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MAX KOHNSTAMM 

`GIJZELAAR IN HITLERS HERRENGEFÄNGNIS´ 
 

Max Kohnstamm (Amsterdam, 22 mei 1914) is historicus en oud-diplomaat. Zijn vader, vooraanstaand 

natuurkundige, filosoof en pedagoog, was van Joodse afkomst. Begin 1942 zat Max Kohnstamm enkele 

maanden gevangen in Kamp Amersfoort, waarna hij in juni dat jaar opnieuw werd opgepakt en naar 

gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel werd gebracht. Hier zat hij ruim twee jaar opgesloten. Na de oorlog werd hij 

particulier secretaris van Koningin Wilhelmina, tot aan haar troonsafstand in 1948. Kohnstamm richtte zich met 

hart en ziel op de toekomst van Europa. Van 1952 tot 1956 was hij Secretaris van de Hoge Autoriteit van de 

EGKS (Europese gemeenschap voor Kolen en Staal) te Luxemburg. Hij werkte 25 jaar samen met Jean Monnet 

en stond aan de wieg van de Europese samenwerking. Hoe hebben de oorlogservaringen van Kohnstamm 

doorgewerkt op zijn overtuigingen omtrent Europa? 

 

“In die beklemmende jaren rond de oorlog zijn er drie momenten geweest dat ik me in de 

hemel voelde. De eerste keer was toen ik vrijkwam uit kamp Amersfoort. De tweede keer bij 

de bevrijding in mei 1945. De derde keer vond op een onverwacht moment plaats. Het was 

maanden nadien, en ik bracht een week door in Engeland. Op een nacht werd ik wakker en 

opeens besefte ik: je bent vrij, je bent ongedeerd en er ligt een hele toekomst voor je. 

Mijn vrijlating uit Sint-Michielsgestel zit niet bij dit rijtje. De drie maanden die ik in kamp 

Amersfoort doorbracht, hebben meer impact op mijn geestelijke ontwikkeling gehad dan die 

twee jaar Sint-Michielsgestel. In Amersfoort heb ik de hel gezien. Gelukkig ben ik er kort 

geweest, maar lang genoeg om te begrijpen welke wreedheid en mensenverachting mogelijk 

is, zodra de ene mens de totale vrijheid over de ander krijgt. Zodra het recht ophoudt. 

Ik zat in kamp Amersfoort als strafgijzelaar. Samen met studievrienden had ik aan de 

Universiteit van Amsterdam een serie lezingen georganiseerd, bedoeld om de universitaire 

wereld te doordringen van ernst van de bezetting. Dit was hard nodig want het 

gedachtegoed van de Nederlandsche Unie, waarbij enige mate van collaboratie werd 

gepropageerd, raakte in zwang. Aan het begin van zo’n lezing las ik het Wilhelmus voor. Dit 

was blijkbaar voldoende reden om me te arresteren. 

Nederlandse agenten haalden mij in januari 1942 van huis. Ik woonde op een 

zolderverdieping aan de Amstel, ter hoogte van de Prinsengracht. Ik kwam aangewandeld, 

was net uit eten geweest met een bevriend echtpaar en vond de politie op me wachten. 

Bang was ik niet; wel gespannen voor het onbekende. We waren thuis op de hoogte van de 

situatie in Duitsland, ook van het bestaan van concentratiekampen. Maar hoe vreselijk een 

concentratiekamp was, dat was onbekend. Om maar te zwijgen over de gruwelen van de 

Jodenvervolging. Het gekke is: toen mijn twee joodse tantes werden gedeporteerd, begreep 

ik dat ze nooit meer terug zouden komen. Maar de manier waarop, de systematische, 

industriële massamoord in Auschwitz en alle andere vernietigingsoorden...dat was letterlijk 
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onvoorstelbaar. 

