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Inleiding 

 
Op 20 februari 2006 hield Dominique Villepin, de toenmalige premier van 

Frankrijk, een indrukwekkende toespraak voor het Conseil représentatif 

des institutions juives de France (het CRIF) te Parijs.1 Dat jaar stond de 

jaarlijkse bijeenkomst van het CRIF in het teken van een bloedstollende 

gebeurtenis die het uitgangspunt vormde voor Villepins betoog over het 

groeiende antisemitisme in Frankrijk: de sadistische moord op Ilan 

Halimi.2 In zijn betoog noemde Villepin het gevecht tegen antisemitisme in 

Frankrijk een “morele plicht”, een missie die nauw verbonden is aan de 

uitgangspunten van de Franse Republiek: “Sinds de emancipatie, 

geïnspireerd door de waarden van 1789”, zo sprak Villepin de 

vertegenwoordigers van de verschillende joodse instituties toe, “behoort u 

tot de meest geestdriftige verdedigers van de Republikeinse esprit en haar 

universele principes.” Refererend aan een andere zwarte bladzijde in de 

Franse geschiedenis, de Dreyfus-affaire, citeerde de spreker vervolgens een 

bekende joodse intellectueel en tijdgenoot van Dreyfus, Théodore Reinach, 

die “ondanks de antisemitische campagne die met de Affaire gepaard ging, 

zijn vertrouwen in de Republiek bevestigde.” In juli van het jaar 1898 —het 

jaar waarin  de Dreyfus-affaire met Zola’s ‘J’accuse’ in het brandpunt van 

                                                
1 De volledige tekst van deze toespraak is te vinden op de website van het Ministère des 

Affaires Étranges. 
2 Op 13 februari 2006 werd Ilan Hamili door een voorbijganger gevonden langs de kant 

van de weg in een voorstad van Parijs. Na 24 dagen gemarteld te zijn door een Islamitische 
bende die zichzelf “De Barbaren” noemde, bezweek het slachtoffer in de ambulance aan zijn 
verwondingen. De Franse politie ging na de vermissing van Hamili aanvankelijk uit van een 
‘gewone’ kidnapping, mede omdat de bende Hamili’s familie verschillende malen om losgeld 
had gevraagd. Later bleek dat de bende antisemitische motieven had. De politie kreeg veel 
kritiek omdat zij te laat zou hebben onderkend dat het hier ging om een ‘hate crime’. In een 
verslag van de Wall Street Journal verwijst journalist Nidra Poller naar de eerdere moord op 
disc jockey Sébastien Selam, die in november 2003 vanwege antisemitische motieven werd 
vermoord door zijn islamitische buurman: “the Jewish community was left alone with its 
distress and was at times even accused of being justifiably targeted because of its support for 
Israel”. Verwijzend naar de toespraak van Villepin over de moord op Hamili vervolgt de 
journalist; “Today the government has apparently decided that the barbarous hatred 
unleashed against one Jewish man is a threat to all of France”. The Wall Street Journal (23 
februari 2006). 
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de publieke aandacht was komen te staan— had Théodore Reinach (1860-

1928) de leerlingen van de joodse scholen toegesproken met de woorden 

die Villepin nu weer in herinnering riep: “Verwar Frankrijk nu niet met het 

schuim dat wild maar slechts tijdelijk op de oppervlakte van de golven 

deint. Blijf van haar houden, van dit Frankrijk met al je kracht en heel je 

hart, zoals je houdt van een moeder, hoewel zij soms onrechtvaardig is en 

tijdelijk afgedwaald, omdat zij jouw moeder is en omdat jullie haar 

kinderen zijn.”3 

Het is niet verwonderlijk dat Villepin juist naar Théodore Reinach 

verwees als ultieme prediker van vertrouwen in de kracht van de Franse 

Republiek om antisemitisme het hoofd te kunnen bieden. Villepins publiek 

herkende ruim honderd jaar na dato Théodore Reinach als de intellectueel 

voor wie alle joodse organisaties in de Dreyfus-tijd bewondering hadden 

gehad vanwege zijn geleerdheid en engagement (fig. 1).  

 
 

Fig. 1. Théodore Reinach (1860-1928). Officieel portret tijdens zijn tijd als député 
(1906 tot 1914). CVK. 
                                                

3 Villepin verwijst naar de toespraak die Théodore Reinach hield in juli 1898 bij de 
uitreiking van de prijzen aan de beste leerlingen van de Écoles consistoriales israélites te 
Parijs. Zie ‘Discours prononcé à la distribution des prix des écoles consistoriales israélites de 
Paris, 25 juli 1898’, UI (29 juli 1898) 581-595. Villepin vervolgt zijn betoog: “Vandaag de dag 
moeten we ons, meer dan ooit, met dezelfde geestdrift verdedigen tegen de verleiding om ons 
(door deze gebeurtenissen) naar binnen te keren en om ons af te scheiden in verschillende 
gemeenschappen: nationale eenheid moet onderhouden worden”. 
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Théodore Reinach was oudheidkundige en doceerde Histoire des 

Religions aan de École des Hautes Etudes et Sciences Sociales.4 Hij 

vervulde ook veel publieke functies zoals die van gedeputeerde van Savoye. 

Als prominent lid van de joodse gemeenschap in Parijs vervulde hij 

bovendien een voorname rol binnen verschillende joodse instituties. 

