
 
 

  

ARBEIDERSSTEMMEN 
- Voor een menselijke wereld, zonder oorlog, zonder terreur, zonder kapitaal, zonder staat. 
- De arbeiders hebben geen vaderland. 
- Alle macht aan de arbeidersraden. 
 

Anton Pannekoek “De intellectuelen en het historisch materialisme” 

(...) Uit deze ideële strijd (over moraliteit) ontstond het 
historisch materialisme. De vraag was niet meer wordt 
de mens als dief, luiaard of dronkaard geboren, maar 
waar komen de algemene opvattingen over recht, 
moraal, zedelijkheid, kunst, godsdienst vandaan? En 
het waren weer intellectuelen, die deze vraag stelden 
en oplosten, waarbij de zelfstandige rol van het prole-
tariaat tot pijlers van hun leer diende. 
 
Het historisch materialisme heeft slechts zijdeling te 
maken met de beperkte milieutheorie. De mens leeft 
niet alleen in zijn beperkte stoffelijke omgeving, hij 
leeft ook in een maatschappij waarin bepaalde alge-
mene opvattingen en ideeën heersen. Hij kan dronken 
zijn en lui en de gangbare opvattingen huldigen, hij 
kan nuchter zijn en ijverig, doch in scherpe tegen-
stelling staan tot de opvattingen van zijn tijd. Door de 
verandering van de tijdgeest aan te tonen en terug te 
voeren op de zich ontwikkelende techniek, die achter 
de rug van de mensen plaats vindt, werd het denken 
van de bourgeoisie, zowel als van het proletariaat 
verklaard, de vergankelijkheid van de eerste vast-
gesteld en de toekomst der laatste aangetoond. Ze-
ker, het zijn ook de mensen zelf, die de techniek 
wijzigen, maar omdat het verband tussen de techniek 
die gewijzigd wordt en de ideeën, die  
veranderen, niet wordt aangenomen door de be-
zittende klasse - dit is namelijk voor hen het luiden van 
de doodsklok - heerst de techniek oppermachtig als 
een blinde kracht over ons. Slechts de klasse waarvan 

de belangen met zich meebrengen die stelling te aan-
vaarden, kan met vooruitbepaling van de uitslag actief 
werkzaam zijn. Haar van een vloek tot een zegen 
maken.  
 
(...) toen na de eerste wereldoorlog, de bewegingen 
van de arbeidersklasse bleven steken, het utopisch 
socialisme gepaard met het neerhalen van het histor-
isch materialisme tot een platte milieu-theorie, bij de 
leiders van de socialistische partijen en vakvereni-
gingen ingang vond. (...) Op andere tijden, als de 
massa wel in beweging komt, is het doorgaans vol-
gens de één de tijd niet, volgens de ander deugen de 
doelstellingen niet. Neen, ze moeten dan en dan in 
beweging komen en zo en zo handelen, anders gaat 
het verkeerd. 
 
Wij, historisch materialisten, weten echter dat de ar-
beidersklasse tot de strijd gedwongen wordt door de 
economische en politieke werkingen van de samen-
leving. Dat organisatievorm door de organisatie van 
de productie bepaald is, dat doelstelling en optreden 
door het moment van de strijd ingegeven worden en 
met het uitbreiden en verscherpen van de worsteling 
zich wijzigen, dat succes mede afhankelijk is van het 
inzicht, dat de klasse zich strijdende heeft veroverd. 
Dit inzicht te verdiepen en verbreiden is de taak die 
“Spartacus” zich gesteld heeft, en als zodanig ver-
tegenwoordigt hij een onontbeerlijk deel van de prole-
tarische klassestrijd. 1946

 

 
Pannekoek tegen de mechanische opvatting van het historisch materialisme 
 
Passen wij het marxisme toe op de tegenwoordige tijd, 
op de geschiedenis die wij beleven en maken, dan 
staat men er geheel anders voor dan bij een onderzoek 
van het verleden. Wat in vroegere eeuwen gebeurde: 
maatschappelijke inwerking op de mensen en te-
rugwerking van de mensen op de maatschappij, is af; 
de reeks inwerkingen, waarin de menselijke geest tus-
senschakel is, is telkens voltooid en eindresultaat en 
oorspronkelijke oorzaak zien we duidelijk naast elkaar 
staan. 

Maar dezelfde keten van oorzaken en uitwerkingen in 
onze tijd is niet af; wij staan er midden in. Talloos zijn 
de wijzen, waarop de maatschappij bezig is de men-
selijke geest om te vormen, zonder dat dit nog in een 
volgende daad zijn beslag gekregen heeft, of de geval-
len, dat een nieuwe werkelijkheid nog nauwelijks be-
gonnen is, op de geesten in te werken. Hier kan men 
dus nog niet een maatschappelijke oorzaak met een 
praktisch maatschappelijk resultaat verbinden. Hier 
staan we nog midden in de groeiende processen van 



 
 

inwerking, van langzaam rijpen van nieuwe inzichten, 
van propaganda, van voorbereiding van komende re-
voluties. 
 
Hier is het eenvoudige verband, dat in de vroegere ge-
schiedenis de bewijskracht van het historisch materia-
lisme vormde, nog niet aanwezig. Hier schijnt dan in de 
ingewikkelde warreling van oude en nieuwe ideeën, 
van revolutionaire klassenstrijd, van reactie en apathie, 
de leer op allerlei wijzen in strijd met de werkelijkheid 
te zijn. En hier treedt dan ook de vraag naar het prak-
tisch handelen op (die in het geschiedenisonderzoek 
niet bestaat): welke rol speelt ons eigen willen en 
werken in dit proces? 
 
