
Hoofdstuk  3  1946 -1952 

 

Weer opstarten, afbranden en emigreren. 

Redelijke chaos in deze jaren. Het hele land moet weer op gang komen en 

dat gaat niet altijd even goed. Ook bij de broertjes de Bie loopt het niet al te 

soepel maar het lijkt te gaan lukken. De boekbinderij/cartonnagefabriek 

komt langzaam weer op gang en op de Waterstraat begint Cees met de oude 

houtbewerkingsmachines en een nieuwe metaalpers een 

assemblage/speelgoedfabriekje. 

 

Maar na 3 jaar, net op het moment dat er weer wat uitzicht komt, gaat het  

mis…. Eindresultaat : ieder gaat z’n eigen weg. 

 

Afb. 1 



1946 

 Na de bevrijding volgt er een periode van ogenschijnlijke stilte.  

 

 Ze zijn waarschijnlijk druk  geweest met de wederopbouw en het  

 “hoe nu verder”. Na de oorlog waren er vanuit de overheid 

 ondersteuningsprogramma’s voor bedrijven die weer op gang geholpen 

 moesten worden. Daar zullen ze zeker gebruik van hebben gemaakt.  

 De bedrijfsnaam “Boekbinderij en Cartonnage-inrichting Gebr. de Bie” 

 verdwijnt in ieder geval uit het handelsregister want op de fles... De 

 boel werd uiteindelijk opgesplitst in tweeën. Het bedrijf op de 

 Hoenderstraat 27 gaat verder als “Boekbinderij en Cartonnagebedrijf 

 A. en J. de Bie “ ( Anton en Jan) en op de  Waterstraat 11 als “Fabriek 

 van metalen speelgoederen Gébie” (Cees) . De “Boekbinderij A. de Bie” 

 op de Amsterdamschestraatweg 243A blijft alleen op papier nog een 

 paar jaar bestaan. 

  

Afb. 2 

Afb. 3 



1947 

  

In januari is er dan eindelijk weer een teken van leven van de “de 

Bietjes” in het Utrechts Nieuwsblad. Anton en z’n vrouw krijgen hun 

derde kind  Marijke. Door van den Brink, de vrouw van Jan, gaat in het 

bestuur van de nieuw opgerichte afdeling Zuilen van de U.V.V. (Unie 

van Vrouwelijke Vrijwilligers). In juli zijn Anton en Jan weer op zoek 

naar personeel. De productie is kennelijk aardig op gang gekomen. Het 

naaiatelier start langzaam aan op, theemutsen zijn nog steeds dikke 

handel en de boekbinderij draait ook. 

De fotoalbums staan in ieder geval  alweer in de V&D reclames.  

 

Afb. 4 

Afb. 5 



1947 

  

 

 

 Ook op de Waterstraat 11 komt er beweging. De voormalige afdeling 

 houtbewerking wordt omgebouwd  tot speelgoedfabriekje. Volgens de 

 inschrijving is het een fabriekje voor metalen speelgoed maar er gaan  

 ook diverse houten items gemaakt worden.  Eerst maar eens in het land 

 op zoek naar een stevige excenter pers om vormen in blik en aluminium 

 te persen. 

Blik en zeker aluminium was nog niet 

zo makkelijk te krijgen. Uiteindelijk 

kon er, na een tijdje speuren, op de  

grote militaire verzamelplaats te  

Deelen een partijtje aluminiumplaat  

van oude Duitse Junkers vliegtuigen  

worden ingekocht.  Het museum  Deelen heeft nu nog een pallet in 

opslag….Bruikbaar blik werd gevonden op de oude bedrijfslocatie, de 

dan autosloperij aan de Daalseweg 255. 

Afb. 6 

Afb. 7 

Afb. 8 



1947 

  

Voor metaalbewerking werd de gezochte 

excenterpers gevonden. Wel weer nieuw 

personeel voor nodig…. 

 

 

 

 

 

 

Met een nieuw logo voor de handelsnaam 

”Gébie” en de eerste producten stond Cees 

in het najaar met een  stand  op de 48ste 

Jaarbeurs  in Utrecht .  

 

Op de beursaankondiging vooral  

metalen speelgoederen. Andere  

artikelen waren o.a.. houten tollen, 

vrachtwagens en stapelblokken. 

Het was een mooie stand tussen  

de vele concurrenten.  Speelgoed 

maken was populair na de oorlog.  

