














Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 boekhandel. Er leken mogelijkheden te zijn bij debuurman op nr. 204, een zaak in herenmode-artikelen, gedreven door de heer Van der Valk diegeen opvolger had. Het pandje van de andere buur-man, nr. 208, waar de herenkapper Nues huisde, waswel te koop maar bood te weinig ruimte. Tot resultaathebben deze uitbreidingspogingen niet geleid, medeten gevolge van de tijdsomstandigheden. Daaromwerd in 1 946 besloten tot een flinke verbouwing vanhet eigen pand. Het jaar daarop, in november 1 947,was het zo ver dat na een renovatie van 5 maandende winkel inclusief het kantoor erachter gemoderni-seerd heropend konden worden. In 1 963 bracht eenradicale verbouwing en uitbreiding van bedrijfsruimtenaar de eerste etage een ware metamorfose totstand. Ook de kelder (de DV-cave) werd toen ge-schikt gemaakt voor de verkoop. De feestelijke her-opening in november 1 963 kreeg een extra accentdoor de voordracht van Kees Fens over de lezer enzijn

boekverkoper. Toen de universiteit haar territori-um naar de Uithof ging verleggen, zijn er gedachtenontwikkeld ook daarheen te verhuizen, doch de af-stand tussen plannen en realiteit bleek te groot. Oorlogsjaren Een van de eerste maatregelen van de bezetter betrofde uithangborden die de aandacht van passanten enklanten plachten te trekken. Ze dienden allemaal ver-wijderd te worden, en ook het solide uithangbord vanDekker & Van de Vegt verdween van de gevel.Toen in de zomer van 1 940 het driemanschap Eintho-ven. Linthorst Homan en De Quay de NederlandscheUnie had opgericht, stuurde directeur M. van Rossumeen telegram naar laatstgenoemde: ,,Met volle sym-pathie de Nederlandsche Unie begroetend wil de uit-gever van Uw proefschrift en inaugurale rede gaarneook Uw eventuele geschriften verband houdende metUw nieuwe taak publiceeren&quot;. Kennelijk heeft eerderde persoonlijke relatie met De Quay dit aanbod inge-geven dan de doelstelling van de Unie.Tot aan 1 943 kon de

boekhandel vrijwel ongestoordzijn activiteiten voortzetten, zij het dat de bezetter deverkoop en het in voorraad houden van bepaalde boe-ken verbood. Daaronder vielen kinderboeken als,,Oranje Boven op Velsentin&quot; en ,,De Zoon van DikTrom&quot;, een boek van C. J. Kievit uit 1907, waarineen sneeuwbalgevecht tussen ,,Hollanders&quot; en,,Duitsers&quot; beschreven wordt dat slecht voor delaatsten afloopt. In het Nieuwsblad voor de Boekhan-del verschenen regelmatig lijsten van door de Sicher-heitspolizei en de SD verboden boeken. Daar warenveel boeken van joodse auteurs onder, maar ook ro-mans van Vestdijk. Welk boek ook verboden werd,als de Duitse controleurs kwamen kijken of het invoorraad was, vingen zij altijd bot.Er bleven voldoende titels voor de verkoop over, enmenig boekverkoper raakte in die jaren zijn winkel-dochters kwijt. Mooie boeken, van voor-oorlogsekwaliteit, werden voor speciale klanten en relatiesweggezet en dienden bij de toenemende schaarsteaan

levensmiddelen en goederen als gewild ruilmid-del. In november 1944 - toen er geen elektriciteit M. F. M, van Rossum, directeur Dekker & Van deVegt 1921-1966. zaterdag tot tien uur. Overwerk was geen uitzonde-ring, een royaal salaris wel, maar dat werd gecom-penseerd door een grote mate van arbeidsvreugde. Pand en huisvesting Details over Oude Gracht Tz. 42 zijn niet bekend; hetstamt uit de 16e eeuw en wordt vermeld in het regis-ter van transporten en plechten anno 1 580. Bij diver-se verbouwingen zijn oude betegelingen aan het lichtgekomen en gered van de ondergang. In het beginvan de 20e eeuw bestond de parterre uit een winkel,met daarachter een huiskamer. Daaraan grensde een,,plaatsje&quot;, waarachter nog een keuken was. Het in-terieur van de winkel bevatte twee toonbanken enlangs de wanden boekenkasten, met glazen schuif-deuren gesloten. Het bovenhuis was aanvankelijk bestemd als woon-huis voor de directeur en zijn gezin. De gave kluiskel-der was niet geschikt voor

opslag van boeken; wel isdeze in 1 933 een tijdlang verhuurd aan een groep ver-kenners. Aan de werfmuur hing een groot naambordover de volle breedte van het pand.Er zijn heel wat verbouwingen geweest, te beginnenop zolder met het bouwen van een dienstbodenka-mertje in 1928 (kosten f 135,-1). Zeven jaar laterwerd de gehele zolderetage verbouwd tot slaapka-mers. In 1941 werd dooreen bedrijfskundig adviseuraangedrongen op een ruimere behuizing voor de 100










