. De bijdrage van de landbouw is ook vóór de kollektivisatie al

de centrale prioriteit. De kollektivisatie wordt niet, zoals in China,

voorafgegaan door een periode van koöperatievorming, maar van

kulakkisatie. Daarin

worden de rijke boeren, die de overheid op het gebied van de surplusvonning moeilijkheden geven, uit de landbouw of uit hun bedrijf genaaid. De status van veel middel—
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ook hen in het agrarisch bestaan. De voorwaarden voor het vormen van kollektieve
bedrijven zijn daardoor erg ongunstig, ze worden in een bedreigde situatie en
van buitenaf georganiseerd. De Kommunistische Partij heeft zich

ббг de kollektivi-

satie zelden erg druk gemaakt om de agrarische produktie of om de welvaart van de
boeren. Alleen wanneer er grote problemen zijn met de mobilisatie van het landbouw*surplus treedt de overheid na de revolutie van 1917 mei; een zeer straf mobilisatiebeleid naar buiten. Dat gebeurt zowel in de burgeroorlog als in de jaren vlak voor
de kollektivisatie. De Russische kollektivisatie kan verklaard worden uit beleids
overwegingen van ekonomische ontwikkeling, en met name van surplusvorming ten behoeve
van de industriële ontwikkeling.

In China is er eveneens een ekonomische prioriteit, maar een geheel andere dan in de
Sowjet-^Uhie. Agrarische vooruitgang is de centrale beleidsdoelstelling, met daarnaast
een wisselende en zich aan de landbouwaanpassende zorg voor surplusvorming. Er is
ruim aandacht voor politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking, maar ook die
aandacht is wisselend van intensiteit. Politieke ontwikkeling richt zich zowel op
de inzet in het agrarisch produktieproces als op verandering van produktieverhoudingen
en op de voorziening in maatschappelijk behoeften, waaronder die van het platteland.
Er ligt echter een zekere nadruk op politieke ontwikkeling ten behoeve van de inzet
in het agrarisch produktieproces. De ontwikkelingen in de organisatie van de landbouw zijn in China in belangrijke mate te verklaren uit beleidsoverwegingen van
agrarische ontwikkeling. In de kleinere en de grote organisaties zijn er verschillende prioriteiten te onderkennen, echter steeds prioriteiten binnen de zorg voor
agrarische ontwikkeling. Ook al

zijn veranderingen in de organisatievormen van het

Chinese platteland te verklaren uit beleidsoverwegingen van agrarische ontwikkeling,
anders dan bij de Sowjet-ílnie kunnen de meer algemene ontwikkelingen op het Chinese
platteland niet alleen verklaard worden uit ekonomische doelstellingen. De overheidszorg voor politieke ontwikkeling van de agrarische bevolking is voortdurend aanwezig
en vormt een belangrijk element in het landbouwbeleid. De veranderingen in het beleid, de stapsgewijze overgang naar kollektivisatie en de gebeurtenissen tijdens de
Grote Sprong behoeven alle zeker een verklaring vanuit de politieke ontwikkeling
die de Chinese overheid nastreeft. De zorg voor agrarische ontwikkeling en die voor
politieke ontwikkeling is er ook d. in het landbouwbeleid van de Partij vóór 1949, en
in het begin van de jaren vijftig. De vorming van koöperaties, noch de landhervonning
mogen agrarische ontwikkeling tegengaan. Het uitsluitend polariserend optreden van de
Partij is bij de kollektivisatie al enige tijd naar de achtergrond verschoven en
de inzet van de verschillende kategorieëh boeren in de koöperaties centraal gesteld·

Niet alleen de beleidsvoornemens verklaren verschillen in de uitwerking van het beleid en problemen die zich daarbij voordoen, ook de historische achtergrond kan
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een traditioneel kultuurpatroon ín China met minder problemen kan geschieden dan in *
Rusland. De lange periode van feodale verhoudingen is in Rasland nauwelijks doorbroken geweest door opstanden, terwijl

г in China een traditie van rebellie is.

