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VOORWOORD
e ontdekking en ontwikkeling van het fenolhars
bakeliet door de in België geboren Leo Baekeland is ongetwijfeld een
mijlpaal in de geschiedenis van de wetenschap en de technologie van de
twintigste eeuw.
Baekeland was een genie. Hij was niet alleen een goed
onderlegde en systematisch werkende wetenschapper, maar hij was ook
een zakenman met een scherp inzicht en met durf. Eerst en vooral
beschikte hij over visie en hij was niet ver van de waarheid toen hij zijn
nieuwe produkt omschreef als 'het materiaal van duizend toepassingen’. Hij
was ook praktisch. Hij vond dat het beter was om degenen die inbreuk
pleegden op zijn patenten, over te halen om samen met hem de markt te
veroveren, dan om hen met jarenlange en dure processen te achtervolgen.
De term 'Bakeliet’ noopt tot voorzichtigheid. Zoals we
weten, is de naam een door de uitvinder zelf bedacht handelsmerk. Maar
hij werd ook gebruikt als naam van het bedrijf, d.w.z. de Bakelite
Corporation en Bakelite NV. Ingewikkelder werd het toen de gigant Union
Carbide Corporation (VS) het bedrijf van Baekeland overnam. Omdat men
heel goed begreep dat deze merknaam een enorme waarde
vertegenwoordigde (hij was in de hele wereld bekend en werd overal
gerespecteerd), werd hij ook gebruikt om andere soorten kunststof als
polytheen en PVC aan de man te brengen.
De merknaam had zoveel succes en verspreidde zich zo

snel, dat hij evenals Hoover en Sellotape een algemene betekenis kreeg.
Met andere woorden: vele vormen die als 'bakeliet' worden aangeduid,
kunnen heel goed van fenolmateriaal gemaakt zijn door een fabrikant die
niets met het Bakelite-bedrijf te maken had.
De fraaie kunstvoorwerpen die deze bladzijden sieren, zijn
voor verzamelaars over de hele wereld een bron van vreugde - en terecht.
Toch vormen zij slechts 'het topje van de ijsberg’. Naast de gegoten
vormen werden bakelietharsen ook toegepast voor het zogenaamde
bakelietlaminaat - vellen papier of textiel die met een dunne harslaag
werden doordrenkt en die in talloze verschillende vormen konden worden
gestanst of gesneden. Door hun stevigheid en uitstekende eigenschappen
op het gebied van elektrische isolatie werden zij uitermate belangrijk voor
het zich snel uitbreidende telefoonnet, voor de veilige overbrenging van
elektriciteit en de fabricage van radio’s. De vloeibare harsen werden in
enorme hoeveelheden toegepast voor verf, vernis en lak en werden een

onmisbaar onderdeel bij de fabricage van de remvoering van auto’s,
slijpschijven en allerlei soorten gietharsen, lijmsoorten en bindmiddelen.

Een dergelijk 'onder één kap'-gebruik rechtvaardigt in zijn

totaliteit meer dan voldoende Baekelands stelling dat het om 'materiaal van

duizend toepassingen’ ging, maar het leverde ook een indrukwekkende

bijdrage aan de snel groeiende industrieën van die tijd: auto’s, elektriciteit
en radio/telecommunicatie. Baekeland draagt terecht de titel 'Vader van de
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’Pic’-camera, model

gecamoufleerd is als

870468. Niet alleen

zakhorloge. De vorm is

een leuke echo van de

praktisch en men kan

ronde vorm van de Ek-

hem makkelijk in een

co- en RCA-radio’s;

vestzakje laten glijden.

het toestel doet ook

Styreen, eind jaren

denken aan de Tikka-

veertig.

spionagecamera, die

kunststofindustrie’ en zijn uitvinding komt het succes toe dat zij toen en
ook tegenwoordig nog geniet. Van bakeliet loopt een rechte lijn naar de
kunststofmaterialen van het ’poly-tijdperk’, o.a. polytheen, polyvinylchloride
en polystyreen, zonder welke de wereld zoals wij die kennen haast niet
meer denkbaar is. Vormen van bakeliet en de procédés waarlangs ze tot
stand komen, zijn vanuit de gezichtshoek van de vroegere fraaie
gebruiksvoorwerpen van natuurlijke en halfsynthetische vormmaterialen een
historische stap voorwaarts. Zoals de nu volgende bladzijden laten zien,
kunnen zij ook esthetisch fraai, functioneel en in hoge mate aantrekkelijk
zijn voor een verzamelaar. En dit boek zal deze interesse zeker bevorderen.

Percy Reboul, voorzitter van de Plastics Historical Society
Londen, 1991
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INLEIDING
I n 1907 vond Leo Hendrik Baekeland, een Belgische

chemicus die in New York werkzaam was, de eerste volledig synthetische
kunststof uit. Het was een thermohardend fenolhars, dat in 1907 onder de
naam 'bakeliet' werd gepatenteerd. De ontdekking was van groot belang
en gaf in feite de aanzet voor de moderne kunststoffenindustrie, maar de

populaire opvatting 'En God zei, "Laat Baekeland zijn" en het was allemaal
kunststof’ is niet helemaal correct. Zoals zo vaak bij ingrijpende

uitvindingen was er door anderen onmisbaar voorwerk geleverd voordat

Baekeland door het onderwerp geboeid raakte.
Bakeliet is een produkt van de twintigste eeuw, maar de
Klassiek verkoopjargon

eind jaren veertig. De
industriële produktie
werd omgebouwd om
bij te dragen aan de
strijd tegen de Duit
sers, maar na de oor
log barstte de consumptie-'boom' in alle
hevigheid los, waarbij

de plastics het voor
touw namen.
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wortels ervan liggen in het Victoriaanse tijdperk en de ontwikkeling van de

vroege plastic-technologie. Het woord 'plastic' komt van het Griekse
plassein, dat 'vormen' betekent; het kan worden gebruikt voor elke soort

vormloos materiaal dat in een bepaalde vorm geperst of gemodelleerd kan
worden. In deze zin omvat het woord 'plastic' ook modelleerbare

substanties als was, klei en cement, maar in een meer exacte omschrijving
wordt de term 'plastic' voorbehouden aan materiaal dat onder hitte en druk
tot stand komt.

SOORTEN PLASTIC

en aantal plastics zijn afgeleid van natuurlijke stoffen,

andere zijn halfsynthetisch - het resultaat van chemische beïnvloeding van
natuurlijke substanties - en weer andere zijn volledig synthetisch - op

chemische wijze vrijgemaakt uit de samenstellende delen van steenkool of olie.

Alle plastics kunnen - of ze van natuurlijke of synthetische aard zijn - ingedeeld
worden naar hun moleculaire structuur en hun reacties op hoge temperaturen.
Sommige zijn 'thermoplastisch', d.w.z. bij verwarming kunnen zij, evenals
bijvoorbeeld was, een andere vorm aannemen Andere zijn ’thermohardend’:
hun vorm ligt voorgoed vast, evenals bijvoorbeeld die van eieren. Onder

invloed van enorme hitte kunnen ze in hun samenstellende delen uiteenvallen,
maar deze plastics keren nooit terug naar hun oorspronkelijke stroperige
structuur. Bakeliet komt de eer toe de eerste volledig synthetische,

thermohardende kunststof te zijn.
De geschiedenis van de moderne plastics begint met de
ontdekking van een reeks halfsynthetische, thermoplastische materialen in het
midden van de negentiende eeuw (zie blz. 27, 49, 56 en 61). De drijvende
kracht achter de ontwikkeling van deze eerste plastics bestaat uit een aantal

factoren - de enorme technologische vooruitgang op het gebied van de

chemie, samen met veranderingen in een ruimere culturele context en de
praktische noodzaak om aanvaardbare surrogaten te vinden voor de steeds

schaarser wordende 'luxe’-materialen als schildpad, ivoor en hoorn. Zij werden
algemeen toegepast voor een hele reeks decoratieve en functionele
voorwerpen, waaronder handvatten voor bestek, sieraden, kammen,
sigarendozen, snuifdozen en knopen. De techniek die werd gebruikt om deze

voorwerpen van natuurlijke materialen, met name van hoorn, te vervaardigen,
had een grote invloed op het produktieproces dat later voor de 'moderne'

plastics werd ontwikkeld.

Kunststoffen in het algemeen en bakeliet in het bijzonder zijn

niet alleen interessant vanwege de wetenschappelijke repercussies die het
gevolg waren van hun ontdekking, maar ook vanwege hun (ononderbroken)

culturele betekenis. Bakeliet is een voorbeeld van een weerkerende cirkelgang
van miskenning en hoge waardering. Eerst werd het beschouwd als een

goedkope decoratieve imitatie en later als het wonderlijke produkt van een
brave new world. Na de Tweede Wereldoorlog werd bakeliet miskend en in

grote hoeveelheden vernietigd, maar nu bloeit de belangstelling ervoor weer op
en verzamelen museums, stichtingen en afzonderlijke personen het materiaal
en geven ze er veel informatie over. Wij hopen dat dit boek dit proces zal

bevorderen.
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ca. 1925 tot 1950 was het gebruik van bakeliet in
Europa en Amerika op zijn hoogtepunt. In feite viel het 'Tijdperk van de
Machine' - de periode van de jaren twintig en dertig - samen met het

'Gouden Tijdperk’ van de kunststoffen, waarvan de fabrikanten

rondbazuinden dat het wonderbaarlijke materialen waren die de toekomst
ingrijpend zouden veranderen. In deze periode werd bakeliet toegepast

voor een ontelbaar aantal zakelijke en huishoudelijke doeleinden, die

grofweg in vier grote categorieën kunnen worden verdeeld: produkten voor
de industrie, verpakkingsmateriaal, consumentengoederen en voorwerpen
van toegepaste kunst. Bakeliet kwam eerst en vooral tegemoet aan de
behoeften van de industrie, voornamelijk in de vorm van machinale

onderdelen, waarmee de mogelijkheid van massaproduktie werd
Maybaum-broodrooster, model 581. Onge
bruikelijke bolvorm van
zowel de voet als het
roostergedeelte. Voet,
handvat en schakelaar
van bakeliet; het roos

tergedeelte is ver
chroomd, 1952.

bevorderd. Aanvankelijk geprezen om zijn plooibaarheid en duurzaamheid,

werd het materiaal later vooral gewaardeerd om zijn diversiteit en werd het

zelf een massaprodukt. Fabrikanten van bakeliet waren erop gespitst om

reclame te maken voor het brede toepassingsgebied ervan - elektriciteit,
textiel, transport, telecommunicatie, constructies, verpakkingen,
huishoudelijke apparatuur, zelfs spelletjes en speelgoed. Het was, met de

Dit fototoestel is het
volmaakte symbool
van het populariserend
effect van bakeliet en
andere plastics. Klas

sieke Kodak-camera’s
als de 127 (rechts) en
de 'Baby Brownie’, die
door 4 miljoen mensen
voor 1 dollar per stuk

werd gekocht, brach
ten de fotografie bin
nen het bereik van ie
dereen.

woorden van Leo Baekeland, echt 'materiaal van duizend toepassingen’.
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INDUSTRIE EN TRANSPORT

e vormgeving van mdustrieprodukten werd in

tegenstelling tot de latere consumentengoederen volledig bepaald door hun

functie. Bakeliet werd gewaardeerd om zijn elektrisch isolerende
eigenschappen in schakelaars en stekkers en als stevig constructiemateriaal.

Het kon makkelijk machinaal bewerkt worden en was bestand tegen zware

mechanische belasting. In tegenstelling tot de natuurlijke materialen kon
bakeliet in het laboratorium zo worden samengesteld dat het aan bepaalde

eisen voldeed. Bakeliet werd gretig aangepast aan de groeiende behoefte van
de industrie. Materialen op basis van bakeliet in allerlei varianten werden alom
gebruikt - als thermohardende kunststof was het bestand tegen hitte, vocht en

chemicaliën. Hechtmiddelen van bakeliet (in de vorm van vloeibaar bindmiddel)
leidden tot betere prestaties als ze gebruikt werden om machinale slijpschijven
en remvoeringen voor de ontluikende auto-industrie te maken. Warm- en
koudhardende lijmen (vervaardigd van fenol- of ureumhars) werden ook
gebruikt voor het maken van meubels en multiplex. Lakken van bakeliet

beschikten over hoogwaardige roestwerende eigenschappen en werden
bijgevolg gebruikt voor vernis en email om de duurzaamheid van deze

materialen te bevorderen.
Eén produkt in het bijzonder, nl. bakelietlaminaat, bleek

uitermate veelzijdig en vond een brede toepassing op elektrisch en technisch

gebied. Het was sterk genoeg voor machinale verwerking en een universeel
lichtgewicht isolerend materiaal; het werd gemaakt door een basismateriaal
(papier of textiel) te impregneren met synthetisch hars (z.g. 'hard papier’ en

'hard weefsel'). Deze vellen werden dan via hitte en druk samengeperst tot
een samengestelde plaat van ca. 1,6 mm dik. Het resultaat was een stevig,
vormvast en veelzijdig materiaal. Transportsystemen op basis van elektriciteit,

zoals elektrische treinen, trolleybussen en trams, maakten van bakelietlaminaat
gebruik vanwege zijn isolerende eigenschappen en zijn duurzaamheid.
Bakelietlaminaat werd verder gebruikt voor bedieningspanelen,

spanningswisselaars in transformatoren en voor de isolatie van relais.

Halffabrikaten van bakeliet werden ook gebruikt voor apparatuurkasten,

geprogrammeerde schakelingen, stuurknoppen, smeltpatronen en talloze
niet-elektrische toepassingen, zoals bladen van een ventilator.

Plastic laminaten werden ook op een andere manier in de
transportsector gebruikt. Luxueuze oceaanstomers als de Queen Mary en de

Queen Elizabeth werden voorzien van duurzame, makkelijk schoon te maken

oppervlakken van wareriet (een derivaat van bakeliet), bijvoorbeeld de
lambrizeringen, vlakke deuren en toonbanken van bars en buffetten in allerlei

verschillende kleuren. Formica, roanoid en micarta waren de latere plastic
14

laminaten van de jaren veertig en vijftig.

serkanon niet misstaan
in een Buck Rogers-

film. De twee anten

op te sporen.
Het waren juist de mechanische sterkte en de isolerende

eigenschappen van bakelietplaat, die het zo geschikt maakten voor de

neachtige contactpun

ten moesten geplaatst

zoekkop van de metaaldetector. En zonder twijfel als extra voorzorgsmaatregel

worden op de twee uit

waren de wisselstroomspoelen van de detector gedrenkt in bakelietvernis.

einden van de ver

dachte batterij. Bake
liet, 1947.

Bakeliet vond ook veel toepassingen in de werkplaats. Hoewel

het metaal waarschijnlijk niet kan vervangen, was het erg bruikbaar bij de
vervaardiging van precisiegereedschap en werd het vaak gebruikt bij de

fabricage van mallen voor boren, lassen, lijmen en montagearmaturen. De
mallen waren sterk, licht en konden naar behoefte snel en goedkoop in de

werkplaats zelf gemaakt worden.
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VERPAKKING

akelietlaminaat en -perspoeder speelden een
belangrijke rol bij de verpakking van allerlei produkten. Omdat de markt van

consumentenprodukten steeds groter werd, moesten de concurrerende

produkten vanaf de schappen en toonbanken de veldslag om de aandacht
zien te winnen. Een verbeterde verpakking stimuleerde de verkoop en omdat

bakeliet goedkoop en in massa geproduceerd kon worden, was het voor de

fabrikanten in commercieel opzicht aantrekkelijk. Daar kwam nog bij dat het
fabricageproces van plastic uitermate geschikt was voor het maken van
standaardverpakkingen. Bakeliet was een blikvanger en tegelijk praktisch en
werd dus snel aangepast voor de fabricage van een oneindig aantal potjes,

doosjes, flesjes en tubes. Algemeen gebruikt in de wereld van de
Deze getrapte en ge
canneleerde kaptafel-

geneeskunde, cosmetica en toiletartikelen, werd bakeliet geperst tot

busjes (de twee bui
tenste) zijn goede
voorbeelden van de art

sluitingen van flessen. In de jaren dertig werden houders van bakeliet

deco-stijl. De middel

vertrouwde voorwerpen in huis. De bakelieten verpakking, zorgvuldig

ste houder is in feite
een speeldoos, die het

ontworpen en vaak bedoeld voor hergebruik, accentueerde de produkten op

rijkelijk nostalgische
Harry Lime-thema

lippenstifthouders, poederdoosjes, houders voor scheerapparaten, doppen en

een stijlvolle en praktische manier zonder met een bepaalde merknaam

speelt uit de film The

geïdentificeerd te worden. Met zijn glanzend oppervlak, zijn kleurenvariatie en

Third Man. De oor

zijn aantrekkelijke structuur was bakelietlaminaat ideaal voor grotere houders

spronkelijke crèmewit
te en heldergroene tin
ten zijn onder invloed

en werd omdat het niet kon roesten snel toegepast voor draagbare koffertjes

van ultraviolet licht van
kleur veranderd. Gego

van precisie-instrumenten. Omdat al spoedig duidelijk was dat bakelietplaat het

ten fenolhars, jaren
dertig.

als koffers en dergelijke. Het had al de bekende eigenschappen van bakeliet

uiterlijk (en bijgevolg de status) van een bepaald produkt hielp verfraaien, werd

o
Ebena-poederdoos.
Deze ongebruikelijke
neoklassieke vorm met
het trapvormige deksel
werd gemaakt van een
rondwervelond bake
lietachtig materiaal,
waarvan de formule
verioron is gegaan. De
decoratieve bekroning
is van gegoten fenol.