Niet alleen in het recente politieke discours wordt teruggegrepen op 

bovenstaande woorden van Théodore Reinach. In hedendaagse 

wetenschappelijke werken over het jodendom in het Frankrijk van het eind 

van de 19de en het begin van de 20ste eeuw wordt zijn uitspraak met 

regelmaat geciteerd om de positie van de Franse joden tijdens en na de 

Dreyfus-affaire in zijn algemeenheid te typeren.5 Als vooraanstaand 

intellectueel en publieke figuur, opererend binnen de wereld van politiek 

en wetenschap, wordt Théodore Reinach in deze geschiedschrijving tot 

symbool van het succes van de rijke, zeer goed opgeleide geassimileerde 

joodse elite in Frankrijk.6 Zo evalueert socioloog en historicus Pierre 

Birnbaum Théodore Reinach vanwege zijn publieke optreden binnen de 

joodse instituties die vurig en actief voorstander waren van de assimilatie 

van het Franse geëmancipeerde jodendom, als “de ultieme lofzanger op de 

assimilatie en de meest militante verdediger van het franco-judaïsme”.7 

Volgens Birnbaum belichaamt Théodore Reinach in leven en werk het 

unieke verschijnsel van “de ideologie van het franco-judaïsme.”8 

                                                
4 Deze positie bekleedde hij vanaf 1903. Daarvoor was hij ‘professeur libre’ aan de Faculté 

des lettres de Paris (1894, 1895, 1897, 1901). Vanaf 1909 was hij lid van de Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres en vanaf 1924 was hij tevens professor Numismatiek aan het 
Collège de France, meer over Théodore Reinachs carrière in hoofdstuk I en II. 

5 Zie bijv. Michael R. Marrus, The Politics of Assimilation. The French Jewish Community 
at the Time of the Dreyfus Affair (Oxford 1971) 228, Michel Winock, La France et les Juifs de 
1789 à nos jours (Parijs 2004) 163, François de Callataÿ, ‘Th. Reinach, un historien engagé’, 
in: Sophie Basch, Michel Espagne en Jean Leclant (eds.) Les frères Reinach. Colloque réuni les 
22 et 23 juin 2007 à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Parijs 2008) 61-76, aldaar 
68 en noot 39. 

6 Zie bijv. Perrine Simon-Nahum, ‘Une famille d’intellectuels juifs en République: Les 
Reinach’, REJ 146 (1987) 245-254, aldaar 248.  

7 Pierre Birnbaum, Les Fous de la République. Histoire politique des juifs d’Etat de 
Gambetta à Vichy (Parijs 1992) 15.  

8 Ibidem 25. 
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 Deze ideologie, waarvan James Darmesteter (1849-1894), Théodore 

Reinachs leraar en vriend, dikwijls als geestelijk vader wordt aangewezen, 

hield het Franse geëmancipeerde jodendom als ideaal voor aan alle joodse 

gemeenschappen buiten Frankrijk.9 Zich vereenzelvigend met de idealen 

van de Franse Republiek stelden de aanhangers van dit gedachtegoed vast 

dat volledige culturele integratie voor joden de enige juiste mogelijkheid tot 

vooruitgang opleverde. Vele joodse tijdgenoten van Théodore Reinach zagen 

ten tijde van de Derde Republiek deze idealen tot vervulling komen en 

konden net als hij doordringen tot de bastions van politiek en wetenschap. 

Hun optreden in de verschillende joodse organisaties zoals de Alliance 

Israélite Universelle was er dan ook op gericht via gelijksoortige 

emancipatie dezelfde voordelen voor joden op andere plaatsen te 

bewerkstelligen. In recente studies wordt het franco-judaïsme in het 

bijzonder gezien als een ideologie die gericht was op nivellering van de 

joodse en de Franse identiteit, waarbij men betoogt dat de geestelijke 

vaders van dit gedachtegoed er op uit waren de joodse identiteit volledig in 

de Franse natie te laten opgaan.10 Degenen die deze ideologie ten tijde van 

de Derde Republiek in de praktijk brachten, zouden zich daarbij zo 

kritiekloos hebben vereenzelvigd met de gepreekte idealen dat ze in recente 

geschiedschrijving tot “idioten van de Republiek” werden omgedoopt. Deze 

Fous de la Republique zouden met hun geestdriftige devote optreden afkeer 

en haat van de kant van de verschillende antirepublikeinse krachten in 

Frankrijk over zichzelf hebben afgeroepen.11 

 Sommige historici gaan zelfs nog een stap verder en betogen dat het 

ongebreidelde enthousiasme waarmee deze zogenaamde “staat-joden” zich 

voor de Republikeinse zaak hard maakten een realistische inschatting van 

                                                
9 Marrus, The Politics of Assimilation, 100. 
10 Zie bijv. de Callataÿ, ‘Th. Reinach’, 61-76, aldaar 68 en noot 35. De Callataÿ volgt hier 

Marrus, The Politics of Assimilation en anderen die zich allemaal baseren op Marrus, zoals Ph. 
Landau, C. Nicault en P. Birnbaum. De Callataÿ geeft een verkeerd jaartal voor Marrus 1985 
i.p.v. 1971 (hardback) of 1980 (paperback) en volgt hierbij Birnbaum.  

11 Birnbaum maakt in zijn inleiding van Fous de la Republique, over de “staat-joden” uit 
de tijd van Gambetta tot aan de tijd van Vichy, een vergelijking tussen de ‘Fous du Roi’ aan 
het hof van de koningen van de Renaissance en de “staat-joden” van de Derde Republiek. Zie 
zijn inleiding 7. De Engelse vertaling van dit werk draagt de neutralere titel The Jews of the 
Republic: A Political History of State Jews in France from Gambetta to Vichy (Stanford 1996). 
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antisemitische krachten binnen de Franse samenleving in die tijd in de 