De Chinese Kommunistische Partij weet dit goed te gebruiken. De oorlog tegen Japan
wordt gebruikt als een katalysator van ontevredenheid bij de boeren. De voorwaarden
voor een suksesvol proces van politieke vorming zijn in China ook al gunstiger omdat
de overgang van eigen bedrijf naar pachtverhoudingen er niet zo groot is. Een verze
kerd bestaan heeft de boeien onder deze omstandiRieden, waaronder pennanente drei
ging van hongersnood, waarschijnlijk wel iets te bieden. Daarentegen hebben de
boeren in Rusland gedurende enige tijd kunnen werken aan de vonning van een eigen
bedrijf. Het eigen grondbezit heeft er meer wortel kunnen schieten en dat maakt de
organisatie van koöperaties tot een moeilijke zaak. Daarbij komt dat de Russische
Kommunistische Partij weinig ervaring op het platteland heeft en gezien haar wankele
basis m

de steden, al vlak na de revolutie en in de burgeroorlog niet ontkomt aan

harde maatregelen in het kader van de voedselvoorziening. In China vereist de aard
van de oorlogsvoering juist steun op velerlei gpbied van de boeren. De Chinese
Partij wordt mede daardoor tot een ander soort organisatie dan de Russische, met een
veel sterker agrarische inslag. De Russische Partij en de overheid kampen na de
revolutie met een wel zeer vijandige buitenlandse omgeving, die na Lenins dood veeleer aLs een bedreiging dan als een potentiële bondgenoot wordt gezien, wat wellicht
het konsekwente karakter van het beleid, gericht op industriële ontwikkeling ve]>klaart. De Kommunistische Partij begint haar optreden met noodmaatregelen, niet
alleen tegen binnenlands verzet, maar ook tegen buitenlandse interventie. Daartegenover heeft de Chinese Kommunistische Partij het voordeel van het bestaan van de
Sowjet—Unie, die zeker de eerste jaren grootscheepse hulp levert, en van andere
politiek onafhankelijke agrarische staten.

Een verdere opsomming van deze achtergronden is hier niet bedoeld. Ih het onderzoek,
noch in het historisch overzicht van hoofdstuk U I is bijvoorbeeld veel ruimte gewijd aan kulturele faktoren die tot een verklaring van het beleid en van de gevolgen
van het beleid zouden kunnen bijdragen. Zoals in hoofdstuk И

is vermeld, blijft

de vraag naar de relevantie van de Sowjet— en de Chinese agrarische politiek voor
andere landen buiten bescnouwing. Het aangeven van een eventuele relevantie vereist
een overzicht van historiscne achtergronden, mate van en mogelijkheid tot industri
ële ontwikkeling, aard van het agrarisch produktieproces en, voorzover de landbouw
niet in eigen voedselbehoefte kan voorzien, de mogelijkheden van handelrelaties.
Omdat m

het onderzoek verschillen in de aard van het agrarisch produktieproces een

belangrijke plaats is toegemeten,is een enkele opmerking daarover hier wel gewenst.

