'HET VRIJE BOEK IN ONVRIJE

TIJD'

den evenwel enkele die wel tijdens de bezetting in druk gereedgemaakt
waren doch eerst nadien verschenen, trouwens ook een niet zo gering aantal
werken die niet gedrukt werden maar die in gestencilde of zelfs louter overgeschreven exemplaren gingen circuleren. De meeste van die uitgaven
stammen uit de periode tussen de April-Meistakingen van '43 en september
'44, zij het dat de illegale bellettrie het toch ook in de hongerwinter tot een
aanzienlijke omvang bracht, alle moeilijkheden ten spijt. Van die moeilijkheden getuigde menig colofon, zo dat van de Nederlandse vertaling van een
Poolse legende ('De legende van Krakus en de draak') die, vertaald en geillustreerd door 'A. Nonymus' (J. H. van Eikeren) in opdracht van de uitgever F. G. Kroonder in 750 exemplaren gedrukt werd bij de Drukkerij
J. K. Srnit & Zn. te Amsterdam. 'Dit werkje', aldus het colofon,
'werd begonnen in de barre wintermaand van december 1944 en kwam, onder
bijna onoverkomelijke moeilijkheden, eerst in april 1945 gereed. Gebrek aan
stroom en lettermateriaal, een nijpend tekort aan voedsel en verwarming, razzia's
die de weg onveilig maakten, dit alles bracht steeds opnieuw wekenlange vertraging. Op een klein handpersje kon niet meer dan één pagina tegelijk worden
afgedrukt .. .'1
Dirk de Jong heeft in de geciteerde ondertitel van zijn bibliografie onderscheid gemaakt tussen 'illegale' en 'clandestiene' bellettrie. 'Illegaal waren',
schreef hij, 'het proza en de poëzie die rechtstreeks gericht waren tegen de
bezetter en zijn trawanten. Clandestien daarentegen was de 'normale' litteratuur die geschreven en uitgegeven werd door auteurs en uitgevers die zich
niet wensten te onderwerpen aan de door de bezetter gestelde voorwaarden',
bijvoorbeeld de aanmelding bij de Kultuurkamer.ê Die indeling is niet onjuist
maar wij willen er bij aantekenen dat, naar ons oordeel, datgene wat de
clandestiene en de illegale uitgaven van elkaar scheidde, minder belangrijk
was dan datgene wat hen verbond: de geest van verzet, zij het dat die geest
in de wereld van de boekhandel en de uitgeverij niet steeds vrij was van
mede-overwegingen die in het commerciële vlak lagen. Die mede-overwegingen ontbraken natuurlijk bij een illegaal bedrijf als 'De Bezige Bij' wat daar, toen men eenmaal voor de ondergedoken Joodse kinderen voldoende geld bijeen had, aan geld overbleef, werd aan de fondsen toegevoegd
waaruit auteurs en toneelspelers die zich niet bij de Kultuurkamer aangemeld
hadden, ondersteuning ontvingen.
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