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Rob Herber
Yehojachin Simon Brenner werd op 24
december 1926 in een ziekenhuis in BerlijnCharlottenburg geboren. Hij bleef met zijn
ouders tot 1934 in Berlijn wonen. Yehojachin
herinnert zich, dat hij ‘s zomers vaak naar de
badplaats Schwinemünde (tegenwoordig is
dit het Poolse Swinoujscie) aan de monding
van de Oder aan de Oostzee ging. Dit was
een oord, waar de Duitse aristocratie zich
vermaakte. Moeder kwam uit Mannheim en
vader uit een dorpje bij Stettin (tegenwoordig
het Poolse Szczecin), toen in het Duitse
Pommeren. Vader Brenner was intendant
aan verschillende Berlijnse theaters, zoals het
Deutsche Theater en het Max Reinhardt
Theater. Veel toneelschrijvers kwamen bij de
Brenners thuis. Vader en moeder waren niet
religieus en ook Yehojachin was niet religieus.
Grootvader van vaderszijde was in het Pruisische
leger beroepsmilitair en dat is niet de beste
achtergrond voor de joodse religie. Hij had het
tot sergeant gebracht en dat was het hoogste
wat een jood in dat leger kon bereiken. In
latere perioden hoorde Yehojachin verhalen
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over die mensen. Zo ook Else Lasker-Schüler
(1869-1945), dichteres, die Yehojachin later in
Jeruzalem weer zou ontmoeten. Yehojachin was
enig kind en werd bijzonder verwend. Hij ging
één jaar naar school in Berlijn. De ouders waren
niet rijk en het huis was klein. Yehojachin was
bijzonder onder de indruk van de uniformen die
in de nazitijd steeds meer op straat verschenen.
Door de toenemende jodenvervolging na
Hitler’s machtsgreep vertrok het gezin naar
Palestina. De reis ging met de trein naar Triëst
en vandaar met de boot naar Haifa.
Het Palestina van toen was samen met
Transjordanië (het huidige Jordanië) een
mandaatgebied van de Volkenbond. Het gebied
was na de Eerste Wereldoorlog toegekend aan
het Verenigd Koninkrijk, nadat de Britten het
gebied in de Eerste Wereldoorlog veroverd
hadden op het Osmaanse Rijk (Turkije)
en heette toen British Mandate of Palestine
en bestond uit Palestina en Transjordanië.
Palestina bestond dan weer uit het huidige
Israel, de Westoever en de Gazastrook. In
de mandaattekst van de Volkenbond was
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vastgelegd, dat omstandigheden gecreëerd
moesten worden die de ontwikkeling van
een Joods nationaal tehuis mogelijk moesten
maken. Dit Joods nationaal tehuis was terug
te voeren op de Balfour Declaration van 1917,
waarbij Palestina zowel als Joods nationaal
tehuis werd bestempeld en tegelijkertijd de
burgerlijke rechten als de rechten op geloof
van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen
werd gewaarborgd. Dit was een recept voor
problemen, zoals valt te begrijpen. Het gebied
ten oosten van de Jordaan, Transjordanië, werd
uitgesloten van Joodse immigratie. In 1923
werd het gebied bestuurlijk gesplitst. In de
periode van het Mandaat (1920-1945) vond een
omvangrijke, vooral Joodse, immigratie plaats.
Die immigratie leidde tot protesten van de
Arabische bevolking. Na Hitler’s machtsgreep in
Duitsland nam de Joodse immigratie zeer sterk
toe. Ook de Arabische bevolking nam sterk toe
door de toegenomen levensverwachting.
De Brenners namen eerst hun intrek in
Tel Aviv. Daar herinnert Brenner zich de
openluchtbioscoop met de Franse film ‘Sous
les toits de Paris’ uit 1930. Die film maakte
grote indruk. Na Tel Aviv verhuisden ze naar
Jeruzalem. Daar probeerde Yehojachin’s vader
een film over Palestina te maken; die is nooit
afgekomen en lag bij Philips in Eindhoven.