De tweede keer dat ik werd opgepakt, was een half jaar later. Dit keer kwam een Duitse 

soldaat boven naar mijn zolderetage. Hij gedroeg zich netjes en rustig. Hij zei me mijn 

scheerspullen mee te nemen. Dat stelde me gerust. Ik werd naar interneringskamp Haaren 

gestuurd, en van daaruit naar gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel. Hier zou ik uiteindelijk zo’n 

twee jaar verblijven. Twee jaar in Hitlers Herrengefängnis, zoals ik het heb genoemd. Ik was 

een van de jongste gevangenen daar: 28 bij binnenkomst en 30 bij vertrek.  

De Duitse bezetters hadden interneringskamp Sint-Michielsgestel in mei 1942 ingericht 

omdat ze dachten dat het een effectief middel was om verzet tegen te gaan. Min of meer 

prominente Nederlanders, die als gijzelaars konden worden geëxecuteerd bij een vergelding 

voor een verzetsactie. In het begin zijn acht van ons inderdaad geëxecuteerd. Dat was 

vreselijk: de angst zelf te worden aangewezen, gevolgd door het medelijden met de 

slachtoffers. Maar na deze acht personen hield het op. Dat wisten wij niet, zodat de angst 

voor nieuwe executies lang doorspeelde. Later werd duidelijk dat de bezetters kozen voor 

directe represailles in de omgeving van de verzetsactie. Dat had meer impact, zo bleek. 

Hierdoor werden we uiteindelijk een soort vergeten groepje. Een groepje dat het best luxe 

had in die gevangenschap. We hadden ruim voldoende te eten, we hoefden geen arbeid te 

verrichten, we mochten vrijuit communiceren met elkaar. 

In het interneringskamp waren interessante persoonlijkheden aanwezig; mensen van wie je 

veel kon leren. Maar er waren ook vervelende, pedante of oninteressante gijzelaars. 

Bovendien wisselde de samenstelling van mensen voortdurend. We begonnen met 1200 

man, en eindigden met 20. Je kon een intens gesprek met iemand hebben, en de volgende 

dag was die persoon opeens weg. Vrijgelaten, terug naar huis. Mijn capaciteit tot het maken 

van nieuwe vriendschapsbanden verminderde. Gelukkig kon ik me richten op de liefde voor 

mijn aanstaande vrouw. Tijdens mijn gevangenschap is die prille liefde bekrachtigd, via 

brieven en via een enkel verlof. We zijn illegaal getrouwd tijdens zo’n verlof. Als zogenaamde 

halfjood mocht ik niet met een ‘arisch’ meisje trouwen.  Dat zij voor mij koos, een man in 

gevangenschap, dat vind ik na al die jaren nog altijd heel bijzonder. 

 

Mijn familie heeft van alles geprobeerd om me eruit te krijgen. De aanvragen tot vrijlating 

liepen via een heel ambtelijk proces dat nooit inzichtelijk werd. Vooraanstaande personen 

waren het eerst weg, gevolgd door de mannen die nodig waren voor bedrijfsvoering. Hoe 

dan ook, ik kwam niet aan de beurt. Misschien omdat ik nog geen gezin of belangrijke 

maatschappelijke positie had.  

In gijzelaarschap had je twee soorten mensen. De een hoopt: “Morgen worden we 

vrijgelaten!”  De ander zegt: “In godsnaam, denk dat niet, want dan moet je steeds opnieuw 

de teleurstelling verwerken.”  Ik behoorde tot die laatste groep. Zo probeerde ik mezelf 

overeind te houden. Maar ondertussen vond ik het verschrikkelijk om opgesloten te zitten. 

Niks te kunnen doen. Kijk, in kamp Amersfoort werd het uiterste van je gevraagd. Van 

minuut tot minuut werd je uitgedaagd om te overleven. Dat doet iets met jezelf en met de 
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mensen om je heen, althans met de mensen op wie je kunt vertrouwen. Zoiets schept een 

ongelofelijke band. In Sint-Michielsgestel hoefde helemaal niks! Daar kon je bij wijze van 

spreken de hele dag op je bed liggen.  Ik voelde me buitengesloten van alles, geparkeerd op 

een luxe eiland waar ik niet wilde zijn. Ook al was dit wellicht de veiligste plek voor een 

jongeman als ik gedurende die bezetting.  Ik vond het vreselijk als vrienden mij brieven 

schreven met de opmerking: hier ‘buiten’ is het ook niks. Ze bedoelden het goed, maar ik 

wilde het niet lezen. 

