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Hier volgen eéliige .aanteekeningeri, die we bij ons
onderzoek naar :'ûe ont~'jikKtUing in Rusland maakben 0 We drukken
ze hierb~ af, omdat de lezer er missoh~en. z~ri nut van kan hebben .

,.
·:HET VE.RLOOP. DER NATIONALISATIE IN SOWJET - RUSLAND

.,
:

'. '.I' ..•

7 November-:.1917::'.'

" :-

14 November 1917

.t.

30 November-1917
.::.

s Deoember 1917

19 December 1917
'j.

~;7Dec~mber 1917

3 Januaz4i :1918

26 Januari 1918

28 Januari 1918
17 Februari 1918·
IS Februari' 1918·

'...
", !', . , . • '.. ~.:..

.D.E BOLSJEWIKLWJiliEN ..ZICH .MEESTER VAN DE
REGEERI:NG.
Pdatakovwor-d tdirecteurvan de staatsbank.
DECREET ',·OPDE ARBEIDERScONTROLE.
De arb.Eü·d·ers,'mogen geen .bedrijven op eigen

'. iui tÜvtiefont.eigeneri:.:en·ze mogen zich niet
in de dagelijks'èhET':leiding van het bedrijf
mengen. 'ii' ,'.'
OJ:RICHTHI.G:.:YAN: DE-::RAAD. VOOR;ARBEID EN VERDE-
DI GING (STO·j •. ,,: .: ";'. . J. ...0:. i() .,:, '.:

OPRIGHTING~:VAN·DE.'QPPERSTETEC'ONOMISCHE RAAD •.
Samengesteld uit de:.:·vakvereëni:gingen, bedrijfs-
oornité I,s, apec La.Lt et en-ven leden van de regee-
ring. ' . :.
Eet IIiijilbedrijf.·van'Serglef en de Poetilow-fa-

~~riekdh worden·gen~ttónali~eerd.
Internationale' Slaapwagenrilaatsohappij genatio-
naliseerd. " i.

DECREET TOT.NATIONALISATIEDER BANKEN.

DECREET BETREFFENDE NATIONALISATIE pER ,BE..;
DRIJVEN •.'
Z~ kunnen alleen. door de O. E. R. genationa-
liseerdwordenen wel:
le~ Als ze van groot belang voor de staat z~n.
2e. Als de ondernemers de maatregelen betref-

fende de arbeiderscbntrole niet in acht
willen nemen.

3e. Als de ondernemers het bedrijf sluiten, of
.. verlaten.

~~TIONAL!SATIE VAN HET TRANSPORT TE WATER &~
VAN DEGRAANDEPO'rS.
DECREET TOT ANNULEERING DER STAATSSCHULDEN.
ELECTRICITEITSWERK GENATIONALISEERD.
QONGRE~VAN BEDRIJFSRADEN' EN VAKVEREENIGINGEN
Er wordt besloten~ dat de beweging det bedr~fs-



27 Februari 1918
2 lviaart 1918
3 Maart 1918

Apr~l 1918
',' .r ::

23 April 1918
lviei 1918

Juni 1918
28 Juni 1918

,', .

21 Augusttufi918

Deoember 1918
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raden aan de vakvereenigingen onder8es.chikt 26.1
zijn.
OHAUDOIR OOMPANYGENATIONALISEERD.
VREDE VAN BREST - LITOWSK.
MIJNBEDRIJF IN NOVOROSSISK EN EEN .WALSWERKIN
:YUZOVKAG&~AT:tÖNAtj:SEEnD. . . . ',.,., .
STAATSMONOpdtIE VOOR:LUOIFERS> KOFFIE, . SPEàE-
RIJEN EN'GAR-ENo' '....,

Staatsmonopolie voor de BUITENLANDSOHEHANDEL
,le .•. OONGREf3DER EOONOMISCHE-RADEN,."' .
'Er"w-ordt' nog eens de nadr-uk op gé l egd, dat
"eigenmachtige," na t.Lona Lf sa.t.Le verboden is.
DE SUIKERINDtJS'rRIE KOMTORDER BEHEER VAN DE O.E.R.
DE· QLIEINDUSTRIE.·KOMT ,0NbER-BEHEER DER O.E.R.
DEOREET TOT NATIONALISATIE VAN ALLE BEDRIJVEN