Eind jaren twintig.
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Sigarettenkoker van

’Tribox’, een decoratie
ve ontwikkeltank. Een
Oostenrijkse kopie van

Linsden, een halfronde
koker in Edwardiaanse
stijl, die tot een volle

een identieke Engelse
versie met drie afdelin

dige cirkel uitgeklapt
kon worden om de in

gen; gemaakt in de
vorm van een klavertje-drie, het logo van

houd ervan te presen

teren. Bakeliet, 1925.

de Bakelite-bedrijven.
Bakeliet, eind jaren
veertig.

6

het vaak gebruikt voor de demonstratiekoffers van vertegenwoordigers. Het
combineerde een glanzend uiterlijk met duurzaamheid, en de vormgeving van

de binnenkant kon aangepast worden aan het meegenomen produkt. Omdat

koffers van bakelietplaat uitstekend bestand waren tegen vocht, waren ze heel

geschikt voor reizen in warme klimaten. Ze waren volgens de reclametekst van
een fabrikant ook 'bestand tegen olie, vet, roestvorming, termieten en
chemische aantasting'. Zonder twijfel erg bemoedigend voor een

vertegenwoordiger in schoonheidsprodukten!
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ZORG EN
ONDERHOUD
Bakeliet is over het algemeen
makkelijk te onderhouden, maar is

mettertijd gevoelig voor het blekend
effect van krachtig zonlicht, dat de
glanslaag afbreekt tot een volledig
mat oppervlak. Verschil in tint tussen

de binnen- en buitenkant is ook een

bewijs van dit bleekproces. Is dit

eenmaal begonnen, dan is het bijna
niet meer tegen te houden. Is het
bakeliet zijn glanslaag kwijt, dan

heeft het fenol een onverzadigbare

honger naar poetsmiddelen, oliën en

lakken, die telkens opnieuw moeten
worden opgebracht. Men kan een
laag van cellulose aanbrengen om
de oppervlakteglans te herstellen,

maar het valt niet aan te bevelen
omdat deze laag erg oppervlakkig

blijft. Bij het uitstallen van de

collectie is het verstandig de
stukken niet in de volle zon te

zetten. Voor het gewone

schoonmaken van de voorwerpen

kunnen bepaalde merken
poetsmiddelen voor metaal worden
aanbevolen. Sylvia Katz,

gespecialiseerd in de geschiedenis
van de plastics, beveelt Mister
Sheen en Johnson’s Wax Sparkle

aan. Beschilderd bakeliet stelt de
verzamelaar voor nieuwe problemen.
Verf laadt de verdenking op zich dat
een alledaags voorwerp

overgeschilderd is om de prijs op te
voeren. Onder de verf bevindt zich

een onbekende grootheid, die deze

uitgave misschien wel of misschien
niet rechtvaardigt. Vergeet niet dat

dikke verflagen op tafels of

radiomeubels van fenol soms flinke
krassen camoufleren. Iedere poging

om de verf te verwijderen die zich
uitdagend in de krassen heeft

vastgezet, zal waarschijnlijk de
oorspronkelijke glans eronder
beschadigen.
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Poederdoos van René
Lalique. Een van de
meest begeerde objec

bovenste gesigneerd is
door de maker. Het is
misschien verbeelding,

Rougedoosjes. Men
vergist zich makkelijk
in de functie van deze
voorwerpen, maar als

ten op het boodschap
penlijstje van een plas-

maar als men het

ticverzamelaar; dit
doosje van 7,5 x

een lichte kersengeur
uit te komen. Rode

7,5 cm is versierd met
talrijke kersen aan

(ook zwarte), bij hitte
gevormde celluloid, ja-

ronde doosjes waarin
de rouge zat. Gegoten

steeltjes, waarvan de

ren dertig.

fenolhars, jaren dertig.

doosje opent, lijkt er

men deze kleine dob
belstenen open

schroeft, vindt men de

©
Poederdozen van Ebena. Deze grote en op
vallende poederdozen
zijn vervaardigd van
een materiaal op basis
van fenol, waarover
men bladgoud heeft
getrokken. Beide do
zen zijn bekroond met
een ornament, waar-

Q

'Evoning in Paris’, parfumgeschenken ge
maakt door Prestware
voor Bourjois. Deze
kleine collectie is een
illustratie van de fanta
sierijke verpakking van
Bourjois. Elk jaar ver
scheen er rond Kerst
mis een nieuw verpakkingsontwerp in de
parfumerieën en dit
kon van alles zijn, van

van het ene een bul
dog voorstelt en het
andere een pierrot. Het
bladgoud is delicaat en
maar zelden vindt men
een doos als dit blau
we exemplaar, waar
van het bladgoud nog
intact is. Eind jaren
twintig.

grootvaders klok tot
een nachtuil. Samen
met hun eigen unieke
flesje moeten het char
mante cadeaus ge
weest zijn. Blauw ge
marmerd bakeliet,

1930 - 1950.
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DE AUTOMOBIEL

^^jdens de 'plastics-rage' van de jaren dertig en veertig

leek er geen eind te komen aan de mogelijkheden van dit nieuwe

wondermateriaal. In een nummer uit 1940 van het tijdschrift Popular Mechamcs
stond dat 'de Amerikaan van morgen zich van kop tot teen in plastic zal hullen

... zal wonen in een plastic huis, in een plastic auto zal rijden en vliegen in een
plastic vliegtuig'. Ondanks deze utopische wensdromen moet de plastic auto
nog werkelijkheid worden, al heeft het geenszins aan experimenteerdrift

©

Henry Ford (rechts) op
de foto bij zijn ’soja’auto in augustus 1941.
Van deze eerste auto
van plastic beweerde

men dat hij 500 kilo
lichter was dan zijn
metalen tegenhanger,
zonder aan stevigheid
in te boeten. De auto

kwam nooit in produktie.

ontbroken.
In 1939 verscheen in Duitsland een prototype met een plastic

carrosserie. In hetzelfde jaar werd de praktische toepassing van plastic voor de

autofabncage betwist door het Britse Institute of Automobile Engineers. Plastic
onderdelen zouden slechts over een beperkte stevigheid beschikken, terwijl er
ook problemen waren met het formaat en de kosten van de mallen. Ten
opzichte van het relatief goedkope plaatstaal waren die produktiekosten niet

verantwoord. Ofschoon plastic onderdelen roestvrij, geluidisolerend en

temperatuurbestendig waren, waren zij minder bestand tegen botsingen,
moeilijk te repareren en was hun kleurengamma beperkt.
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Ondanks deze reserves werden er in de jaren veertig een
aantal prototypen met een plastic carrosserie ontwikkeld. In 1941 onthulde de
jonge autofabrikant Henry Ford een op bestelling gebouwde auto die bestond
uit veertien carrosseriepanelen van versterkt plastic, gemonteerd op een stalen

buis frame. Elk paneel was vervaardigd van een mengsel van plantaardige

vezels (hennep, vlas en ramee), samengeperst in een fenolhars. Men
I

/eerde dat een dergelijke auto 500 kilo lichter was dan zijn stalen

cgenhanger zonder aan stevigheid in te boeten. En Henry Ford is fotografisch

vereeuwigd terwijl hij met een bijl inhakt op de kofferbak van deze ’soja'-auto
om te bewijzen dat hij tegen botsingen bestand was, maar jammer genoeg

werd deze intrigerende auto nooit en masse geproduceerd.

Na de Tweede Wereldoorlog concentreerden de experimenten
zich op met glasvezel versterkte plastics (GRP) en van het begin tot het
midden van de jaren vijftig kwamen er wagens met zo'n carrosserie op de

markt. De mim-auto's van plastic hadden vaak een surrealistische, bijna
karikaturale vormgeving, het zijn nu verzamelobjecten en ze worden gretig

gekoesterd door clubs als de Eigenaars van de Messerschmitt.

13.

Naarmate het onderzoek en de ontwikkeling vorderden, werd

steeds duidelijker dat de stevigheid en de soepelheid van plastics hun grenzen
hadden, maar het was een traag proces van vallen en opstaan. Ten slotte

vond men dit materiaal met geschikt voor structurele of dragende onderdelen
van de auto vanwege zijn inherente brosse structuur. Toch had men in het

©
Tegen het einde van
de Tweede Wereldoor
log was het een en al
optimisme wat de klok
sloeg en leek de dage
raad van een mooie

begin van de auto-industrie een beroep gedaan op de isolerende

eigenschappen van gevulcaniseerd rubber voor motoronderdelen en het

nieuwe morgen aan te
breken. Een dergelijke

dashboard en gaandeweg werd dit vanwege zijn superieure eigenschappen

vervangen door bakeliet. Firma’s als die van Joseph Lucas gebruikten bakeliet
voor de verdeelkap, kapjes voor de spanningsregelaar en de bougies,
schakelaars en instrumentenborden. Naarmate de vormgeving van het interieur

belangrijker werd, kreeg ook het dashboard steeds meer aandacht. De Britse

op de toekomst gerich
te denktrant sloeg wel
eens om in pure fanta
sie, zoals dit futuristi
sche auto-ontwerp van

de firma Wright Plas
tics laat zien.

Morris 8 (serie E) had een dashboard dat helemaal van bakeliet was

vervaardigd, met instrumentenknopjes van fenol. Typisch genoeg kreeg deze
hout-imitatie geen goede pers. Ondertussen hadden Amerikaanse
autofabrikanten een veel groter kleurengamma ontwikkeld en

instrumentenknoppen van giethars in een rijke variatie van texturen - barnsteen,
gespikkeld, marmer of effen - vervaardigd. In vergelijking daarmee zagen Britse

auto’s er bepaald saai uit.

Ook vormgevers begonnen de voordelen van de nieuwe
materialen uit te buiten. Cellulose-acetaat en giethars van fenol werden
gebruikt voor stuurwielen, de decoratie van het interieur en voor emblemen om

het moderne karakter van de auto te accentueren. Ondanks het feit dat het
materiaal in zo’n beperkte mate werd toegepast, haalde bakeliet een heel

andere slag binnen toen speelgoedfabrikanten het gingen gebruiken voor
kopieën

weliswaar op beperkte schaal - van de meest beroemde auto’s.
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'Golden Arrow’-record-

Sir Henry Segrave. Het

Codeg-auto. Duidelijker

niettemin een uitzon

sportwagen van die

auto, van Automobiles
Geographical Ltd. On

is nu haast niet te ge
loven dat dit peperdure

een stuk speelgoed
dan de 'Golden Arrow’,

derlijk fraai stuk van
art deco-sculptuur in

tijd. In verscheidene
kleuren verkrijgbaar.

getwijfeld de mooiste

object vroeger een

Carrosserie van bake

stuk speelgoed was.

want deze auto wordt
aan een touwtje door

plastic. Door zijn weel

modelauto in bakeliet

derig vloeiende lijnen

en een van de fascine
rendste voorworpen

Met zijn opwindbare

de voorbumper getrok

en zijn stroomlijn lijkt

liet, windscherm van
celluloid, jaren dertig.

motor en regelbare

ken. De Codeg-auto is

hij sterk op de Cord-

die ooit van bakeliet
zijn gemaakt. De Gol

besturing moet hij in

de kinderspeelkamer

den Arrow is oen kopie

voor ravages hebben

van do gelijknamige

gezorgd. Heel zeld

houder van hot snel

zaam, vooral volledig

heidsrecord te land
(1929), ontworpen door

bedrijfsklaar; 1929.
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Speelgoed voor in de

wieg. Speelgoed van

Locomotief en wagons
van E. Eliot Ltd. Deze

gegoten fenolhars was
in de jaren dertig po

trein is van hetzelfde

pulair in Amerika en

auto: speelgoed van

men komt het tegen in
allerlei gedaanten van

topklasse; een verza

dieren en mensen; dit

De vereenvoudiging

heeft de vorm van een

van de vorm en het
hoekige lijnenspel ver

teddybeer. Gegoten fe

niveau als de Codeg-

melobject bij uitstok.

voor kinderspeelgoed

raden do grote Invloed
van Honry Droyfusa.

een duidelijke verbete

Fenol) jaren veertig»

nol was als materiaal

ring t.o.v. celluloid om
dat het veel sterker
was.

- .',4-ó~
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TELECOMMUNICATIE

et is vooral aan het bakeliet te danken dat de telefoon
zo’n alledaags gebruiksartikel is geworden. Voor het begin van de
massaproduktie werden de toestellen meestal gemaakt van hout, metaal

(koper of staal) en hardrubber. De eerste exemplaren waren fraai afgewerkt,
minder gebruiksvoorwerp en meer een met zorg gekozen deel van het

meubilair. De massaproduktie bracht de weglating van elk overbodig sierdetail
met zich mee om op de grondstoffen te bezuinigen en de matrijzen zo

eenvoudig mogelijk te houden. Ofschoon telefoons eerst op grote schaal van
hout werden gemaakt, bleek dit toch te duur en pas bij de invoering van de

kunststoffen, waarvan bakeliet de voornaamste was, kwam de echte

massaproduktie op gang, tegelijk met een vermindering van de
produktiekosten van 30%. Deze massaproduktie werd mogelijk gemaakt door
vier technische ontwikkelingen: de combinatie van luister- en spreekgedeelte in
één enkel apparaat, de verdwijning van de slinger, de toevoeging van de

draaischijf, die tegelijk met de eerste automatische verbindingen verscheen, en
ten slotte de stroomlijning van het mechanisme in één omhulsel. Om kosten te

besparen en te voldoen aan de steeds toenemende vraag naar telefoons,

begonnen vormgevers en ingenieurs de mogelijkheden van thermohardende
plastics uit te buiten.
In de eerste jaren van de telecommunicatie waren de

technische specificaties en de betrouwbaarheid- van de apparatuur het

allerbelangrijkst voor de telefoonmaatschappijen. De apparatuur moest

O
Engelse GPO (General

Post Office) ‘162 serie'-telefoon. De eerste
telefoon waarbij de
haak rustte op het
centrale deel van het

toestel; in de handel
bekend als de 'hand
combination set'. Het

was ook de eerste te*
lefoon die helemaal
van plastic was ver

vaardigd. Een gemar
merd ’notehouten’ type

werd vervangen door
versies in zwarte,

ivoorwitte, rode en
groene kleuren - ver
zamelaars hebben

voor alle kleuren be

24

langstelling; 1929.
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duurzaam en stevig zijn en weinig onderhoud vragen. De eisen die de
massaproduktie stelde, hadden invloed op het uiterlijk van de telefoon, omdat

de bouw van een overzichtelijk en hanteerbaar geheel uit de vele onderdelen
steeds belangrijker werd. Dit paste op zijn beurt weer bij de nieuw ontwikkelde
persprocessen, die natuurlijk een voorkeur hadden voor eenvoudige,

GPO (General Post Of
fice) '332 serie'-

gebruikt. Verkrijgbaar
in zwart bakeliet en in

telefoon. De eerste in

ivoorwit, groen en rood

Engeland ontworpen
telefoon met inge

ureumformaldehyde.
Aan het eind van de

bouwde bel; het bleek

jaren veertig ook ver

een uitermate robuust

vaardigd van acryl.
1936.

ontwerp te zijn, dat tot

gestroomlijnde ontwerpen.
Ironisch genoeg werd de lompe en onpraktische 'kandelaar'-

in de jaren zestig werd

of piëdestaltelefoon uit 1900 in zijn tijd als 'gestroomlijnd' beschouwd en bleef

hij 25 jaar deel uitmaken van de kantoorinventaris.
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Telefoon van de Fran

In 1927 ontwikkelde de Bell Telephone Company, gesticht

se SNCT (Société Na
tionale de Communica-

door de uitvinder Alexander Graham Bell, een telefoonhoorn in zwart fenolhars,

tion Téiéphonique). In
de jaren veertig in vele

maar het ontwerp was te omvangrijk en onpraktisch in het gebruik. Bell zocht

Franse huizen aanwe

de Amerikaanse industrieel ontwerper Henry Dreyfuss op en diende zijn

zig. Vervaardigd van

befaamde verzoek in voor 'een beetje kunst waarin de telefoon verpakt kan

zwart of bruin bakeliet.

worden’. Terwijl Dreyfuss werkte aan een nieuwe vormgeving van de

buitenkant, wijzigden de ingenieurs van Bell de technische binnenkant. Het

resultaat, een toestel van zwart bakeliet, verscheen in 1937. Het was

compacter en in technisch opzicht een belangrijke verbetering, maar de hoorn
was nog te zwaar, viel ongemakkelijk op de haak en de draaischijf was

moeilijk schoon te houden.
In 1950 maakte Dreyfuss een nieuw ontwerp van lichtgewicht
thermoplast. Dit model, tegenwoordig nog algemeen in gebruik, was

duurzamer, beter gestroomlijnd, makkelijker schoon te maken en voorzien van
een beter ontworpen hoorn, die niet zo gemakkelijk meer van de haak viel.
Bakeliet werd het eerst voor telefoons gebruikt in Amerika en

daarna in Europa. In Nederland verscheen het eerste geheel bakelieten toestel

in 1931, vervaardigd door Ericssons Telefoonmaatschappij. De Nederlandse
PTT koos voor bakeliet vanwege zijn duurzaamheid en stevigheid, waardoor
de noodzaak verviel om telkens onderdelen te vervangen. De jaren dertig
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gaven in Nederland een ongeremde groei van allerlei toesteltypen te zien,

I

allemaal van zwart bakeliet. De onderdelen waren echter niet verwisselbaar,

wat veel verwarring en verkwisting veroorzaakte. Tegen het eind van de jaren
veertig groeide bij de PTT de behoefte aan standaardisering en het bedrijf

besloot tot de ontwikkeling van de eerste 'universele telefoon' in
samenwerking met een enkele fabrikant. Enkele excentrieke modellen bleven

bestaan, maar zwart werd de universele kleur tot Ericssons

Telefoonmaatschappij in 1954 een wit ureummodel uitbracht. In 1965 werd met
een grijs model, dat slechts de helft woog van zijn bakelieten voorganger, een

volledige standaardisering bereikt.

