
Anton Pannekoek (1873-1960), sterrenkundige en
internationaal socialistisch voorman



Dagboek
1889



Voorzitter van
Natuurkunde studenten

dispuut “Christiaan
Huygens”, Leiden,

1892



Omstreeks 1905
in Leiden met 

echtgenote Anna
Nassau Noordewier



Bij de opening van de Partijschool van de SPD
op 15 November 1906. Naast Pannekoek (links)
de voorzitter van de partij August Bebel. De 
anderen zijn net als Pannekoek docenten aan
de Partijschool. Pannekoek werkte voor SPD 1906-1914.
(Bebel was verbolgen geweest toen Pannekoek om een garantie

voor vaste aanstelling had gevraagd; P. had daar toen van afgezien)



Glasheldere uitleg van Darwins Evolutietheorie
(1909).

Pannekoek: het “bourgeois” idee dat Darwinisme
(strijd om het bestaan en “survival of fittest”) steun
zou vormen voor het kapitalisme is een foute en
vulgaire interpretatie van het Darwinisme.

De mens is geevolueerd als een sociaal wezen; we 
danken onze grote hersens en onze taal aan de 
evolutie gedurende millioenen jaren, van het 
vermogen om steeds verfijnde gereedschappen te
maken (handen en hersens evolueerden in nauwe
wisselwerking met elkaar), terwijl we in groepen
leefden waarin de mensen samenwerkten en via 
communicatie (spraak) van elkaar leerden, en elkaar
steunden. 



Pannekoek breidde zijn boekje over Marxisme
en Darwinisme in 1944 uit tot zijn boek “Het 
Ontstaan van de Mens” (publicatie in 1946).

Zijn basis idee (in 1909 en 1944):

Met de opkomst van beschavingen met 
schrift en verfijnde gereedschappen, is de 
biologische evolutie van de mens in feite
afgelopen (die vergt tienduizenden jaren). 
De enige evolutie die nu nog plaats vindt, in
een steeds hoger tempo, is de evolutie van de 
maatschappij.

Deze verloopt volgens de “wetten”ontdekt
door Karl Marx.



Vóór 1914 is Pannekoek volledig overtuigd van Marxisme als juiste wetenschap

Zijn latere ideeën over het Marxisme :

Marxisme is als wetenschap nog niet volgroeid. Net als elke andere wetenschap
begon het nog onvolledig en moet uitgroeien tot een volledige wetenschap.

Astronomie evolueerde vanuit de Astrologie, Chemie vanuit Alchemie.

Je kunt daarom best goede wetenschappelijke resultaten verkrijgen, ook als je 
begint vanuit theoretische ideeën die nog niet volgroeid zijn, of zelfs nog niet
eens correct.

Na 1918 is hij tegen dogmatisch Marxisme, en zijn Arbeiders-raden model is in 
feite te beschouwen als een verdere vervolmaking van de Marxistische theorie. 



1912/13: groot conflict met Kautsky (in artikelen in    
“Neue Zeit”), toen de SPD groot verkiezingsucces
had: Pannekoek vond dat als de socialisten aan het 
bewind zouden komen, zij de oude “bourgeois” 
administratieve en juridische infrastructuur die  
de maatschappij draaiend houdt, moet ontslaan en
vervangen door een nieuwe. Kautsky: zeer mee
oneens: “Pannekoek wil niet alleen de maatschappij

veranderen, maar hem vernietigen, hij is een Anarchist”

Pannekoek krijgt bijval van Lenin:
“Pannekoek is geen anarchist, volgt de juiste de lijn van Marx”



Melkweg “as true as possible” (Leiden Obs. Annalen
1920), naar tekeningen van vnl. Pannekoek (1891-
1897, 1910-1913) en Easton.  

Pannekoeks idee: men krijgt inzicht in de werkelijke
structuur van het Melkwegstelsel door juist de 
onderdelen (sterwolken) goed te bestuderen. Het 
geheel is opgebouwd uit deze onderdelen.

Dit in tegenstelling tot Seeliger en Kapteyn, die een
“glad” gemiddeld wiskundig model opstelden:

Kapteyns model  van het Melkwegstelsel (1922)



Het boek dat voor de Sitter (mede op 
advies van J.C. Kapteyn) aanleiding was
om Pannekoek in 1916 een positie als
‘privaat docent’in Leiden aan te bieden
in de Geschiedenis van de Sterren-
kunde, en hem in 1918 een hoog-
leraarschap in Leiden aan te bieden.