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Yehojachin’s dochter heeft de film in Eindhoven,
Parijs en andere archieven teruggevonden en in
2007 is alles aan elkaar geplakt.
Vader Brenner was illegaal in Palestina en ging
failliet, moeder ging terug naar Europa om te
zien of er nog van de film wat te redden was.
Daarna is moeder met grote moeite weer naar
Palestina teruggekeerd. Yehojachin had een
moeilijke tijd en werd ook nog ziek waardoor
hij naar het Staatsziekenhuis moest. Daar waren
vele Arabieren en Yehojachin leerde niet alleen
de taal, maar kreeg ook begrip voor hoe andere
mensen denken.
In 1936 kwam de Arabische opstand die tot
1939 zou duren, nadat er in voorgaande jaren
al Arabische rellen tegen het Britse bestuur
waren geweest. De Arabische opstand was
enerzijds gericht tegen het Verenigd Koninkrijk
en anderzijds tegen de Joodse immigratie.
De Britten probeerden met een strijdmacht
van 20.000 man de opstand met geweld te
onderdrukken. Het geweld van de Arabieren
en Britten tegen de Joden riep bij de laatsten
een reactie op die leidde tot het vormen van
militante groepen. De Irgun en Lechi vochten
tegen de Britten en de Haganah en Palmach
tegen de Arabieren. De leider van de Lechi
(Lohamei Cherut Israel, Strijders voor de
Vrijheid van Israël) was Abraham Stern. Nadat
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bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
het Verenigd Koninkrijk op 17 mei 1939
ondanks joodse protesten een nieuwe pro Britse
politiek werd afgekondigd richtte Stern in 1940
de Lechi op. Stern gebruikte bankovervallen
om aan geld te komen Daarmee isoleerde de
beweging zich van de maatschappij en de leiders
werden opgepakt. In 1942 werd Stern door
de Britten opgepakt en geliquideerd. Lechi
werd echter versterkt door uit de gevangenis
ontsnapte leiders, waaronder Jitschak Shamir.
Vader Brenner kreeg in die periode een baan in
een dorp. Het was een spannende tijd, want er
werd vanuit één van de buurhuizen geschoten.
Moeder heeft toen gezorgd dat Brenner in een
dorp op een kostschool kwam. Daar leerde hij
weer een ander soort mensen kennen; hij bleef
daar tot de oorlog. Van de Tweede Wereldoorlog
heeft hij weinig gemerkt, behalve een
bombardement van de Italianen vanuit Syrië
(waar het Duitsgezinde Frans Vichy regime de
scepter zwaaide) en acties vanuit Italiaans Libië
waar de Duitsers zaten.
Brenner had de middelbare school doorlopen;
het enige waar hij echt goed in was, was
wiskunde. Hij was niet erg geïnteresseerd in
school, want er waren spannender dingen te
doen. Na 1945 kwam hij op de universiteit
van Jeruzalem en probeerde geschiedenis te
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studeren, maar temidden van al het geweld
hield hij zich met andere zaken bezig. Brenner
sloot zich na de Tweede Wereldoorlog aan bij de
joodse opstand en werd lid van de Lechi.
„Ik had als wapeninstructeur slechts een
ondergeschikte rol. Hoewel afkomstig uit de
arbeidersbeweging trad ik in 1945 toe tot de
Lechi omdat ook ik van mening was dat de
Engelsen slechts met geweld verdreven konden
worden. Deze simpele conclusie vormde tegelijk
de kracht en de zwakte van de Lechi: men dacht
niet na over de vorm die de joodse staat diende
te krijgen. Hierdoor kon men wel een aanhang
vanuit het gehele politieke spectrum krijgen.
Zo dacht ik destijds dat het mogelijk was om
vreedzaam samen te leven met de Arabieren,
wat helaas niet het geval bleek. Terugkijkend
ben ik nog steeds een beetje trots op mijzelf,
aan mijn bijdrage aan de opbouw van de joodse
staat. Ertegenover staat een moreel probleem
in verband met de onschuldige slachtoffers die
zijn gevallen. Toch sta ik nog steeds achter mijn
daden van destijds.”
