
Hoofdstuk 2   1940-1945 

 

De oorlogsjaren. 

Gedurende de eerste twee oorlogsjaren lijkt het allemaal nog te doen. Er zijn 

natuurlijk problemen maar met wat aanpassingen en Utrechts verstand 

draait het bedrijf de eerste oorlogsjaren aardig door.  

 

Na 1943 gaat het door verschillende oorzaken definitief mis.  Met als gevolg 

dat in mei 1945 het familiebedrijf in brokstukken op straat ligt. 

De oudste broer is flink gewond in het ziekenhuis terecht gekomen, de 

jongste probeert met kunst en vliegwerk nog iets van het bedrijf te redden en 

waar is/wat doet de middelste broer tijdens en na de bevrijding? Geen idee, 

hij heeft in die periode geen sporen nagelaten….. 

 

Afb. 1 



1940 

 

 

 

 Tot mei kabbelde het door zoals in het voorafgaande jaar. 

 Na de capitulatie wel een dikke mazzel : er bleek een  “vergeten” 

 wagonlading Cretonne op het spooremplacement in Utrecht te 

 staan…Opgekocht en nog lange tijd plezier van gehad.  

 Jan de Bie had tijdens de mobilisatie een beetje genoten van het  

 militaire leven aan de kust en kwam al snel terug in Utrecht. Anton 

 en Cees hielden het bedrijf gaande.  

De personeelsadvertenties in het 

Utrechts Nieuwsblad bleven ook.  

Afb. 2 

Afb. 3 

Afb. 4 



1940 

 Broer Cees was zoals eerder gezegd druk met de commerciële kant van 

 het bedrijf. Hij was met  gebruik van zijn ervaring als 

 handelsreiziger /vertegenwoordiger aardig op dreef gekomen. De eerste 

 producten, vooral fotoalbums, lagen met sinterklaas ‘39 bij de HEMA. 

 In 1940 gingen ze ook gebruik maken van de handelsnaam  “Gébie” .  

En direct inspelen op de nieuwe situatie : in juni verschijnt de eerste 

advertentie voor de “Gébie pannenwarmer” In het Utrechts 

Nieuwsblad. 

Afb. 5 



1940 

 Eigenlijk is de pannenwarmer een kruising tussen de ouderwetsche 

 hooikist, kookzak en theemuts. Een pan leuk verpakken in een 

 cretonne bloemmotiefje, iets roepen over “patent” en klaar is Cees. 

 Toch leuke handel zo in het begin van de oorlog en ze gingen er flink 

 mee de boer op. In kranten uit het hele land staan advertenties van 

 speciaalzaken met de “Gébie pannenwarmer” in de aanbieding. 

Over dat “patent” is overigens niks 

meer te vinden in de archieven. 

Ook niet over het andere patent 

van de concurrent…….. 

Afb. 6 

Afb. 7 



1940 

  

Want wie heeft die pannenwarmer nou eigenlijk bedacht ? 

Op de Amsterdamschestraatweg zat een bedrijf genaamd 

A.D.U.  Daar werden diverse cretonne en Chintz artikelen 

gemaakt, een regelrechte concurrent van de Gebr. de Bie 

dus. In een krantenartikel begin juni 1940 claimde de 

eigenaar ongeveer tweederde van de hele 

theemutsenindustrie in handen te hebben en introduceerde 

hij “zijn” uitvinding : “de kookzak”.  

Hij verkocht ze via de detailhandel. 

Maar hoelang? Er is weinig van terug 

te vinden. Ook lijkt het er op dat het  

bedrijf de oorlog niet doorstaan heeft. 

Hier onder het betreffende artikel uit  

het U.N. van 6 juni. Hr. Duynstee bleek later  

in de oorlog ineens druk met hele andere 

zaken…Over A.D.U. geen woord meer.                   

De advertentie van de Gebr. de Bie kwam op 

29 juni in de krant. De Gébie pannenwarmers 

bleven in ieder geval nog lang in de handel. 
Afb. 8 

Afb. 9 



`1940 

Afb. 10 



1940 

 Al snel werd het voor de winkeliers moeilijker om hun

 handelswaar in te kopen. De handelsreizigers verenigden zich en 

 organiseerden in samenwerking met de Kamers van Koophandel in het 

 land zogenaamde noodbeurzen. Simpel, gewoon een tafel met een 

 bedrijfsvertegenwoordiger en wat waar. De geïnteresseerde 

 winkelier kon zo z’n inkopen  doen. 