Het is heel wel mogelijk dat de aard van de landbouw een grote invloed kan hebben
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Een dergelijke ontwikkeling zou dan vooral in die maatschappijen mogelijk zijn,
waarin de eisen die vanuit een oogpunt van ekonomische ontwikkeling aan organisatie—
vonnen in de landbouw te stellen zijn dezelfde zijn als die voor politieke ontwikkeling. Zo zijn in de Chinese landbouw die organisatievormen wenselijk voor agrarische
vooruitgang, die ook voor het proces van politieke vonning bruikbaar zijn. Dat kan een
voordeel genoemd worden voor gelijktijdige politieke en ekonomische ontwikkeling,
waarvan in China daadwerkelijk gebruik is gemaakt. Het Chinese beleid zou daarmee
als voorbeeld kunnen dienen voor die landen waarin een socialistische ontwikkeling
wordt nagestreefd, waarin de doelstelling van het landbouwbeleid met name agrarische
ontwikkeling is. Agrarische ontwikkeling zou produktieorganisaties van kleine omvang
moeten vereisen, die ook wenselijk zijn voor politieke vonning van de agrarische
bevolking. Aan deze voorwaarde wordt, ook op lager termijn, voldaan in andere staten
met een intensieve landbouw, met name (sub)tropische Aziatische landen. Voor het
Russische beleid als geheel zal het moeilijk zijn een relevantie aan te geven, niet
alleen vanwege het feit dat eenzelfde vorm van agrarisch produktieproces in niet—
geïndustrialiseerde landen nauwelijks voorkomt. Ook geldt dat de zeer grote organi—
satieomvang die er voor surplusvorming wenselijk is, moeilijk bruikbaar kan zijn
voor het bevorderen van politieke ontwikkeling. Prioriteit voor surplusmobilisatie
kan gelijktijdig politieke en ekonomische ontwikkeling tegengaan, wanneer vooral
die organisatievormen worden gezocht die wenselijk zijn in het kader van die prioriteit.

Belangrijker dan direkte opmerkingen over mogelijke relevantie, die toch noodzakelijk vaag moeten zijn, is een zeker antwoord op de vraag of de problemen die zich in
de Russische en de

Chinese landbouw voordoen inherent zijn aan het gevoerde beleid.

Gezien de ernst van de problemen is een antwoord van groot belang voor de eventuele
relevantie van het beleid in beide landen voor de landbouw elders. Voor de Sowjet—
landbouw geldt dat de gekozen prioriteiten, namelijk surplusvergroting vóór produk—
tievergroting de kans op problemen erg groot maakt. De gekozen volgorde van koliek—
tivisatie, surplusmobilisatie en produktievergroting moet de kollektivisatie wel
tot een problematische zaak maken, waar boeren zonder veel geestdrift aan meewerken.
Dat geldt ook wanneer het beleid van surplusmobilisatie wat soepeler ten uitvoer zou
zijn gelegi, zodat de problemen met de voedselvoorziening op het platteland zouden
zijn voorkomen of afgezwakt. Voor de landbouw moet dit alles wel ernstige gevolgen
hebben, zowel op het punt van agrarische als van politieke ontwikkeling. Het Chinese
beleid heeft zich aan de landbouwproblemen aangepast en deze steeds overwonnen. Daarmee is al duidelijk dat de problemen die zich hebben voorgedaan, met name in de
Grote Sprong, te voorkomen zijn, wanneer de prioriteit binnen agrarische ontwikkeling
niet zo sterk op lange termijnprojekten wordt gelegd. Terwijl de voordelen van het
Russische landbouwbeleid vooral in de — dan ook ongekend snelle — industrialisatie
van het land gezocht moet worden, die het land in één generatie tot een min of meer