In navolging van de Nederlandse PTT schreef het General
Post Office in Groot-Brittannië ook de toepassing van fenolplastic voor de

zwarte standaardtelefoons voor. Voor de gekleurde exemplaren werden
acrylplastics gekozen - rode en groene telefoons werden gemaakt van diakon.

Men experimenteerde met verschillende materialen om de duurzaamheid en de

diepte van de kleur beter te waarborgen. Roomkleurige telefoons varieerden in

kleur en structuur van zuiver wit tot een rijke ivoortint. De zonnestraling tastte
de kleur van de rode telefoons aan en veranderde deze in zalmroze. Er waren
verschillende experimenten om een permanente blauwe kleur te bereiken. De
legende wil dat de Britse monarchie in Buckingham Palace heeft

geëxperimenteerd met een aantal modellen in koningsblauw, maar dit is nooit
officieel bevestigd! Telefoons van bruin bakeliet (type 301) worden ook

beschouwd als een zeldzaamheid - zij hebben die typische walnotentint
waardoor het imitatietalent van dit materiaal ten volle tot zijn recht komt.

DE VOORLOPERS VAN DE PLASTICS

VULCANIET: HARDRUBBER
De eerste halfsynthetische plastics dateren van ca. 1840,

doelstellingen geperfectioneerd door Hancock in Engeland

toen de Engelse chemicus Thomas Hancock het

en Charles Goodyear in de VS, waar vulcaniet beter bekend

gevulcaniseerde rubber ontwikkelde. Hancock ontdekte dat

is als 'hard rubber*. De hardheid van het eindprodukt,

latex of natuurlijk rubber door de toevoeging van

afhankelijk van de toegevoegde dosis zwavel, maakt het

verschillende doses zwavel veel veerkrachtiger werd; zo

materiaal geschikt voor een groot aantal verschillende

ontstond een produkt dat bekendheid verwierf als

voorwerpen: banden, vulpennen, pijpestelen, inktpotten,

’vulcaniet’ of als 'eboniet’ - vanwege zijn zeer donkere,

kandelaars, sierdoosjes en gitzwarte imitatie-sieraden * een

bijna zwarte kleur. De methode om deze stof te produceren

toepassing die de natuurlijke donkere tint ervan wist uit te

werd ’vulcanisering’ genoemd, naar de Romeinse godheid

buiten. Het werd zelfs gebruikt voor het maken van

Vulcanus, de god van het vuur. Deze naam werd Hancock

gebitten en werd dan met witte en roze verfstoffen

gesuggereerd door een vriend, de heer Brockedon. Het

gemengd, waardoor het de roze kleur van het menselijk

vulcaniseringsprocédé werd gaandeweg voor commerciële

tandvlees kreeg.
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ELEKTRICITEIT IN HUIS

Michael Faraday in 1831 de elektromagnetische

inductie ontdekte, was dat een 'verlicht' moment in de geschiedenis van de
mensheid. Alleen al op het terrein van de verlichting had Faraday’s ontdekking
een belangrijke invloed op het dagelijks patroon van werk en vrije tijd, omdat

daardoor het aantal beschikbare uren en de kwaliteit ervan groter werd. Toen
de stoomkracht vervangen werd door de elektrische motor, veranderde het
gezicht van de industrie voorgoed. Omdat hun gevestigde belangen werden
bedreigd, gingen de gasbedrijven in de aanval. 'Wij zijn ervan overtuigd dat

het elektrische licht niet binnenshuis kan worden toegepast zonder een
agressieve geur te verspreiden die zonder twijfel hoofdpijn zal veroorzaken, en

zelfs in ruime kamers kan het niet zonder meer gebruikt worden zonder het
gezichtszintuig te beschadigen.’ In de beginjaren was de

elektriciteitsvoorziening onregelmatig en viel ze nogal eens uit. De eerste

lampen met gloeidraden van koolstof waren ook onbetrouwbaar en hielden het

G

niet lang uit. Maar tegen het eind van het Victoriaanse tijdperk was de techniek
verbeterd en had de elektriciteit het definitief van de gasverlichting gewonnen.

’Smoothie’ van Lucas.
Een reisstrijkijzer in

In Groot-Brittannië nam het huishoudelijk verbruik van

een opvallende ge

elektriciteit scherp toe na de oprichting in 1926 van de Central Electricity Board

stroomlijnde vorm. De
handgreep heeft de
vorm van een kielvlak

en in 1939 was twee-derde van alle huishoudens erop aangesloten. De snel
groeiende elektrische industrie was de eerste die geïnteresseerd raakte in een

en vormt een geheel

28

met de rest van het

toepassing op ruime schaal van bakeliet, omdat zij te maken kreeg met een

omhulsel. Zwart bake
liet en verchroomd
staal, 1948.

overstelpende vraag naar isolerend materiaal. De meeste materialen die

vroeger werden gebruikt, zoals rubber, eboniet, metaal, porselein en hout,

•
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Strijkijzer van Prilect.
Een strijkijzer voor
huishoudelijk gebruik
met een fraai bewerkte
handgreep in verschei
dene kleuren. Hand
greep en schakelaar
van bakeliet, 1938.

©
Vroeg elektrisch
strijkijzer. De hand

greep, met zijn makke
lijke vormgeving voor
vingers en duim, biedt
nauwelijks compensa

tie voor het zware ge
wicht. Bakeliet en ver

ia

chroomd staal, jaren
veertig.

waren ongeschikt of in meerdere of mindere mate gevaarlijk. Toen in de jaren
twintig en dertig de veiligheidsnormen werden vastgelegd, werd de elektrische
industrie een grootgebruiker van fenolstoffen voor stekkers, contactdozen,

schakelaars, isolatoren en talloze accessoires. De stekker van bakeliet werd
een blijvend en populair symbool van de kunststoffen en waarschijnlijk niet

zozeer uit esthetische overwegingen als wel vanwege de specifieke
’visachtige’ geur van oververhit fenol.

Elektriciteit in de woning was ook de sleutel voor de

ontwikkeling, massaproduktie en verkoop van mede uit kunststof vervaardigde
elektrische apparaten. In de jaren twintig had de elektriciteit een grote invloed

op de vormgeving van de eerste consumptieprodukten als telefoons en
radio's. In de jaren dertig ontstond er een 'boom' in de produktie van

arbeidbesparende huishoudelijke apparaten als stofzuigers, strijkijzers,

kookpannen, mixers, haardrogers, lampen en elektrische kacheltjes. Bij al deze
apparaten speelde het 'materiaal van duizend toepassingen' een grote rol.
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Cilindervormige stof
zuigers. Goede voor

*Bustler’-stof zuiger,
van BustJer Vacuums

beelden van de indus
triële vormgeving in de
jaren dertig. Ofschoon

Ltd. Bij dit vroege mo
del, waarvan de naam

bakeliet een brosse

structuur had, was het
toch sterk genoeg voor
de dagelijkse huishou
delijke karweien. Bake
liet en metaal, jaren
dertig.

(bustler = druktema

ker) de sfeer van vro
lijk tijdverdrijf aan een
alledaags karwei wil

geven, is het gebruik
van traditionele mate
rialen als hout en me
taal vervangen ter wille

van een motorhuis dat

helemaal van bakeliet
is gemaakt. 1925.
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HET SCHEERAPPARAAT

ö n de eeuw van de elektrische apparatuur was het

apparaat een machtig voorbeeld van stroomlijning op kleine schaal.
. de uitvinder van het 'heen en weer’-systeem, was in 1931 de eerste

di» Amerika kennis liet maken met een elektrisch scheerapparaat. Het was een
droogscherend systeem, in tegenstelling tot eerdere elektrische scheermessen,

die het gebruik van zeep vereisten. Voor de kap van het scheermechanisme

koos hij bakeliet vanwege zijn isolerende eigenschappen en zijn lichte,

kneedbare vorm.
Het scheerapparaat van Schick had een omhulsel van zwart

fenol en reeds in het eerste jaar kwamen er duizenden mannen op af, die
graag de fikse prijs van 25 dollar betaalden. Binnen vijf jaar waren de prijzen

gekelderd tot de helft en was de markt gegroeid tot meer dan een miljoen

exemplaren, mede door de concurrentie van Remington en Sunbeam. In 1937
begon het Nederlandse bedrijf Philips, geconfronteerd met een overproduktie

van bakeliet, aan de ontwikkeling van een scheerapparaat met ronddraaiende
mesjes, dat in 1939 als de Philishave baanbrekend werk verrichtte.

De vormgeving werd wezenlijk bepaald door het toegepaste

O

scheersysteem. De Philishave had een cilindervorm en de Schick had een

'Riviera’-scheerappa-

stroomlijn die bij zijn rechte kop paste. Tegen het eind van de jaren veertig

raat, van Thorens. Dit
mechanische, met de
hand opgedraaide
scheerapparaat is een

werd de vormgeving sterk beïnvloed door de eigentijdse mode en een groter

gebruiksgemak. Een goed voorbeeld hiervan was de Philishave 7735 van de
Amerikaanse industrieel ontwerper Raymond Loewy, die alle kenmerken had
van zijn typische strakke stijl. De daaropvolgende introductie van

goed voorbeeld van de
functionele vormgeving
in de jaren vijftig.

Ureumformaldehyde.

ureumformaldehyde vergrootte het aantal kleuren, maar rond 1950 begon men
bakeliet te vervangen door nieuwere, goedkopere en minder brosse kunststoffen.
Wat was er intussen geworden van onze dappere

natscheerder? In het begin van de jaren dertig bezweek hij voor de verleiding
van scheerkwasten met fleurige handvatten van gegoten fenol. Scheerspullen
konden worden opgeborgen in een speciale cassette van bakeliet, die plaats

bood aan het scheerapparaat en aan aparte hoesjes voor de reservebladen.

G
Reisscheerapparaat
van Wilkinson. Een
compact en stijlvol
scheerapparaat met
zijn eigen gestroomlijn

de cassette van bake
liet. Eind jaren veertig.

VENTILATOREN
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VENTILATOREN
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Kingsway 7 van Elec
tric Fans and Control
Ltd. Engelse ventilator
uit de jaren vijftig, ge
maakt van alkathene
en nylon.

Ventilator in de stijl

van een microfoon. Het
verrassende idee om
een ventilator te ma

ken in de vorm van
een microfoon uit de
jaren dertig is een suc
ces! In de voet is in re

liëf de gebruiksaanwij
zing in vier talen ge
perst. Waarschijnlijk

van vroeg polytheen

Vent-Axia 'Silent Six'-

vervaardigd. 1938.

ventilator, ontworpen
door J.C. Akester voor

de la Rue. Deze lucht

ververser in de vorm
van een paddestoel

laat zien boe vorm on
De Cygnet ('Zwanejong’) ventilator, van

functie op kantoor,

Austin Walker Ltd. Een
ventilator in de stijl van

harmonisch kunnen sa

de jaren vijftig. Het
dragende deel is van
ureumformaldehyde en

fabrikanten doet hij dft

de bladen van poly

mot motorhuis van

theen. 1950.

staal, 1935.

thuis of In de fabriek
mengaan; volgons do
'geluidloos, zuinig on

zonder tocht. Bakoüot,
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ACHTERGRONDINFORMATIE OVER BAKELIET

De bijdrage van Baekeland
Leo Baekeland werd in 1863 geboren als zoon van een
Gentse schoenmaker. Na een vrijwel rimpelloze jeugd
ging hij aan de universiteit van Gent chemie studeren *
een onderwerp waarin hij uitblonk. In 1885 wierp hij zich
op de bestudering van fenolen, maar hij liet het onder
werp snel schieten en richtte zijn aandacht op een serie
experimenten op het terrein van de fotografie, een andere
hobby van hem. In 1887 kreeg hij patent op een methode
om fotografische platen te maken die onder water ontwik
keld konden worden, en hij richtte een kleine fabriek op
om ze te maken. Twee jaar later, tijdens een studiereis
naar de Verenigde Staten, accepteerde hij een baan als
chemicus in een bedrijf van fotografische materialen. Na
vier jaar ging hij free-lance werken en hij vond het Veloxfotopapier uit, dat bij kunstlicht ontwikkeld kon worden.
Deze ontdekking trok de aandacht van de Kodak Company
van George Eastman, die de rechten van het Velox-papier
opkocht voor een aanzienlijk bedrag - geschat op ca.
750.000 dollar. Nu hij financieel onafhankelijk was, richt
te Baekeland in een verbouwde stal vlak bij zijn huis in
Yonkers, New York, een bescheiden laboratorium in en
hervatte hij in 1905 zijn onderzoek naar de fenolharsen.
Terwijl Baekeland druk bezig was fortuin te maken, had
men op het terrein van de fenolen enige vooruitgang ge
boekt. In de jaren 1899 en 1900 werd caseineformaldehyde gepatenteerd, het eerste halfsynthetische thermohardende materiaal dat op commerciële basis geproduceerd
kon worden. Deze nieuwe loot aan de plasticsstam werd
bekend onder een groot aantal verschillende namen ’erenoid’ in Groot-Brittannië, ’galalith’ in Duitsland en ’kyloid’, ’aladdinite’ of ’ameroid’ in de Verenigde Staten. Zui
ver wetenschappelijk gesproken bestaat de bijdrage van
Baekeland aan de ontwikkeling van de plastics niet in de
ontdekking van het materiaal dat zijn naam draagt, maar
in de methode waarmee de reactie tussen fenol en for
maldehyde beheerst kon worden, waardoor de weg werd
vrijgemaakt voor de fabricage en de produktie ervan op
grote (d.w.z. commerciële) schaal. Door een reeks experi
menten ontdekte Baekeland dat hitte, druk en de aanwe
zigheid van een alkaline katalysator (een stof die de reac
tie tussen twee chemische stoffen versnelt maar met
geen van beide een verbinding aangaat) nodig waren om
van fenol en formaldehyde een thermohardend hars te
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maken. Was dit hars eenmaal hard, dan kon het door de
toepassing van hitte niet opnieuw uiteengesmolten wor
den. Het was letterlijk ’voor het leven gebonden’. Dit nieu
we materiaal werd 'bakeliet’ gedoopt en op 13
»907
publiceerde Leo Baekeland zijn befaamde 'Heat • : ?ressure’-octrooiaanvraag, die de fabricagemet.
be
schreef en waarvan de basisprincipes ook tegenwoordig
nog worden toegepast. Zowel in de Verenigde Staten als
in Europa moest Baekeland een enorm aantal octrooiaan
vragen indienen om zijn ontdekkingen te beschermen,
maar ofschoon hij een rasechte zakenman was probeerde
hij met zijn concurrenten tot samenwerkingsverbanden te
komen en conflicten te vermijden. Baekeland werd een
soort beroemdheid en in 1924 verscheen hij op de omslag
van een T/me-aflevering met een lijst van veertig bedrij
ven die een goed gebruik maakten van zijn produkten. In
1939 werd de Bakelite Corporation, zoals de firma inmid
dels heette, overgenomen door de Amerikaanse chemie
reus Union Carbide. Vijf jaar later, in 1944, overleed Leo
Baekeland, de ’Vader van de Plastics’.

