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Deze opvatting, beschreven in Lessings boek 'Geschichte als 
Sinngebung des Sinnlosen', stond centraal in het onderzoek van 
Herman Simissen. Simissen, promovendus bij de Open Universiteit, 
onderzocht welke opvattingen over geschiedbeoefening de Duitse 
filosoof Theodor Lessing (1872-1933) ontwikkeld heeft en hoe 
deze zich verhouden tot andere ideeën over het belang van 
geschiedbeoefening.  

Historisch scepticisme 

Een belangrijke conclusie in zijn 

onderzoek is dat Lessing een radicale 

vorm van historisch scepticisme 

voorstaat. Dat wil zeggen, Lessing 

ontkent dat de historicus het verleden 

kan kennen en beschrijven zoals het zich 

daadwerkelijk heeft voorgedaan. Hij 

voert daarvoor uiteenlopende argumenten 

aan. Zo wijst hij er bijvoorbeeld op dat 

het bewijsmateriaal dat wordt 

overgeleverd op geen enkele wijze 

representatief is. Het is 

fragmentarisch, gekleurd en gemaakt 

door bepaalde maatschappelijke klassen. Lessing concludeert 

overigens niet, dat omdat de historicus het verleden niet kan 

kennen, geschiedschrijving niet van belang zou zijn. 

Integendeel, geschiedschrijving is van het grootste belang voor 

de identiteit van een gemeenschap. 

Belangrijkste reden voor dit onderzoek was na te gaan wat het 

begrip 'Sinngebung des Sinnlosen' daadwerkelijk inhoudt en 

zodoende iedereen die hiermee in zijn werkveld te maken krijgt, 

te laten beseffen wat geschiedbeoefening inhoudt. 'Lessing is 

radicaal in zijn conclusies, maar is historisch gezien zeer van 

belang', aldus Herman Simissen. 

 



 

Over Herman Simissen 

Drs. Herman (H.G.J.M.) Simissen is werkzaam bij de 

faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open 

Universiteit. Zijn expertise ligt op het gebied van Europese 

geschiedenis in de twintigste eeuw, met nadruk op de 

cultuurgeschiedenis respectievelijk de geschiedenis van de 

Europese integratie. Zijn tweede expertise betreft de filosofie 

van de cultuurwetenschappen, in het bijzonder de filosofie van 

de geschiedenis. Binnen dit expertisegebied is hij 

gespecialiseerd in het werk van de Engelse filosoof R.G. 

Collingwood. Naast zijn werk is hij hoofdredacteur van het 

tijdschrift 'Streven'.Het verleden is niet te beschrijven' door 

Herman S 

Oorlogsenthousiasme 

Volgens de overlevering werd in augustus 1914 in Duitsland het 

uitbreken van de oorlog met groot en algemeen enthousiasme 

begroet. Recent historisch onderzoek plaatst overigens 

vraagtekens bij dit overgeleverde beeld. Hoe dit ook zij, onder 

Duitse intellectuelen was het enthousiasme voor de oorlog in elk 

geval wel groot. In, letterlijk, duizenden geschriften en 

redevoeringen gaven zij uitdrukking aan wat 'de geest van 1914' 

werd genoemd: een gevoel van onderlinge verbondenheid, 

plichtsbesef en wederkerige bereidheid tot opoffering dat onder 

de hele bevolking zou hebben geleefd. 

Een van de weinige Duitse intellectuelen die zich niet aansloot 

bij dit algemene oorlogsenthousiasme, maar zich er juist tegen 

verzette, was de filosoof Theodor Lessing (1872-1933). Lessing 

sprak zich al in het najaar van 1914 publiekelijk uit tegen de 

oorlog. Het viel hem op, dat veel van de Duitse intellectuelen 

zich in hun geschriften over 'de geest van 1914' beriepen op de 

geschiedenis. Zo zou het verleden aantonen dat Duitsland 

volstrekt gerechtvaardigd was in de oorlog die het voerde. 

Dit veelvuldige beroep op de geschiedenis bracht Lessing tot een 

kritische analyse van de geschiedschrijving, waarvan zijn boek 

'Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen' de neerslag is. Dit 

boek werd grotendeels tijdens de oorlog geschreven, maar pas in 



 

1919 gepubliceerd. Lessing is in dit boek uitermate 

kritisch over de aanspraak op kennis van het verleden 

die de geschiedschrijving maakt. Desondanks vindt hij 

geschiedschrijving buitengewoon belangrijk. 

 

 