In 1947 hadden de Verenigde Naties in een
resolutie een verdeelplan voor het Palestijnse
gebied opgesteld na de beëindiging van het
Britse mandaat. Palestina zou opgedeeld worden
in een Arabisch gebied, een Joodse Staat en
een internationaal gebied rond Jeruzalem en
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Bethlehem. De Joodse leiders gingen akkoord
met het plan, maar de Palestijnse leiders wezen
het af, als zijnde een inbreuk op de rechten van
de Palestijnse bevolking. Onmiddellijk na het
aanvaarden van de VN-resolutie ontstonden
er Palestijnse rellen en vernieling van Joodse
eigendommen. Brenner in een interview in
Trouw in 1992: In december 1947 was de
toen 21jarige Brenner in Jeruzalem. Hij was
er getuige van de driedaagse staking van de
Arabieren, maakte relletjes mee. Hij dacht:
„Dit gaat voorbij.”„ ..Ik geloofde echt niet in
een strijd met de Arabieren.” Hij was geschokt
door wat er gebeurde. „Ook de leiding van de
Lechi wist die eerste dagen niet wat te doen.
Shamir zat in het buitenland. Ze haalde niet
eens de wapens uit het arsenaal om de joden te
verdedigen. Dat was een taak van de Haganah.
Er was ook geen instructie om tegen de
Arabieren te vechten. We hebben concurrenten
en vijanden. Engeland is de vijand, de Arabieren
onze concurrenten. Dat was de officiële
ideologie van de Lechi. Pas toen de Arabieren
echt gevaarlijk begonnen te worden zijn we gaan
vechten.”
De Joodse milities vielen vervolgens als
vergelding Palestijnse dorpen en steden aan
en dreven 75.000 mensen op de vlucht. De
Palestijnen legden daarop het verkeer in
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Palestina lam en het initiatief lag tot april 1948
bij hen. Jeruzalem kon alleen per gewapend
konvooi bereikt worden en de voedselsituatie
werd er steeds slechter. Lechi en Irgun voerden
een aantal grote bomaanslagen uit in Tel Aviv,
Jaffa, Haifa en Jeruzalem, waarbij honderden
slachtoffers vielen. De Haganah van Ben
Goerion verdedigde de landbouwnederzettingen
en pleegde daarnaast vergeldingsaanvallen
op de Palestijnen. In januari 1948 kwam een
Arabisch vrijwilligerslegioen de Palestijnen te
hulp. In maart 1948 begon de Haganah met
het verdedigen van de grenzen van de nieuw
te vormen staat en het veroveren van nieuw
gebied dat niet door de VN was toegewezen.
Een belangrijk doel was de wegen veilig te
stellen en vooral de verbinding Tel Aviv en
Jeruzalem tot stand te brengen. De Palestijnen
werden door de Joodse overmacht en door
de betere organisatie van de Joden half mei
verslagen. Een derde van de Palestijnen was op
de vlucht geslagen. Op 15 mei 1948 verlieten
de Britten het mandaatgebied. Hierop werd
door de Joden de staat Israël uitgeroepen.
Daarop viel een coalitie van Arabische staten
Palestina binnen. Brenner kwam in 1948 in het
Israëlische leger terecht. In 1949 kwam hij uit
het leger en vroeg zich af, wat hij moest gaan
doen. De Arabisch-Israëlische oorlog was begin
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1949 beëindigd met bilaterale wapenstilstanden
tussen Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië
enerzijds en Israël anderzijds. Israël kreeg
een groter gebied dan in 1947 door de VN
was vastgesteld en de Palestijnen niets, want
Jordanië bezette de Westoever van de Jordaan
en Egypte de Gazastrook. De omstandigheden
waren, na het beëindigen van de oorlog,
gunstig om verder te studeren en Brenner ging
geschiedenis, politiek en economie studeren,
economische geschiedenis. In 1950 of 1951
kreeg hij de kans naar Zwitserland te gaan, naar
Bazel en studeerde daar economie. Daarna weer
terug naar Jeruzalem en daar afgestudeerd in
geschiedenis.