Dr. Leo H. Baekeland, de vader van de moderne kunststoffenindustrie.
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ieraden van plastic, aanvankelijk een surrogaat voor

duurdere materialen als ivoor en koraal, kenden een grote bloeitijd tijdens het
'Jazztijdperk' van de jaren twintig en dertig. De nieuwe tijdgeest nam vrolijk

afscheid van de strenge Victoriaanse opvattingen over persoonlijke opsmuk,

waarbij grote nadruk werd gelegd op het minimale gebruik van sieraden.

Geïnspireerd door kleurrijke pioniers als Coco Chanel, Elsa Schiaperelli en
Nancy Cunard, werd het voor vrouwen weer mode om grote hoeveelheden
armbanden, spelden, halskettingen en bijpassende snuisterijen te dragen.

Plastics waren licht, onverslijtbaar, makkelijk te fabriceren en ideaal voor
massaproduktie. Vormgevers begonnen gebruik te maken van het decoratieve
karakter, eigen aan materialen als bakeliet en catalin, en vaak met verrassende
resultaten.

Fenolharsen die tot sieraden werden verwerkt, werden over

het algemeen gegoten tot staven, buizen en platen, die dan voor de aparte
stukken in schijfjes werden gesneden. Deze 'blinde' stukken werden met

(S)
Damestasje. Dit intelli
gente kleine ding kon
in de jaren twintig door
een dame naar een bal
worden meegenomen.
Het kon rouge- en poederdoosjes bevatten
en - gewoonlijk ver

stopt in de kwast - een
lippenstift. Zeldzaam
verzamelobject; ver

vaardigd van celluloid,
bezet met imitatiediamant; jaren twintig.
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draaischijven en boren gevormd en geslepen op een manier die veel weg had

waren de stukken bestand tegen de wrijvingswarmte van de slijpmachines

ting. Een heel goed
voorbeeld van de bol
vormen die in de jaren

zonder te smelten of te vervormen. Vele dessins kwamen aan bod in de

veertig veel voorkwa
men. Groen gegoten

van de glasbewerking. Vanwege de uitstekende hittebestendigheid van fenolen

vormgeving - exotische bloemmotieven en geometrische patronen in de art
deco-stijl werden populair na hun debuut op de Exposition Internationale des

Arts Décoratifs et Industriels Modernes, die in 1925 te Parijs werd gehouden.
Men heeft wel beweerd dat de art deco-stijl gemaakt was voor de plastics, die
vaak op sprekende wijze met andere materialen als bergkristal, metaal, hout of

glas werden gecombineerd.

In het begin van de jaren dertig kon men sieraden van

bakeliet aantreffen in de meest prestigieuze warenhuizen ter wereld, waaronder
Saks in New York, Harrods in Londen en de Galeries Lafayette in Parijs. In
1935 wijdde Macey's, het Newyorkse warenhuis, er een speciale etalage aan.
Een jaar later schatte men dat twee-derde van alle namaaksieraden

vervaardigd werd van bakeliet. Newyorkse kunstenaars als Belle Kogan en
Martha Sleeper ontwierpen sieraden van bakeliet om de Amerikaanse cultuur te

verheerlijken en ze gebruikten daarvoor een hele serie motieven, variërend van
baseball en Uncle Sam tot de Schotse terriër van president Roosevelt.
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Armband en halsket

Josephine Baker, de uitdagende lieveling van de Parijse Folies Bergères, gaf

fenolhars, bezet met
imitatiediamant; jaren

veertig.

©
Vlinderbroche. Ameri
kanen hadden een
voorliefde voor handbesneden sieraden van
gegoten fenol. Uit dit
land kwam een zeer

gevarieerde produktie
van uiteenlopende die
ren, vruchten en
groenten - eigenlijk el

ke denkbare vorm, die
in de handen van een
kunstenaar tot leven
kwam; jaren veertig.

cadeaus in de vorm van speciaal bestelde sieraden van bakeliet, waaronder
mini-poederdozen, lippenstiften en zelfs pauweveren. Het Franse ontwerphuis
Cartier maakte horloges met een kast van bakeliet, en actuele gebeurtenissen

inspireerden de Alta Novelty Company van Manhattan tot het maken van
bakelieten speldjes met de Union Jack ter gelegenheid van de kroning van
koning Edward VIII in 1936. Meer dan vijftig jaar later zijn de kleur en de stijl

van de bijouterie van bakeliet weer in de mode en gretige verzamelaars
stropen veilinghuizen en curiosawinkeltjes af om dat ene ongrijpbare, zeldzame

specimen te vinden.

©
Oorbellen van kersen.
Een voorbeeld van

frultoorbellen op hun
felst Helderrood en

groen gegoten tenol-

hars, )aren veertig.
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KEUKENGEREI

a de Eerste Wereldoorlog traden er enorme
veranderingen op in de keukeninrichting met de geleidelijke verdwijning van het

inwonende personeel en de saaie, puur op het nut ingestelde keukens. In de
jaren twintig en dertig kregen de keukens een geheel nieuw aanzien door

arbeidbesparende apparatuur, andere verlichting, servies en decoratie. Plastics

werden graag gebruikt om het keukengerei en gereedschap op te frissen en
een handzamer vorm te geven. Met hun moderne uiterlijk en hygiënische

©
Brookes & Adams wa
ren pioniers in de toe
passing van thioureumformaldehyde in
prachtige rode, oranje
en gele tinten; ze
vormden slechts een

deel van een enorme
reeks serviesgoed dat
in Engeland werd geïn

troduceerd en ge
maakt; beatl, 1929.

eigenschappen, die beschouwd werden als superieur aan die van bestaande

materialen als hout, maakten fabrikanten reclame voor plastic keukengerei.
Sterke, effen handvatten maakten een eind aan het probleem van de
schilferende verf, en hun hittebestendigheid maakte het mogelijk om complete

instrumenten veilig te koken en zelfs indien nodig te steriliseren. In combinatie

met roestvrij staal kon het keukengerei met plastic handvatten aangeprezen

worden als kiemvrij (plastics waren niet poreus en boden dus geen onderdak
aan bacteriën) én roestvrij.
Over het algemeen waren de Europese fabrikanten

enthousiaster over de toepassing van bakeliet voor produkten die in contact

39

e

Slagroomklopper van
Bel. Een oeroud idee
om melk en boter via
de zuiger door elkaar
te slaan tot het meng
sel opstijft tot een
mooie, gladde slag
room. Ureumformaldehyde, gegoten alumi
nium en glas, 1936.

O
Toostrek. Gemaakt van
dik thio-ureumformaldehyde, zonder merk
naam, jaren dertig.
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ROMMEL TOT VERZAMELOBJECT

Het verzamelen van plastics heeft de

bakelietobjecten organiseerde.

met de oorsprong en de ontwikkeling

laatste twintig jaar grote
veranderingen ondergaan. In het

In Groot-Brittannië was het krediet

van het materiaal. In Nederland werd

van bakeliet gaandeweg groter

verleden waren curiosa- en

geworden doordat het regelmatig

in 1981 in het Museum Boymans-van
Beuningen (Rotterdam) een

antiekhandelaars sterk geneigd om

opdook in museums, galeries en

tentoonstelling aan bakeliet gewijd;

toegepaste kunst van plastic als

tentoonstellingen. De fabrikanten,

hier werd de inmiddels befaamde
collectie-Becht, een van de grootste

'vrijwel onverkoopbaar’ af te doen.

verenigd in de British Industrial

Deze houding is verantwoordelijk

Plastics (BIP), brachten in 1976 het

particuliere collecties van bakeliet in

voor de ongeïnteresseerde

balletje aan het rollen met een

Europa, getoond; en in hetzelfde jaar

vernietiging van grote hoeveelheden

tentoonstelling onder de titel

was er in het Haags

kunstvoorwerpen van bakeliet, want

’Antique Plastics’. Drie jaar later

Gemeentemuseum een expositie

ze waren toch maar gemeengoed en

publiceerde de verzamelaar en

onder de titel 'Kunststoffen in het

daarom eigenlijk waardeloos.

kunstenaar Patrick Cook het

Dagelijks Leven'. De collectie-Becht

Paradoxaal genoeg werd bakeliet

manifest van het Bakelite Museum

was ook te zien in De Beyerd te

juist vanwege deze kortzichtige visie

Society en in 1982 vestigde hij het

Breda in januari-februari 1993.

steeds zeldzamer en kreeg dus

eerste aan bakeliet gewijde museum

Naarmate antieke plastics uit de

uiteindelijk weer een zekere waarde -

in Zuid-Londen. Omdat het besef van

industriële erfenis in aanzien stijgen,

hoewel pas sinds kort stukken van

de betekenis van plastics groeide,

worden deze voorwerpen van

bakeliet opduiken in veilinghuizen,

opende het invloedrijke Science

toegepaste kunst bovendien steeds

bv. bij Sothebys, die in 1989 in

Museum in Londen een speciale

meer omwille van hun intrinsieke

Amsterdam een grote verkoop van

afdeling die zich bezig ging houden

waarde verzameld.
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Sorbetschaaltje, lepel,

koffiemolens, thermosflessen, serveerschalen en citroenpersen in aantrekkelijk

houders voor paaseie

effen en gemarmerd bakeliet in Europa heel gewoon. Amerikaanse firma’s

ren en een ijscoupe.

Dit assortiment een

gebruikten fenolhars meer vanwege zijn isolerende eigenschappen in de

voudig maar aantrek
kelijk serviesgoed in
vele kleurschakeringen

ombouw van elektrische apparaten als strijkijzers, broodroosters, pannen en

doet sterk denken aan

fundamenteel ongewijzigd, terwijl mettertijd nieuwe vormen werden ontworpen

gepolijste steen.
Ureumformaldehyde,
jaren veertig.

D

kwamen met voedsel dan hun Amerikaanse collega’s. In de jaren dertig waren

mixers. In de meeste gevallen bleef het binnenwerk van de apparaten
voor de behuizing. Voor zowel keukengerei als servies werd fenol gaandeweg
overvleugeld door ureumformaldehyde, dat minder zwaar en somber was en

ook over een groter kleurengamma beschikte. Produkten van

©
Koffiepercolator. Een
elektrische percolator

met de weelderige vor
men van de jaren veer

tig illustreert opnieuw
de hardheid van bake

liet onder zware om
standigheden. Hand

vatten van bakeliet,
romp van verchroomd

staal, eind jaren veertig.
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Bentinck-waterketel,

van HMV. Deze 'aëro

dynamische’ ketel
heeft een ronde romp,
die uitloopt in een

Stoommaker met auto

elektrische contraste-

matische onderbreker,

ker (geen schakelaar).

van Stella. Deze steun

Het gestroomlijnde

pilaar van de Romein

handvat beschermt de

se keuken verhit melk

hand tegen de hete

of cappuccino en heeft

stoom. Romp van ver

een knop van gegoten

chroomd staal, handvat

fenol en een mantel

van bakeliet, 1944.

van verchroomd staal.
Eind jaren veertig.

ureumformaldehyde werden ook beetleware genoemd en uitgebreid toegepast

voor eetborden, schalen en picknicksets in lichte en gemarmerde tinten. Britse
fabrikanten van beetleware waren o.a. Brookes & Adams (die het opvallende
gemarmerde bandalasta vervaardigden) en GEC. Ondanks het feit dat het om

een modern materiaal ging, volgden de dessins van serviezen en picknicksets

van ureumformaldehyde de traditionele patronen van porselein - met dit grote
verschil dat de plastics onbreekbaar waren, iets waar de fabrikanten natuurlijk
sterk de nadruk op legden.
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Servetringen in de

Bourn-Vita-slaapbekers, van Cadbury’s.
Deze wonderlijk komi
sche bekers zijn hét
voorbeeld van de stijl
van de jaren vijftig. De
slaapmuts van de be
ker fungeert als deksel
om de chocolademelk
warm te houden. Deze

vorm van uiteenlopend
gestileerde dieren met

ingezette halftransparante ogen. Deze ser
vetringen werden apart
verkocht of in grote

geëxtrudeerde staven
van gegoten fenol,
waaruit ze door een ij
verig kind opgewipt
konden worden. Het

bekers, die vroeger al
leen verkrijgbaar wa
ren met bonnen van

hobbelpaard is zeld
zaam. Jaren veertig en
vijftig.

Cadbury’s, worden te
genwoordig steeds po
pulairder. Beker en
deksel van ureumfor-

maldehyde, knop van
celluloseacetaat, 1951.

©
Servetringen. Men kan
alleen maar gissen dat
ze een puur decoratie
ve functie hadden en

niet, zoals op het eer
ste gezicht lijkt, dien
den om servetten te
transporteren. Gegoten

fenolhars met wielen
van polytheen, begin
jaren vijftig.
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Pers- en gietprocédés
? de verschillende procédés die werden toegepast
voorwerpen van bakeliet te vervaardigen, was persen
van de meest gebruikelijke. Dit procédé was oor. nkelijk rond 1870 ontwikkeld om voorwerpen van cel■J en rubber te maken en werd aangepast aan de eidie het nieuwe materiaal stelde. Voor het persproces
werd bakeliet in zijn ruwe vorm (poeder of granulaat) in
een matrijs geplaatst en onderworpen aan extreme druk
onder hoge temperatuur. De omvang van het voorwerp
werd over het algemeen beperkt door het vereiste niveau
van hitte en druk, terwijl de noodzaak van een gelijkmatig
hardingsproces ook de dikte van de wanden van het voor
werp meebepaalde. Een groot voordeel van het perspro
cédé was de grotere kleurenvariatie. Tijdens het persen
kon men kleurstof toevoegen, ofwel om kleurschakerin
gen te creëren of om ze te accentueren. Bakeliet, dat van
zichzelf donker van kleur was, kon daardoor makkelijk
gewijzigd’ worden en op kunstmatige manier het uiterlijk
van andere materialen als hout, marmer, keramiek, hoorn
of barnsteen nabootsen. Twee andere produktiemethoden
waren plunjerspuitgieten en schroefspuitgieten, in wezen
hetzelfde procédé, omdat bij beide methoden gesmolten
bakeliet door een smalle hals in een gesloten matrijs
wordt gespoten. Bij het spuitgieten kreeg men minder bra
men, d.w.z. overtollig materiaal langs de beide matrijs
helften, dat later weggevijld moest worden. Hoewel een
snellere methode dan het persen, kreeg men bij beide vor
men van spuitgieten nooit de combinatie van meer kleu
ren op het oppervlak van een enkel voorwerp.

In sommige gevallen werden de voorwerpen een
voudig gegoten zonder enige druk. Tijdens het gietproces
werd het viskeuze fenolhars eenvoudigweg in een loden
matrijs gegoten, waarin het langzaam moest harden. Dit
gegoten fenolhars (cast phenolic) haó min of meer dezelf
de ingrediënten als geperst hars, maar door het basis
mengsel en de toegevoegde verfstoffen subtiel te varië
ren, kon het in een veel groter kleurengamma geprodu
ceerd worden. Witte en pasteltinten en levendige
’edelsteen’-schakeringen werden mogelijk. Als men de
vulstoffen wegliet, kon het giethars doorschijnend of
transparant worden. Andere effecten, bv. een marmereffect, konden worden bereikt door een speciale substantie
door het hars te roeren voor het in de loden matrijs werd
gegoten. Afgewerkte gietprodukten hadden vaak de vorm
van staven, cilinders en letters van het alfabet, waarvan
de belettering van uithangborden werd vervaardigd. Ge
goten bakeliet werd ook in ruime mate gebruikt voor het
maken van knopen en namaaksieraden. Andere procédés
om bakeliet te maken waren extrusie, voor de produktie
van staven en buizen van onbeperkte lengte, en lamine
ren, waarbij banen textiel of papier bedekt werden met
een dun laagje hars en dan via hitte en druk aan elkaar
geperst werden. Bakeliet kon ook zonder hoge druk tot
stand komen - in dat geval werd extra blaasmiddel toege
voegd om het materiaal op te schuimen; het resultaat is
een korrelig, vuurbestendig materiaal, ideaal voor isolatiedoeleinden.
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’Pe De’-koffiemolen,

’Dodca’-citroenpers,
Bel-klopper, Hygeneeiersnijder, schaaltjes

van Peter Dienes. De
ze handkoffiemolen
met scharnierend vuldeksel is van bruin ba-,
kefiet met een zwart
bakelieten handvat.

van beetleware en een
scheplepel. Alle voor
werpen werden in
Groot-Brittannië ge

Het handvat van de

maakt van gemarmerd

zwengel is echter van
zwart geverfd hout..

ureumformaldehyde.
Midden tot eind jaren

Waarom geen fenol?

dertig.