. MET.lYlEER..DàN.. 1 MILLIOEN:. GRONDKAPITAAL:.". ,
Verder a'lle MIJNEN', . SPODRWEGEN, RUI3BEnen OEL-
LULOSE - fabrieken. Dit 'deoréèt staat in tegen-
ste11irik:t'ót 'het 18 Congres. ,d,~r Economá ache ,~aden,
dat .he t aan de :staat br-e ng en heel langzaam wilde
doórvoBren~ De ~ationalisatie was voorloopig
sohter zuä ver- formeel,wantde bezitters hielden
de bedr-ijven in "koe te.Loo a paoht- en vruohtge-
brui.kl! .De specä a.Lt s t en worden voor het .eerst
ft'dienaren der r-epub'l Lek'" gerio.emd •. Ze blijven op
hup oude plaatsen en op ihun oude salaris.·' ,
:BEGINDER CONTRA.'- REVOLUTIE. . .

. F~i{elijk begon de c ont r-a - revolutie al iets e·)j."-
aar. '2{;l Mei - Opstand van de: Tsoheoho-Slowaken
in de Oeral. 30 Mei - Staat van beleg in :Moskou.
Ei Julf:'o..;;: Gewapepde'::qp~t~n.d d~r:' links - revoluti-
önair·en:. Ln' Mo~·;kou.,' 8~'i:,~1,ll~~-::·Begillvan: de i·nter-
'ventieder Geallieerd~n., bij Mp,ermansk. 30 Juli -
De .';L'8opeoh~,- Slo'waken, ver-over-en Kaze.n .'. 5~ep-
t ember- ';"';'Aanslag-' op Lenin .. Be"gin van de Roode
Terreur., ' --". . ..'
DE PARTICULIERE HANDEL WORDT.'OPGEHEVEN•
De Naroomprod moet zorgen vb6~ het verkr~gen
en het verdeelen der oonsumptiegoederen. Deze
funotie wordt hiermee onttrokken aan de O.E.R.,
die nu nog maar alleen belast is met de zorg
'voor produotiemiddelen en grondstoffen.
DE INDUSTRIE IS ZOO GOED ALS GEHEEL GENATIONALI-
SEERD,. .

Ootober 1919. - Aantal ondeJ;"nemingen Aantal
ih de eindindustrie . arbeiders.

" 6675 ' ·1 1,85 000

Ootober 1919 genat.Lona.Lä aeer-d 2522 750 000
April 1920 - 11 4141 983 000
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20 November 1920 DE O.E.R. NATIONALISEERT ALLE BEDRIJVEN MET
MECHANISOHEKRACHT, DIE 5: OF MEER ARBEIDERS
TELLEN EN ALLE ,BEDRIJVEN ZONDERMECHANISCHE
KRAOHT,DIE 10 OF MEER ARBEIDERS TELLEN.

HET VERLOOP'VAN,\.DE ,BOERENBEWEGING,IN.':. ",',L, »Ó; :' "T •.
"., . ..... ,'-;:.

RUSLANDVAN 1917 TOT ,1921.,.. ,

:(

Het verloop':der ':bderëribeweging;van Maà.rt 1921 kan men
verdee1en in 4 perioden. Dit z~n: de 1e Boerenrevolutie, de 2e
Boerenrevolutie, Pogingen,de landbouw te socialiseeren door
sowkoz en en Kolchozen en terfalót.ne /'het staatsproductieplan.