Wat als ik ‘buiten’ was geweest? Dan was ik verder gegaan in het verzetswerk. Voor mij is 

het ondenkbaar dat ik dit had nagelaten. Ik was jong, nog ongetrouwd, en al bezig met 

illegale activiteiten. Wel had ik het moeilijk gekregen, omdat ik een nogal zwak zenuwstelsel 

heb.  Toen ik eenmaal vrij was, in het najaar van 1944, lukte het niet meer om aansluiting te 

vinden bij verzetsgroepen. Die hadden zich inmiddels teruggetrokken in een ondergronds 

leven.  

September 1944 was een rare tijd om in relatieve vrijheid terug te keren naar Amsterdam. Ik 

was blij dat ik me vrij kon bewegen, maar er was inmiddels zoveel gebeurd in bezet 

Nederland. De stad was veranderd. Alle joden waren gedeporteerd of zaten ondergedoken. 

Uit het straatbeeld waren ze volledig weg. Ik woonde weer op mijn zolderkamer aan de 

Amstel, nu samen met mijn – illegaal getrouwde-  vrouw.  Het werd winter, het was koud, 

iedereen had honger. Ik ging op lange hongertochten naar de boeren.  

Toen de oorlog eindelijk voorbij was, waren veel Nederlanders van blinde haat vervuld 

richting Duitsers. Ik wilde dit niet zijn.  Bovendien geloofde ik niet in wraakgedachten. Mijn 

vader is gered door de SD-man uit het dorp. Dat helpt om de zaken niet in absolute termen 

te zien. Bovendien was ik kort na de bevrijding ongewild getuige van de vernedering van 

zogenaamde moffenmeiden. Dit heeft me diep geraakt. Haat mag nooit worden omgezet in 

wraak. Tussen mensen noch staten. 

Met een groep vanuit de Hervormde Kerk maakte ik in 1947 een lange reis door Duitsland, 

bedoeld om contacten te leggen met leden van Die Bekennende Kirche (christelijke 

verzetsbeweging tijdens het nazibewind, red.). Ik zag een land in puin, waar steden er 

uitzagen als ruïnes. Vrouwen en kinderen zonder huis, zonder bezit, totaal ontredderd.  

Kinderen die letterlijk uit de puinhopen kropen om naar school te gaan. Mijn eerste 

gedachte was: dit kan nooit meer goed komen. Maar het moet. Dit vormde een cruciale bron 

voor mijn latere inspanningen voor een verenigd Europa. 

Op dat moment was ik particulier secretaris van Koningin Wilhelma. Een medegijzelaar uit 

Sint-Michielsgestel had mij direct na de oorlog aanbevolen. In 1948 deed Koningin 

Wilhelmina troonsafstand en zocht ik nieuw werk. Al in het gijzelaarskamp had ik een essay 

geschreven over de toekomst van Europa en de centrale rol die het probleem Duitsland zou 

spelen. Nu wilde ik me graag bezighouden met de buitenlandse politiek ten opzichte van 

Duitsland. Samen met Hans Hirschfeld, de Nederlandse regeringscommissaris voor de 
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Marshall-hulp, schreef ik een nota over het Nederlandse Duitslandbeleid. Vervolgens werd ik 

benoemd tot hoofd van Bureau Duitsland van Buitenlandse Zaken.  