1924.

©
'Daily Maid’-mixer, van
W.A. Deutcher Ltd. Een
interessante vormge
ving waarin het mecha

nisme is opgeborgen
in een elegante, func

tionele en makkelijk
schoon te maken
vorm. Bakeliet, 1937.
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Keukenmachine van
Moulinex. Echt een In
dustrieel ontwerp van
'het tijdperk van de
machine', een combi
natie van een vleesmo
len en een fruitpers.

Opzetstukken van po
lytheen en ureumformaldehyde en een me
talen huis; jaren vijftig.

O

o

A700, van Kenwood.

Mixer, model A200,
ontworpen door Kon-

’De populairste en

neth Wood, wiens be

meest veelzijdige keu

drijf Kenwood ging he

kenhulp ter wereld!’

ten. Deze zoor fraaie,

Het was een van de

meest efficiënte ver

gestroomlijnde mixer
was de eerste van

vangingsmiddelen van

Kenwood. Handvat en

keukenpersoneel.

nousstuk van zwart fe

Zwart bakeliet, jaren

nol met oen mantel
van geëmaMaord nm-

De Kenwood Chef

I
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vijftig.

taai, 1MB.
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Elektrische fruitpers
van Riwisa, in de vorm
van een lelijke snate
rende cartoon-achtige
vogel. Ureumformaldehyde, 1957.

©

Keukenmachine van
AEG, in de vorm van
een soort enorme industriefabriek. Ureumformaldehyde, jaren vijftig.
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BROODROOSTERS

'Burlington' HMVbroodrooster, van de
Gramophone Co. Ltd.
Roept herinneringen op
aan de art deco-stijl;
dit ontwerp werd snel
verdrongen door de
omhoogsprinoende
broodrooster van de
jaren vijftig. Chroom en
geëmailleerd metaal
met handvat en voet
van bakeliet, 1949.

Clem-broodrooster,

van AB Metal Products
Ltd. Een gestroomlijn
de broodrooster met
deurtjes van chroom;
voet, zijkanten en

handgrepen zijn alle
van zwart bakeliet;
1947.

Pye-broodrooster, van
Hawkins. Aërodynami
sche vormgeving met

gestroomlijnde en ge

1 1

slepen handvat en

voet; deze broodroos
ter met verchroomde
platen had een kantel
mechanisme met dub

bele opening, bediend

2

door een enkel hand
vat Begin jaren vijftig.

■
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ROKEN EN VRIJE TIJD

I n de jaren dertig werd gegoten fenolhars gebruikt voor
pokerfiches, schaakstukken, domino- en mahjong-stenen. In deze periode werd

roken steeds populairder, mede dankzij de krachtige reclamecampagnes van

de belangrijkste tabaksproducenten. Het gevolg was een stroom asbakken en

rokersattributen van bakeliet. Asbakken van bakeliet verschenen in alle vormen
en maten, meestal in de praktische kleuren bruin en zwart en vaak voorzien

©
Asbak met Michelinmannetje. Waarschijn
lijk geschonken als

prijs. Deze stijlvolle as

bak heeft de ronde en
volle vormen die type
rend zijn voor de jaren
veertig. Verkrijgbaar in

zwart, bruin en groen
bakeliet met het Michelin-mannetje van
ureumformaldehyde;

jaren veertig.

1

48

©
Dunlop-asbakken, van
Roanold Ltd - de naam
stamt van de firma

Dunlop, die ze ala be
loning gebruikte. Een
fraai staaltje van Inge
nieuze vormgeving in
art deco-stijl; de drie
armen van de asbak
kunnen dichtgedaan
worden, waardoor de
as wordt afgesloten en
de asbak draagbaar
wordt. Vanwege het
lood in de voet kan de
asbak niet omgegooid
worden. In verscheide
ne kleuren gemaakt

van thio-ureumformaldehyde met een voet
van zwart bakeliet; jaren dertig.

DE VOORLOPERS VAN DE PLASTICS

OPKOMST EN NEERGANG VAN PARKESINE
De volgende halfsynthetische kunststof na vulcaniet was
parkesine, genoemd naar zijn Engelse uitvinder Alexander
Parkes. Parkes wordt algemeen beschouwd als de pionier
van de moderne kunststoffenindustrie en ofschoon hij op
chemisch gebied een autodidact was, speelde hij in het
midden van de negentiende eeuw toch een vooraanstaande
rol in de ontwikkeling van de grondstoffentechnologie.
Parkes slaagde erin cellulosenitraat te vervaardigen via de
inwerking van salpeter- en zwavelzuur op cellulosevezels
van hout of katoen. Het procédé was op zichzelf geen
nieuwe ontdekking, want de Zwitserse chemicus Schönbein
had het in 1845 al ontwikkeld. Maar cellulosenitraat is
uiterst brandbaar en het werd aanvankelijk vooral gebruikt
voor het maken van explosieven. In 1855 probeerde Parkes
de formule van Schönbein te wijzigen door er kleine
hoeveelheden plantaardige olie en organische
oplosmiddelen als bv. kamfer aan toe te voegen, die
fungeerden als verdunningsmiddelen, waardoor het
cellulosenitraat een veel kneedbaarder substantie werd. Dit
deegachtige materiaal, waarop onder de naam ‘Parkesine’
patent werd verkregen, bleek enorm veelzijdig te zijn. Het
kon tot platen geperst worden, die met de hand gegraveerd
en ingelegd konden worden met decoratieve materialen als
paarlemoer. Fraai ingelegde mallen van parkesine werden
gebruikt voor boekomslagen, broches, kammen en

handvatten van bestek. Het kon ook andere, duurdere
materialen nabootsen, vooral koraal, ivoor en malachiet, en
daardoor droeg het bij aan de verspreiding van esthetische
voorwerpen en sieraden in alle lagen van de Victoriaanse
maatschappij. Meer alledaagse toepassingen waren
hengelmolens, handvatten van paraplu’s en schoenlepels.
Parkes demonstreerde zijn uitvinding met veel
succes op de wereldtentoonstelling van Londen in 1862,
waar parkesine een bronzen medaille kreeg vanwege 'het
uitmuntende karakter van het produkt'. Aangemoedigd door
deze enthousiaste reactie, werd in 1866 de Parkesine
Company opgericht met de massaproduktie van een aantal
voorwerpen als doel. Maar Parkes werd bij zijn poging om
op grote schaal te produceren geplaagd door financiële
problemen en door kwaliteitsverlies van zijn produkten. In
~/
zijn haast om parkesine een commercidle basis te geven,
werd Parkes gedwongen een goedkoper soort cellulose te
gebruiken, hetgeen uiteraard het eindprodukt negatief .. 5 beïnvloedde. Deze problemen bleken op de duur
• ' ^<0
onoplosbaar en twee jaar later ging de Parke'
failliet. Maar ondanks de slechte afloop van
ongelukkig gesternte geboren avontuur komt
toe de grondslagen van de moderne kt
te hebben gelegd.
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Luciferstrijker van Alfred Dunhill. Deze log
ge, stompe vogel met
zijn uitdagende In
diaanse kapsel is een
absoluut groteske fi
guur. In feite slechts
een van de vele perso
nages die in de jaren
dertig door Dunhill
werden gecreëerd om
als aansteker te die
nen. De romp is van
gegoten fenolhars, de
bek van ebbehout en
het strijkmateriaal is
van segrijn; jaren dertig.

van het logo van een bedrijf. Zwarte asbakken van fenol werden in 1934
gebruikt op het luxueuze passagiersschip Queen Mary. Men ontwierp een

grote verscheidenheid aan vormen, niet alleen voor sigaretten en sigaren maar

ook voor pijpen. Soms werden asbakken gecamoufleerd als voorwerpen van
toegepaste kunst. The Smoker's Friend was een halfronde sigarettenkoker

waarin een uitklapbare asbak verborgen zat. Er was zelfs een rokersset van
bakeliet voor op het nachtkastje, een compact gegoten voorwerp, dat vakjes

50

had voor sigaretten, lucifers en een asbak.

51

O
Sigarettenetui. Dit erg
gewilde sigarettenetui
van veelkleurig cellu

loid laat een grijpende
hand zien, die fungeert
als klem om het etui
gesloten te houden.
Bovendien wijst een in
gezet kompas u de
richting naar de

dichtstbijzijnde tabaks
winkel! Jaren twintig.

r

O

Sigaretteaansteker van
Prince. Een wel zeer
excentriek idee, een
aansteker in de vorm
van een platenspeler.
Om een vuurtje te krij
gen, moest men een
knop omdraaien, waar-

door het midden van
de pick-up omhoog
sprong, dat op zijn
beurt een vuursteentje
aansloeg en... klaar!
Ureumformaldehyde en
metaal, 1948.

DOODSKISTEN

5
e veelzijdigheid van plastics reikt van de wieg tot
het graf' snoefden advertenties in 1939. Een van de meest intrigerende

(hoewel in commercieel opzicht niet de meest succesvolle) experimenten met
bakeliet in de jaren dertig was de ontwikkeling van de doodskist van geperst

bakeliet. Het afgewerkte produkt was uitgevoerd in 'gepolijst walnoten’ bakeliet
met koperen handvatten en in art deco-stijl. Op ware grootte is een dergelijk

curiosum te zien in het Science Museum, South Kensington, Londen.

Doodskisten waren de grootste voorwerpen van geperst
bakeliet in de jaren dertig. Natuurlijk zorgde het formaat voor technische

problemen met de matrijs en de hydraulische pers. De oplossing kwam van

John Thaw and Sons van Wellington Street Works, Salford. De pers van John

Thaw and Sons kon een gecombineerde druk leveren van 14.000 ton. Het

deksel werd in een aparte pers onder een druk van 2000 ton vervaardigd. Dit
nieuwe produktieproces leidde weer tot verschillende nieuwe patenten wiggen waren nodig om de matrijs open te maken en naast de traditionele
paspennen had men speciale vierkante klammen nodig om het formaat van de

matrijs te kunnen variëren. Doodskisten van bakeliet - hoewel een kostbare
besparing op hout in een oorlogseconomie - werden niet populair en werden

nooit op grote schaal geproduceerd. Misschien vanwege de onplezierige rook

en geur die vrijkwamen bij de crematie of wellicht omdat de kist, eenmaal
onder de grond, niet afbreekbaar was.
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DE VORMGEVING VAN
DE RADIO

4*

e eerste radiouitzending ter wereld vond in 1919 in
Nederland plaats, een jaar later gevolgd door uitzendingen in de VS en in

1922 in Engeland en Duitsland. De opkomst en de snelle verspreiding van
publieke radiozenders in Europa en Amerika veroorzaakte een snelle
toename van het aantal radio’s. Tussen 1920 en 1927 steeg de jaarlijkse

omzet van radio-ontvangers in de Verenigde Staten van twee miljoen tot
136 miljoen dollar, een afspiegeling van de groei van het aantal

Amerikaanse radiostations van 3 tot 800 in dezelfde periode. In 1931 was
de radio als publiek medium over de hele wereld verspreid en lanceerde

Amerika ’de gouden eeuw’ van de radio met artiesten als Rudy Vallee.
'Deze overvloed aan
plastics voor huishou
delijk en persoonlijk
gebruik biedt het voor
deel van frisse kleu
ren.’ Aldus de tekst bij
een illustratie in een

Tijdens ’de grote depressie’ bleef de radio een bindende vonk van vitaliteit

en een bron van amusement.
In de eerste jaren van de Amerikaanse radio werden de
uitzendingen verzorgd door bedrijven als Westinghouse, RCA en General

Electric, die de technologie hadden ontwikkeld en ook eigenaar waren van

tijdschriftartikel over
plastics in huis. Let op
de ronde Ekco-radio

de radiostations. Deze firma’s maakten ook de ontvangers en radiosets,

van bakeliet op de
achtergrond, nu een
echt verzamelobject.

ook gratis amusement dienden te leveren.

met als standpunt dat als zij apparatuur wilden verkopen, ze het publiek

II

RADIO'S IN KATHEDRAALSTIJL

O
Philips’ ’Superinductantie', model
830A. Het materiaal
dat bij de constructie
van deze radio is ge
bruikt, staat bekend
als ’arbolite’, een on
gebruikelijke soort met
plastic overtrokken
karton, waarvan het fa
bricageproces reeds
lang niet meer bestaat.
Knoppen en sierrand
rond de luidspreker
zijn van bakeliet; 1932.

e eerste radio’s waren naar alle kanten uitdijende
toestellen, van het type 'vernuftig maar onpraktisch’, en ze bestonden uit een

aantal afzonderlijke onderdelen, onderling met draden verbonden tot een
complex en log geheel. Toen de techniek verbeterde en de elektriciteit haar

intrede deed in de huiskamer, werden de verschillende onderdelen
gestroomlijnd en in één enkel apparaat ondergebracht. De eerste toestellen
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DE VOORLOPERS VAN DE PLASTICS

XYLONITE: KORTSTONDIG SURROGAAT VAN IVOOR
Na de ondergang van de Parkesine Company in 1867

failliete Parkesine Company begon Spill een hele serie

probeerde Daniël Spill een vergelijkbare substantie te

siervoorwerpen van xylonite of ivoride - een witte versie -

ontwikkelen, wat uiteindelijk leidde tot een octrooi met de

te produceren. Kammen, handvatten van messen, broches

naam ’Xylonite’. Spill was oorspronkelijk bedrijfsleider van

en handspiegels hoorden tot de algemene handelsvoorraad

de fabriek van de Parkesine Company in Londens East End

van de firma. Ofschoon het produktieproces van xylonite

en hij was vertrouwd met het fabricageproces van

tamelijk eenvoudig was en op dat van parkesine leek, was

parkesine. Hij slaagde erin financiële steun te krijgen voor

men in de toepassing ervan beperkt door de hoge

een bedrijf met de naam Xylonite Company, dat in 1869

brandbaarheid ervan. Ondanks de inspanningen van Spill

officieel werd ingeschreven. In de fabrieksruimte van de

bleek xylonite slechts in beperkte mate levensvatbaar.

waren forse meubelstukken in met de hand vervaardigde kasten, die vaak op
GEC 'Compact Three’
van General Electric

gotische kathedralen leken. De meest interessante exemplaren waren fijn

Co. Een gedurfd radio-

afgewerkte stukken schrijnwerk, een beter bewijs van het vakmanschap van

ontwerp in Odeon-stijl.

de meubelmakers dan van de radiofabnkanten. Fineer van mahonie, eike- en

Men is erin geslaagd
met de grote faqade

walnotehout accentueerde de ’kathedraal’-stijl van deze radio’s, die in de

zowel een plaatvoe-

voorsteden en buitenwijken uitermate populair werden, ook al waren dergelijke

dings- als een laagspanningsbatterij te

toestellen niet goedkoop. Een Amerikaans luxemodel kostte aan het eind van

camoufleren. Bakeliet,

de jaren twintig al gauw een paar honderd dollar en een relatief goedkoper

1934.