weg stond.12 Michael Marrus, een onderzoeker die als één van de eerste 

historici het jodendom in Frankrijk ten tijde van de Dreyfus-affaire 

uitvoerig bestudeerde, stelt dat de blindheid voor de anti-joodse krachten 

in de Franse samenleving die de aanhangers van het zogenaamde franco-

judaïsme aan de dag zouden hebben gelegd hen tot willoze slachtoffers 

maakte van latere antisemitistische aanvallen.13 Wederom speelt een kort 

citaat uit één van Théodore Reinachs toespraken in deze beeldvorming een 

belangrijke rol. Wanneer Marrus uitlegt hoe het succes van het extreem 

antisemitische werk La France juive van Edouard Drumont de joodse 

gemeenschap in Frankrijk in 1886 geheel overviel, refereert hij aan de 

reactie van Théodore Reinach “die het beste de algemene gesteldheid (op 

dat moment) van het grootste deel van de joodse gemeenschap 

weergeeft.”14 Théodore Reinach had in zijn jaarlijkse toespraak als 

secretaris voor de Société des Études juives in het daarop volgende jaar 

(1887) betoogd dat de joodse gemeenschap passend had gereageerd op 

Drumont door zijn boodschap met “le silence du dédain” tegemoet te 

treden.15 Marrus bouwt zijn betoog, waarin een non-reactie van de joodse 

gemeenschap ten tijde van de groeiende antisemitische aanvallen vanaf 

deze periode centraal staat, voor een groot deel op rond dit citaat van 

Théodore Reinach. Zodoende komt hij tot zijn conclusie dat: “‘The silence 

of disdain’ became the watchword for a certain kind of reaction to anti-

Semitism on the part of French Jewry.”16  

                                                
12 De term “staat-joden” is van Birnbaum; “Wij stellen voor hen staat-joden te noemen, 

om ze te onderscheiden van hun voorgangers, de hof-joden…”, Birnbaum, The Jews of the 
Republic 2. 

13 Marrus, The Politics of Assimilation hoofdstuk X, 282-285. Voor mijn kritiek op Marrus 
zie o.a. hoofdstuk IV. 

14 Ibidem 142. 
15 Ibidem. Zie EHJ 1886 (1887) 20, gelijk aan REJ 15 (1887) cxxxii-cxxxiii. Birnbaum 

volgt klakkeloos Marrus en wijst er op dat Théodore Reinachs “le silence du dédain” een 
beroemde uitspraak werd binnen de joodse gemeenschap, (maar geeft niet aan waar hij dat op 
baseert): “..men behoefde de kwaadaardige plannensmederij van Drumont cum suis slechts 
met een ‘geringschattend zwijgen’ tegemoet te treden, omdat deze uitbarstingen van 
antisemitisme nooit lang zouden kunnen gaan duren”, Birnbaum, Fous de la Republique, 18. 

16 Marrus, The Politics of Assimilation 142. Meer over de toespraak waaruit deze quote 
van Théodore Reinach afkomstig is in hoofdstuk IV. 
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 Het bovenstaande verklaart waarom Théodore Reinach in de 

wetenschappelijke literatuur algemeen gezien wordt als hét voorbeeld van 

een succesvol geassimileerde joodse publieke figuur die er alles aan deed 

de Franse en de joodse identiteit compleet te laten versmelten. Bovendien 

laat het zien hoe Reinach als voorstander van een stilzwijgen over 

antisemitisme wordt gepresenteerd. Tevens wordt duidelijk dat dit beeld op 

slechts twee citaten uit openbare toespraken is gebaseerd en dat de keuze 

van deze twee citaten ingegeven wordt door een zeer specifieke interpretatie 

van het verschijnsel van het franco-judaïsme. Een dergelijke benadering 

gaat echter voorbij aan het feit dat Théodore Reinach als wetenschapper en 

historicus veelvuldig publiceerde over de joodse geschiedenis en joodse 

vraagstukken. Indien men zijn visie op het jodendom in zowel historisch 

als Frans perspectief wil leren kennen, dient men dan ook zijn gehele 

oeuvre met betrekking tot het jodendom grondig te bestuderen. De 

zogenaamde “lofzanger op de assimilatie” was door de unieke positie 

waarin de joden van Frankrijk zich in zijn periode (1860-1928) bevonden 

immers in staat zich als wetenschapper toe te leggen op zowel de studie 

van de Oudheid en de godsdienstgeschiedenis in het algemeen, evenals op 

joodse maatschappelijke en culturele onderwerpen en de joodse 

geschiedenis. Omdat in deze periode ideologie en wetenschap meer dan 

ooit in elkaar overliepen, en Théodore Reinach een zeer geëngageerde 

wetenschapper was, levert —zoals we in deze studie zullen zien— de 

bestudering van het wetenschappelijke werk dat Théodore Reinach heeft 

nagelaten nieuwe inzichten op in de dynamiek en complexiteit van het 

begrip van de joodse identiteit in het Frankrijk aan het eind van de 19de en 

het begin van de 20ste eeuw.  

 

Franco-judaïsme 

Hoewel de persoon Théodore Reinach dus een bepaalde bekendheid geniet, 

is de inhoud van zijn wetenschappelijke werk voor het grootste deel over 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


INLEIDING 
 

 7 

het hoofd gezien.17 Deze omissie en het reductionistische gebruik van 

Théodore Reinachs gedachtegoed blijken bij nader inzien niet op zichzelf te 

staan. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. Wat betreft de 

receptie van Théodore Reinach als porte-parole voor het franco-judaïsme 

uit zijn tijd (1860-1928) is de reeds vermelde studie van Marrus uit 1971 

toonaangevend geweest.18 Marrus liet zich —zoals hij in zijn inleiding 

aangeeft— bij zijn werk The Politics of Assimilation inspireren door Hannah 

Arendts The Origins of Totalitarianism uit 1951.19 In dit werk wordt gesteld 

dat assimilatie na emancipatie zich als een zwart-wit keuze opdrong aan 

de joodse bevolking, waarbij deze gedwongen was het ‘joods zijn’ volledig 

achter zich te laten om te kunnen integreren in de moderne samenleving.20 

Arendt had in The Origins of Totalitarianism betoogd dat Europese joden 

onder invloed van hun precaire positie hun gevoel voor politieke realiteit 

geheel hadden verloren en zodoende zelf bijdroegen aan de opkomst van 

een antisemitisme dat zij accepteerden en zelfs als samenbrengende kracht 

interpreteerden.21 In navolging van Arendt beschouwt Marrus de Franse 

joden verantwoordelijk voor hun lot tijdens de Dreyfus-affaire. Marrus 

verwijt de Frans-joodse leiders van dat moment dat ze de antisemitische 

krachten in de Franse samenleving onderschatten en niet bestreden: “…as 

French Jews assimilated into a corrupt and degenerating Third Republic 

they assumed some of the vices of that society, and were unable to face het 

larger political implications of the struggle against European anti-

Semitism.”22 Marrus leidt hier zelfs uit af dat het grote vertrouwen in de 

Franse Republiek (als tegengif voor het antisemitisme) niet alleen leidde tot 
                                                

17 In 2007 (een jaar na de aanvang van deze studie) besloot de Académie des Insciptions 
et Belles-Lettres te Parijs dat het hoog tijd was om —bij gebrek aan studies over alle drie de 
Reinach broers (Joseph, Salomon en Théodore)— een colloque te organiseren over 
verschillende aspecten van het leven en werk van deze drie interessante intellectuelen, zie 
Basch, Espagne en Leclant (eds.) Les frères Reinach. 