In 1955 trouwde Brenner met Nancy Golomb,
geboren in 1927. Golomb studeerde toen ook
geschiedenis en ze hadden elkaar tijdens die
studie in Jeruzalem ontmoet. De oprichter van
de Haganah was haar oom.
In die tijd las Brenner het boek van de
economisch historicus en christen-socialist
Richard Henry Tawney: Religion and the
rise of capitalism, gepubliceerd in 1926.
Daarop besloot Brenner dat hij economische
geschiedenis wilde studeren en daarop
promoveren met Tawney als promotiebegeleider.
Brenner en Golomb gingen naar London,
waar Brenner bij Tawney die aan de London
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School of Economics was verbonden in 1962
zou promoveren. De promotie had nogal wat
voeten in de aarde, want Tawney was inmiddels
met emeritaat en zijn opvolger was het niet
met de inhoud van Brenners proefschrift
eens. Brenner wilde echter de inhoud niet
aanpassen, maar na onderhandelen kreeg hij
toch de doctorstitel. Hij was toen al in Ghana,
want hij moest geld verdienen voor zijn gezin
met twee kleine kinderen.
Brenner was in 1961 benoemd door de
universiteit van Adelaide in Australië als lector.
Zijn politiek verleden was bekend bij de
universiteit, maar het bestuur van de universiteit
zag daar geen reden in om van de benoeming
af te zien. De gouverneur van Australië zag

Yehojachin Brenner (pijl) in Ghana.
Periode 1962-1967.
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dat kennelijk anders, want ondanks druk van
het parlement werd Brenner zonder opgaaf
van reden een permanente verblijfsvergunning
geweigerd. De benoeming kon dus niet
doorgaan en Brenner zocht naar iets anders.
Dat werd Ghana.
Hij ging daar naar toe als econoom die een
nieuwe universiteit moest helpen opbouwen.
In 1957 was dat land onafhankelijk geworden.
In 1960 werd Ghana een republiek met
Kwame Nkrumah als eerste president. Er was
een universiteit in Legon (een voorstad van
de hoofdstad Accra), maar die stond naar de
zin van Nkrumah teveel onder invloed van de
vroegere kolonisatoren, de Britten. Nkrumah
wilde een nieuwe universiteit in Cape Coast.
Cape Coast was een stadje dat bekend staat
om zijn fort dat in 1637 door de Nederlanders
gebouwd werd en in 1664 door de Britten
veroverd. Het werd ook bekend als ‘slavenfort’,
van waaruit de slaventransporten naar de beide
Amerika’s plaats vonden. Mensen die bekend
stonden om hun pro-Afrikaanse houding
werden benaderd om een eigen Ghanese
universiteit te ontwikkelen. Brenner kreeg de
opdracht de economische faculteit te stichten
en te ontwikkelen. Het waren moeilijke jaren
door frustraties over het gebrek aan succes en
de onwetendheid over Afrika. Hem werd in een
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krantenkop verweten dat hij een neokolonialist
was en dat hij meer aan onderzoek aan
economie van de landbouw moest doen in
plaats van industrie. In 1966 werd Nkrumah
tijdens een reis in het buitenland door het
leger afgezet. Er zijn aanwijzingen, dat de
Amerikaanse regering achter de coup zat.
Brenner ging twee maanden naar het Institute
for Social Studies (ISS) in Den Haag om daar
college te geven. Hij was diep onder de indruk
van Nederland. Zo schoon als de straten waren!
Hij had toen nog vertrouwen in het kapitalisme.
In 1968, toen zijn contract in Ghana beëindigd
was, ging hij weer naar het ISS op een
contract van twee jaar. Hij kon echter niet
goed opschieten met Jan Glastra van Loon,
die daar rector was. Daarop vroeg iemand die
ook op het ISS werkte en contacten had bij de
Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) in Parijs, of Brenner
bereid zou zijn om naar Ankara in Turkije te
gaan. Doordat hij moeite had met het instituut
was dit een elegante oplossing voor hem en het
instituut.