’Sobellette’, model
439, van Sobell Indus
tries Ltd. Een draagba
re kleine radio in de
vorm van een radiator.
Kwam uit in een aantal
gespoten versies van
bakeliet; 1949.

model 50 dollar. Pas toen de plastics (met name bakeliet) in het begin van de

jaren dertig op de markt kwamen, zakten de prijzen tot 10 dollar voor een
toestelletje dat slechts 15 cm lang was.
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MARKETING EN DE INTERNATIONALE STIJL

I as in de jaren dertig, met de opkomst van de Internationale

Stijl-beweging, begon men pas goed de betekenis van de plastics voor de
produktie van relatief goedkope consumentengoederen te beseffen. De

Internationale Stijl, een beweging op het gebied van architectuur en
vormgeving die zich liet inspireren door de beginselen van het Duitse Bauhaus

en de Zwitserse architect Le Corbusier, erkende en omarmde de dramatische
veranderingen die op technologisch en industrieel gebied plaatsvonden. Het

Philco 'Empire Automa
tic', een van de felst
begeerde radio's, maar
jammer genoeg heeft

men bij dit exemplaar
de afstemschaal ver

vangen. Een van de
eerste radio's met
drukknoppen voor

vooraf ingestelde sta
tions; normaal zaten
deze knoppen rond de
afstemschaal. Bakeliet,

1938.

was een periode waarin van alles gebeurde. Naarmate het verlangen naar
Bush DAC90. Een ui
termate populaire ra
dio, die in de jaren
veertig en begin vijftig
massaal werd gepro
duceerd in crèmekleu
rig ureumformaldehyde. maar ook in effen
bruin en zwart of ge
marmerd bakeliet. Va
riaties waren er ook in
de grillebekleding van
textiel, in de luidsprekerafdekking van me
taalgaas en in de kleur
van de grilles. 1948.

verandering aan elan won, zorgde de behoefte aan grote hoeveelheden
goederen voor het ontstaan van de techniek van de massaproduktie; plastic

bleek - in tegenstelling tot de traditionele materialen - een ideale partner van de

nieuwe industriële procédés. Reeds in 1925 was de modern-denkende

Nederlandse elektronicafabrikant Philips begonnen met de produktie van
spectaculaire luidsprekers van geperst bakeliet (of ’Philite' zoals het bedrijf het
noemde), die in combinatie met de eerste huisradio's werden gebruikt. Deze
luidsprekers werden welbewust ontworpen als voorwerpen van toegepaste

kunst om ze aantrekkelijker te maken voor de koper en tegemoet te komen
aan het verfijnde stijlgevoel van het publiek. Een van Philips' eerste modellen

was de revolutionaire conusluidspreker Type 2003, die in 1925 werd
geproduceerd, hij was 48 cm hoog en was de grootste persvorm van bakeliet

VORMGEVING
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Radio van KB (Kolster

sche kacheltjes van

die ooit waar dan ook was gemaakt. Hij werd in een aantal verschillende

Brands). Een zuinig

deze periode. KB gooi

de alle remmen los bij
het kiezen van de

kleuren uitgevoerd, die een imitatie van andere materialen waren, bv. van

vervaardigde radio,
waarbij de beide helf

Japans porselein, marmer en zelfs ’goud’: dit opvallende effect werd bereikt

ten van de kast van
precies dezelfde ma

kleuren voor deze ra

trijs werden gemaakt
en dan aan elkaar wer

leen voor groene en

Philips aan om een goedkoper zevenhoekig model uit te brengen en in het

rode kasten, maar ook
voor dit verrassende

begin van de jaren dertig produceerde het bedrijf een hele serie decoratieve

den geschroefd. Bijge
volg ziet deze radio er

en bontgespikkelde

luidsprekers, die ieder op zich zorgvuldig waren afgestemd op een bepaalde

vanuit elke gezichts
hoek hetzelfde uit en

bakeliet. Engeland,

sociaal-economische kopersgroep binnen de Europese markt van Philips. In

lijkt hij op de elektri

dio: men koos niet al

1950.

door de toevoeging van koperpoeder. Het succes van de 2003 moedigde

het midden van de jaren twintig begon Philips aarzelend met de produktie van

radio's en in 1927 bracht het bedrijf zijn eerste model op de markt. Het werd
geassembleerd in een metalen, met kunstleer beklede kast. Tegelijk werd een

nieuwe luidspreker ontwikkeld voor de massaproduktie - opnieuw een
onregelmatig zevenkantig model, bekend als de 'Meesterzanger', van
uitzonderlijke kwaliteit en ook erg duur Het huis was gemaakt van bakeliet en

bij sommige modellen waren de facetlijnen geaccentueerd door
kleurschakeringen. Bij de luidspreker kon een decoratieve standaard geleverd

worden.

DE VOORLOPERS VAN DE PLASTICS

CELLULOID: DE COMMERCIËLE DOORBRAAK
Terwijl de experimenten van Daniël Spill met xylonite ten
slotte mislukten, slaagde John Wesley Hyatt er wel in om

van de oorspronkelijke vinding van Parkes een intrinsiek
stabiel plastic te maken.

Ongeveer op hetzelfde moment dat Spill begon met
de fabricage van xylonite, was Hyatt, die eigenlijk een

opleiding als drukker had gekregen, bezig met de
ontwikkeling van een surrogaat voor ivoor. Zijn
belangstelling voor dit onderwerp was in eerste instantie

Hyatt had een vooruitziende blik; een groot deel van
zijn succes komt op rekening van zijn besef dat hij tegelijk
met het nieuwe materiaal een andere perstechniek en
machines moest ontwikkelen om op commerciële basis te
kunnen produceren. Samen leverden Hyatt en de ingenieur

Charles Burroughs pionierswerk bij de bouw van de eerste
extrusie- en persmachines, de directe voorlopers van de

moderne spuitgietmethoden. Hyatt ontwikkelde ook het
blaasprocédé. waarbij een holle buis van celluloid in een

gewekt door een nationale wedstrijd die in 1863 was
uitgeschreven. De wedstrijd was georganiseerd door Phelan

speciale pers werd verwarmd en volgeblazen met hete

en Collander. fabrikanten van biljartballen, die, geplaagd

variant van deze techniek wordt ook tegenwoordig nog

door het groeiende tekort aan ivoor, bereid waren om een
premie van 10.000 dollar te betalen aan de uitvinder van

gebruikt.

een passend alternatief. Hyatt nam de uitdaging aan en

materiaal te zijn meer dan waar. Een kranteverslag van de

ofschoon hij de prijs met won, leverde zes jaar

Philadelphia Novelties Exhibition van 1885 somde heel

experimenteren een prototype van een biljartbal op die

enthousiast meer dan zestig toepassingen van celluloid op.

bestond uit een kern van geperst gomhars - een natuurlijk

De produktie van dit nieuwe wondermiddel verspreidde zich

plastic verkregen uit de afscheiding van de schellakkever -

over de hele wereld via fabrieken in Engeland, Europa en

lucht tot de buis dezelfde vorm had als zijn matrijs. Een

Celluloid maakte zijn belofte een zeer veelzijdig

gecombineerd met houtmeel. Dit werd bedekt met

Japan. Tijdens het ’celluloidtijdperk', het duurde van 1880

collodium, een oplossing van cellulosenitraat en alcohol die

tot ca. 1920, bereikte de produktie van het ruwe materiaal

aan de lucht heel snel droogt en dan een dunne film vormt.

een hoogtepunt van 40.000 ton per jaar. Tot in de jaren

Omdat cellulosenitraat zeer explosief is, ontploften de

dertig bleef celluloid een belangrijke en goedverkopende

ballen nogal eens als ze tijdens het spel tegen elkaar

grondstof, maar inmiddels was er een groeiend aantal

botsten, een aanzienlijk nadeel, dat Hyatt en zijn broer

concurrerende stoffen op de markt gekomen, want de

Isaiah dwong tot verdere experimenten. In 1870 ontdekte

chemie zat niet stil en men kreeg een steeds beter inzicht

Hyatt dat kamfer in welomschreven hoeveelheden een

in de moleculaire structuur van plastics en andere

uitstekend oplosmiddel en weekmiddel voor cellulosenitraat

materialen. Bij het begin van de twintigste eeuw waren we

is. Met deze verbeterde formule slaagde Hyatt erin de

getuige van het ontstaan van een hele nieuwe serie volledig

onoverkomelijke problemen die Parkes en Spill geplaagd

synthetische plastics, die nog veelzijdiger zouden blijken te

hadden, te boven te komen en dit resulteerde in het eerste

zijn dan hun halfsynthetische voorgangers. Van deze

synthetische materiaal dat op commerciële basis

volledig synthetische plastics was bakeliet het eerste en

geproduceerd kon worden. Hyatt noemde zijn uitvinding

belangrijkste.

'Celluloid' en stichtte de American Celluloid Company in

1871.
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LUIDSPREKERS

Britse Thomson Houston Co. Ltd. Een zeer

populaire luidspreker
waarvan er tussen
1923 en 1930 meer
dan een miljoen wer

den verkocht voor de

vorstelijke som van
5 pond en 5 shilling.

Bakeliet en aluminium,
1923.

LUIDSPREKERS

©

philips-luidsprekers,
type 2003. De grootste
van de twee, met een
doorsnee van 48 cm,

was de grootste vorm
die in die tijd geprodu
ceerd kon worden. Ze
werden met opzet in
talrijke fraaie en wer
velende kleuren als

objets d'art uitgebracht
om de verkoop ervan
te stimuleren. Bakeliet,
1927.

O
De ’Favorite’ van Elmi.
Een van de meest de

coratieve luidsprekers
die er ooit gemaakt
zijn. Een duif pikt nac.r
een olijftakje in een

hemel die bestaat uit
geometrische vakken
in art deco-stijl. Bake
liet, 1928.

4

Philips’ 'Stars and Stripes'. Deze luidspreker

Mullard-luidspreker, ty
pe ’H', vormgeving van

heeft het Philips-logo
en lijkt veel op de Phi

Thomas de la Rue voor

lips 930A-radio van
hetzelfde jaar. Bake
liet, 1931.

Mullard Wireless Servi
ce Co. Het is moeilijk
van deze luidspreker,
met zijn ongebruikelij

ke spinnewebvorm en
zijn neoklassieke

pootjes, nog een
exemplaar te vinden

waarvan de steunen

en de papieren conus
nog intact zijn. Bake

liet, 1928.

VARIATIE IN VORMGEVING

het eind van de jaren twintig maakte Philips in

toenemende mate gebruik van bakeliet voor de fabricage van radio's en
luidsprekers. In 1929 bouwde de firma er zelfs een eigen fabriek voor om

verzekerd te zijn van regelmatige materiaalleveranties. Een belangrijk kenmerk
van de Philips-produkten was hun enorme variatie in vormgeving en het vrijwel
totaal ontbreken van een eigen 'huisstijl'. De belangrijkste vormgever van het

bedrijf was L.C. Klaff, die eigenlijk een opleiding tot architect had gevolgd; hij

was de verantwoordelijke man voor de produktie van Philips van 1925 tot in de
jaren zestig. Volgens Klaff kon men 600-800 prototypen per jaar vervaardigen,
maar slechts 200 werden geselecteerd voor de commerciële produktie op
grote schaal. Volgens de vormgevingsfilosofie van Philips moest men proberen

een zo groot mogelijke markt te bestrijken en daarvoor leverde bakeliet een
zeer belangrijke bijdrage.

Elders in Europa hoorde de opkomende nazi-partij in Duitsland
tot degenen die heel snel de radio omhelsden als middel om de publieke

opinie te beïnvloeden. Men beweert dat Hitler de hand heeft gehad in de

opdracht om een goedkope en eenvoudige Volksempfanger te bouwen; deze
had een huis van bakeliet, dat ironisch genoeg geïnspireerd was op de

vormgeving voor industrieprodukten van het Bauhaus, dat in 1933 door de
nazi's werd gesloten.

Excelience, model 301,
van Sonora. Dit ele
gante ontwerp met zijn

spiegelende afstemschaal en versiering

van chroom wordt
vaak de 'Cadillac’ van
de radio’s genoemd.

Bakeliet, eind jaren

veertig.

■

GEC, model BC 4941.
van General Electric

lingtas leek. Wel erg
zwaar voor een draag

Co. Een vroege draag

bare radio! Gemaakt
van bakeliet in ver

bare radio op batterij
en, die qua uiterlijk en

gewicht op een bow-

scheidene kleuren;
1948.
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Volksempfanger VE

enige bereikbare zen

model is heel nat aan

301. De vormgeving

ders die van de nazi-

getroffen, waardoor

van deze radio werd
door Hitier goedge

propaganda waren. Al

het vulmiddel van hout

le drie de modellen

is gaan bladderen;

keurd als de radio voor

van deze periode heb

1938.

het volk; het hoeft

ben in reliëf symbolen

geen betoog dat de

van het Derde Rijk. Dit

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER BAKELIET

De fabricage van bakeliet
Het eerste patent van Baekeland uit 1907 beschreef de fa
bricage van bakeliet als een proces in drie fasen. Eerst
reageren fenol (carbolzuur) en formaldehyde (uit hout of
steenkool) in een luchtdicht milieu op elkaar in een grote,
eivormige harsketel. Het resultaat is een bros harsprodukt, dat oplosbaar en smeltbaar is als het wordt verhit
(dit tussenprodukt werd door Baekeland ’Novolak’ ge
noemd en diende ter vervanging van schellak). Het hars
van fenolformaldehyde, licht barnsteenkleurig van tint,
liet men in ondiepe bakken afkoelen en harden. Tijdens de
fase van het fabricageproces werd het in stukken gebro
ken en tot poeder vermalen. Dan werden er andere sub
stanties aan toegevoegd: vulmiddelen (houtmeel, asbest,
katoen, mica, zelfs gemalen walnootschalen) om de slag-

vastheid en vochtbestendigheid te vergroten; pigmenten,
katalysatoren, smeermiddelen en hexa (een samenstel
ling van ammonia en formaldehyde, die zorgde voor de
extra formaldehyde, nodig voor een thermohardend
hars). Het mengsel werd verhit om een verdere reactie
tussen fenol en formaldehyde op gang te brengen. Dit le
verde een nog altijd smeltbaar produkt, maar slechts on
der hoge hitte en druk. Tijdens de laatste fase van het pro
cédé werd het hars afgekoeld, gehard en voor de tweede
keer gemalen. Het resulterende granulaat is het ruwe ba
keliet, gereed om geperst te worden tot industriële objec
ten. Als het wordt blootgesteld aan extreme hitte en druk
tijdens het pers- of gietproces, wordt het definitief 'gebon
den’ en kan het niet meer vervormd worden.

Het idee van 'iets vol
komen nieuws', dat zo
typerend was voor de
ze periode, maakte de
weg vrij voor de toe
passing van bakeliet
en andere materialen
in huishoudelijke produkten. Gezien de

complexe chemische
processen die voor de

/

ze materialen nodig
waren, is het achteraf
heel ironisch dat ze
aanvankelijk slechts

bedoeld waren om na
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tuurlijke materialen als
hout en hoorn na te
bootsen.
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Bates-register, vorm
geving van Norman Bel

Geddes voor Bates
Manufacturing Co. Ltd.
Dit vernieuwende ont
werp onder invloed

van de Streamline-stijl,

miste merkwaardig ge
noeg de letters FIJPQX
en Y. Klaarblijkelijk be
gonnen maar weinig
klantennamen met de
ze letters! Bakeliet,
1925.

Inktpot van Esterbrook
Dip-Less. Deze zeer
elegante inktpot in de
vorm van een dubbele
traan is een goed
voorbeeld van het ma
niëristisch effect dat

werd bereikt door de
Streamline-stijl op nietfunctionele wijze toe te
1

B

passen. Bakeliet, jaren
dertig.

O
Carvacraft-penhouder
en -vloeiblok, een 'Dickinson Product’. Twee
exemplaren van een

hele serie bureauaccessoires in een ondanks de late datum -

opvallend pure art deco-stijl. Gegoten fenolhars, 1948.

IN HET KANTOOR

Dubbele inktpot en ka
lender met drukknop
pen van Carvacraft,
een 'Dickinson Pro
duct’. De twee klepjes
schuiven naar achteren
en maken een zwarte
en rode inktpot zicht
baar. De kalender is
uiterst zeldzaam en

zeer fraai gestileerd.
De serie was in drie
kleuren leverbaar:
geel, barnsteen en
groen. Gegoten fenolhars, 1948.

Bureaulamp van E.K.
Cole. Een van de bes
te ontwerpen in zijn

soort. Bakeliet, jaren

dertig.

Tafel- of bureaulamp.
Een zeer delicate ke

gelvormige lamp van
zwart en oranje cellu

loid, jaren twintig.