In de Leidse Sterrewacht 1916



1919 Boedapest: Communistische Radenrepubliek o.l.v. Bela Kun.

Lenin en Pannekoek uitgeroepen tot Ere-leden van Hongaarse communistische
revolutie.

• Premier Ruys de Beerenbrouck tegen de Sitter: “Geen sprake van benoeming van Pannekoek

tot hoogleraar aan Rijks Universiteit Leiden”

• Pannekoek aanvaardt aanbod voor lectoraat door Gemeente Universiteit Amsterdam

1921 Oprichting Sterrenkundig Instituut; 1925: Hoogleraar en lid KNAW

• Pannekoek eigenlijk wel blij dat benoeming Leiden niet doorging: nu volledig “eigen baas” 

Zonder Pannekoeks communisme had UvA geen Sterrenkundig Instituut gehad





In Januari 1920 nodigt Lenin Pannekoek uit (via Ir. Rutgers) om in Moskou in dienst
te treden als theoreticus van de Communistische Partij van de Sowjet Unie.

Pannekoek weigert: mocht hij, net als bij Kautsky, in conflict komen met Lenin dan zou hij
brodeloos worden. Hij blijft liever hoogleraar sterrenkunde zodat hij onafhankelijk zijn ideeën
kan ontwikkelen, en hiermee de zaak van het communisme beter dienen.  

1920 : Brochure van Pannekoek: The New Blanquism: gericht tegen Lenin’s wijze van leiding
van de Sowjet Unie (dictatuur van het partijbestuur/staats-kapitalisme).



Hierop schrijft Lenin zijn boekje tegen Pannekoek:

“Der ‘Radikalismus’, die Kinderkrankheit des Kommunismus”, Leipzig, 1920
(Engelse titel: The Leftist Movement, Children Disease of Communism) 

Herman Gorter schrijft een belangrijke brochure ter
verdediging van Pannekoek en gaat in 1921 naar Moskou
om te proberen Lenin van zijn ‘verkeerde weg’ af te brengen. 
Wordt hoffelijk ontvangen maar krijgt geen poot aan de 
grond. 



Handbuch der Astrophysik,  SPRINGER, Germany.

Band III / Erste Hälfte Grundlagen der Astrophysik Dritter Teil
Editors: G. Eberhard, A. Kohlschütter, H. Ludendorff, E. A. Milne,
A. Pannekoek, S. Rosseland, W. Westphal,  

Pannekoek: pp: 256-350, 1930.

Vanaf 1920 werd
Pannekoek
geinteresseerd in de 
studie van sterspectra en
ster-atmosferen en
leverde internationaal
belangrijke nieuwe
bijdragen op dit gebied.

Hiermee was hij oprichter
van de astrofysica in 
Nederland

http://link.springer.com/search?facet-creator="G.+Eberhard"
http://link.springer.com/search?facet-creator="A.+Kohlsch%C3%BCtter"
http://link.springer.com/search?facet-creator="H.+Ludendorff"
http://link.springer.com/search?facet-creator="E.+A.+Milne"
http://link.springer.com/search?facet-creator="A.+Pannekoek"
http://link.springer.com/search?facet-creator="S.+Rosseland"
http://link.springer.com/search?facet-creator="W.+Westphal"


Conclusies:         - Er zijn duidelijke verbindingen aan te wijzen tussen Pannekoeks
natuurwetenschap en zijn communisme:

- Zonder zijn communisme was hij nooit hoogleraar sterrenkunde in Amsterdam geworden.

- Deze Amsterdamse positie als hoogleraar bood hem de mogelijkheid om onafhankelijk zijn
ideeën te ontwikkelen over hoe de ideale communistische maatschappij georganiseerd
moet worden, zonder last van kritiek van “bazen” als Lenin en Kautsky.

- Zijn visie op Melkweg onderzoek en op de ideale vorm van de maatschappij (beide
“bottom-up”) vertoont duidelijke paralellen (Chao Kang Tai, 2013, 1916). 

- Zijn kijk op Marxisme als wetenschap (work in progress) ontleende hij aan zijn kennis van 
de ontwikkeling van de natuurwetenschappen.

- Zijn unieke visie op het Ontstaan van de Mens, en op de relatie tussen Darwinisme en
Marxisme, was alleen mogelijk dankzij zijn natuurwetenschappelijke vorming.



With Thanks for illustrations to:

- Chao Kang Tai
- Zara Kars & Aukje Lettinga (IISG)
- Leiden Observatory



Op de website van Amazon:



Svetlana Alexijevitsj: “Het Einde van de Rode Mens”
(Nobelprijs Literatuur 2015):