Het is bekend, dat deze zijde van het marxisme (door 
duidelijke maatschappelijke oorzaken) in de achter ons 
liggende halve eeuw te veel op de achtergrond 
gebleven is. De sociaaldemocratie moest in de parle-
mentaire periode van het rijpende kapitalisme zich 

beperken tot voorbereiding en rustige propaganda; het 
proletariaat was nog niet rijp voor revolutionaire daden, 
dus moest de theorie vooral de noodzakelijkheid van 
de socialistische revolutie uit de kapitalistische ontwik-
keling demonstreren. Daar de sociaaldemocratie niet 
tot daden opriep, maar omgekeerd tot afwachten 
aanspoorde, tot de materiële omstandigheden rijp 
zouden zijn, nam de theorie de vorm aan van een 
mechanisch verband tussen economische oorzaken 
en maatschappelijke omkeringen, waarbij de tus-
senschakel van de menselijke activiteit uit het gezicht 
verdween. Het is bekend en niet toevallig, dat juist 
diegenen onder de theoretici die tot de woordvoerders 
van een nieuwe actievere tactiek behoorden, ook in de 
theorie de nadruk legden op de tussenschakel van de 
menselijke geest en zijn samenhang, passief en actief, 
ontvangend en inwerkend, met de maatschappij.  

 
Uit: Het historisch materialisme, 1919. 

 
Pannekoek over natuurwetenschap en maatschappij 
 
De natuurwetenschap in haar ontwikkeling, parallel met 
de exponentieel stijgende ontwikkelingsgang der mens-
heid zelve, is het levend bewijs voor de nauwe samen-
hang van werktuig en denken. Niet ten onrechte wordt de 
natuurwetenschap beschouwd als het terrein, waar het 
menselijk denkvermogen, in een doorlopende reeks van 
triomfen, zijn logische begripsvormen het krachtigst heeft 
ontwikkeld, zijn abstractievermogen het zuiverst 
toegepast, met vaste tred tot voortschrijdende zekerheid 
van weten kwam, en een wegwijzer in denkmethode voor 
andere gebieden van denken werd. En het is voor ieder 
zichtbaar, dat de natuurwetenschap zich in voortdurende 
wisselwerking met de technische behoeften, met arbeid 
en bedrijf tot deze hoogte ontwikkeld heeft. Daartegeno-
ver staat dan, als contrabewijs van de andere zijde, het 
grote gebied van menselijke handelingen en ver-
houdingen, waar het werktuiggebruik geen directe rol 
speelde en slechts in de verte als diepste onbekende en 
onzichtbare ondergrond werkte, het gebied van de 
maatschappelijke verschijnselen. Daar worden denken 
en handelen veelal door hartstocht en impuls, door 
willekeur en gedachteloosheid, door traditie en geloof 
bepaald; daar leidt geen methodische logica tot zekerheid 
van weten; daar ontbreekt de vaste tred van erkende 
eensgezinde vooruitgang; daar ziet men de tegen elkaar 
strijdende meningen en stelsels steeds opnieuw op 
dezelfde kwesties terugkomen (…). 
 
 “Waar hij is blijven stilstaan en misschien zelfs te-
ruggevallen is, is het klaarblijkelijk gemis aan meester-
schap over zijn eigen natuur.” (Tilney, l.c. p. 932). Van-
daar dat de maatschappij blijkbaar zo ver achterstaat bij 
de wetenschap. De mens is, potentieel, meester over de 
natuur. Maar hij is nog geen meester over zijn eigen 
natuur. Hoe moet hij dit meesterschap verwerven? (...) 
 
 (…) Daartegenover moet opgemerkt worden, dat de 
mens als diersoort, Homo sapiens nog slechts enige tien-
duizenden jaren bestaat, dat zijn beschaving, in eerste 
verschijnselen op kleine gebieden, slechts van voor enige 

duizenden jaren dateert, dat de snelle opbloei van indus-
triële techniek en natuurwetenschap nog maar één of 
twee eeuwen oud is, dus dat hij zich nog in het begin van 
zijn loopbaan bevindt. (...) in werkelijke levensmacht 
steeg hij steeds sneller omhoog, tot een steeds meer 
volkomen beheersing van zijn levensomstandigheden. 
(...). Er is alle reden om datgene wat hij totnogtoe be-
leefde en deed, slechts als een inleiding tot zijn eigenlijke 
toekomstige geschiedenis te beschouwen. Hij heeft nog 
bijlange na niet de mogelijkheden van zijn geestelijk  
denkapparaat, zijn hersenen uitgeput (...). De crisis 
waarin wij leven, hoe dan ook ontstaan, toont het ken-
teken van een der laatste convulsies te zijn in het proces 
van het samengroeien der mensheid tot een zichzelf be-
heersende wereldgemeenschap. Wat als bron van het 
tekort wordt erkend, het nog niet beheersen van zijn eigen 
krachten in sociale samenwerking, ligt op het gebied der 
maatschappij, kan niet door natuurwetenschap en tech-
niek, maar moet door krachten uit de maatschappij zelf 
opgeheven worden. 
 

Uit: Antropogenese 1946 
 

Zie voor meer de sites: 
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