Met als gevolg wel een kleine  

prijzenoorlog. 

 
Afb. 9 

Afb. 10 

Afb.11 



1948 

 In de eerste jaren na de oorlog was, als je de krantenkoppen leest, de 

 economie wat ongeregeld.  Bedrijven zochten manieren om zo snel 

 mogelijk de oorlogsschade te boven te komen of uit de beslommeringen 

 van de gewone man een slaatje te slaan. Gevolg : maar al te vaak slechte 

 kwaliteit en/of woekerprijzen voor de geboden waar. Om de wild-west 

 praktijken wat in te dammen werden er prijsbeheersingsambtenaren 

 aangesteld die voortvarend te werk gingen.  Hier onder een stukje uit 

 het “Bijenkorfproces”. Daar gaat de winst uit je theemutsen…. 

 

En dit zal je anno 2020 ook niet meer 

tegenkomen in de krant, toch? 

Afb. 12 

Afb. 13 



1948 

 Anton en Jan zetten lekker door in 1948. De boekbinderij draait goed 

 en het cartonnagewerk neemt alleen maar toe. Vooral voor bv.  een 

 zilverfabriek als Gero in Zeist worden er veel nieuwe omplakte 

 (bestek)dozen gemaakt.  

Personeel blijft gezocht. 

In augustus een blijkbaar zeer geslaagd uitje met alle medewerkers. 

Het personeel bedankt in het Utrechts Nieuwsblad. 

Afb. 14 

Afb. 15 

Afb.16 



1948 

 Terug naar de Waterstraat. Want  hier 

 grote bedrijvigheid. 

 De beurs was een succes en de Gébie 

 speelgoederen verspreidden zich in 

 het land en daar buiten. In de 

 sinterklaasgeschenken advertenties 

 van de  HEMA staan meerdere Gébie 

 artikelen. Van dit speelgoed is nog 

 wel het één en ander te vinden heden 

 ten dage op bv. Marktplaats maar ook 

 in musea. Wat dan? 

  

 Om te beginnen gewone simpele 

 houten priktollen. Makkelijk te 

 maken op een houtdraaibankje en 

 toen nog populair op het schoolplein.  

Afb. 17 

Afb. 18 



1948 

 Er waren in die tijd veel fabrikanten van houten speelgoed. Een merk 

 met nu hoge verzamelwaarde is ADO met ontwerpen van Ko Verzuu. Het 

 mag duidelijk zijn dat deze ontwerpen met subtiele wijzigingen door 

 andere merken nagemaakt werden. Zo ook Gébie.  Deze stapelblokken 

 zijn een kopie van de ADO set met dit verschil dat de kleurstelling net 

 iets anders is en er één blok minder is. Wel heéééeeel  moeilijk te vinden 

 nu….. 

  

Ook opvallend…alle houten 

speelgoedmerken hebben ineens een op 

gespijkerd rond plaatje ter grootte van 

een euro als merkteken, net als ADO….. 

Afb.19 

Afb. 20 

Afb. 21 



1948 

Houten vrachtauto’s werden door de diverse fabrikanten veel gemaakt 

in vele modellen.  Gébie deed hier dapper aan mee.   

Aan de onderkant een 

Gébiestempel met een 

artikelnummer. 

Takelwagens ….ADO, OKWA 

en natuurlijk Gébie. 

 
Ado  OKWA 



1948 

 Nog een item dat in vele versies verkrijgbaar was. De melkwagen. 

 Hieronder ADO , OKWA en SIO 

Dit is wat Gébie er van maakte. Stuk simpeler in constructie. De 

linker stond een paar jaar terug op een veiling in Londen. De rechter is 

overgeschilderd en er is, niet echt netjes, een trek/stuurplankje aan 

vast getimmerd. Dit exemplaar kocht ik op Marktplaats. 

Afb. 22 

Afb. 23 

Afb. 24 



1948 

 Hennie’s keuken. Vernoemd naar de dochter van Cees. Dit is wel een 

 origineel Gébie product. Een kinderkeuken garnituurtje gemaakt uit 

 aluminium en blik. Er zijn  meerdere variaties, in een kartonnen doos of 

 vastgezet op een bedrukte kaart. Redelijk veel verkocht in 

 speelgoedwinkels en bij de HEMA in de sinterklaascollectie. 