- 240 industriële natie maalrt, "boelct de Chinese overheid op alle drie terreinen grote vooruitgang. De agrarische en de industriële ontwikkeling verlopen in een hoog tempo,
terwijl de politieke ontwikkeling een voorziening in maatschappelijke behoeften mogelijk maakt die voor niet-industri'ële landen wel bijzonder gsnoemd moet worden. Anders
dan voor de Sowjet-Unie gsldt voor China dat de veelzijdigjieid van de ontwikkelingsn
de problemen die zich hebben voorgedaan nauwelijks tot een belemmering maken voor
eventuele relevantie van de ontwikkelingen voor andere landen.
Tot slot zijn enige opmerkingen nodig over de waarde van de in het onderzoek gebruikte
modellen. Deze lijken inderdaad enige waarde te hebben voor het aangeven van problemen
binnen een landbouwbeleid. In de Sowjet-ünie vloeien de problemen voort uit een niet
konsistente toepassing van het eerste model, door het ontbreken van politieke ontwikkelingen en de te snelle prioriteit voor surplusvorming. De over het algemeen veel gunstiger beoordeling in West—Europa en UOord-Amerika van de Chinese landbouwpolitiek kan
worden gezien in samenhang met het feit dat er wel konsistent een model is toegepast,
waarin de keuze van het nevendoel op de juiste wijze is afgestemd op de centrale prioriteit, namelijk agrarische ontwikkeling. Voor de problemen die er in China op het eind
van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig zijn zouden de modellen en vooral het tweede model verfijnd moeten worden op het punt van de agrarische vooruitgang.
Het onderscheid tussen doelstellingen van (zeer) lange en van korte termijn zouden
daarin meer centraal moeten staan en de voorwaarden voor verwezenlijking van beide
soorten doelstellingen zou verder moeten worden uitgewerkt. De begrippen die in hoofdstuk II zijn omschreven en in hoofdstuk IV zijn uitgewerkt bieden echter wel aanknopingspunten voor verfijning en lijken daarmee voorlopig niet zonder enige waarde voor de
vergelijking van landbouwbeleid binnen het kader van een socialistische ontwikkeling.
Het hier geschetste vergelijkingskader is waarschijnlijk ook geschikt voor vergelijking
van ontwikkelingen in China in en na de Kuiturele Revolutie. De aandacht voor politieke
ontwikkeling in de hier gegeven beschrijving van het beleid kan recht doen aan de
specifieke vormen van politieke ontwikkeling die

er in de Kuiturele Revolutie en ook

daarna in China bestaan. Voor onderzoek naar het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie na
de Tweede Wereldoorlog zouden de begrippen in nogal sterke mate aangepast moeten worden.
De Sowjet-Unie is dan nauwelijks een landbouwstaat meer te noemen en daarmee bevindt de
Sowjet-Unie zich in een andere fase van ekonomische ontwikkeling dan de Chinese Volksrepubliek. Het is de vraag of vergelijking van het beleid in beide landen dan nog zinvol is, ook al zouden de uitgangspunten van het beleid in beide landen min of meer dezelfde blijven. De uitgangspunten zouden toch voor beide landen verschillend moeten
worden uitgelegd, waarmee de basis voor een vergelijking enigszins wegvalt. In ieder
geval zal steeds voor elke periode afzonderlijk aangeduid moeten worden of beleidsvergelijking zmvol is. De grote verschillen in beleid die er ten tijde