  

 

Afb. 11 



1940 

 Het idee bleek een groot succes en vanaf juli werden er in de grotere 

 steden in het land soms maandelijks noodbeurzen opgezet. 

 

Uiteraard waren de gebr. de Bie 

erbij…..het hele land door, hoppa. 

Afb. 12 

Afb. 13 



1941 

 De noodbeurzen gingen in 1941 niet lang door. Vanaf het eind van het 

 eerste kwartaal waren er helemaal geen aankondigingen meer te 

 vinden in de kranten.  

Blijkbaar niet meer noodzakelijk…. 

of had de bezetter er iets tegen? 

Afb. 14 

Afb. 15 



1941 

 De pannenwarmers zijn het hele jaar door nog overal in de verkoop.  

Maar alleen via de 

detailhandel. Gebr. de Bie 

plaatst zelf geen 

advertenties meer. 

Afb. 16 

Afb. 17 

Afb. 18 



1941 

 De oorlog begon de samenleving te veranderen. De vraag naar luxe 

 huishoudelijke spulletjes werd minder. Ook de grondstoffen waren 

 slechter verkrijgbaar. Papier en karton, metalen en stoffen werden 

 door de bezetter steeds vaker ingepikt. Het enige wat tot dat moment 

 goed vindbaar bleef was hout. De Gebr. de Bie hadden al houten 

 speelgoed in hun assortiment maar besloten er meer werk van te 

 maken.  Er werd een houtafdeling opgezet en extra personeel gezocht. 

Privé leek het bij de broers rustig. Anton en z’n vrouw kregen hun 

tweede kind, Hettie.  Cees en Anton woonden met hun gezinnen naast 

elkaar in de Zilvergeldstraat te Zuilen.  Jan had een woning op de J.M. 

de Muinck Keizerkade en sjanste met de cheffin van de plakafdeling. 

Afb. 19 



1942 

 In 1942 wordt het in de privésfeer iets anders bij de broertjes de Bie.  

 Februari is voor Jan een feestmaand. In de eerste week in 

 ondertrouw en aan het eind van de maand z’n huwelijk met Door van 

 den Brink.  Beide zijn ze actief in het Zuilens verzet. Jan is 

 waarschijnlijk via zijn legerperiode in het verzet terecht gekomen 

 en wordt lid van de OD. Al snel na hun huwelijk krijgen ze een Joods 

 onderduikmeisje in huis. Ook broer Cees huisvest een Joods meisje. 

 

 Waarom is (nog) niet helemaal duidelijk maar zeker is dat de broers een 

 kajuitbotenbouwproject begonnen. Waarschijnlijk in de kelder van 

 hun bedrijfsgebouw. Botenbouwen was niet helemaal onbekend in de 

 familie de Bie. Hun opa Jan was zijn hele leven schuitenmaker op een 

 klein werfje aan de Gruttersdijk. De werktekening was van de na de  

     oorlog bekend geworden  

     platbodemjacht ontwerper    

     hr. J.K.Gipon. 

 

Afb. 20 

Afb. 21 



1942 

 Ze bouwden in een kleine ruimte twee kajuitjachten naast elkaar. Het   

 project was door gebrek aan materialen en tijd pas na de oorlog gereed. 

En ondertussen bleven de 

personeelsadvertenties in de krant ook 

verschijnen. Kennelijk moeilijk te vinden 

die leerlingen…aan de extra aanlokkelijke 

arbeidsvoorwaarden te zien… 

Afb. 22 

Afb. 23 



1942 

 Deze lakspuiters en houtbewerkers waren vooral nodig voor het 

 vervaardigen van het houten speelgoed, theemuts handvaten en andere 

 “houtgoederen” die ze maakten.  Het speelgoed is herkenbaar  door z’n 

 eenvoud. De grote houten speelgoedmerken als ADO,  Nooitgedagt en 

 OKWA waren veel gedetailleerder in bv. raampjes en wieltjes. Wat er 

 allemaal gemaakt is door de Gebr. de Bie is helaas niet meer exact te 

 achterhalen. Er zijn geen folders enz. te vinden. Het is wel bekend dat het 

 meeste gemaakt was voor  “de goedkopere sector” o.a. Hema speelgoed. 

 Andere vraag is of dit houten speelgoed ook onder de naam Gébie 

 verkocht werd. Na de oorlog in ieder geval wel.  

