Hoofdstuk 6 1976 -1998
Afscheid nemen en toch weer verder.
De 70’er en 80’er jaren gaan voorbij. De heftigste gebeurtenis is de verhuizing
van Boekbinderij en Cartonnagefabriek J. de Bie naar een industrieterrein.
Maar de tijd van het grote afscheid nemen begint ook. Met als sluitstuk het
( laatste?) “de Bie in de grafische industrie” bedrijf.

Afb. 1

Je moet er maar wat van maken…een terrasje voor het oude pand van Gebr. de Bie in de half
gesloopte Hoenderstraat. Utrecht 1981.

1976-1998
in 1981 is het zover….de gemeente Utrecht gaat beginnen met slopen in
het gebied achter het Leidseveer. Dag buurtje, dag Hoenderstraat…..
Er komen grote kantoorpanden voor in de plaats. Een zijstraat van de
voormalige Hoenderstraat mag in het nieuwe plan nog wel blijven
bestaan, als tochtgat tussen de nieuwe kantoorgebouwen.

Afb. 2

Door de Bie-van den Brink zet samen met de hr. Koch, bedrijfsleider, de
boekbinderij voort op een nieuwe locatie.

1976-1998
Tien jaar later ziet het buurtje
achter het Leidseveer er dan zo uit
van boven: kantoorgebouwen.
In de cirkel de voormalige
locatie van de Hoenderstraat nr. 27.
Net als in Zeist…veel beter…

Afb. 3

Het nieuwe adres is Steenovenweg 1,
op het industrieterrein Lage Weide
waar een deel van een
bedrijvencomplex in gebruik
wordt genomen.
Belangrijkste activiteit vanaf
dat moment : boekbinden.
Afb. 4
Het kartonnagewerk slinkt evenals het aantal
personeelsleden. Toch
gaan ze het hier nog een 15 jaar volhouden.

1976-1998
In augustus 1996 is het einde van Boekbinderij & Cartonnagefabriek
J. de Bie B.V. dan definitief een feit. De laatste directeur, zoon van de
vorige, kon de toen al behoorlijke concurrentie niet bolwerken en ging
ten onder. Het bedrijf was al niet echt groot meer. Er werkten nog 2 man.
Ik ben, toen ik de advertentie zag van het veilingbedrijf Troostwijk, nog
wel even door de ramen gaan kijken op een zondagmiddag. Achteraf had
ik minstens naar de kijkdagen moeten gaan. Jammer, gemiste kans.

Afb.6
Afb.5

Jan’s vrouw , Door van den Brink, blijft in de Harmelense bungalow
wonen tot haar overlijden in 2009.

1976-1998
In de tweede helft van de tachtiger jaren was het met werken ook wel
klaar voor Anton in Australië. Het bedrijf had het al die jaren prima
gedaan. Maar toch besloot Anton de zaak te verkopen. Daarmee was
het voor de “de bie-tjes” nog niet gedaan in de Australische grafische
wereld. Tony ging verder in een andere drukkerij en de dochter van
Tony is nog steeds actief als Graphic Designer.
Tony achter de snijmachine.

Afb. 7

Het bedrijfspand bestaat nog
steeds. Voor de googlemapsfans:
63 Middelton Road Dee Why ,
New South Wales.
Afb. 8

1976-1998
Anton en z’n vrouw maakten na hun pensionering mooie reizen.
Helaas werd hij in z’n laatste jaartjes ziek en overleed hij op 86 jarige
leeftijd. De achterblijvers hebben ter nagedachtenis een bankje met
plaquette geplaatst op zijn favoriete uitzichtplekje aan het einde van
de straat waar ze vroeger woonden.

Afb.9

afb10

Christina de Bie-van Schaik bereikte de respectabele leeftijd van 102 !!

Afb. 11

1976-1998
Een kleine 10 weken voor Anton, overleed Cees de Bie op 1 mei 1998.
Hij was toen al weer terug uit Spanje en
woonde in een verzorgingstehuis te Zeist.
Zijn laatste optreden was in februari, op de
radio, waar hij een steentje mocht bijdragen
in een item over demente bejaarden – muziek
therapie. Hij werd 90 jaar.