DE INVLOED VAN EKCO

.K. Cole uit Southend, Groot-Brittannië, was een van de

beroemdste radioproducenten van zijn land. Hij begon zijn bedrijf met het
maken van het traditionele houten radiokabinet. Volgens een zeer

arbeidsintensieve methode werden die door de draaiers en meubelmakers van
de fabriek vervaardigd. Het resultaat was een karakteristiek rechthoekig kabinet
van gefineerd notehout, dat echter vanwege de werking van het hout krom
kon trekken, splijten of krimpen. In 1930 begon E.K. Cole de mogelijkheden

O

Van kathedraal naar
La Corbuaier... Deze

Ekco-radio’a van 1931
tot 1940 geven een

70

beeld van de ontwik
keling in vormgeving in
dit decennium.

r
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nieuwe synthetische

vervanging van hout. Verscheidene duizenden ponden werden geïnvesteerd in

worpen. De eerste van

materiaal volledig uit.
Over een dergelijke
vorm zou een meubel

maker niet eens dur
ven dromen. Alle ronde

gelukkige greep te zijn. In zes jaar tijd groeide de omzet van de firma van

Ekco-model AD65,
door Wells Coates
voor E.K. Cole Ltd ont
in totaal vijf series ron

de Ekco’s, geprodu
ceerd van 1934 tot

Ekco’s zijn nu gewild,

1945. De eerste radio
die qua vorm afweek

met name in nietstandaard kleuren als

van de hoekige radio-

rood of groen, die al

meubels die tot dan
toe gemaakt waren. De

leen op speciale
bestelling verkrijgbaar

ontwerper buitte de

waren. Bakeliet en

mogelijkheden van het

chroom, 1934.

van de toepassing van plastic - met name bakeliet - te onderzoeken als

de aanschaf van matrijzen en de noodzakelijke machines. Het bleek een

200.000 tot 1,25 miljoen pond. Twee van de meest bekende huisontwerpen
van E.K. Cole (in het vervolg afgekort tot de merknaam 'Ekco') waren de R2,

geproduceerd in 1931, en de SH23, gemaakt tussen 1931 en 1933. Beide
modellen hadden maar heel moeilijk van hout gemaakt kunnen worden. De
kasten van bakeliet hadden afgeronde hoeken en geslepen trapjes boven de

luidsprekergrille. De bovenkant van elke kast was mat afgewerkt. Deze nieuwe

ontwerpen leken in vrijwel niets meer op hun houten voorgangers. De
vormgeving pleegde geen plagiaat ten opzichte van stijlen uit het verleden een enigszins herkenbare invloed zou misschien als ’neo-egyptisch'
gekwalificeerd kunnen worden.

In 1934 zette Ekco de stoutmoedige stap om vormgevers uit
te nodigen - o.a. de Russische emigrant Serge Chermeyeff en de Engelse
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Ekco-model AD75, ont

het ontwerp zijn de

worpen door Wells

Coates voor E.K. Cole

stijgende kosten van
de onderdelen gecom

Ltd. De AD75, de vier

penseerd, maar er is

de van de vijf series

geen gebruik gemaakt

ronde radio’s en klei

van minderwaardig

ner dan de AD65, was

materiaal of een goed

ontworpen in verband

kope afwerking.’ Bake

met de oorlogssituatie:
'Door te bezuinigen op

liet, 1940.

architect Wells Coates - om leiding te geven aan de ontwikkeling van nieuwe
modellen. Chermeyeff maakte als eerste twee moderne nieuwe ontwerpen, die

volledig met de traditie braken. De toepassing van strenge geometrische
vormen en het opvallende contrast tussen de kast van zwart fenolhars en de
blanke verchroomde knoppen gaf een van de modellen (no. 000) definitief het

karakter van een radio voor het moderne huis. De toepassing van zwart

fenolhars bleek echter met populair, omdat het vloekte met de bestaande
warme, bruine interieurs. Men zocht een compromis in een bruine en

namaak-noten afwerking. In 1934 ontwierp Wells Coates de befaamde ronde
AD65 voor Ekco. Coates' architectenopleiding - hij had gewerkt met Le
Corbusier, de grote vertegenwoordiger van de Internationale Stijl, en hij had in

1933 de Lawn Road-flats gebouwd in Hampstead - is duidelijk af te lezen aan

het ontwerp van de AD65. De ronde luidsprekergrille zit in het midden en men

heeft geen poging gedaan om de luidspreker met overdadig traliewerk te
camoufleren of vol te proppen. De opstelling van buizen en onderdelen
binnenin was apart ontworpen voor deze radiokast en zo werd een sterke

functionele link gelegd tussen het binnenwerk en de uitwendige vormgeving.

De opvatting dat de vorm van een voorwerp - of het nu een huis of een
produkt is - een rechtstreeks gevolg is van en moet corresponderen met de

functie ervan, is een van de grondbeginselen van de Internationale Stijl.

©

©

Ekco-model M23, van
E.K. Cole Ltd. Deze ra
dio lijkt veel op de RS3
en was in feite een be
ter betaalbaar familie
lid. Bakeliet, 1931.

Ekco-model AC85, van
E.K. Cole Ltd. Deze ra
dio met de koosnaam
'Dougal Set’ lijkt eer
der log en ouderwets;
hij was de voorloper
van de Ekco van Wells

Coates; bakeliet, 1934.

VORMGEVING

I

I

=

VAN

De radio van Coates bleek een schot in de roos met meer
dan 100.000 verkochte toestellen. Het was ook een bewijs dat het publiek
bereid was om te breken met de traditie en te kiezen voor een moderne

vormgeving en ervoor te betalen. In totaal werden er vijf edities van de AD65
geproduceerd met telkens variaties in de vormgeving van de luidsprekergrille.
Deze bestonden uit verticale, horizontale, waaiervormige of ronde tralies van
bakeliet of chroom. De laatste stijlvariant van Coates verscheen na de oorlog.

Door de subtiele aanpassing van het ontwerp bleef het zijn aantrekkingskracht
houden voor kopers en verzamelaars.

Tegenwoordig is de AD65-serie een van de meest bepalende
en door verzamelaars meest begeerde serie radio’s van bakeliet; de prijs is er

dan ook naar.

Coates bleef voor Ekco ontwerpen en kwam in 1947 met de
'Princess'-radio in groen acryl met een duidelijk, verstelbaar handvat. Dit
ontwerp, dat voor zijn tijd heel modern was, liep vooruit op de ontwikkeling in

de jaren vijftig, toen de radio’s minder massief en veel fleuriger werden.

Vrolijker kleuren eisten dat men van fenolhars (fenolformaldehyde) overstapte
op ureumformaldehyde, dat een groter kleurenspectrum heeft, inclusief wit en
pasteltinten.

©

Ekco-model AC97, ont
worpen door Jesse
Collins voor E.K. Cole
Ltd. Een indrukwek
kende structuur in art
deco-stijl, die beschikt
over een afstemindicatio in de vorm van een
'magisch oog'. Door
deze nieuwe uitvinding
kon de gebruiker een
gekozen station fijner
bijregelen. 'Notehouten' bakeliet, 1936.

HET HOEKJE VAN DE VERZAMELAAR
HET IDENTIFICEREN VAN BAKELIET

tactiel materiaal en kent grote

voorzorg tegen een eventuele

van bakelieten voorwerpen snel in

variatie in oppervlakken. De

beschadiging aan de onderkant

omvang toegenomen, wat de

identificatie kan ook bevestigd

uitvoeren.

serieuze verzamelaar voor ernstige
problemen plaatst. In tegenstelling

worden door wat bekend staat als

De prijs is ook een belangrijk

de ’hete-naald-test’. Als men met

gegeven. Soms moet u een hogere

tot zilver en porselein kent bakeliet

een heetgemaakte naald een

prijs dan de gebruikelijke betalen

geen eigen ’meestermerk’ dat als

oppervlak (in een goed geventileerde

voor een werkelijk volmaakt

leidraad kan dienen, en dus stuiten

ruimte) niet kan binnendringen, dan

exemplaar. Bonafide verzamelaars

In de laatste jaren is het namaken

zelfs experts op ernstige problemen

is er sprake van authentiek fenol.

zal dat zelden spijten. Ook de

bij de identificatie ervan. Bakeliet is

Dan is er ook de zuivere geur van

zeldzaamheid speelt een rol. Als een

over het algemeen herkenbaar aan

carbolzeep - heet gemaakt of nat

voorwerp wel heel ongebruikelijk is,

zijn gewicht (zwaarder dan de

ruikt bakeliet naar carbolzeep, omdat

kan men accepteren dat het in

moderne plastics en dan celluloid),

het fenolcarbolzuur bevat. Uiteraard

mindere staat verkeert. Kleine

aan zijn kleur (beperkt

heeft de ’hete-naald-test’ een aantal

krasjes, schilfers of blaasjes kunnen
soms hersteld of gecamoufleerd

kleurengamma), aan zijn patina en

praktische bezwaren: hij is

aan hoe het aanvoelt. Vertrouwdheid

gewoonlijk pas mogelijk als men een

worden, maar sommige

en ervaring zijn de beste

voorwerp heeft gekocht. Natuurlijk

verzamelaars doen er niets aan,

instrumenten van een verzamelaar,

kunt u het doel van uw test aan de

omdat ze vinden dat die lelijke kras

die elke gelegenheid moet

verkoper uitleggen, maar het zal u

deel uitmaakt van de geschiedenis

aangrijpen om voorwerpen van

niet verbazen als hij daar bezwaren

van het object en dat dergelijke

bakeliet te onderzoeken, bestuderen

tegen heeft. Mag u de test voor de

kleine gebreken zijn eigenheid juist

en hanteren. Bakeliet is een heel

aankoop doen, dan moet u hem uit

accentueren.
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Receptiemicrofoon.
Een exemplaar dat in
een BBC-studio in de

jaren dertig niet mis
staan zou hebben. De

verchroomde telesco
pische standaard is
bevestigd in een voet
van bakeliet; de aan
veren opgehangen mi

O

Draagbare platenspeler

van Philips, type 3902.
Ongebruikelijk in die

zin dat speeltafel en
mechaniek volledig zijn
'ingepakt' in een kastje
van bakeliet, begin ja
ren vijftig.

crofoon is vervaardigd

van caseïne; 1936.
Saysonor -zenderkiezer. Deze unieke uit

Antenne voor magneti
sche golven, van Capte. Een via een klep

werkende, op het net
aangesloten antenne in
de stijl van een klok.
Voet van bakeliet met
bovengedeelte van wit

acryl, begin jaren vijftig.

vinding voorzag in een

discrete en stijlvolle
plaatsing van de vaak
afgrijselijke mechani
sche apparatuur die

nodig was om radio

stations te vinden.
Knoppen en bedrading
zaten achter de holle

lijst verstopt. Bakeliet,
1952.

I

De eerste experimenten met ureumformaldehyde slaagden
niet altijd. In 1936 produceerde Ekco een proefserie radiokasten van
gemarmerd ureumformaldehyde, maar die werden vervolgens afgewezen als te

koud en steenachtig. Men was ook bang dat de kasten te massief en

monumentaal zouden overkomen, ofschoon dit waarschijnlijk meer lag aan het
grootschalige en verticale formaat van de prototypen. Het horizontale formaat

van de Amerikaanse 'Detrola’-radio, een compact toestel van 23 bij 15 cm,

bewees dat ureumformaldehyde heel goed bruikbaar was voor een
aantrekkelijk, niet opdringerig toestel.

Met de 'Detrola'-radio zijn we echter al aan de andere kant
van de oceaan beland, waar de toepassing van plastics wat trager op gang

kwam

Q
Ekco-model UAW78,
ontworpen door Misha
Black voor E.K. Cole
Ltd. Een serie van een
hele reeks kleine,
rechtopstaande ra
dio’s; dit toestel van
zwart bakeliet en
chroom is heel onge
bruikelijk, omdat de
meeste exemplaren
meestal alleen in ’notehouten’ bakeliet
voorkomen; 1937.
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AMERIKAANSE FABRIKANTEN

o
DeWald-radio. In ver
gelijking met zijn be
scheiden formaat is de
vormgeving van deze
radio erg monumentaal
en log; zij leunt zwaar
op de styling van het
binnen- en buitenwerk

van auto's. Bakeliet,
jaren veertig.

8

I n tegenstelling tot hun Europese branchegenoten grepen

de Amerikaanse radiofabrikanten maar heel langzaam de nieuwe kansen die
hun door de nieuwe plastics zoals bakeliet geboden werden. Pas tijdens de
malaise aan het begin van de jaren dertig en dankzij de toegenomen

populariteit van de radiozenders kreeg de beginnende Amerikaanse

kunststoffenindustrie de kans om een substantieel gedeelte van de markt te
veroveren. Tegen 1938 waren van de zes miljoen verkochte radiotoestellen er
ca. 1,5 miljoen gemaakt van een of andere vorm van plastic, het resultaat van

-

©

de produktie van tientallen bedrijven en een duizelingwekkende variatie in
vormgeving. Amerikaanse radio-ontwerpers probeerden de decoratieve
'gotische kathedraal’-stijl van de bekende houten kasten na te bootsen, maar

details als spitsbogen en ingewikkeld maaswerk bleven onverenigbaar met de
nieuwe perstechnieken van de plastics, waarbij ronde randen, effen vlakken
zonder decoratie en een horizontaal en geen verticaal formaat beter pasten.

Evenals in Groot-Brittannië duurde het even voor het publiek akkoord ging met
deze moderne cfes/gn-facetten en met het nieuwe, vreemde materiaal, maar in
1936 gaf het prestigieuze warenhuis Sears zijn goedkeuring aan de nieuwe

zakelijke stijl en de plastics door het kleine radiotoestel 'Silvertone' op de
markt te brengen, dat door John Morgan was ontworpen. Voor een prijs van
12,50 dollar leverde de Silvertone een bruine kast van geperst fenol en een

ongebruikelijke rondlopende grille, die het toestel een perfect afgewerkt uiterlijk

Mini-radio van Emer
son. Tegenwoordig
krijgen de kleurige ra
dio's van gegoten fe
nol zoveel aandacht,
dat men makkelijk ver
geet dat de meerder
heid van de radio's in
de VS van het meer
bescheiden (en goed
kopere) bruine of
zwarte bakeliet waren
gemaakt. Dit is er een
typisch voorbeeld van;
misschien niet specta
culair, maar met pre
cies de goede, keurige
vormgeving.

gaf. Evenals de Silvertone waren de meeste Amerikaanse radiotoestellen van

20

De 'Air King’, ontwor

tale, trapvormige vorm

pen door Harold van

van een wolkenkrab

Doren. De Air King -

ber, de fagade met

een mijlpaal op het ge

bied van de vormge

'waterval' en de plaat
waarin een kaart van

ving van plastics én

de wereld was gegra

radio’s - was de eerste

veerd, horen tot de

Amerikaanse radio die

meest spectaculaire

grondig verschilde van
zijn houten voorgan

kenmerken. Gemaakt

gers. Tot dat moment

de grootste Ameri

handelsnaam van
ureumformaldehyde) in

kaanse persvorm voor

verscheidene tinten,

plastics. De monumen-
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Kathedraal of Graf

steen. van Emerson.
Vervaardigd van weel-

deng groengemarmerd
catalin (in de VS merk
naam van gegoten 1e-

nolhars); waarschijnlijk

de eerste radio die van
dit matenaal gebruik
maakte en toch terug

viel op de Amerikaan
se houten radio's van
begin jaren dertig. De

opvallend fraaie vorm
geving. met het mooie

visgraatmotief in het
gnlledoek. is zowel

zeldzaam als erg ge
wild. In vijf stralende

kleuren vervaardigd:
1937.

©
Little Miracle-model

AX235, van Emerson.
Deze charmante kleine

radio, een vroeg ont
werp met de bijnaam
'Baby Emerson', was

verkrijgbaar in een rui
me combinatie van
grille- en rompkleuren.

De grille van dit exem
plaar buigt nu naar

binnen als gevolg van
hitte en krimpver-

schijnselen. Gemaakt
van catalin, 1938.

de jaren dertig geperst van bakeliet of andere gedeponeerde fenolharsen in
bruin of zwart met een contrasterende grillebekleding en afstemknoppen of
-schalen in lichtgekleurd ureumformaldehyde. Met het voortschrijden van de

jaren nam de voorkeur voor lichtere tinten toe en werden de radio’s
gefabriceerd van witte of crèmegetinte ureumpersingen of van donkerder,

witgespoten fenol.
De nieuwe technieken van de massaproduktie zorgden ervoor
dat de prijs van het afgewerkte produkt snel daalde. Na talloze mislukte

experimenten slaagden de technici erin kleine veranderingen in de stalen
matrijzen aan te brengen, zodat ze jaar in jaar uit gebruikt konden worden en
22

men de kostbare oorspronkelijke matrijs na een produktieserie niet hoefde te

vernietigen. Een donkerkleurige radio van geperst fenolhars kon men krijgen
voor 10 dollar of minder, maar toestellen van gegoten fenol waren duurder en
kostten minstens 15 dollar per stuk. De oorzaak lag bij het gietprocédé, dat

arbeidsintensiever was en ook een lagere opbrengst had dan persen onder
hoge druk. Een gangbare persproduktie bedroeg 100.000 eenheden.
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Toestellen van gegoten fenol werden gemaakt door de

viskeuze fenolmassa in loden matrijzen te gieten. De gietmodellen werden dan
in ovens gezet en drie dagen lang gebakken. Deze ruwe afgietsels werden

dan uit de ovens gehaald en met de hand gepolijst en afgewerkt. De loden
matrijzen konden telkens maar voor één gietproces gebruikt worden en
werden dan omgesmolten tot nieuwe.