 Zoon Tony van Anton en Christina de Bie met een houten treintje. 

 

Afb. 24 



1942 

 Maar de productie moest wel op gang blijven. Broer Cees ging zo 

 veel mogelijk op pad met z’n handelswaar. De (nood)beurzen waren 

 voorbij, de detailhandel adverteerde nog wat maar verder was het stil. 

 Hoewel…bv. de HEMA bleef wel trouw afnemer. Om de boel wat op te 

 peppen organiseerde Cees dan zelf maar iets beursachtigs in diverse 

 hotels/zaaltjes in het land. 

Afb. 25 



1942 

    Al dat reizen was in die tijd niet echt 

    makkelijk. Met de auto ging niet want er 

    was geen brandstof dus alles moest met de 

    trein. Koffers vol monsters mee en je 

    persoonlijke spullen er bij. Hoop sleperij.  

    Daarom op zoek naar een oplossing. 

    Bijvoorbeeld een monsterkamer annex 

    overnachtingsruimte in Amsterdam want 

    daar zetelde het hoofdkantoor van de 

    HEMA. 

Er werd al snel wat gevonden. Het 

souterrain van Reclame Bureau 

Pätz aan het Rokin. Het gebouw is 

nu het hotel Rokin, het souterrain 

eetzaal. Op de gevel staat de 

originele naam van het pand : De 

Blaeuwe Arent.   

 

En Amsterdam leek ook een mooi 

tussenstation voor de 

onderdelenvoorziening  

van de botenbouw. 

Afb. 26 

Afb. 27 Afb. 28 



1943 

 Erg geheim was het in ieder geval allemaal niet daar op het Rokin. De 

 toonkamer stond gewoon in het telefoonboek. 

 

 

 

 

 En het beviel hen kennelijk niet helemaal …of ze wilden gewoon 

 wat voor zichzelf hebben, zonder pottekijkers….Er verscheen  weer een 

 advertentie in de Telegraaf. Maar niks gevonden. 

Wat wel gevonden werd was een 

nieuwe werklocatie in Utrecht 

voor de afdeling houtbewerking : 

Waterstraat 11, Wijk C. 

Afb. 29 

Afb. 30 

Afb. 31 



1943 

 Dit pand had al een aardige geschiedenis achter de rug. Het was tot 

 1918 in gebruik als volksgaarkeuken/logement, daarna 

 confectiefabriek de Vries, in 1926 werd het de sigarenfabriek van dhr. 

 Piet Vermeulen en van 1930 tot 1940 de werkplaats van dhr. Van Veen, 

 de grootvader van de ons bekende Herman van Veen. 

Maar vanaf nu zou het zo’n 8 jaar 

in bezit zijn van de Gebr. de Bie. 

De afdeling houtbewerking. En 

later meer…. 

Afb. 32 



1943 

  

Uiteraard meteen een telefoonnummer met boekvermelding want we 

moeten wel bereikbaar zijn. 

En niet te zuinig met het aanwerven van personeel… 

Nr. 11 van boven (met het 

bijna platte dak). 

Afb. 33 

Afb. 34 

Afb. 35 



1943 

 Gedurende dit jaar werd het leven steeds 

 lastiger. Zo kwam er een verplichte 

 tewerkstelling voor mannen van 17-40 jaar 

 die de broers moesten zien te ontduiken. 

 Alle drie waren ze op één of ander manier 

 betrokken bij verzetswerk en/of hadden ze 

 onderduikers in huis. Voor het bedrijf 

 werden beperkingen opgelegd in de 

 productiemogelijkheden. En grondstoffen 

 waren nagenoeg niet meer te vinden.  Er 

 moest toch ergens van geleefd worden…. 

Sinterklaas 1943. Opa en oma de Bie, 

de 3 vrouwen met kindertjes, de 

onderduiker(tje)s, Cees, Anton en 

waarschijnlijk Jan als Sint of 

fotograaf. 

 

Na dit feestje zal het minstens 15 jaar 

duren voor dat alle rust weer 

enigszins is teruggekeerd. De drie 

broers hebben dan elk hun eigen 

grafische bedrijf.  

Afb. 36 

Afb. 37 



1944 

 En het werd stil rond om het bedrijf. Er verscheen het hele jaar geen 

 enkele personeelsadvertentie of reclame voor pannenwarmers in de 

 krant.  

 Enige spoor van Anton is een kleine advertentie in het U.N. waar hij 

 voor z’n gezin een werkmeisje vraagt. 