Afb.12

En daarmee leek er een definitief einde te zijn gekomen aan het
“Gebr. de Bie” bedrijf. Hoewel…..
Cees Robert , de oudste zoon van Cees kreeg in 1991 de
kartonnagekriebels en begon plannen te maken om een nieuw
bedrijf te starten : “Kartonnage de Bie”. Niet in Utrecht of omgeving
maar in het verre Noorden, zijn toenmalige woonplaats Bakkeveen.

1976-1998

Afb. 13

Na een tijd van veel plannen maken, de staf & kader
basiscursus van het KVGO doorlopen en een hoop
contacten op doen moest het gaan gebeuren. In het
eerste plan wilde hij op de deel van z’n boerderijtje
beginnen maar dat bleek toch niet echt geschikt.
Adb.14
Drukkerij Deddens uit Haulerwijk ging op dat
moment net verhuizen naar het oude pand van de
voormalige Drukkerij Overbeeke en had ruimte over. Lang verhaal
kort : Cees R. trok er bij in op de Energieweg nr. 10 te Roden .
De eerste machine : een Heidelberg Cilinder Automaat 46x64.
Op 15 oktober 1992 werd
het éénmansbedrijf “Kartonnage de Bie”
ingeschreven in het handelsregister
te Ljouwert.
Afb. 15

1976-1998
Eerste klanten waren o.a. Drukkerij Wolters-Noordhoff, een paar
drukkerijen uit de omgeving en uiteraard Drukkerij Deddens. De
hoofdmoot van het werk was stansen, rillen en perforeren van
offertemappen, folders en ander handelsdrukwerk. Uitgestoken
voelhorens richting oude kartonnageklanten in de bestek- en
zilverwerkindustrie leverden nog niet heel veel op. Maar toch, de eerste
doosjesorders van Hooijkaas in Schoonhoven en Van Veluw in Zeist zaten
er aan te komen.
De start verliep redelijk, de drukkerijen in
het noorden van Nederland liepen op dat
moment best aardig en in het toenmalige
verdienmodel werd de kreet “outsourcen”
geweldig popie jopie.
Maar pijnpuntjes zat ook, het blijft een
beginnend bedrijf. Eén van die dingen was
de wens om toch een eigen bedrijfsruimte te
hebben. Die kwam ook: in Bakkeveen vertrok Afb.16
een garagebedrijf, de ruimte kwam te huur en
halverwege 1993 was de eerste verhuizing een feit. Het nieuwe adres :
Kartonnage de Bie Boskleane 1 9243 JA Bakkeveen.

1976-1998
Na de verhuizing groeide het
klantenbestand aardig door.
Met hulp van Binderij Sietzema
uit Ureterp konden er wat
deuren geopend worden bij bv.
Drukkerij Necum in Drachten en
Drukkerij Van der Meer in
Oosterwolde.

Afb.17
Afb.18

In het najaar een nieuwe ontwikkeling: het bedrijf AKARTI ging failliet. Een
deel van de inventaris (veel oud materiaal en machines van “Succes Zeist”)
kwam via via in handen van Cees R. en verscheen vlot in Bakkeveen.

Afb. 19

Afb. 20

1976-1998
In de weken daarop volgden de POLAR snijmachine, de Jagenberg
vouwdozenplakmachine, een dozenopzet/omplakmachine , een KERMA
handdegel, de nodige kleinere machines, stansvormen en de halve
bedrijfsadministratie . En dan is na dik 20 jaar zomaar ineens een groot
deel van de voormalige Kartonnage “Succes” inventaris uit Zeist terug
in handen van Cees R. de Bie.

Hoe bijzonder wil je het hebben….
Op een deksel van de POLAR 105 EL
snijmachine stond nog een tekst die
Cees R. er zelf in 1965 opgeschreven had.
Bij de machinepapieren de
aanbieding/offerte van de Jagenberg
vouwdozenplakmachine gericht aan de
weledelgestrenge heer C. de Bie in 1967.
Afb. 21

Gevolg was wel een lange winter van opnieuw plannen maken, oude
klanten aanschrijven/bezoeken, machines plaatsen en……. werken.
Maar het liep totaal anders….de maanden die daar op volgden laten zich
het beste omschrijven als : “super slechte B-film”.

1994

Er valt veel over te vertellen maar doe ik niet. Héél in het kort….Cees R.
kreeg last van z’n lijf en ging halverwege april naar de dokter. Het bleek
foute boel en na een kort ziekbed overleed hij op vrijdag 13 mei 1994.

Afb. 22