Afb. 25 

Afb. 26 

Afb. 27 



1948 

 Deze twee kaarten zijn te zien in musea. 

Deventer  

Speelgoed & Blikmuseum. 

Terschuur 

Oude ambachten & Speelgoed 

museum. 

Gifvrij zuiver deutschflugzeugaluminium maar wel roestend blik van 

autosloperij H. Best….. 

Afb.28 

Afb. 29 



1948 

 De doos versie no.1 van Hennie’s keuken had twee pannetjes, een 

 soeplepel, schuimspaan en 4 borden. De inhoud werd  met naald en 

 draad vast gezet op de bodem van de doos. Opvallend, deze doos is 

 hooguit 2 jaar in productie geweest maar had wel 2 verschillende versies 

 drukwerk. Dat was net na de oorlog toch echt niet goedkoop. 

  

 

Afb. 30  



1948 

In een veilinghuis te Cleveland USA dook dit poppenhuiswinkeltje op. 

Aan onderzijde gemerkt met een stempel….het Gébiestempel….. 



Wat er daadwerkelijk zelf aan metalen speelgoed werd geproduceerd op 

de Waterstraat is niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk alleen de kleinere 

onderdelen en de “Gébie” merkplaatjes. Er waren machines aanwezig 

hiervoor maar het lijkt erop dat er veel uit Duitsland ingekocht werd. Op 

foto’s van de jaarbeursstand in 1947 heb ik ooit ook bromtollen en een 

fornuisje gezien. Helaas zijn deze foto’s verloren gegaan, wat het zoeken en 

kopen van Gébie producten heden ten dage knap moeilijk maakt. 

Bovendien kent bijna geen verzamelaar het merk. 

 

De verpakking en waarschijnlijk het drukwerk  

ook was natuurlijk afkomstig van  

Boekbinderij & Cartonnagefabriek A. en J. de Bie. 

 

Het houten speelgoed werd op de Waterstraat  

en Hoenderstraat gemaakt en bewerkt. Voor het  

lakken was een celluloselakkerij achterin het pand op de Waterstraat.   

 

  

Volgens de verhalen was er altijd veel volk op de been op de Waterstraat 

nummer 11. Er zat nog al wat assemblagewerk aan het maken en 

verpakken van het speelgoed. Dat werd toen der tijd hoofdzakelijk door 

goedkoop, jong personeel gedaan en die waren zat te vinden in de 

Utrechtse volksbuurt Wijk C. 

1948 

Afb. 31 



1948 

 Kortom, alles loopt op rolletjes in 1948. Om het compleet te maken 

 krijgen Cees en z’n vrouw in september er nog een zoon bij : Cees Robert. 

 

 Maar dan wordt het 01 december….  Cees stapt ‘s middags op Utrecht 

 Centraal in de trein richting België en krijgt na aankomst in Brussel 

 slecht bericht. 

Groot nieuws op de voorpagina van het U.N. 

02 december 1948. Een prachtig stukje 

verslaggeving van een toch wel behoorlijk 

drama met grote gevolgen voor de komende 

jaren.  En de reden dat Cees tot z’n 90ste  bij 

problemen bleef zeggen : “brand is erger….” 

Afb. 32 



1948 

  

Afb. 33 



1948 

  

De Magirus ladderwagen die van 1926 tot 

1964 dienst deed bij de gemeentelijke 

brandweer van Utrecht. 

Afb. 34 

Afb.35 



1949 

 Dit jaar zal op de Waterstraat begonnen zijn met aanvegen, brandschade 

 repareren en weer door.  Maar het was nog niet klaar. In februari was 

 het weer raak : 

  

Deze keer allemaal niet zo spannend, maar toch. Er wordt wel 

doorgewerkt, in september verschijnt er zelfs een serie 

personeelsadvertenties. 

Maar het telefoonboek van 1949 laat zien dat er wat verandert. 

Cees heeft er min of meer de brui aan gegeven en Gébie/Waterstraat 11 

wordt opnieuw onderdeel van Gebr. A. en J. de Bie. 

Afb.36 

Afb. 37 

Afb.38 



1949 

 Op de Hoenderstraat loopt het gewoon door. Hoewel…. Anton heeft 

 een nieuw idee: hij  heeft serieuze plannen om  met het hele gezin te 

 emigreren naar Australië en daar een eigen Boekbinderij/Kartonnage 

 op te zetten. Hij wil er een tijd tussenuit en in de omgeving van Sydney 

 op zoek naar een goede vestigingsplek. Om de financiering rond te 

 krijgen verkoopt hij o.a. z’n kajuitjacht. 