B~ de 1e Boerenrevolutieverdeelen de boeren de grond,
waarp~ de armste boeren het minste namen. Dit was een volkomen
"nat.uur-Lijke" ver-dee-l Lng j Onidat '(le ärme,noe:r.: geen werktuigen ,pe·,-:,
zat, om het land te bewerken. 1Nie,~over 'paard .en. ploeg en op-
s Lagp Laat.een vbeachf.kt-e , kon jneercû.and in -bewar-ki.ng nemen. Het
bleekechter',dat' de 'bet/er ge-si t.ueer-ö e boeren geen graan wilden
afstaan aan de ré'gearing voor- de' voedselvoorziening in de at.edun ,
Ze ver-bor-gen de voorraden.'Daarorrigingen'de BOJ.;:sjewiki er toe
over, de' arme' boeren: er voor "te' spannen',' Ze' stichtten de comité' s
der ddrpÏ9armoede, , ,die de voorraden in be s Lag moes t en nemen.
Daarmee zette -de' 2e ,E'cérenrëvolutîein.:'tGevdl,g was, dat de
opbrengst: van "d.$ 'landbouw 'no:g verder achteruit' riep. "Het wer-den :
boor-der-ijen , die "'geen van alle, iets', opbr-acht en , "~:Bovendien lever-
den de comité's derdorpsarmöede ookg-een'graan af. Onder die
omstandigheden' werden de comité's'der dorpsarmoede al heel spoe-
dig opgeheven en or-ä ënt.eer-decmen 'zich' weer op dè"middel boer" .

"Daarmee zet dan 'de 39 periodè Ln, ': De pogt.ngerr.f.o t socialisatie
door kolchozen en sowkozen mislukten t oerrecnt.er- volkomen.
Ossinski sloeg daarom een nieuwe boerenpolitiek voor, n.l. om
alle boerenbedr~ven naar staatsvoorschrift onder centrale staats-
leiding te laten werken. Dit voerde in drie maanden tot ernstige
boerenopstanden en daarmee tot een volkomen fiasco van het staats-
productieplan.

Hier volgen eenige gegevens, die op de boerenbeweging
betrekking hebben.

'EERSTE BOERENREVOLUTIE.

7 November 1917 DE BOLSJEWIKI MAKENZICH MEESTER VAN DE REGEE-
RING"

9 November 1917 DECREET TOT ONTEIGENING DER GRONDBEZITTERS.
"Dit was de grondslag, voor de z s g . "Smytschka",

het bondgenootschap van de boeren met het pro-
1etariaat'uit de steden. '
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"De boeren verdeelen de grond, waarbij niet
de armste maar de best-geoitueerde boeren het

..... _ ... ' ...[';ro.otst.&. de~1 .kregen. 11: ..~>:.<:'-:''.::.' ;;.' .. . ,:~:~~!:..' ··EVarg~)
.. ::"'''';' :.: ~'., ', ~.':..~~":-;.{ ..'

re Februar:L"" 1'918 ··GRO~DWE'l;!.:.f3E~~EFFE~p~DE ~ODEM.; .
'Het program der soolaa1-revo1utlonalren wordt
overgenomen.

9 Mei 1918 DE NARCOMPROD(~aad'voor vqedsely:oqrz;i~ping) KRIJGT
HET' RECHT, DE CiRÄANVÖÖRRADENBIJ DE BOEREN IN
BESLAG TE NElYIEN'. wat .ze re~df3.\ op':')_3 Mei uitvoert.

13 Mei 1918 HET GRAANMONOPbLIEvVORDTINGEVOERD.

TWEEDE.BO~REN~I.WOLU.T!E•.
• 1 • " .'. ..,'

'. .' .1 .' :~. ~ . • •

' .. ~..:

." _;-.~.i.L'· ~ "r .:~'.":. ;~'. ••

~1:;1918 . "ri~O~EET .B.Er REFFÊi\fDE "ORGANISÄTIE VAN·.D~··~:601ÜTé·t.s". >:, . :OER DORP~ARiv10EDE~.~";. '. . . ..... '," .'
'.' e v-Ó. • Zt;),krijgen' het reoht'vÄn stà,atsorg,rlneI).en· .mog.en~..

" .', ,de voo,rrad.enç1e:r we.:\.gè·s,~e1d~1?<?eren. .. in beel.ag ... l.

nemen; ~Çlm.ze te.iten '~indu8tr;iep.r,~d~o.t~p .aan. de "
, st.e~è~(:t~ .. tever.en.. ,.Ze ..kÜn~:el1ä,e·:.;~r~:L,gest~lde.'::
boer'eri"ç)c?k óritëigènen. en de:p.roduot:i:emiclde1e~.
ver.deel~l,i:~ .p~~:r·m~e tre.edt "de ·v~~.d,er.e .yernie-· ..··
tiging·'··<lèrprOci.uo·tieve .."bedr~:Ven.· i~.. " ; .' .... :.'.' ..