18 Marrus, The Politics of Assimilation. The French Jewish Community at the time of the 
Dreyfus Affair (Oxford 1971). 

19 Ibidem 6: “Her work, more than that of any other, has influenced the chapters which 
follow”. 

20 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York 1951). 
21 Arendt, The Origins of Totalitarianism, 7. Arendt had dit idee voor het eerst geopperd in 

haar artikel ‘From the Dreyfus Affair to France Today’, JSS 4, 3 (juli 1942) en haar these later 
uitgewerkt in The Origins of Totalitarianism 98-120. 

22 Marrus, The Politics of Assimilation hoofdstuk X, 282-285 en 6. 
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ineffectief optreden tijdens de Dreyfus Affaire, maar ook —bij implicatie— 

de holocaust mogelijk maakte. 23  

Dat Marrus zich bij het lezen van het historische bronnenmateriaal 

te veel door zijn overkoepelende visie heeft laten leiden, blijkt uit de wijze 

waarop hij met de uitspraken van Théodore Reinach omgaat. Hij citeert 

hem daar waar (delen van) zijn woorden zijn eigen overkoepelende these 

ondersteunen. Andere bronnen waaruit blijkt dat Théodore Reinach er een 

veel genuanceerdere visie met betrekking tot het Franse jodendom op na 

hield of die Marrus’ these over de joodse leiders ten tijde van Dreyfus zelfs 

direct tegenspreken, laat hij daarentegen weg. Marrus’ eendimensionale 

interpretatie van de houding van de joodse gemeenschap ten tijde van de 

Dreyfus-affaire levert dan ook een vertekend beeld op van Théodore 

Reinach en zijn visie op het Franse jodendom. Het door Marrus geschetste 

beeld is echter vooral problematisch omdat het lang tastbare sporen heeft 

nagelaten in recente publicaties over de geschiedenis van het jodendom in 

Frankrijk, waarin Marrus’ opvattingen vaak klakkeloos worden 

overgenomen. 

 Zo werkt Marrus’ negatieve visie op het assimilationisme van de 

joodse bovenlaag in Parijs, waartoe Théodore Reinach behoorde, door in 

Pierre Birnbaums Les Fous de la République.24 Hoewel Birnbaum het niet 

met alle evaluaties van Marrus eens is, heeft het kwalijke verband dat 

gelegd wordt tussen een vermeende blindheid voor antisemitisme en eigen 

schuld aan het antisemitisme van Vichy ook in zijn werk zijn beslag 

gekregen. In een serie korte portretten van families die zich ontwikkelden 

                                                
23 Zie de recensie van Marrus door Leon Apt in The Journal of Modern History deel 44 

nummer 4 (december 1972) 606-608, aldaar 607. Apt was de enige recensent die vlak na het 
uitkomen van Marrus’ boek viel over deze kwalijke redenering. 

24 Pierre Birnbaum, Les Fous de la République. Histoire politique des juifs d’Etat de 
Gambetta à Vichy (Parijs 1992) werd in 1996 vertaald in het Engels als The Jews of the 
Republic: A Political History of State Jews in France from Gambetta to Vichy (Stanford 1996). In 
zijn conclusie stelt Birnbaum de retorische vraag: “In the end, did the Republic’s fools 
adequately take stock of the unexpected effects of their devotion? In responding so 
enthusiastically to the liberating message of the fathers of the Republic, in expecting 
everything from the state, they certainly experiences exceptional glory, in spite of all the forms 
of internal resistance before such a new destiny. But as some of them played the most 
important roles, they literally attracted to themselves the most extreme anxiety and hatred. In 
taking such risks, were not these fools of the Republic a bit foolish themselves?” 378. 
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tot “staats-joden” in Frankrijk ten tijde van de Derde Republiek, besteedt 

Birnbaum onder andere aandacht aan de familie Reinach. Birnbaum wijst 

er op dat het feit dat de jongste van de gebroeders Reinach, Théodore, 

altijd “de religie van het vaderland (i.e. Frankrijk) had gevierd” niet had 

kunnen voorkomen dat “het nieuwe autoritaire regime in latere jaren twee 

van zijn zoons aan de nazi’s zou overdragen, waarbij men de emancipatie 

de rug toe had gekeerd.”25 Zijn familieportret concluderend stelt Birnbaum 

dat “volgens veel historici de gebroeders Reinach de vleesgeworden 

assimilationisten van een franco-judaïsme waren dat uiteindelijk een 

volledige ontkenning van joods particularisme in de publieke ruimte 

impliceerde en een volledig opgaan in een universeel opgevat Frans-zijn”.26 

Om, onder verwijzing naar Marrus, te vervolgen dat: “Als resultaat, het 

extreme patriottisme van de Reinachs er voor zorgde dat ze opgingen in de 

nationale entiteit, waarbij ze een definitief einde aan de joodse 

geschiedenis vanaf dat moment markeerden.”27  

De vraag of Théodore Reinach in zijn capaciteit van voorstander van 

assimilatie serieus genomen dient te worden als joodse denker over het 

jodendom speelt ook de enige studie over de opkomst van de moderne 

joodse wetenschap in Frankrijk, La Science du judaïsme, van Perinne 

Simon-Nahum parten. In 1991 publiceerde Simon-Nahum de eerste (en 

vooralsnog enige) monografie over de opkomst van de joodse studies in 

Frankrijk in de moderne tijd. Daarin wijst zij er terecht op dat de 

bestudering van de Science du judaïsme niet zozeer in de schaduw van 

haar Duitse equivalent (de Wissenschaft des Judentums) heeft gestaan, 

maar voor het grootste gedeelte als geheel non-existent is beschouwd.28 

                                                
25 De citaten zijn uit de Engelse vertaling van Pierre Birnbaum, The Jews of the Republic: 

A Political History of State Jews in France from Gambetta to Vichy (Stanford 1996) 9-10. En zie 
18: “Whereas his own son would be turned over to the Gestapo by the French police a few 
years later and deported to Auschwitz, he (i.e. Théodore Reinach) remained at the time 
confident in the imminent disappearance of any trace of antisemitism in French society, 
greatly underestimating, like his brother and many other state Jews, the properly anti-
Semitic dimension of the Franco-French wars”. 