De boekbinderij A. de Bie wordt definitief uitgeschreven. 

Afb. 39 

Afb.40 

Afb. 41 



1949 

 Jan raakt dus op korte termijn z’n vennoot en (mede)vakman in het 

 bedrijf kwijt en heeft hiermee toch wel een probleempje. Als een speer 

 op zoek naar nieuw personeel dus maar weer. 

Afb. 42 

Afb. 43 



1950 

 Ook in 1950 blijven de personeelsadvertenties in het Utrechts 

 Nieuwsblad verschijnen. Voor beide vestigingen. 

 

Persoonlijk vind ik dit toch wel een toppertje…. 

Afb. 44 



1950 

 Maar de producten blijven vooralsnog het zelfde. Foto albums, 

 bestekverpakkingen in verschillende soorten en maten en uiteraard de 

 theemutsen 

De enige interieurfoto die ik heb 

van de Hoenderstraat: de 

Perfecta planosnijmachine. 

Afb.45 

Afb. 46 

Afb. 47 



1950 

 In het voorjaar was Anton druk bezig met zijn emigratievergunning. 

 Het is nog een hele klus om dat land binnen te komen.  

Maar in juni is het stempel gezet. Tot 

besluit neemt in oktober een goede 

vriend van Jan en Anton het aandeel 

van Anton in de vennootschap Fa. A. 

en J. de Bie over. Alles geregeld. 

Afb. 48 

Afb. 49 



1951 

 Begin dit jaar vertrekt Anton naar Sydney om werk te zoeken en de 

 grote verhuizing van z’n gezin voor te bereiden. Hij vindt een job in de 

 gemeentelijke drukkerij, huurt een huis en begint de voorbereiding voor 

 de bouw van een eigen huis. 

Ondertussen in Utrecht 

loopt het niet helemaal 

zoals Anton het had 

bedacht. 

De termijnbetalingen die 

de verse vennoot aan zijn 

vrouw zou doen gaan 

mis. Christina is in juli 

genoodzaakt alvast e.a. 

te koop aan te bieden in 

het U.N.  

Jan zal zich achteraf wel niet helemaal 

lekker hebben gevoeld met z’n nieuwe 

vennoot in het bedrijf. Hij zet er in ieder 

geval in dit jaar wel flink de schouders 

onder om de Fa. A. en J. de Bie verder op 

te bouwen. 

Afb. 50 

Afb. 51 



1951 

    Ondertussen is de ontmanteling van Gébie in 

    volle gang. In februari is er een verkoop  

    van alle metaalbewerkingsmachines die er  

    nog stonden voor het metalen speelgoed.  

    Enige maanden later wel weer   

    personeelsadvertenties voor dat adres…wat  

    er nog gedaan werd? Houtbewerking,  

    opslag? 

Jan gaat op de Hoenderstraat wel door 

met zoeken naar personeel. 

Afb. 52 

Afb. 53 



1952 

 Cees was waarschijnlijk behoorlijk aangedaan door de brand en alle 

 navolgende toestanden met z’n onderneming Gébie. Privé ging het ook al 

 niet best. In augustus ging hij in scheiding, in die tijd echt wel 

 een dingetje. Nog geen maand later volgt er een executieverkoop van 

 het pand op de Waterstraat. Anderhalf jaar later is er dan het 

 definitieve einde van Gébie in het handelsregister. Cees heeft even 

 genoeg van de grafische wereld….. 

Afb. 54 



1952 

  

Het pand aan de Waterstraat 11 wordt verkocht aan ene hr. de Rijk. Een 

jaar later is pand onder beheer van Visgroothandel Marijn. Nog later  

staat het lange tijd leeg. In 1980 sterft het voor wijk C best wel 

historische pand samen met nr. 13 een roemloze dood door toedoen van de 

sloopzuchtige gemeente Utrecht. Na groot archeologisch onderzoek in de 

bodem staat er nu een nieuwbouw in oude stijl, het wegloophuis.nl . 

 

Op de Hoenderstraat gaat het leven gewoon door. De beroemde bakfiets 

gaat de deur uit. Er komt een busje. De meisjes op de plakafdeling hebben 

het koud.. 

 

 

Afb. 55 

Afb. 56 