Tot zijn verbazing vond hij het heerlijk in
Turkije. Hij werkte daar vanaf 1969 aan de
Middle East Technical University, opgericht in
1956. Brenner voelde zich heel goed thuis aan
de universiteit. De voorganger van Brenner aan
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Yehojachin Brenner achter zijn bureau op de Middle
East University in Ankara. Periode 1969-1971.

de faculteit was Jan Tinbergen, Nederlandse
Nobelprijswinnaar economie 1969, die in
OESO opdracht vaak adviseurschappen
aan derde-werelduniversiteiten vervulde.
Brenner kreeg er een aantal goede vrienden,
buitenlanders zowel als Turken. De
onderwijstaal was Engels en dat was voor hem
goed te doen. Het was de periode van, zoals
Brenner het noemt de ‘studentenrellen’, maar
hij kon de studenten goed begrijpen. Maar in
1971 voerden de militairen een staatsgreep uit,
omdat ze vreesden voor ‘het rode gevaar’. De
regering die door de militairen werd gevormd
met als premier Nihat Erim voerde belangrijke
grondwetswijzingen door die de rechten en
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vrijheden terugdraaide. Iedereen die ervan
verdacht werd links georiënteerd te zijn, werd
vervolgd. Meteen verdwenen de collega’s van
Brenner naar de gevangenissen of ze verdwenen
helemaal. Er waren schietpartijen op het terrein
van de universiteitscampus.
Brenner wilde uiteraard niet in Ankara blijven
en keek toen uit naar andere banen. Er waren
banen aan de universiteiten van Uppsala, in
Bazel en in Utrecht. Brenner kende de mensen
in Utrecht en de faculteit daar kwam met het
idee om sociale economie in verband met
planning en beleid te bedrijven. Er zou ook
samenwerking met sociologen gezocht worden.
Dat sprak Brenner aan en in 1972 kwam hij
naar de Universiteit Utrecht als hoogleraar
economie. Het was de eerste universiteit
die tegen hem zei: „Je bent welkom.” Hij
kreeg nog wel een reactie van Uppsala,
maar toen was het in Utrecht al rond. De
eerste grote teleurstelling was zijn werkplek.
Brenners sollicitatiegesprekken waren in het
bestuursgebouw op het Domplein, in kamers
met houten lambriseringen en portetten
van vroegere rectoren magnifici, kortom een
voornaam gebouw. Hij verwachtte op een heel
mooie, ouderwetse kamer te komen, maar hij
kwam terecht in het toenmalige Trans 2 (het
tegenwoordige Kruytgebouw) in de Uithof, een
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Van Agt (1977-1982) en Lubbers (1982-1986)
fabriek.
met heel andere ideeën over de economie. Het
Brenner ging in Bilthoven wonen.
hele idee van Keyniaanse verzorgingsstaat ging
De studenten in Utrecht waren toen ook een
op de schop. Brenner vond dat het een beetje
beetje in beweging; natuurlijk was het niet zoals
triest voor hem werd, maar niet voor sommige
in Turkije waar mensen neergeschoten werden.
anderen.
Brenner vond wel dat de studenten gelijk
Brenner probeerde in Utrecht sociale economie
hadden. Hij vond ze wel een beetje dom, want
als apart vak te ontwikkelen. Omdat hij al
hij vond dat je van vroeger moest leren en niet
zo lang in dit vak werkzaam was, kende hij
de fouten van je voorgangers herhalen. Brenner
de halve wereld op zijn vakgebied en hij
had, omdat hij geschiedenis had gestudeerd,
wilde graag met anderen samenwerken. Dat
wat meer ervaring dan de studenten en wist
was echter niet wat de bureaucratie van de
welke fouten er vroeger gemaakt werden. De
opstandige generatie van 1830
ontmoette in de gevangenis de
generatie van 1848 en die weer die
van 1870 en die weer die van 1890. 1
Zo was er continuïteit doordat de
generaties met elkaar in contact
kwamen en konden de nieuwe
generaties van de oudere leren.