26 Ibidem 18-19. 
27 Ibidem 19. 
28 Perinne Simon-Nahum, La Cité Investie. “La Science du Judaïsme” français et la 

République (Parijs 1991) 13. Zo wijst Simon-Nahum er op dat in het monumentale werk van 
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Hoewel de grondleggers van de Science du judaïsme, die hun werk 

publiceerden in de jaren 1830 tot 1880, voor het grootste deel afkomstig 

waren uit Duitsland en daar ook waren geschoold, laat Simon-Nahum 

overtuigend zien dat zich in die jaren in Frankrijk wel degelijk joodse 

studies ontwikkelden die een specifiek Frans karakter hadden.29 Naast de 

erfenis van de Wissenschaft des Judentums, die de grondleggers van de 

Science du judaïsme zoals Salomon Munk (1803-1867), Joseph 

Derenbourg (1811-1891) en Joseph Halévy (1827-1917) met zich mee 

hadden genomen naar Frankrijk, zou de specifieke Franse situatie van 

geëmancipeerd burgerschap de joodse studies in Frankrijk een geheel 

eigen vorm geven. De overweging over hoe joods te blijven in een moderne 

geëmancipeerde maatschappij zette thema’s als universalisme versus 

particularisme daarbij hoog op de agenda van de Science du judaïsme.30 Op 

deze wijze, zo betoogt Simon-Nahum, kregen de joodse studies in het 

moderne Frankrijk “eerder een politiek dan een filosofisch karakter”.31   

Vreemd genoeg laat Simon-Nahum de periode van de Science du 

Judaïsme slechts lopen tot 1880.32 Volgens de auteur gaan vanaf de 

tachtiger jaren van de 19de eeuw, met de Dreyfus-affaire, de definities van 

‘jood’ en ‘Republikein’ elkaar in een dergelijke mate overlappen dat door 

deze overlapping “een erudiete reflexie (op het jodendom) vanaf dat 

moment zinloos werd, waardoor de joodse studies in Frankrijk tot een 

snelle verdwijning werden veroordeeld”.33 Aan de ene kant schrijft Simon-

Nahum de Science du Judaïsme dus een politiek karakter toe, maar aan de 
                                                                                                                        
Julius Guttmann, Philosophies of Judaism. A History of Jewish Philosophy from Biblical Times 
to Franz Rosenzweig uit 1964 geen enkele Franse naam voorkomt, en ook niet in het werken 
van Max Wiener over het intellectuele jodendom. Maar zie ook meer recent bijvoorbeeld het 
voorwoord van The Dictionary of Early Judaism onder het kopje “The Modern Study of 
Judaism”; “The modern study of Judaism in the Greek and early Roman period has been 
underway for almost two hundred years. Its first phase came to a head over a fifty year period 
in 1880-1930 with the publication of texts, translations and handbooks by scholars in 
Germany and Engeland…”. Als gunstige uitzonderingen noemt Simon-Nahum het werk van 
Yosef Hayim Yerushalmi, Michael Graetz en Dominique Bourel, ibidem. 

29 Meer over de Science du Judaïsme in hoofdstuk I. 
30 Simon-Nahum, La Cité Investie, 14-15.  
31 Ibidem 15. 
32 “Een tweede eigenaardigheid van ‘la science du judaïsme français’ is haar korte 

levensduur; van 1830 tot 1880…” ibidem. En: “In de periode waarin de joodse wetenschap in 
Duitsland zich ontplooide, was er slechts een eclips aan Franse zijde”, ibidem. 

33 Ibidem. 
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andere kant beschouwt ze het klimaat vanaf de periode van de Dreyfus-

affaire (die overigens pas in 1894 een aanvang nam) dermate politiek dat 

men daardoor niet meer zou kunnen spreken van ‘joodse’ studies.  

Bijzonder eigenaardig is dat Simon-Nahum in haar boek ondanks 

haar inperking van de Science-periode van 1830 tot 1880 vervolgens toch 

spreekt van “drie generaties” joodse intellectuelen die met hun werken aan 

de joodse studies in Frankrijk bijdroegen. De “tweede generatie” —waartoe 

ook Théodore Reinach en zijn broer Salomon behoorden— bestond uit 

joodse geleerden die leerlingen waren geweest van de grondleggers en die 

publiceerden vanaf de tachtiger jaren van de 19de eeuw.34 Daarbij 

impliceert Simon-Nahum dat deze “tweede generatie” op zijn best een slap 

aftreksel was van de eerste, met als gevolg dat deze groep geleerden door 

haar niet tot de Science du judaïsme wordt gerekend. De enige expliciete 

verklaring die zij voor deze devaluering geeft, is dat de joodse geleerden van 

deze generatie “zo gespecialiseerd waren” dat ze vanwege hun specialisaties 

“slechts binnen hun eigen kring bekend waren”, een inschatting die de 

plank volledig mis slaat.35 Deze redenering heeft tot gevolg dat Simon-

Nahum in haar werk over de Science du judaïsme de Reinachs dus wel 

noemt, maar verder niet op hun werk in gaat.36 Het is dan ook des te 

                                                
34 Simon-Nahum onderscheidt ook nog “een derde generatie” die bestaat uit literatoren 

zoals André Spire en Edmond Fleg, zie Simon-Nahum, La Cité Investie hoofdstuk XII, 285-311 
‘Conformisme Littéraire’. 