21 Augua tue 1\118 ·DEP.~IVATEHANDE;L. WORDTGEHEELV.ERBODEN",·:." '.
Deoenihel" 1918 DE COMITét.S D.ÊR .DORPSÁRlVIOÈDE:WORDENOPGEIÜiVEN-.! .

.: :,:.,.,. ~~. :bE>~nt*cödrden,.'·'hièt;;e:an,:het.doe1 ,'doordat:,ze:'
.r) . h~~ .. gr-aari mef :290 .rot.ri· aan' destad'J.af1everen a).s._

..... ,. .de .welge$:te1çlè .. boèneri , .Daar om mo.~,t voortaan het .
'.::'.;.. ·gr~am::.,g~r~'q~.~re·~rd \vorcie!i. Ine,t.,"75 man 'en 3 maChi-:'"

, . .riegew~ren ..~ :',i,. ", .: .: <::. ',".'.:.!:".':<'. -'.' , . -Ó:

11 Juni

': ("

".: .:.:: . .: .L .:

. " " ".:.'~ .'

')::~ ,,:

"
.' .: . ~. . . ;. ". :.::

.,.. ."VRUGHTEL66'iE "PQGINdEN ''r6:~ .SOVifKQZ'ÉN
:' :- 'C,; • ~:,' ~:.: •••• I I..' ..:.', ••.• 1 ','

• " ~ ; •• ' " j4 ~ •• f'~' J..:' ( .•. • . • . :. . .

....'~~.. ':.':': ·:,,':-,Et~:KÖ;L.OI,{OZEN.
" ."# ; •••• t; •• ". •

.- :. :,::.

.,( I'
,'!',:

1 ~ .•
c..

'.1 f' .... :
-, .'. f'

.' '; : . • j • ~ • ~• .'

Maart'" 1919 8e PA·RTIJDAt'. iOSLATEN VAN D·Ë·i·DORPSARMOEDE.,.~~:....,:.:",
De mf.dd.eLboez- wor-dt, tot "oentra1e . .figuiJr"

.. '. (Len Ln) . , " .
POGINGEN TOT SOCIALISATIE DOOR SOWKOZENEN
KOLLECTIEVEN. .... .
In 1919 werdèn'2500'boe-rderijën'"tot Sowjet-be-
drljven (Sowkozen) omgevormd. Ze leverden eoh-
.ter- niet veel op, omdá1{. ze nagenc eg vde hee Le
cpbr-engat zelf ·gebruikèn. .'
nE CONTRA - REVOLUTIONAIRE LEGERS ZIJN DEFINI~
T'~EF VERSLAGEN• .

Van 1919 tot 1920

:1

Deoember 1919

.Ó.»: .r r-



26 Januari ,1920
Februari 1920

r:

;,

November? 1920

, '21",Maart

7 Mei 1918
8 Augustus 1918

"
.....

:
"

,,'

"

,t~nuari 1919
20 Februari 1~119
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DE'ENTENTE'HEFT DE BLOKKADEOP.
TROTSKY VERLANGT, DAT DE REQUISITIES DOOR EEN
BELASTING IN NATURAVERVANGENZAL 'WORDEN.
Afgewezen, oIrldat men hierin een oqnoessie ~an
de kul aki (welgestelde boeren) en+een at.ap' r
naar de vrije handel terug zag.

STAATSPRODUCTIE~~AN VOO~ DE:

LANDBOpW.
..... :;.r.