Daarop schreven de sociologen in
Utrecht: „Brenner zegt: Studenten
niet lang genoeg in de gevangenis.”
Het was vriendelijke bedoeld en
Brenner vond het heerlijk.”Maar
daarna schreven ze in het artikel wat Een cursus van de Food and Agricultural Organization (FAO, een organisatie van de Verenigde Naties) in het Institute for Social Studies (ISS) in
ik bedoelde”.
Den Haag in 1969. 1 Yehojachin Brenner, 2 Frits Hondius (1927-2005,
Na het kabinet de Uyl (1973jurist internationaal recht), 3 Hans Gruyters (1931-2005 D66 politicus).
1977) kwamen de kabinetten van
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Een pasfoto van Yehojachin
Brenner van ongeveer 10 jaar geleden.

universiteit wilde. Er werd een tijdschrift
uitgebracht, het Journal of Income Distribution
(Inkomensverdeling), maar een tijdschrift
waar niet voldoende geld ingestoken werd om
propaganda te maken, heeft weliswaar een vaste
kern van abonnees, maar wordt geen revolutie
in de economie. Brenner was medeoprichter van
het blad in 1991 en hoofdredacteur van 1990
tot 2002. Het blad wordt tegenwoordig in de
Verenigde Staten uitgegeven.
Brenner is auteur van 9 boeken, 8 in het Engels
en één in het Nederlands. Het Nederlandstalige
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boek Maatschappelijk klimaat en economisch
elan werd samen met Antoon Spithoven (ook
van de Universiteit Utrecht) geschreven.
In 1996 ging Brenner met emeritaat. Ineens
werden boeken die hij 10 tot 20 jaar daarvoor
gepubliceerd had, herdrukt. Hij schreef
op verzoek van de uitgevers twee nieuwe
inleidingen voor zijn boeken. Hij schreef op
uitnodiging nog artikelen en ging nog naar
congressen, maar probeerde iets wat hij van
kinds af aan al wilde: romans schrijven. Een
uitgever vroeg hem een thriller te schrijven
en dat werd in 2003 ‘Sandra and I and Old
Schrödingers’s Cat’, een spionageroman waarin
de Amerikaanse CIA en de Nederlandse
AIVD een rol spelen. Schrödingers cat is
tegelijk levend en dood. Brenner verwijst
hiermee naar de Oostenrijkse natuurkundige
Erwin Schrödinger (1887-1961) die
beroemd werd door zijn bijdragen aan de
kwantummechanica en in het bijzonder aan
de Schrödingervergelijking. In 2006 kwam
Brenners tweede roman uit: ‘Perchance to Die’.
Ook hier speelt weer een geheime dienst een rol:
de Israëlische.
Dat is opmerkelijk, maar misschien ook
weer niet. In een eerder gesprek dat Koos
Kolenbrander jaren geleden met Brenner had,
vertelde Brenner dat hij één van de oprichters
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is geweest van de Israëlische geheime dienst,
de Mossad. In het interview vroeg ik Brenner
daarnaar, maar hij antwoordde stellig, dat dat
niet zo was. Hij had meegewerkt aan het verzet
(de Lechi-periode, RH) zei hij, maar niet aan de
Mossad.
Brenner was voorzitter en medeoprichter
van het Internationale Centrum voor
Sociale Economie. Dit centrum werd in
1986 opgericht. Ook Jan Tinbergen was
medeoprichter. In 2007 verscheen een
verzameling columns die Brenner tussen 1996
en 2007 schreef voor een tijdschrift voor
economiestudenten in Utrecht, ‘Dinosaur’.
Nancy Brenner-Golomb studeerde wiskunde
(ook geschiedenis) en doceerde statistiek aan
verschillende universiteiten in Ghana en Turkije,
maar studeerde later filosofie in Utrecht.
Daarnaast schreef ze met haar man de nieuwe
inleidingen op zijn boeken. Enkele jaren
geleden publiceerde ze een boek over Spinoza.