35 Simon-Nahum, La Cité Investie, 16. Dit is een merkwaardige opmerking daar de 
auteurs die Simon-Nahum tot de “tweede generatie” rekent in verhouding juist meer generale 
studies schrijven over het jodendom dan de auteurs die zij tot de eerste generatie rekent. 
Vergelijk bijvoorbeeld de Histoire des Israélites van Théodore Reinach, die een enorme 
verspreiding had en vijf edities en vijf vertalingen onderging, met zeer specialistische werken 
van vertegenwoordigers van de eerste generatie, zoals de microstudies over aspecten van de 
Hebreeuwse en Arabische grammatica van Joseph Derenbourg. In haar bibliografie heeft 
Simon-Nahum Théodore Reinachs vertalingen van (en inleidingen op) Josephus niet 
opgenomen, maar bijvoorbeeld wel een uitermate gespecialiseerd artikel van Joseph Halévy 
getiteld ‘Introduction au déchiffrement des inscriptions pseudo-hittites ou anatoliennes’ uit 
1893. Théodore Reinachs rol als secretaris en later voorzitter van de Société en als editor en 
voornaamste recensent van de Revue des études juives, het belangrijkste publicatie-orgaan 
van de Science, laat Simon-Nahum onbesproken. De vele artikelen van Théodore Reinach in 
de REJ zijn niet in de bibliografie opgenomen.  

36 Zie de twee hoofdstukken over de tweede generatie; hoofdstuk VI en VII, waarin Bréal 
wel uitvoerig behandeld wordt net als Arsène Darmesteter, en Salomon Reinach slechts twee 
maal kort genoemd wordt (en Simon-Nahum in haar hoofdstuk VI getiteld ‘la Science du 
judaïsme et le mythe’ niet ingaat op Salomons werk over de Arische mythe noch op zijn 
volumineuze Cults, Mythes et Religions (!) twee van zijn belangrijkste werken die ook niet in 
haar bibliografie zijn opgenomen. Théodore wordt één keer in het voorbijgaan genoemd als 
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paradoxaler vast te moeten stellen dat —zoals in de loop van deze studie 

duidelijk zal worden— juist haar definitie van wat de joodse studies in 

Frankrijk in deze periode beoogde (en onderscheidde van de Wissenschaft 

des Judentums in Duitsland) bij uitstek van toepassing is op het werk van 

Théodore Reinach: “La thématique qui parcourt les oeuvres des érudits de 

la science du judaïsme, reflet de ces préoccupations du moment, en est 

l’écho. Si le judaïsme n’apparaît pas chez tous sous une forme également 

explicite et systématique, leur oeuvre demeure à la fois le reflet et la 

projection de la situation politique et sociale de la communauté. Il ne s’agit 

pas seulement de faire du judaïsme un objet de science mais de redonner 

scientifiquement corps à un judaïsme émancipé.”37 

 

Joods en niet-joods-genoeg 

In recent onderzoek naar processen van identiteitsvorming onder Franse 

joden in de 19de eeuw is een kentering waarneembaar van de oude 

hypothese van Arendt en Marrus, waarin assimilatie als een zwart-wit 

keuze werd voorgesteld. Lisa Moses Leff vat deze kentering in het 

onderzoek goed samen door er in haar boek uit 2006 over de opkomst van 

joods internationalisme in de 19de eeuw in Frankrijk op te wijzen dat 

verschillende historici als Phyllis Cohen Albert, Jay Berkovitz, Michael 

Graetz en Paula Hyman via verschillende methodes en bronnen hebben 

aangetoond dat integratie in de Franse samenleving niet per definitie de 

joodse identiteit uitwiste; “…these scholars have argued persuasively that 

Jewish identity remained strong and visible”.38 Allerlei verschillende 

                                                                                                                        
secretaris van de Société des Études Juives (213) en één keer op p. 216, waar ze de opmerking 
maakt dat hij in zijn Histoire des Israélites veel aandacht besteedt aan de Middeleeuwen. Uit 
haar bibliografie blijkt tevens dat zij belangrijke werken van de broers Reinach —die binnen 
het kader van haar hoofdstukken over bijvoorbeeld de introductie van de rassentheorieën en 
de vergelijkende mythologie zeer van toepassing waren geweest— heeft gemist. 

37 Simon-Nahum, La Cité Investie, 80. 
38 Leff, Sacred Bonds of Solidarity, 5. Leff verwijst hier naar: Phyllis Albert Cohen, 

‘Ethnicity and Jewish Solidarity in Nineteenth-Century France’, in: Jehuda Reinharz en 
Daniel Swetchinski (eds.) Mystics, Philosophers, and Politicians: Essays in Jewish Intellectual 
History in Honor of Alexander Altmann (Durham 1982) 249-274, Jay Berkovitz, The Shaping of 
Jewish Identity in Nineteenth-Century France (Detroit 1989), Michael Graetz, The Jews in 
Nineteenth-Century France: From the French Revolution to the Alliance Israélite Universelle vert. 
uit het Frans (Stanford 1996) en Paula Hyman, The Emancipation of the Jews of Alsace: 
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groepen binnen de Franse Republiek “transformeerden”—na eeuwen als 