van de kollektivisa—

tie van de landbouw zijn in de Sowjet—Unie en de Chinese Volksrepubliek, maken zeker
onderzoek naar de beleidsdoelstellingen in andere landen met een kollektieve landbouw
gewenst.
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Michelson: L'Essor, 94 ev; vgl Ellison: Economic, 540
von Laue: Sergei Witte, 305; Amende Roosa: Russian, 416
Weber: Gesammelte, 390
idem, 391
Perkins: Government, 486-49O
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- 273 Summary :
A Comparison of the Purposes of Agricultural Collectivization Policy in the
Soviet Union and the People,s Republic of China
Collectivization of agriculture in the STI and the People's Republic of China has
Ъееп part of a government policy that has aimed at the creation of a socialist
society in "both countries. Agricultural policy has Ъееп more than only economic
policy, it has Ъееп part of an attempt to estahlish a socialist order along the
lines of Marxist-Leninist thinking, implying more than one policy-goal for agri
culture. Collectivization policy in both countries is compared to the priorities
there have Ъееп for each of these policy goals (Ch l)
According to Marxist-Leninist thinking, to create a socialist society at least
four different policy-goals should Ъе included : a) the creation of production
organizations in which the means of production are collective property, Ъ) stimu
lating planned economic development (for agriculture this means the planned
development of agriculture itself, and the forming of an agricultural production
surplus to finance industrial development), c) promotion of the political socia
lization, or hetter, the political development of the agrarian population, and
d) rewarding people only according to their input of ІаЪог. As developments under
Ъ-d must Ъе promoted, at least partly, within the production organizations, or are
even dependent on the existence of these organizations, the development under a)
is a means for the furtherance of the developments under Ъ-d. ühe planning of agriculture is not treated systematically, Ъесаизе of a lack of empirical data. The
principle of rewarding according to input of ІаЪог is treated together with the
political development of the agrarian population. Three policy-goals are treated
more extensively in Ch IV, after a survey of historical developments in Russia and
China before 1917 and 1949 resp. in Ch III.
First, development of agriculture. Because of great differences hetween the two
countries in natural conditions, in the nature of agriculture, the level of indust
rial development, and the pressure of population, agriculturai development requires
different measures in the SU and China. Conditions in the SU during the 1920,s were
favorahle for the mechanization of agriculture, in China agricul.ture should Ъе in
tensified. Mechanization could require large production organizations, not so much
in the sense of including many people, but a large acreage. Intensifying agriculture
does not require a change in the structure of production; small organizations, in—
eluding not more than a small group of peasants, can remain in existence. A second
organizational level however, is necessary for infrastructural works and the coordi
nation of the input of technology. Ihis level can Ъе that of a natural villag»*
Second, mobilization of an agriculturai production surplus to finance industrial
development. Industrial development is more important as a policy—goal of socialist
development, as it must guarantee the independence of both countries. A combination
of requisitioning and a state-monopolistic market seems more appropriate for the
extraction of a production surplus from agriculture than a free market or strai^it
requisitioning. This method of taxing agriculture requires very large ordinizations,
that preferably, also have some tasks in agricultural development or in social
services e.g.
Third, political development of the agrarian population. This is a very specific
development, directed at stimulating socialist thinking and acting, i.e. an attitude
and behavior in which people work freely with collective means of production, for
the benefit of society, and especially for the extension of collective goods and
services. This "socialist consoiousness·· is to be built on the basis of a "class11
consciousness . It can most effectivily be attained within small groups, especially
small production groups.

- 274 Dependent on which policy-goal has priority, three policy models can Ъе constmctedj
1) A model of industrial development. Priority is for the extraction of the product
ion surplus, which makes both agricultural development and the political develop
ment of the agricultural population necessary to ensure a potential surplus and the
cooperation of the peasants. The central organizations are very large,
2) A model of agricultural development. Priority for mechanization (SU) or intensi
fication (China)· In case of mechanization industrial development is necessary to
create employment for peasants who must leave agriculture.
3) A model of political development of the agrarian population. Priority for
political socialization, which requires small organizations for productive work too.
Agricultural development also seems necessary to guarantee the interest of peasants
for this political development.
Both policy documents and empirical data on developments in the SU and China have
been used to detennine what policy—goals had priority in the time of collectiviz
ation.
Soviet priorities were grain procurement and agricultural development, in that order.
Attempts at political developoent of the peasants were given up at a very early
stage of the Russian revolution. After collectivization in 1929—31 mechanization
proceeded in a still unmatched rate, not only Ъу the sheer number of tractors etc,,
but also by a very intensive use of the machinery. Mobilization of a production
surplus however, had absolute priority. An indication in this direction was that
the increase in surplus had started before mechanization was well under way. While
neither production nor productivity increased between 1928 and 1933, but instead
even fell, the agriculturai production surplus increased to double its size. In
the famine that followed, only very little relief was given to the peasants,and in
19ЗЗ the production surplus rose again. This enabled the Soviet government to get
its production surplus for the financing of the industrialization at the cost of
agriculture. A second indication were the tasks of the machine-tractor-stations,
Mechanization was not the central task for these organizations as their name would
lead to expect, but rather fullfillment of the obligations of grain procurement,
For this purpose, political departments were created within the machine—tractorstations in the famine—years. A third indication was that Stalin only spoke about
problems of grain fanning when there were difficulties in the grain procurement.
He even used the word "tribute" for the contribution of the peasants to Soviet
industrialization. According to Stalin, only after industrialization could the
standard of living of the rural population be raised, this implied that systematic
efforts at socialization also had to wait.
Chinese collectivization showed a different order of priority, both in the time
of collectivization proper (1956) as well as in the period of the "Great Leap",
when communes were formed. The time order of surplus mobilization and agricultural
development in China was different from that in the SU. The amount of production
that was sold to the state varied from year to year, but it showed no clear relation
with collectivization or "communization", with the exception of the year 1959·
This was an exceptional year because normal productive work was seiously neglected
in favor of works of water regulation. On the one hand, there was hardly a relation
between change in organizational structures and the level of grain procurements,
while on the other, there certainly was a relation between restructuring of agri·culture and the concern for agricultural development. Agriculture was greatly
intensified in 195^ and 1958» and- there was a spectacular increase in works of
water regulation in both years. There was also a development in mechanization of
agriculture in northern China in both years. Policy doctunents at the time emphas
ized agricultural growth more than a direct increase in the agricultural production
surplus. The production surplus was mentioned, but an increase in it was to wait
till the level of production in agriculture had been raised. The mobilization of
the production surplus was made dependent on agricultural development, both in the
famous speech by Mao in 1955 on collectivization, and in policy documents of the
Great Leap. Another important difference with agricultural policy in the SU was