, HET, 8e SOWJETCONGRESBESLUIT TOT ALGEHEELE
soclàLISATIE vAir:[)~j:;ANDi30UW. '" ..,'
De 18 mi11ioen ,bóere~?~d~~ven worden onder
één oentraleleidinggebraoht, welke een
produotiep1an uitwerkt, waarbij is va s t ge s tékd ,
wat; hoeveel en waar geza~id zal worden.
Ossinski 'was de drijvendekraoht voor d l t.vp'Lan ,
omda t .vo..1gens hem de, sooialistisohe opbouw
der;, e.gr-Lcu l,tuur' langs, de weg der' 'sowkozen en
kolchozen onmogel~~ gebleken was. Ossinski
vaardigt het desbetreff~nde deoreet hit.
'tPlan liep op een: volkomen fiasko 1:1it.
De .boer-eri beantwoordden het met ernstige 'J :,:

opstanden" welke in de opstand van Kroonstad,
ui tmondden • '

1921 INVOERING VAN ~"~ NIEUWE ECONOMISCHE POLITIEK
(I~• E.P.)

EENIGE AANTEEKÊNINGEN BETREFFENDE

HET GOEnERENvERVOER.
~.. :- ~", .. ~ .

BE,GlN DER ftCOMHUNISTISCHE ZATERDAG~ft.
DEèREET "BETREFF~DE DE WARENRUIL MET DE BOEREN.
De geleverde industrieproduoten moeten met
minstens 85~ in', landbouwproducten betaald ';1,.;o!-- .
den, terwijl hoogat.eris ,.15% Ln geld i s toegestaan,
Vast'gestelde pr,ijzen. ,,',

AFSCHAFFING VAN HET BRIEFPDR!.
DECREET: BEtREFFENDE HET GOEDERENVERKEERTUS-
~(JHEN;OE: Sl'AAT$BEDRIJVEN 'ZONDER BANKOVER-
SCHIÜJVrn:G OF ,VERREKEN'Imf. ' '

: . ;: ~-~ . ~" .• ~.:;".'- ..1. ..• -.
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[\0 PARTIJDAG - DE BEVOLKINGWORDTGEDWONGENZIOH
IN VERBRUIKSOOÖPERATIESAANEENTE SLUITEN.
Tot nu toe waren in iedere stad twee coöperaties: .
een burfferlijke en een proletarische. Deze werden
nu tot verbruikscorrunune.' SU vereenigd, welke in de
Oentrosojus (centrale coöperatie) werden samengevat

, en onder leiding van d~ Nar-compr-od kwamen .
1 Juni' 1919 'INVOERING VAN HET KOSTELOOSGOEbERIDlVERVOERPER SPOOR•

1'iaaL't lD19

e 000'-0410.0 ••••• 0

't' ••,,:.

BELANGRIJKSJm GERAADPLEEGDELITTERATUUR.'
I

"Die marxsche Ge1dtheo~ie".
IlSel bstverwal tung in der Lndus t r-Le" - Ber1in

___, __ _ " . -" ,,__,1.921 .
'~~Dié .mar-xsche Geschichts-, Gese1lsch8.'rts'-
.und '.StafJ,:tstheoriè", Band I - "Vorwärts" -
Berlin,i920.

"Rus sd an economi.c deve l opment ", - G. Rou1;.ler';,;e
, London - 1929. \

"Het universeele gelukll
- Roode Bib1iotheek-

, . Zanèvoort - 1827.
"Ont.wf.kke Ll nga Lijnen in het boerenbedrijf"

-, In het Tijdschri:t "De Nieuwe Weg" - 1930.
"Wirtschaftsorganis'àtion Sowjet - Ruae Landa " -
, Rohwo lt verlag ,.- Ber-Ll n -1820.
IlDas Ffnanzkapital" 2e Auflage - Wien - 1920.
"Die ökonomische, Grenzen der Gemeä.nwt.r-t aoha f't "
Hàlberstadt - 1928;

IIDie proletarische Revolutio::1 und ihr Prograrrun"-
, Dietz - 1922. .

IIDie Wirtschaftsrechnurig in der sozialistischen
Gemeinschaft" ,- Wieh - 1923.

"Staat en revolutie" - Vertaling van H. Gorter
"Die nächste Aufgaben der Sowjetmacht".
"D:le drohende Katastrophe".
"Het corrununistisch Ma:1ifestfl

•

H Das' Kapi tal I1

"Randg Loaaen ZUID Pr-ogr-anm der deutschen
Arbeiterpartei .,1875,11 - .m "Prograrrunkri-
tLken" .., El.emerrt ar-büchér" des Kommunfsmus -
'Band '12.
"D:i:e'G:em~inwirtschaft" - Untersuchungen über
den Sozialismus -,2e Auf1age - Fischer,Jena '32.