Brenner zei dat hij zich niet verveelde, maar wel
onder druk gezet voelde vanwege het werk. ‘Je
neemt dingen op je en dan denk je, God, dat
kan toch niet. Mijn dagroutine is dat ik naar
mijn werkkamer ga; dat is de enige kamer waar
ik mag roken. Dan begin ik kwart over acht, of
als het laat wordt, half negen, met werken. Om
elf uur een korte pauze om koffie te drinken en
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ga dan door tot half twee. Mijn vrouw werkt
dan ook die tijd. Dan gaan we eten en als we
tijd hebben, zien we op TV het eind van de
‘Teletubbies’. Daarna wandelen we een uurtje.
Vroeger heb ik daarvan genoten, maar nu heb ik
daar moeite mee en denk dat ik het moet doen.
Daarna nemen we koffie of we krijgen bezoek of
we hebben andere dingen te doen of lezen. Na
het avondeten gaat mijn vrouw weer werken,
een uur of twee. Ik kijk TV naar Duitse krimi’s
of Engelse films. Soms Nederlandse TV als er
iets is, dat meevalt want voor omroepen als de
TROS en AVRO heb ik geen geduld. Maar van
tijd tot tijd heb je, meestal bij de VPRO, iets

Yehojachin Brenner en Nancy Brenner-Golomb
voor hun huis in de Mozartlaan.
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dat mij interesseert. Toneelstukken of zo.
Brenner maakte op mij een buitengewoon
beminnelijke indruk; hij praatte met zachte
stem en vroeg herhaaldelijk of hij wel de
moeite waard was voor een interview. Een
vroegere collega van hem, emeritus hoogleraar
psychologie Pieter Span, die hem vooral
bestuurlijk leerde kennen, vertelde dat als
Brenner met zijn vierkante gestalte ergens
binnenkwam, er een stilte viel. Er was een soort
eerbied om Brenners optreden.
Brenner woonde met Nancy in de Mozartlaan
en overleed op 14 december 2010. Hij liet zijn
vrouw en twee kinderen na. Eli is bioloog en
werkt aan de Vrije Universiteit, dochter Yael is
neerlandica en werkt in Utrecht.
Het bovenstaande is de weerslag van een
interview met Yehojachin Simon Brenner,
afgenomen op 27 augustus 2007, aangevuld
met andere bronnen.
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Brenner doelt hier op de verschillende revoluties in
vooral de grote landen. In 1830 brak in Frankrijk de
‘julirevolutie’ tegen koning Karel X uit. In de rest van
Europa braken toen ook revoluties uit. In België werd dat
de Belgische revolutie, waarin België de onafhankelijkheid
van Nederland verkreeg. Ook de revolutie van Frankrijk
begon in Frankrijk en breidde zich uit naar onder andere
Oostenrijk-Hongarije en Pruissen. In Nederland leidde
de angst voor een revolutie door koning Willem II tot
de constitutionele grondwet. In 1870 werd Frankrijk in
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een oorlog met Pruissen verslagen en dit leidde tot de
gevangenname van keizer Napoleon III. In maart 1871
brak een opstand uit onder de arbeiders en de nationale
garde, die door de regering van de Derde Republiek
(gevormd in 1870) bloedig werd onderdrukt. Pruissen
vormde met andere Duitse landen het Duits keizerrijk. In
Duitsland breekt in 1972 de Kulturkampf uit en worden
katholieken in het zuiden onderdrukt. Vele katholieken
vluchten naar Nederland. Ook in 1870 begon in
Noordwest Europa de industriële revolutie. Wat Brenner
met 1890 bedoelt is niet duidelijk. In 1890 worden
socialistische invloeden in Duitsland en Nederland steeds
sterker. Het Communistisch Manifest van Karl Marx
wordt gepubliceerd. Opkomst in Rusland van Lenin.
Er zijn in Europa vele socialistische, communistische en
anarchistische bewegingen.

Dankwoord
De auteur is veel dank aan mevr. drs. Nancy
Brenner-Golomb verschuldigd voor het ter
beschikking stellen van de foto’s.
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