- 275 that there was no economic development without simultaneous political socialization
of the rural population. All socialization campaigns showed a very intensive
relation with the development of agriculture, for which they should provide noi>material work-incentives.
Chinese agricultural policy was in accordance with model И , priority for agri
cultural development. Prohlems arose when long-temi pro.iects were given too much
priority over daily productive work·
Soviet agricultural policy followed model I, priority for the extraction of a
production surplus from agriculture. Prohlems arose because neither short-term
agricultural development, nor political development of the peasants was tajeen
care of, though both were necessary preconditions for a successful policy of
surplus mobilization.
In both countries there was a relation between the size of agricultural production
organizations, and the policy-goals they were created foiv- large organizations
for grain procurement and mechanization (SüJ, small organizations for productive
purposes and political socialisation (China). Small organizations wer« miasing
in the SU.
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Stellingen behorende bij het proefschrift. "Een vergelijking van het
landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China ten tijde
van de kollektivisatie in beide landen."

Tot de Dood van God en die van Mao zouden bij elke indeling van politieke stelsels het Hemels Paradijs en de Volksrepubliek China tot eenzelfde kategorie gerekend zijn.
Dat Frankrijk in de politicologie niet als het meest demokratische land
geldt, vindt zijn oorzaak onder meer daarin dat niet invloedsprocessen,
maar het bestaan van instituties voor beïnvloedingsprocessen centraal
staan, als ware politicologie parlementologie.
Vergelijking van Noordatlantische met Oosteuropese politieke stelsels
is eerst goed mogelijk wanneer dezelfde of soortgelijke sektoren van
het maatschappelijk leven in de vergelijking worden betrokken. Dit is
helaas geen open deur.
Sedert negers in West- en Midden-Afrika ook de laatste regeringsposten
van blanken hebben overgenomen, heeft in de vergelijkende politicologie
optimisme over de mate van demokratie aldaar snel plaats gemaakt voor
pessimisme.
Gezien het feit dat al vanaf het begin van de politicologie zonder veel
diskussie de overheid als centrale onderzoeksobjekt is beschouwd, komt
in dat vakgebied de recente diskussie rond staatstheorieën wel erg laat.
Wanneer grote groepen van de bevolking binnen een (sub)kuituur van de
armoede leven, is het aantal pogingen tot revolutie een betere graadmeter voor de mate van demokratie dan politieke stabiliteit is, gelet
op de kenmerken van die kuituur.

