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gestudeerd had en daar had deelgenomen aan het studentenverzet. Lubberhuizen had voor de eerste druk van Camperts gedicht het papier in kleine
partijen bij enkele kantoorboekhandels
in Utrecht en elders ingekocht maar
toen eenmaal in de loop van '43 door van Blommestein en hem de illegale
uitgeverij 'De Bezige Bij' opgericht werd, was het nodig dat met grote
papierleveranciers contact opgenomen werd; een van de belangrijkste werd
van Gelder & Zonen. Zo konden, om te beginnen, van 'Het lied der achttien
doden' successievelijk vijf nieuwe drukken verschijnen in een gezamenlijke
oplaag van bijna IS 000 exemplaren - de tweede druk verscheen eind '43,
en Lubberhuizen en van Blommestein waren toen al ver gevorderd met
plannen om voor 'De Bezige Bij' een heel fonds van illegale uitgaven op te
bouwen.
Vanhet begin der bezetting af had zich bij velen een ware leeshonger
gemanifesteerd:
er was een behoefte aan culturele verdieping, men had,
doordat de verduistering het niet aantrekkelijk maakte's
avonds de straat
op te gaan, ook meer tijd om te lezen dan vroeger - uit dit alles vloeide
voort dat vooral in de eerste drie bezettingsjaren opvallend veel boeken
gekocht of uit biblietheken geleend werden; het aantal uitleningen uit de
openbare en bijzondere leeszalen was in '43, met '39 vergeleken, ongeveer
verdub beld. Voor de aankoop van boeken had een deel van het publiek ook
meer geld beschikbaar dan vroeger - er was immers in het algemeen in de
winkels minder te koop. De uitgevers konden aan de vraag bij het publiek
nauwelijks in voldoende mate tegemoet komen. Welnu, al in '41 en '42
slaagden verscheidenen hunner er in, papier elandestien geleverd te krijgen
zodat zij van de meest gezochte boeken, buiten alle officiële toewijzingen om,
herdrukken deden verschijnen; die herdrukken werden dan in niet te grote
porties (men moest steeds met de mogelijkheid van controle in de winkels
rekening houden) aan vertrouwde boekhandelaren doorgegeven.
Daar bleef het niet bij. De werken van honderden auteurs, binnen- en
buitenlandse, waren verboden, en in de loop van' 41 was bepaald dat.voor
elke druk van een nieuw en elke herdruk van een bestaand werk toestemming
nodig was van het departement van volksvoorlichting
en kunsten. Op grond
van die toestemming kon een uitgever dan een papiertoewijzing
aanvragen.
De regeling voor die papiertoewijzingen
bevatte evenwel een lacune: aanvankelijk waren drukorders waar minder dan vijf kilo papier mee gemoeid
was, vrij. In '42 werd die vijf kilo tot vijf pond verlaagd, maar zolang die
uitzonderingsregeling
gold (ze werd in de zomer van '43 ingetrokken),
waren er verscheidene uitgevers geweest die binnen de grens van vijf kilo,
later van vijf pond blijvend, bellettrie in kleine oplagen hadden doen verschijnen (de uitgever-boekhandelaar
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