Keramisch Museum
Goedewaagen
Tegelhandel Heystee, tegeltableaus
uitgevoerd door de Hilversumse Plateel
Bakkerij (HPB) in Art Déco-stijl

Tegelhandel Heystee –Hilversums Plateel Bakkerij,
1930 en 1931, coll. Meentwick

Al in 1905 was Amsterdamse tegelhandelaar
Arnold Heystee één van de grootste
opdrachtgevers van de toen net uit
Amsterdam naar Hilversum overgebrachte
Plateelbakkerij Delft. Heystee zou in 1912
ook toetreden tot de directie van de fabriek.
Commercieel moet het bedrijf het niet
gemakkelijk gehad hebben. Nadat in 1912 de
NV PBD herstart werd, waren er na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
opnieuw explotatieproblemen.
In 1923 deden PBD-eigenaren Heystee &
Smit het bedrijf over aan meesterschilder
Nico Oosterhoff. Oosterhoff verliet het door
Gust Briegleb gebouwde fabriekspand van
de PBD aan de Laardeweg 125 en betrok een
nieuwe behuizing aan de Zeedijk 25 in
Hilversum.
Samen met Heystee’s vertegenwoordiger W.
de Jong probeerde Oosterhoff in 1928 zijn
geluk in Bussum in een voormalig pand van
de kolonie Walden van Frederik van Eeden.
Al na enige maanden keerde hij terug naar
Hilversum, nu om aan de Laardeweg 103 de
Hilversumse Plateel Bakkerij te stichten.
De gelegenheidstableaus uit 1930 en 1931
die het museum uit de collectie Meentwijck
in bruikleen kreeg, zijn opmerkelijk genoeg
niet als HPB afgemerkt, maar als Heystee.
De halverwege de jaren 20 door Heystee
uitgebrachte tegelcatalogus noemt de naam
HPB evenmin – het gepresenteerde werk is
onmiskenbaar door de PBD/HPB gemaakt.
Ook na Heystee’s eigen faillissement in 1932
en de herstart onder Eugêne Corsten in
1935 bleef de relatie van de tegelhandel met
Oosterhoff en na diens dood met zijn zoons
bestaan. Laatstgenoemden haalden in hun
tegeltableaus nooit de kwaliteit van hun
vader. Dat doet niets af aan de
herdenkingswaarde van die late tableaus.
Het Nederlands Tegelmuseum bezit
bijvoorbeeld een tegeltableau dat in
Hilversum in 1955 geschilderd werd naar
aanleiding van het 60-jarig bestaan van
kunsthandel Heystee. Tegel-uitgaven van de
HPB zijn opgenomen in de vitrine-collectie
van het Keramisch Museum Goedewaagen.