‘jood’ of ‘Breton’ of ‘boer’ bekend te hebben gestaan— “tot Fransen”.39 Door 

te analyseren hoe leden van verschillende groepen ideologie en instituties 

van burgerschap en natievorming opnieuw begonnen te begrijpen, komt 

men tegenwoordig tot de hypothese dat dat nieuwe begrip het behoud van 

de oude identiteit niet in de weg hoefde te staan. Zo waren de joden in de 

19de eeuw lang niet de enigen die terminologieën begonnen te gebruiken 

om zich als Frans burger te kunnen afficheren zonder dat men daarbij de 

eigen particuliere identiteit ontkende. Uit Leffs eigen studie komt naar 

voren dat expressies van nationalisme en loyaliteit aan de Republiek vaak 

bestonden naast uitingen van joodse internationale solidariteit. Zij komt 

dan ook tot de conclusie dat uitingen van Franse joden in de 19de eeuw 

omtrent hun identiteit veel complexer waren dan voorheen werd 

aangenomen.40  

Omdat Leffs onderzoek zich specifiek richt op het samengaan van 

nationalisme en internationale solidariteit blijft haar ondersteuning van de 

nieuwe hypothese erg algemeen. Het doel van onderliggende studie is 

dezelfde nieuwe hypothese te testen, maar dan in de vorm van een ‘case-

study’ van het werk van een persoon die zowel zelf participant was in het 

proces van de maatschappelijke integratie van de joden in de 19de eeuw in 

Frankrijk, als die daar zelf in zijn wetenschappelijk werk over gereflecteerd 

heeft. Op deze wijze test ik de nieuwe hypothese door het werk van een 

intellectueel te bestuderen die bij uitstek als voorbeeld diende ter 

ondersteuning van de oude hypothese. Bij een eerste blik op het 

bronnenmateriaal van de hand van Théodore Reinach wordt immers al 

duidelijk dat er een grote discrepantie bestaat tussen de hypothese van 

                                                                                                                        
Acculturation and Tradition in the Nineteenth Century (New Haven 1991). In zijn recentere 
studie Rites and Passages: The Beginnings of Modern Jewish Culture in France, 1650-1860 
(Philadelphia 2004) laat Jay Berkovitz zien hoe joden in die periode ook vast hielden aan hun 
eigen particuliere tradities.  

39 Ibidem. Leff verwijst onder andere naar de klassieker van Eugene Weber, Peasants into 
Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (Stanford 1976). Maar zie ook 
Dominique Colas, Claude Emeri en Jacques Zylberberg eds., Citoyenneté et nationalité: 
Perspectives en France et au Québec (Parijs 1991) en Alyssa Goldstein Sepinwall, The Abbé 
Gregoire and the French Revolution: The Making of Modern Universalism (Berkeley 2005). 

40 Ibidem 6. 
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Marrus en het feit dat Théodore Reinach aan het eind van de 19de en het 

begin van de 20ste eeuw een substantieel oeuvre produceerde dat 

gekenmerkt wordt door de continue aandacht voor het vraagstuk van de 

joodse identiteit. Een oeuvre dat, ironisch genoeg, in recent onderzoek 

grotendeels ‘over het hoofd werd gezien’ omdat het bij voorbaat als ‘niet 

joods genoeg’ werd beschouwd.  

 In de loop van deze studie zal duidelijk worden dat Théodore 

Reinach een geheel eigen interpretatie geeft van de joodse identiteit en de 

joodse geschiedenis. Hij produceerde zijn werk in een tijd waarin hij zich 

aan de ene kant vrij en zeker genoeg voelde om strijd te leveren met een 

wetenschappelijk ‘establishment’—zoals dat bijvoorbeeld vertegenwoordigd 

werd door Ernest Renan— dat onder het mom van vernieuwende 

Bijbelwetenschap het jodendom in zowel religieus als in historisch opzicht 

een ‘status aparte’ toebedeelde. Aan de andere kant zag hij zich gedwongen 

zijn realistische visie op de vasthoudendheid van de klerikalen en 

conservatieven wat betreft hun antisemitische opvattingen tijdens en na de 

Dreyfus-affaire, glashelder en op minutieus wetenschappelijke wijze 

kenbaar te maken. Bovendien hield hij zich als godsdiensthistoricus en 

liefhebber van de (Griekse) klassieken beroepsmatig bezig met de vraag 

naar de rol van religie binnen de samenleving.  

 
Opzet 

In deze dissertatie wordt —voor het eerst— een analyse geboden van het 

gedachtegoed van Théodore Reinach met betrekking de joodse identiteit en 

de joodse geschiedenis. Ik zal zijn werk behandelen met aandacht voor zijn 

ideologische context. Centraal daarbij staan de conceptuele 

uitgangspunten met behulp waarvan Théodore zijn joodse geschiedenissen 

structureerde en de hoofdlijnen van zijn interpretatief kader. Daarbij wordt 

getracht deze te analyseren zowel binnen de context van de agenda van de 

Science du judaïsme die ernaar streefde de joodse studies in Frankrijk te 

ontwikkelen, als binnen de context van zijn leeropdracht die de 

bestudering van de godsdienstgeschiedenis in het algemeen tot doel had. 
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Théodore Reinachs innerlijke strijd tussen de wens de joodse geschiedenis 

te incorporeren in het grotere geheel van de opkomende moderne 

geschiedschrijving en moderne studie van de godsdienstgeschiedenis en de 

bittere noodzaak het jodendom en de joodse (historische) identiteit 

wetenschappelijk uit te leggen om tegenstand te bieden aan 

geschiedvervalsing van anti-joodse krachten, is een belangrijk element dat 

het werk van Théodore Reinach interessant maakt.  

Als één van de laatste universele geleerden, of zoals de Catalaÿ het 

verwoordt als “the last man who knew everything”, voelde Théodore 

Reinach zich de aangewezen persoon om de joodse identiteit in haar 

historische context te plaatsen.41 Een wetenschapper die zich bij uitstek 

een product van de Verlichting wist en wiens hart lag bij de klassieken 

moest zich in een tijd waarin rassentheorieën, de Arische mythe en de 

tegenstelling tussen Semitisch en niet-Semitisch via de bestudering van de 

Indo-europese talen tot wetenschap werd verheven, zien te positioneren als 

Frans en joods historicus.42 Théodore Reinachs enorme kennis van de 

klassieke Oudheid en zijn gedegen opleiding in de joodse studies maken 

zijn nalatenschap des te boeiender.  

