
 

 

Kamp Amersfoort, 24 oktober 2019 

 

Vandaag heeft Max von Devivere samen met zijn dochter Carlijn en zoon Diederik de foto van zijn 
vader toegevoegd aan het Fotomonument van Kamp Amersfoort. Zijn vader is destijds als 
krijgsgevangene uit Bleekvliet in Sint-Michielsgestel naar Kamp Amersfoort gebracht. 

“Het initiatief ‘geef gevangenen een gezicht’ geeft mensen als mijn vader een plaatsje. Het helpt niet 
alleen om nieuwe generaties te informeren, maar het helpt ook de tweede en derde generatie bij het 
begrijpen van emoties. Ook al omdat er na de oorlog niet meer of slechts beperkt over gesproken 
werd.” 

   

   

 

Ondersteuning van het project door de Rotaryclub Amerfoort-Regio 

Onder belangstelling van een aantal clubgenoten sprak voorzitter Roel Linn vervolgens onze 
waardering voor het werk van Kamp Amersfoort uit. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om door 
middel van Kamp Amersfoort de herinnering aan de oorlog een blijvende plek in onze samenleving te 
geven. De waardering en ondersteuning vanuit onze club werd vervolgens kracht bijgezet door de 
overhandiging van een cheque van € 2.000. Dit geld komt ten goede aan het Fotomonument en 
daarmee aan de uitbreiding van het Museum Kamp Amersfoort. 

   



Over: GEEF GEVANGENEN EEN GEZICHT 

Met een groot Fotomonument in het nieuwe museum wil Kamp Amersfoort zoveel mogelijk oud-
gevangenen die in Kamp Amersfoort hebben gezeten een gezicht geven. Met hopelijk vele duizenden 
foto’s vullen ze een grote wand met afbeeldingen. Daarbij hebben we hulp nodig. Van familie van 
oud-gevangenen. Van musea en herinneringscentra. Van verzamelaars van oorlogsmemorabilia. Van 
iedereen die ons maar aan een foto kan en wil helpen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten meer dan 35.000 Nederlanders gevangen in Kamp 
Amersfoort. Vaders, zonen. Dappere mensen, pechvogels. Jong, oud, groot, klein. Arts, timmerman, 
Kamerlid, kermisklant. Ze stierven of ze overleefden. In het kamp namen de nazi’s hun waardigheid 
af. Ze werden een gezicht in de massa, een nummer in plaats van een naam. 

Kamp Amersfoort wil hen weer mens maken. Een naam geven. En een gezicht. Om te laten zien met 
hoeveel ze waren, om te laten zien hoe verschillend ze waren, om te laten zien dat ze mens waren en 
geen nummer. We hopen dat iedereen die dit project omarmt nog één keer de zolder op kruipt of 
oude fotoalbums uit de kast trekt om ons te helpen de oud-gevangenen weer zichtbaar te maken. 

Voor meer informatie, voor het uploaden van foto’s en voor het steunen van ons project, kijk op: 
www.geefgevangeneneengezicht.nl. 

Ook Kamp Amersfoort zelf besteedt hier uiteraard aandacht aan. 

http://www.geefgevangeneneengezicht.nl/
https://www.kampamersfoort.nl/rotaryclub-amersfoort-regio-helpt-met-fotoproject/?fbclid=IwAR2uwnRuPLwQ0qcqGXNG3Citu1nS_Pe1k-dNgAgUFMOQxYEPP3Ac0QWqEsE

