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SAMENVATTING 

 

 

Deze dissertatie bevat een systematische analyse van het gedachtegoed en 

het maatschappelijk engagement van Théodore Reinach (1860-1928) op 

het terrein van de joodse identiteit en de Frans-joodse historiografie. 

Théodore Reinach, gekarakteriseerd als “the last man who knew 

everything”,  was de jongste van de drie beroemde ‘je sais tous’ broers. Hij 

was een begaafd oudheidkundige met een diepgaande interesse voor de 

vergelijkende godsdienstwetenschappen. Hij was tevens een vooraanstaand 

vertegenwoordiger van de Frans-joodse gemeenschap ten tijde van de 

Derde Republiek, waarvoor hij zich ook als ‘deputé’ jarenlang politiek actief 

inzette. Tijdens de Dreyfus-affaire behoorde Théodore Reinach tot het 

kamp van de ‘Dreyfusards’. Ook speelde Théodore Reinach een prominente 

rol binnen een stroming die in het moderne onderzoek wordt aangeduid als 

het ‘franco-judaïsme’. Met dat begrip verwijst men naar de geaccultureerde 

Franse joden die ten tijde van de Derde Republiek probeerden de idealen 

van de Republiek op zinvolle wijze te combineren met een 

wetenschappelijke bestudering van het jodendom. In het gangbare 

onderzoek wordt deze groep vaak weggezet als een groep  

‘assimilationisten’ die hun joodse identiteit geheel in de Franse wilden 

laten opgaan. Deze groep –ook wel ‘Fous de la Republique’ genoemd— 

wordt verweten dat ze —verblind door de retoriek van de Republiek— een 

volstrekt onkritische houding aannamen en zodoende blind waren voor 

anti-joodse en antisemitische tendensen binnen de Franse samenleving. 

Op basis van een gedetailleerde analyse van Théodore Reinachs leven en 

werk wordt in deze dissertatie uiteengezet dat genoemde opvattingen 

revisie behoeven omdat ze op geen enkele wijze recht doen aan de 

genuanceerde en proactieve wijze waarop Reinach en zijn Frans-joodse 
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tijdgenoten deelnamen aan maatschappelijke debatten en politieke 

gebeurtenissen op het terrein van de Frans-joodse identiteit. 

Hoofdstuk I bevat een omschrijving en evaluatie van de joodse en 

niet-joodse politieke, culturele, en intellectuele context waarin Théodore 

Reinach opereerde, met speciale aandacht voor het fenomeen van de 

Science du judaïsme (de wetenschappelijk bestudering van het jodendom) 

zoals die in Frankrijk in die periode in opkomst was.  

Hoofdstuk II is een biografisch hoofdstuk waarin de familie Reinach 

centraal staat. Onder hen Hermann-Joseph Reinach, de vader van 

Théodore, die zijn tijd besteedde aan het opleiden van zijn zoons tot 

waardige intellectuelen naar de idealen van de Franse Republiek die hij zo 

bewonderde. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de twee oudere 

broers van Théodore: Joseph, een vooraanstaand politicus en publicist die 

een zeer zichtbare en dappere rol zou spelen tijdens de Dreyfus-affaire, en 

Salamon, een uiterst productieve en internationaal gerespecteerde 

oudheidkundige en archeoloog. 

 Hoofdstuk III bevat een analyse van de opvattingen van Théodore 

Reinach met betrekking tot de joodse geschiedenis van de Bijbelse tijd tot 

aan 1789. Centraal bij deze analyse staat zijn Histoire des Israélites. Deze 

Histoire was het eerste uitgebreide moderne overzichtswerk in het Franse 

taalgebied over de geschiedenis van de joden. Genoemde geschiedenis had 

enorme invloed, niet alleen omdat het tot het curriculum behoorde van de 

bijna 200 scholen die door de Alliance Israélite Universelle in Frankrijk, 

Noord-Africa, het Nabije Oosten en op de Balkan waren opgericht. Ook 

onder Fransen van niet-joodse afkomst was het boek zeer bekend. Tussen 

1884 en 1914 werd het niet minder dan vijf keer herdrukt. 

   In zijn Histoire betoogde Reinach dat de joden door de 

geschiedenis heen altijd een belangrijke bijdrage geleverd hadden aan de 

algemene geschiedenis. Zo hadden universele morele waarden als 

gelijkheid en rechtvaardigheid volgens Reinach hun specifieke historische 

oorsprong in het denken van de profeten van de Hebreeuwse Bijbel en 

waren die door het joodse volk —juist ook vanwege het leven in de 
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diaspora— altijd in ere gehouden en doorgegeven. De idealen van de 

Franse Revolutie worden door Théodore Reinach aangemerkt als het begin 

maar ook als een ultiem referentiepunt voor een moderne, beschaafde 

samenleving. Volgens Théodore Reinachs geschiedopvatting maakte de 

Franse Revolutie het mogelijk dat genoemde joodse, universele waarden 

aan het daglicht konden treden zodat er middels symbiose een 

samenleving kon gaan ontstaan waarin de joodse en de republikeinse 

idealen zouden samenvloeien en die de samenleving samen op een hoger 

plan zouden brengen. 

 In Hoofdstuk IV wordt ingegaan op Théodore Reinach’s visie op de 

geschiedenis vanaf de periode van de Franse Revolutie tot aan zijn eigen 

tijd. In dit hoofdstuk komen ook zijn openbare optredens en journalistieke 

werk uitgebreid aan de orde. Verder wordt ook uitgebreid aandacht 

besteed aan de wijze waarop Théodore Reinach en zijn broers reageerden 

op en omgingen met het antisemitisme van Drumont en de 

vertegenwoordigers van de ‘anti-Dreyfusard’-beweging. Hoofdstuk IV 

besluit met een uiteenzetting van Théodore Reinachs rol in de Frans-joodse 

hervormingbeweging die bekend staat als de Union Israélite Liberale, en 

hoe hij ten gevolge van zijn scepsis ten opzichte van het Zionisme te maken 

kreeg met felle kritiek van zionistische ideologen als Max Nordau.         

 Hoofdstuk V grijpt terug op de probleemstelling die de aanleiding 

vormde voor het onderzoek in deze dissertatie, namelijk het idee dat 

vertegenwoordigers van het ‘franco-judaïsme’ er op uit waren hun eigen 

joodse identiteit volledig in de Franse te laten opgaan. In dit hoofdstuk 

wordt uiteengezet dat het politiek, cultureel en wetenschappelijke 

gecontextualiseerde onderzoek naar het leven en werk van Théodore 

Reinach, zoals uiteengezet in deze dissertatie, aansluit op en een nieuwe 

bijdrage levert aan een revisionistische stroming in het recente onderzoek. 

Volgens deze veranderende optiek die door het onderhavige onderzoek een 

nieuwe stevige impuls krijgt, waren de belangrijkste vertegenwoordigers 

van de Frans-joodse gemeenschap —onder wie Théodore Reinach— ten 

tijde van de Derde Republiek geenszins verblind door de idealen van die 
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Republiek. Door nadruk te leggen op de universele waarden binnen de 

joodse geschiedenis wilde Reinach niet alleen dat die joodse geschiedenis 

een integraal onderdeel ging uitmaken van de Franse, hij hoopte ook vurig 

dat hij via die tradities zelf actief gestalte kon geven aan het verdere 

verloop van die Franse geschiedenis en aan de Republiek die hij zo 

bewonderde. 
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