De internationale en economische positie van Duitsland lag toen nog onder vuur, en 

bepaalde elementen van de bezettingspolitiek herinnerden aan de opgelegde beperkingen 

van na de Eerste Wereldoorlog. Maar ik was overtuigd van de noodzaak tot wederopbouw 

van Duitsland op voet van gelijkheid en solidariteit. Het Verdrag van Versailles van 1918 had 

de economische wederopbouw van Duitsland en zelfs heel Europa uitermate moeilijk 

gemaakt.  

Het Schumanplan uit 1950 betekende een grote doorbraak. De Franse minister van 

Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, lanceerde het plan om de kolen- en staalproductie 

van Frankrijk en Duitsland onder gezamenlijk gezag te stellen. De achterliggende gedachte 

was dat hiermee stabiliteit en duurzame vrede in Europa kon worden gecreëerd. Schuman 

had samen met zijn landgenoot Jean Monnet dit plan ontwikkeld. Met name Monnet had 

zeer uitgesproken ideeën over de toekomst van Europa. Hij vond dat bepaalde 

rechtsstatelijke verhoudingen ook internationaal zouden moeten worden aangewend. Meer 

dan ooit was samenwerking nodig, waarbij een deel van de souvereiniteit van staten door 

gemeenschappelijke instituties moest worden uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen: een door 

nieuwe instituties vastgelegde solidariteit.  

Ik maakte deel uit van de eerste onderhandelingen over deze nieuwe vorm van Europese 

samenwerking. In 1951 werd de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) 

opgericht, met als lidstaten Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg. In 

1952 werd ik secretaris van de Hoge Autoriteit van de EGKS onder voorzitterschap van Jean 

Monnet. Dit was een belangrijk moment in mijn leven. Met Jean Monnet had ik een sterke 

band, ook al was hij een stuk ouder. Monnet heeft een grote invloed op mijn leven en mijn 

denken gehad. 

In die eerste jaren van Europa lag het accent op vrede en vriendschap tussen Frankrijk en 

Duitsland. Voor Monnet was de EGKS een eerste stap op weg naar een Europese Unie. In 

1955 richtte hij het Comité Verenigde Staten van Europa op. Ik ben met hem meegegaan in 

dit avontuur en heb afscheid genomen als secretaris van de Autoriteit.   

Toen Jean Monnet in 1979 overleed, was het proces van integratie op economisch vlak 

vergevorderd. Maar op het vlak van buitenlandse politiek is de realiteit weerbarstig 

gebleken. Nationale regeringen zijn niet gauw bereid om iets van hun zelfstandigheid op het 

gebied van buitenlandse politiek op te geven.  

Wat we destijds niet hebben voorzien, is dat de Sovjet-Unie totaal zou desintegreren. 

Vroeger leek het IJzeren Gordijn geen gaten te hebben. Sterker nog, alles ten oosten ervan 

viel buiten het blikveld van Europa. Wel reflecteerden we over Duitsland en of dat land ooit 

weer verenigd zou worden. Ik heb altijd gedacht dat dit zou gebeuren. Maar dat er nu een 

Europese Unie bestaat met steeds meer Oost-Europese lidstaten, dat had ik niet kunnen 

bedenken.  
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De actuele situatie is complex, interessant maar ook verontrustend. Na de val van de Muur 

gelden er internationaal andere dimensies. Door de globalisering lijkt de wereld nu één grote 

stad. Iedereen kan met iedereen in contact staan, overal zijn verbindingen en connecties; er 

zijn geen witte vlekken meer. Een grote stad, maar dan eentje waar geen politie is. Dat is 

zorgwekkend. De drang naar totale autonomie dreigt individuen en groepen met elkaar in 

conflict te brengen. Maar echte vrijheid bestaat alleen daar, waar deze beperkt is. 

Globalisering heeft de wereld gevaren gebracht, maar biedt de wereld juist ook 

mogelijkheden. Alle grote problemen van deze tijd zoals terrorisme, honger, 

klimaatsverandering en schaarste aan grondstoffen, kunnen alleen in een wereldwijd 

verband worden opgelost. Het kan alleen in gezamenlijkheid. Dat maakt dat die grote stad 

ook vol belofte is.” 

 