"Anoroho - Syndica1ismell
- GemeSynd.Verb. 2.927.

"Wirtschaftsplan und Na t.ur-a.Lr-cchung" - Berlin. i25.
"Die p Lanwf.r-t.acha rt l ä chen Versuche Ln der,
. Sowjet-Union, 1917 - 19'27,11.'- Hir.scn';feld -::1929.
"Die wirtschaftspo1itiscl;i~n Prlb1eine der '

pr-o l et arü ecnen Df.kt.at.ur-" ., earl Hoym .
pr'o Let-ar-Lenne" -' Juli' 1931.' '

H. Bloch
G. D. H. Gole

H. Ounow
. -.r

H. D0bb .

S. Faure

A. Goldsohmidt :

R. Hilferdins:~'~
E. Horn :' " .'

K. Kaut.aky

O. Leî'chter

Len1n :

K. jylarx

L. Mises

Muller Lehning .'
O. Neurath
F ~ Po l Lock

Varga :

"La Revolution

OOOO.OOOOAOOO.



5 ot

De volgende uitgaven zijn bij de G. I. C. verkrijgbaar:

Door H. GORTER:
Het Historisch Materialisme. . . 20 cent
Klassemoraal . . . . . . . • • 5 "
Open Brief aan Partijgenoot Lenin 10 "
De Grondslagen van het Communisme 10 "
Het Imperialisme. de Wereldoorlog en de Sociaal-Democratie 15
De Wereldrevolutie. . . . . . . . . . 15 ••
Het Opportunisme in de Communistische Partij . 5 •.
De Organisatie van den Klassenstrijd . 5 ot

Door H. GORTER vertaald:
Het Communistisch Manifest. K. Marx en Fr. Engels.
Staat en Revolutie. Lenin. . . . . . . . . . .
De Algemeene Arbeidersbond (Allg. Arbeiter Union) . •
De Sowjetregeering en de 3e Internationale op sleeptouw van

de Internationale Bourgeoisie. . . . . . . . . .

10 cent
20 ot

5 ot

5 •.
5 •.
5 •.
5 •.

50 ot

Uitgaven van de G. I. C. :
Eenheidsbesef en Klassenstrijd . . . . . . . . . . .
De Arbeiders. het Parlement en het Kommunisme . . . .
Stellingen omtrent Revolutionaire Bedrijfskemen, Partij en

Dictatuur. . . . • . .
Over het Vraagstuk der Partijen
Marxisme en de Staat . . . .
Stellingen over het Bolsjewisme .
Grondbeginselen der Communistische Productie en Distributie

(per post 60 cent)

5 cent
5 "

In de serie "MARXISTISCHE GESCHRIFTEN":
No. 1 Over proletarische Doelstelling en Vraagstukken van

Taktiek . . . . . . . . . . . . 10 cent
a. Bedrijfsbezetting. b. Oorlogsverhindering,
c. Indtvidueele Daden, d. Rijksdagbrand,
e. Boykotactie tegen Duitschland.

No. 2 Darwinisme en Marxisme. , . . . • . . . • 10 •.
No. 3 De Beweging van het Kapitalistisch Bedrijfsleven 10"

(tweede druk)
Het tijdshrift •.RAETEKORRESPONDENZ". Theoretisches-

und Diskussionsorgan für die Rätebewegung.
Prijs per nummer. . . . . . . . . . 10 ot

No. 1 Der Zusammenbruchtheorie des Kapitalismus.
Die Wirtschaftslage im Nationalsozialismus.

No. 2 Der historische Materialismus.
Hieler-Deutschland im Zetchen des Zusammenbruchs.
Thesen über den Kampf um die Arbeiterräte.

No. 3 Thesen über den Boischewismus.
No. 4 Zur marxschen Akkumulations- und Zusammenbruchstheorie.

Die Intelligenz im Klassenkampf.
Der Kampf gegen die Herabsetzung der Erwerblosenunter-
stützung in Amsterdam.

No. 5 Arbeiterräte und kommunistische Wirtschaftsgestaltung.
No. 6 Zur neuen deutschen Arbeitsverfassung.




