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DANKWOORD 

 

 

Bovenal ben ik dank verschuldigd aan mijn promotor, prof. dr. Pim den 

Boer, voor het enthousiasme waarmee hij, vanaf het moment waarop hij de 

eerste pennenvruchten van dit onderzoek gelezen had, dit proefschrift 

heeft willen begeleiden. Zijn diepgaande kennis van en interesse in het 

Frankrijk van de lange 19de eeuw, de Europese ideeëngeschiedenis en de 

historiografie, gaf mijn onderneming een verdere stimulans. De 

veelzijdigheid van het onderwerp van mijn onderzoek werd door zijn 

intellect breed en krachtig ondersteund. De gesprekken aan de 

keukentafel, die altijd gepland waren voor anderhalf uur, duurden 

zodoende nooit korter dan drie uur en bleken keer op keer een ode aan 

onze gezamenlijke interessegebieden. Een tweede inspiratiebron was prof. 

dr. Rena Fuks-Mansfeld, de ‘grande dame’ van de studie van het jodendom 

in Nederland en degene bij wie ik reeds tijdens mijn studie geschiedenis de 

eerste schreden zette op het pad van de bestudering van de joodse 

geschiedenis. Ik dank haar voor de door haar gedeelde levenswijsheid. Mijn 

dank geldt tevens de verschillende leden van mijn promotiecommissie.  

 Het archief- en bibliotheekonderzoek voor dit proefschrift vond 

grotendeels plaats in Parijs. In het voorjaar van 2007 verbleef ik twee 

maanden aan de École Normale Supérieure, toepasselijk genoeg Salomon 

Reinachs alma mater en het hoofdkwartier der Dreyfusards. Mijn 

‘gastvrouw’ aldaar, Hélène Eristov, dank ik voor haar vastberadenheid mijn 

verblijf intellectueel stimulerend te maken. Ik herinner mij hoe zij op het 

voor mij ingeruimde studeerplekje in de bibliotheek de eerste dag reeds een 

grote stapel boeken uit haar privécollectie klaar had gelegd, allen 

exemplaren die handelden over het Franse culturele milieu ten tijde van de 

Reinachs. Zij maakte het bovendien een klein beetje makkelijker om tot het 

bastion van de Franse wetenschappelijke wereld door te dringen.  
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Hoogtepunt van mijn verblijf waren de gesprekken met Fabrice 

Reinach, de kleinzoon van Théodore, die mij trots vertelde over zijn 

grootvader en verhaalde hoe hij en zijn neefjes gemaand werden tot stilte 

wanneer zij te luidruchtig speelden onder het raam van de studeerkamer 

van opa in zijn château in la Motte-Servolex. Ik dank hem voor zijn 

verhalen, zijn eruditie, de port met nootjes (om twaalf uur ’s ochtends) en 

de grote hoeveelheden kopieën van zijn grootvaders artikelen uit 

verschillende Franse kranten. Een vlucht naar zijn grootvaders Villa 

Kérylos in Zuid-Frankrijk redde hem het leven tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Nadat hij daar aan de politie wist te ontsnappen, sloot hij 

zich aan bij Les Forces Françaises Libres om vanuit Spanje als vliegenier 

het kwaad vanuit de lucht te kunnen bestrijden. Ondanks Vichy stond hij 

na de oorlog klaar zich, geheel in de traditie van de familie Reinach, 

wederom in te zetten voor het Franse algemeen goed. Moge mijn onderzoek 

zijn engagement en dat van zijn grootvader waardig zijn.  

Ik dank de heer Jean Leclant voor zijn toestemming om in juni 

2007 te participeren in een ‘colloque’ over de gebroeders Reinach aan de 

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en de heer de Galliffet voor zijn 

medewerking aan mijn bezoeken aan de Villa Kérylos in Beaulieu-sur-Mer. 