                                                
41 De Callataÿ, Théodore Reinach, ondertitel: Théodore Reinach, un moderne Pic de la 

Mirandole: “Théodore Reinach s’inscrit dans cette lignée de légende qui a pu donner l’illusion 
d’un savoir universel”. De vergelijking met Pic de la Mirandole werd eerder gemaakt ter 
referentie aan Salomon Reinach door Etiennne Michon in zijn eerbetoon aan Salomon na 
diens overlijden in ‘Discours de M. Etienne Michon, Président de l’Academie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, pronouncé dans la séance du 9 novembre 1932’, opgenomen in 
Bibliographie de Salomon Reinach (Parijs 1936) xix. Jean Pic de la Mirandole (Giovanni Pico 
della Mirandola) (1463-1494) was een Italiaanse humanist, zie bijv. Amos Edelheit, ‘La 
théologie ‘Scholastique’ de Jean Pic de la Mirandole: entre foi biblique et sceptisme 
académique’, Recherches de la théologie et philosophie médiévales 74 (2007) 523-570. De 
Callataÿ vergelijkt Reinach ook met Athanasius Kircher (1602-1680). Kircher was een Duitse 
Jezuïet die wel “de laatste Renaissance-mens” werd genoemd. Hij bestudeerde Egyptische 
hiërogliefen maar bijvoorbeeld ook micro-organismen onder de microscoop. Vanwege zijn 
inventiviteit en brede kennis werd hij wel vergeleken met Leonardo da Vinci. Zie bijv. P. 
Findlen, Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything (Londen 2004). 

42 In Frankrijk had bijv. Arthur de Gobineau (1816-1882) in 1854 betoogd dat het 
ontstaan van de wereldrijken had geleid tot degeneratie van het superieure ras (de Ariërs). Dit 
noemde hij semitisatie, daar hij van mening was dat Semitische volkeren (joden en Arabieren) 
het resultaat waren van rassenvermenging tussen de drie rassen, het Kaukasische/Europeïde 
ras, het Negroïde ras en het Mongoloïde ras. Het Kaukasische/ Europeïde ras stond bij hem 
gelijk aan de Indo-europese/Arische cultuur, Comte de Gobineau, Essai sur l’inégalité des 
races humaines (2de editie Parijs 1884) passim. 
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Het bronnenmateriaal dat zijn nalatenschap omvat en dat de basis 

is van deze studie is helaas zwaar gehavend overgeleverd. De nazi’s 

vernietigden, bij hun inname van zijn geliefde Villa Kérylos aan de Côte 

d’Azur, zijn gehele persoonlijke archief. Théodore Reinachs zoon Léon, die 

zorg had gedragen voor de nalatenschap van zijn vader na diens overlijden 

in 1928, werd door de nazi’s vermoord. Gelukkig heb ik het grote genoegen 

gehad Théodore Reinachs kleinzoon Fabrice Reinach, in Parijs te kunnen 

interviewen in het voorjaar van 2007. De herinneringen aan zijn grootvader 

en zijn familie zijn onder andere verwerkt in het hoofdstuk over de familie 

Reinach, hoofdstuk II. 

Deze studie is derhalve voor het grootste gedeelte gebaseerd op de 

gepubliceerde werken van Théodore Reinach die handelen over het 

jodendom. Zijn hoofdwerken betreffen zijn Histoire d’Israélites, zijn Textes 

d’auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme en zijn encyclopedie-

artikelen over het jodendom. Voor een begrip van Reinachs 

conceptualisering van de gehele joodse geschiedenis is de Histoire 

d’Israélites zijn belangrijkste werk, dat dan ook centraal zal staan en het 

uitgangspunt vormt van deze studie. Daarnaast poneerde de historicus 

veel van zijn opvattingen in artikelen in de Revue des études juives 

(waarvan hij de redacteur was) en een groot aantal andere tijdschriften 

voor zowel een joods als een niet-joods publiek. Net als zijn zeer grote 

aantal kleine artikelen over allerhande onderwerpen uit de (niet-joodse) 

Oude Geschiedenis, waarvan zijn numismatische bevindingen vandaag de 

dag nog het bekendst zijn, betreft zijn publicatiestroom op het gebied van 

het jodendom voor een deel ook algemene stukken op het gebied van de 

religiewetenschappen en vertalingen zoals die van het werk van Flavius 

Josephus. Al die stukjes gedachtegoed vormen, samen met de 

(gepubliceerde) toespraken die hij veelvuldig hield, de puzzelstukjes 

waarop deze studie is gebaseerd. 
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Indeling 

In hoofdstuk II zal ik, indachtig het bekende credo van E.H. Carr “Study 

the historian before you begin to study the facts” de achtergronden van 

Théodore Reinach en zijn familie schetsen.43 Dit nadat ik een algemeen 

beeld heb geschetst van de Umwelt waarin de hoofdpersoon leefde en 

werkte in hoofdstuk I. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de 

opkomst van de joodse studies in Frankrijk en de gespannen politieke 

omstandigheden waarin de Derde Republiek zich, in het bijzonder vanaf de 

jaren tachtig, bevond. Hoofdstuk III behandelt Théodore Reinachs joodse 

geschiedschrijving tot aan 1789. In Hoofdstuk IV zal ik ingaan op Théodore 

Reinachs aanpak van de joodse geschiedenis in de periode na de Franse 

Revolutie. Ook de vele toespraken en lezingen, waarvoor hij tot in New York 

als jodendom-specialist werd uitgenodigd, komen daarbij aan de orde. 

Hoofdstuk V, tenslotte, bestaat uit een slotbeschouwing waarin ik 

terugkom op de discussie rond het franco-judaïsme zoals besproken in 

deze inleiding.  

 De citaten die in deze dissertatie zijn opgenomen, zijn —in het 

bijzonder in het geval van langere teksten— zoveel mogelijk uit het Frans 

naar het Nederlands vertaald met als doel de lezer zo min mogelijk te 

vermoeien. Indien een weergave van de letterlijke bewoordingen uit de 

originele tekst van belang was, zoals in het geval van een bijzonder 

treffende formulering of vanwege een specifieke woordkeuze, zijn de citaten 

in het Frans opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Want de historicus is immers “voor hij geschiedenis begint te schrijven een product 

van geschiedenis”, E.H. Carr, What is History? (herdruk 1984) 23 en 40. 
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