
DS. VAN DEN BOSCH

Twee dagen later wordt hij naar het pas in gebruik gestelde concentratie-
kamp Amersfoort overgebracht.

*,

De groep die van den Bosch uit de Cellenbarakken voorgegaan is, vangt
hem in het kamp op, bewerkstelligt dat hij, de nu zeven-en-vijftigjarige,
niet in een ploeg voor zwaar werk belandt maar helper wordt in een van de
barakken. Bouwvakarbeiders, later mannen van de PTT die bij de inrichting
van het kamp ingeschakeld zijn, zorgen er voor dat zijn clandestiene brieven
zijn vrouwen kinderen blijven bereiken:

'We moeten opstaan half zeven, wassen in een groot lokaal buiten, dan komt
de koffie en we eten brood ... Cantine gaf deze week vis ... en tweemaal deze
week ieder zes appelen, Te lezen is hier niets. Maar 'k heb Bijbeltje en Gezang-
boek. Om twaalf uur weer brood eten en's avonds ongeveer zes uur middag-
eten, niet veel zaaks. Na 't ontbijt aantreden op 't grote open terrein. Dan g~ ik
evenals allen op klompen met de politiemuts op in een, lange cavalleriejas met
mijn blok van 350 man in de houding staan. Duitse commando's. In de houding,
de voorste rij telt af, 'die Augen links' (dus hoofd naar links draaien),-'Mützen ab',
met één slag alle mutsen afzetten, dan sta je soms vijf of tien minuten in je kaal-
geschoren hoofd. Dan 'Augen gerade aus', alle hoofden zwenken, 'Mützen auJ!',
met één'slag zo op je hoofd, net naar 't valt. 'Corrigieren', d.w.z. je muts recht
zetten. 'Ab', met een klap je handen weer omlaag. Dat 'n paar keer herhaald en
dan inrukken. Ieder naar zijn werk. De behandeling is zeer slecht, stompen,
trappen, slaan. 'n Paar lopen met een zweep en ranselen er op los. Sommigen o.a.
burgemeesters en geestelijken en joden worden beestachi:ig behandeld. 't Zijn
duivels ...

Dag liefste; dag, je innig liefhebbende man. 'k Hoop dat je 't lezen kunt. Ik
schrijf zittend op het bovenste bed. Er zijn er drie boven elkaar. Dag, God sterke
jullie allen. Dag.' 1

Al in de Cellenbarakken is van den Bosch vanuit zijn werk in de biblio-
theek velen tot steun geweest. Zozeer had hij zijn evenwicht hervonden, dat
rust en blijmoedigheid van hem uitgingen. Zelf ontleende hij er elke zondag
kracht aan de diensten van de gevangenispredikant ds. G. Bos, Nu, in
Amersfoort preekt hij weer zelf, aanvankelijk om de beurt met zijn mede-

1A.v., 2 nov. 1941 (a.v., p. 198--99).
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