De bibliotheek en het archief van de Alliance Israélite Universelle boden bij 

elk bezoek aan Parijs een warme plek van toewijding aan het belangrijke 

bewaren van het verleden. Ik dank Jean-Claude Kuperminck voor zijn hulp 

in het archief en zijn zo genereus gedeelde kennis over de AIU in de 19de 

eeuw. Bibliothecaresse Rose Lévyne dank ik voor haar onovertroffen 

hulpvaardigheid. Indien andere beheerders van wetenschappelijke 

collecties in Parijs slecht tien procent van haar vriendelijkheid zouden 

bezitten, zou dat een enorme stap voorwaarts betekenen voor het 

studieplezier van diegenen die daar hun tijd speurend doorbrengen.  

Mijn archiefreis naar Parijs in 2010 werd financieel mogelijk 

gemaakt door de stichting Fonds dr. Catharine van Tussenbroek. Ik dank 

haar bestuursleden hartelijk voor hun ondersteuning. Ik dank Bruno 

Galland voor zijn hulp bij mijn zoektocht in de Archives Nationales. Ik 
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dank tevens conservator Philippe Landau die er zorg voor droeg dat ik de 

relevante archiefstukken in de archieven van de Consistoire de Paris kon 

bestuderen. Ook daar was ik gelukkig in de vriendelijke assistentie van de 

bibliothecaris. De heer Jean-Marc Lévy haalde onvermoeibaar de 

gevraagde archiefstukken uit hun donkere verblijfplaats tevoorschijn. De 

prestatie van een kettingrokende bibliothecaris die zes archiefdozen 

tegelijk weet te dragen zonder de boel in de hens te steken, zal mij zeker 

voorgoed bijblijven.  

Niets is zo stimulerend voor een onderzoeker die verblijft in 

duizelingwekkende Franse archieven en bibliotheken als een tip of een 

aanmoediging van een voorganger die hetzelfde stof op de boeken heeft 

gesnoven en weet hoe het papier soms onder de handen uit elkaar 

brokkelt. Of het nu een welgeplaatst advies was van mijn promotor die via 

email een richtinggevende tip naar Parijs stuurde (“daar moet Monod zich 

in zijn Revue Historique mee hebben beziggehouden”) of een bezorgde 

raadgever vanuit de Verenigde Staten die waarschuwde te waken voor het 

inslaan van een doodlopende weg (“het heeft geen zin de beheerder van 

deze collectie aan te schrijven daar hij je elke toegang tot het materiaal zal 

weigeren”). In dit verband dank ik Eileen deMarco voor haar ‘tips and 

tricks of the trade’ en Isabelle Rozenbaumas voor haar hartelijke adviezen.  

De boeiende zoektocht naar het intellectuele leven van Théodore 

Reinach bracht mij echter ook op minder voor de hand liggende plekken. 

De speurtocht naar een eerste uitgave van een satirisch essay geschreven 

door Théodore ten tijde van de Dreyfus-affaire deed mij in Friesland 

belanden, in de collectie van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum 

te Heerenveen. De beheerder van de bibliotheek van Domela Nieuwenhuis, 

de heer Westerdijk, dank ik voor zijn hartelijke ontvangst, waarbij zijn 

rondleiding door de collectie mij voor het eerst echt deed beseffen hoe de 

Dreyfus-affaire de belangstelling opwekte van wereldverbeteraars tot ver 

buiten de grenzen van Frankrijk. Ook zij hielden hun adem in op de goede 

afloop.  
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Er is, tenslotte, nog veel meer om dankbaar voor te zijn. In de 

context van dit proefschrift wil ik graag twee levens noemen die mij 

dagelijks tot dankbaarheid stemmen en versteld doen staan. Het feit dat ik 

een bijzonder wijze zus heb, beschouw ik als een groot voorrecht. Het feit 

dat ik mijn leven deel met mijn lief is een heerlijk wonder. Dit boek is aan 

hem opgedragen.  
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