Wat wel zeker is, is dat Anton bezig was met illegale krantjes en in het 

bedrijf verstopruimte bood voor wapens, fietsen en radio’s. 

 

Cees lijkt om tot nu toe onduidelijke redenen uit huis (en zo’n beetje 

permanent) te bivakkeren in de Toonkamer op het Rokin 73 te A’dam. 

In april plaatst hij tot twee keer toe een advertentie in de Telegraaf met 

naam en toenaam. Dus stiekem zat hij daar nog steeds niet.  

Raadselachtige advertentie ook……. Wie zoekt er nou een tent terwijl 

het land niet echt in vakantiestemming lijkt? En zo mooi was het 

voorjaar 1944 ook niet. Pas eind mei een paar dagen boven de 15 

graden…   

 

Afb. 38 

Afb. 39 



1944 

 Jan heeft grotere problemen aan z’n hoofd. Hij is intussen dieper in het

 Zuilense verzet geraakt (kwartier IV) en daarmee lopen de risico’s op. 

 Het gaat dan ook mis. Op 2 mei wordt hij verraden en moet hij samen 

 met z’n vrouw en onderduikmeisje midden in nacht er als een haas 

 vandoor. Na een week omzwerven is het meisje ergens ondergebracht 

 en vertrekken Jan en Door richting Friesland waar ze de rest van de 

 oorlog onderduiken. Jan gaat werken bij een garagebedrijf in een klein 

 dorpje. 

Helaas heb ik niet kunnen achterhalen waar dat precies geweest is. 

Afb. 40 



1945 

 Eind 1944 en de eerste maanden van  1945 is een tijd van wat raadsels.   

 In januari verschijnen er ineens in de diverse legale (=vaak foute) 

 kranten advertenties op van A. de Bie , ik neem aan Anton. Reacties naar 

 de Amsterdamschestraatweg nr. 243A.    

Direct na de bevrijding kwamen er 

personeelsadvertenties uit naam van 

“Boekbinderij A. de Bie”.   

Afb. 41 

Afb. 42 



1945 

 Eén van die advertenties verschijnt op 09 feb in nota bene “Het nationale 

 dagblad : voor het Nederlandsche volk “  , een NSB-blad (?)  deze 

 advertentie.  Het is natuurlijk wel één van de weinige bladen waar je 

 nog enigszins de kans hebt iets te vinden…. 

 

Het lijkt een reddingspoging/ afleidingmanoeuvre van Anton om iets 

van het bedrijf overeind te houden. En voor de zekerheid heeft hij een 

tweede bedrijfje gestart voor als “gebr. de Bie” definitief omvalt. 

Iets met kindertjes, brood en plank? 

 

Afb. 43 



1945 

 In mei Utrecht in feeststemming want bevrijding. Maar op de J.M. de 

 Muinck Keizerkade liep het allemaal iets anders dan verwacht.  

Jan kwam, denkende dat het wel weer veilig was, vlak voor de 

bevrijding terug naar huis uit Friesland. Dat liep fout af. Hij werd bij 

thuiskomst op de J.M. de Muinck Keizerkade min of meer opgewacht 

door een paar overijverige politieagenten in hun nadagen en een 

tamelijk hevig gevecht barstte los. Jan ontliep ze uiteindelijk maar 

was zwaar gewond.  

Afb. 44 



1945 

Zoals het nu lijkt (ik zoek nog steeds naar informatie uit deze tijd) was 

bij de bevrijding het bedrijf “Gebr. de Bie” zo goed als leeg. Anton had 

gezocht naar machines en was voor de zekerheid naast “Gebr. de Bie” een 

nieuw klein boekbinderijtje begonnen op de Amsterdamsestraatweg.  

Jan heeft lange tijd in het ziekenhuis doorgebracht en heeft één arm 

nooit meer goed kunnen gebruiken.  

 

Jaren later kwam er een verhaal 

naar boven over een ingemetselde  

DKW op de Hoenderstraat en waar 

Cees een tijd mee reed na de oorlog.  

De beide kajuitjachten hebben het  

overleefd en hebben na afbouw nog  

lang gevaren op de Loosdrechtse- en  

Vinkenveenseplassen. Eén voer  

onder de naam “de drie gezusters”.  

 

 

De draad werd zo goed en zo kwaad als het ging weer opgepakt. Alweer 

iets met kindertjes, brood en  plank. 

Afb. 45 