De kleur van het gegoten fenolhars is rijker en dieper dan die
van het geperste materiaal, en radio’s die gemaakt zijn van gegoten fenol,

houden hun kleurenpracht door de jaren heen vast, reden waarom ze

uitermate populair zijn bij verzamelaars.

©
Colonial (New World)

Globe, van de Colonial
Radio Corporation. De
ze ’wereld’-ontvanger
was geen wijdversprei
de, populaire bestsel
ler, maar is waarschijn
lijk om die reden zeer

gewild ais verzamelob
ject De luidspreker zit
in de piramidevoet en
de stations worden op
gezocht met de knop
pen op de evenaar. Op
de globe bevindt zich
een landkaart van de
wereld in goudreliëf.
Bakeliet, 1933.
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KLOKKEN

Dit curieuze voorwerp,
dat bekend staat als
een ’vitascope’, is een

elektrische klok met
daarin een galjoen dat
voor een opkomende
en ondergaande zon
heen en weer be

weegt. Het effect is
enigszins slaapver
wekkend en dat was
ook de bedoeling,

want het is een nacht
lampje. Eind jaren
veertig en begin jaren
vijftig gemaakt op het

Isle of Man; het kastje
is naar keuze van ba
keliet of van plexiglas.

JAZ-wekkerklok. De
Franse Firma JAZ

maakte in de jaren
dertig en veertig uiter
mate stijlvolle klokken

van bakeliet, die alle
maal thuishoren op het
verlanglijstje van een
verzamelaar. Dit exem

plaar is voorzien van

panelen van matglas,
waarop dames te zien
zijn in kleding in de

stijl van Lalique.

O
Een klok in de vorm

van een autolamp die
zich bevond op een
Austin uit de jaren der

tig. Bakeliet en koper,
jaren dertig.

Wekkerklok van Elec
tric, in een ongebruike
lijke gotische stijl. Ge
maakt van bewerkt ba
keliet, jaren veertig.

I

o

De 'Sectric' van Smith.
Een in grote aantallen

in Engeland gefabri

ceerde elektrische

wekkerklok, begin ja
ren vijftig. In verschil
lende pasteltinten ge

maakt van ureumfor-

maldehyde.

Klok met een uil erom
heen. Uilen waren
blijkbaar in de jaren
twintig en dertig een

populair motief en dit

Klok in de vorm van
een bloem, van hard-

is wel een van de

rubber (warerite). De

De romp is gemaakt uit

voetjes, wijzers en wij

twee delen, waaraan

zerplaat zijn van alumi

de pootjes zijn vastge

nium. Engeland, jaren

schroefd. Gevuld cellu

veertig.

loid, jaren twintig.

mooiste voorbeelden.
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FOTOTOESTELLEN - DE INVLOED VAN CELLULOID

e fotografie heeft veel te danken aan de uitvinding van
de plastics. De eerste camera's waren gebaseerd op het principe van de
massieve metalen of glasplaat, bedekt met een dun laagje lichtgevoelige
emulsie van zilvernitraat. Daardoor bestond de eerste generatie fototoestellen
uit grote, omvangrijke toestellen, die op een driepoot gemonteerd waren. Het

idee om de massieve plaat te vervangen door een buigzame film dook voor

het eerst aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw op. Hannibal

Goodwin, een dominee te New Jersey, ontdekte hoe men van celluloid (het
eerste plastic dat in commercieel opzicht een succes werd, gemaakt door de

Filmostar-diaprojector
van Filmosto. Bij deze
radicale afwijzing van

het vierkante model
accentueren de con

Reichenback, een chemicus die werkte voor het fotografisch depot van

vergerende lijnen van
het lensgedeelte de
vorm en de richting

George Eastman in Rochester, New York, deed een zelfde ontdekking en

van de lichtstraal - bij
na alsof het een laser-

ontwikkelde een methode om van celluloid een fotofilm te maken. Vanaf zijn

kanon is! Bakeliet, 1952.

gebroeders Hyatt) een dunne, transparante film kon maken. Henry
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0
Toverlantaarn van

Magnajector, van Peter

Eagle. Nog een amu
sant voorbeeld van
een in alle opzichten
statisch voorwerp dat

Austin Manufacturing
Co. De Magnajector
werkt via een reeks
onder verschillende

een gestroomlijnde
vorm heeft gekregen,

hoeken geplaatste
spiegels en lenzen, om

in functioneel opzicht
geheel overbodig, om
van een esthetisch ge

tweedimensionale
beelden, zoals eronder
gelegde teksten of fo
to’s, omhoog te bren
gen, te vergroten en te
projecteren. Bakeliet,

zichtspunt maar te
zwijgen! Bakeliet, 1938.

jaren dertig.

Dux Episcop. Werkt
ongeveer hetzelfde als
de Magnajector, maar
heeft een zeer logge

vormgeving, die ge
deeltelijk wordt gered
door het opvallende lo

go aan de zijkant Ba
keliet, 1951.

introductie in 1889 had de film van celluloid een diepgaande invloed op de

ontwikkeling van de fotografie en werd hij door Thomas Edison .gebruikt voor
zijn experimenten met de filmcamera. Het succes van de eerste bewegende

beelden werd uitsluitend verstoord door de enorme brandbaarheid van de film,
waardoor er vaak brand uitbrak in projectiekamers. Pas na langdurig en

geduldig onderzoek ontdekte men rond 1920 dat celluloseacetaat als basis
voor de film een uitstekend, niet-brandbaar alternatief vormde voor celluloid.
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FABRICAGE OP COMMERCIËLE BASIS

aarmate de belangstelling voor de fotografie toenam,

groeide de behoefte aan minder logge toestellen. Als reactie op dit gat in de
markt begonnen in Europa en Amerika talloze firma's goedkope en
eenvoudige camera’s te maken van stevig, onverslijtbaar fenolhars. In Amerika

waren ze zelfs te koop voor een bedrag van 49 dollarcent tot enkele dollars.
De meeste werkten volgens het principe 'richten en drukken' zonder enige

scherpstelling en ze waren in technisch opzicht met beter dan de eerste

draagbare Brownie-camera, die door George Eastmans Kodak-firma in 1900
voor één dollar op de markt was gebracht. Voor George Eastman, de absolute

marktleider, en de andere fabrikanten was eenvoud een ander woord voor
winst. Van de 'Baby Brownie’ (1934) van Kodak, met zijn kastje van zwart
fenol en met zijn typerende verticale ribbels, een ontwerp van Walter Dorwm

Brownie 127-camera,

van Kodak. Vanaf zijn
debuut in 1952 storm

de de Brownie met en
kele kleine wijzigingen
rechtdoor naar 1963.
Het kastje is voorzien

van horizontale ribbels
en rond de lens zit een
aluminiumplaatje met

een decoratief gekruist
dessin. Kodak probeer

de éénmaal zijn markt
leider te vervangen:
men produceerde een

witte versie, die zo

groezelig werd dat nie

mand hem wilde ge
bruiken. Zwart polysty
reen, knoppen van
ureumformaldehyde,
1956.
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Baby Brownie, door
Walter Dorwin Teague
ontworpen voor Kodak.
Er werden miljoenen
exemplaren van deze
kleine, stijlvolle came
ra verkocht voor
slechts 1 dollar per
stuk. Opklapbare alu
minium zoeker en kast
van zwart bakeliet;
1934.

Purma Special, ontwor
pen door Raymond
Loewy. Een avantgardecamera met een
schitterende vormge
ving; de Purma be
schikte over een plas
tic zoekersysteem en
een uniek transportme-

chanisme, die beide in
het compacte camerahuis waren verzonken.
Formaat en vorm wer

6

den toonaangevend
voor de vormgeving
van camera’s in de ja
ren dertig. Bakeliet,
1937.

Teague, werden 4 miljoen stuks verkocht voor de prijs van 1 dollar. Bakeliet

bleek ideaal voor de eisen die de massaproduktie stelde, en werd vanaf 1930

gebruikt voor de produktie van boxcamera's in alle soorten en maten. Kodak
maakte uitgebreid gebruik van gemarmerd bakeliet voor zijn eerste serie

'Hawkette’-camera’s, die een uitschuifbare mini-balg hadden en in de jaren
twintig uitsluitend via een postorderbedrijf verkrijgbaar waren.

De modellen van de eerste camera’s, zoals de ’Rodenstock’
van 1935, waren globaal een imitatie in fenolhars - tot zelfs in de rechte
hoeken - van de met kunstleer overtrokken metalen kastjes, maar evenals bij

de radio’s kwam er gaandeweg een vormgeving op gang die beter paste bij
de eigenschappen van het nieuwe materiaal. De Agfa ’Trolix’ van 1936 had
ronde zijkanten, afgeronde hoeken, siernbbels en een glanzend oppervlak -

allemaal typerend voor de stroomlijning van de jaren dertig, maar in metaal zou
het vrijwel onuitvoerbaar zijn geweest. Een model van grote klasse uit deze
periode is de ’Purma’ (1937), ontworpen door de Amerikaanse industrieel

vormgever Raymond Loewy. Dit elegante, geïntegreerde model had een
rechthoekig huis van bakeliet, dat naar de zijkant geleidelijk afliep en fijne
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8

buust bakeliet. Dit En

groeven had voor een stevige grip. In tegenstelling tot de meeste andere

Als reactie op het

gelse voorbeeld was

camera's waren het transportmechamsme, de aanduiding van de sluitertijd en

groeiend aantal amateur-fotografen begon

een van de eerste en
werd als reclamege-

drukknop in de camera verzonken, wat de camera een keurige en aangenaam

nen in de jaren dertig

schenk gegeven bij al

functionele uitstraling gaf.

tientallen bedrijven in

lerlei produkten, zoals

de VS en daarbuiten

Cadbury’s chocola en

goedkope fototoestel
len te maken van ro

Australische sigaret
ten; 1927.

Hawkette, van Kodak.

De Purma Special bood bovendien nog boeiende nieuwe

dingen als een zoeker van plexiglas en een vlakke sluiter met drie snelheden,

die afhankelijk van de stand waarin de camera werd gehouden, reageerde op
de zwaartekracht.

GEBREK AAN VARIATIE IN VORMGEVING

andere cameramodellen werden van bakeliet
gemaakt, inclusief typen als de Corvette 'Mini’, een goedkope mini-camera die
in vele kleuren werd verkocht. Het tweelingmodel, de 'Coronet', heeft een

©
Coronet Midget, van
Coronet Camera Co. In
die tijd de kleinste ca
mera die er bestond; in
de Coronet ging een
film van 16 mm en hij
werd in allerlei oog
strelende effen en ge
marmerde kleuren ge
produceerd; blauw was
zonder twijfel zeer
zeldzaam en nu dus
erg gewild. Bakeliet,
1937.

karakteristieke gestroomlijnde vorm: alle metalen delen zijn verzonken en het
oppervlaktereliëf is een imitatie in fenolhars van de met kunstleer overtrokken
metalen modellen. Men bleef tot het midden van de jaren vijftig boxcamera's

van bakeliet maken, maar daarna begonnen fabrikanten als Kodak lichtere en
minder brosse materialen te gebruiken, wat een andere vormgeving

noodzakelijk maakte. Als een camera niet in gebruik is, wordt hij weggelegd,

dit in tegenstelling tot de radio, die altijd in huis te zien is. Dit vormt mede de

verklaring voor het feit dat men minder aandacht besteedde aan de

vormgeving van de camera en dat het aantal variaties in vormgeving beperkt
is. Niettemin zijn de camera's van bakeliet uit de jaren dertig en veertig -

ondanks hun esthetische tekortkomingen - de moeite van het verzamelen
waard.

J
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HET PRODUKTIEPROCES EN DE T E L E VISI E R E VO L U TI E

©

|\/| et de komst van de televisie aan het eind van de

Bush TV 12. Zonder

twijfel de meest be
kende en gewilde Brit

se t.v. van bakeliet. Bij
het begin van de tele

visietechniek gebruikte
men een systeem van
405 lijnen en toen in

1964 het systeem van
625 beeldlijnen werd
ingevoerd, waren deze

t.v.’s verouderd. Het
gruwelijke gerucht

doet de ronde dat veel
TV 12’s en hun zusjes,

de TV 22’s, naar Japan
werden verscheept en
daar als visreservoir

werden gebruikt! Bake
liet, 1949.

jaren veertig ging er voor het bakeliet een nieuwe markt open 'Het ligt voor de

hand dat bakeliet, dat voor de vormgeving van radiomeubels reeds zijn waarde
heeft bewezen, ook gebruikt gaat worden op het terrein van de televisie,'
stelde in 1950 een aflevering van Bakelite Progress, het tijdschrift dat door de

marketingafdeling van Bakelite Limited werd uitgegeven. Televisiemeubels van

bakeliet hebben evenals radiomeubels geen last van de beperkingen in
vormgeving en de gecompliceerde produktieprocessen die het gevolg zijn van

de toepassing van natuurlijke grondstoffen, en deze voordelen werden in de

reclamecampagnes uitgebuit Een artikel uit 1949 in Modern Plastics wijdde
een beschouwing aan het aantal bewerkingen, nodig voor de fabricage van

een televisiemeubel van hout of van geperst fenolhars - de houten kast

vereiste ca. 500 afzonderlijke handelingen voor de televisie geplaatst kon

worden, maar zijn tegenhanger van fenolhars slechts een half dozijn.
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©
Televisiemeubel van
Sobell Industries Ltd.
De grootste in bakeliet
uitgevoerde televisie

en slechts tweede in
de rij van grote persvormen in de geschie
denis van dit materiaal.

Deze televisie was
maar een kort leven
beschoren vanwege

haar beruchte onbe

trouwbaarheid. De t.v.handel wilde zijn vin

gers er niet aan bran
den. Dit vloermodel be
schikte in zijn volle

omvang over een luid
spreker achter de hori
zontale grille en de af-

stelknoppen waren dis

creet weggewerkt ach
ter een klep. Van bruin

bakeliet en met een in
gezette grille van ge

spoten bakeliet; 1949
tot 1952.

Meubels van geperst fenol boden inderdaad belangrijke

voordelen - gemakkelijke hanteerbaarheid aan de produktielijn en uitschakeling
van moeilijke en dure machinale bewerkingen. Het kant en klare artikel kwam

uit de pers te voorschijn, compleet met versterkende ribben, luidsprekergrille
en metalen inzetstukken, die allemaal tijdens het persen waren aangebracht.

Deze techniek leek veel op de produktiemethode bij radio’s, maar de matrijzen
voor de televisiekasten uit één stuk waren natuurlijk groter en dus moest de

hele apparatuur eromheen groter en veelomvattender worden. De bakelieten

onderdelen behoorden tot de grootste vormen die op dat moment vervaardigd
konden worden.
Voor de produktie van een televisiemeubel van bescheiden

afmetingen (90 cm hoog en een scherm van 26 cm) gebruikte de Amerikaanse

Admiral Corporation een gigantische pers van 9 meter hoog, die op elke
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afzonderlijke matrijs een druk van 2000 ton kon zetten. De totale

produktiecyclus duurde zeven minuten en kon verscheidene keren per dag
herhaald worden. De massaproduktie zette uiteraard de prijzen onder druk. In

1949 verkocht Admiral Corporation zijn t.v.-meubel voor iets minder dan
12,50 dollar.

Deze produktiemethode werd ook toegepast voor het maken
van de uit één stuk vervaardigde kasten van fenol voor platenspelers, die door

Admiral, Philips en anderen werden vervaardigd. Enkele ervan waren
draagbaar, zoals de zeldzame 25 cm grote Philips-platenspeler van het eind
van de jaren twintig, die een ronde kast van bakeliet had in de vorm van een

hoedendoos. In het midden van de jaren vijftig had zowel de radio- als de

t.v.-techniek enorme vooruitgang geboekt, vooral via gemmiaturiseerde

elektronische onderdelen, die de plaats van hun omvangrijke voorgangers
hadden ingenomen. Dit was een enorme stimulans voor een nieuwe
vormgeving van het afgewerkte produkt, omdat designers na de oorlog minder

nadruk legden op gestroomlijnde en ronde vormen. De opvallende gebogen
vormgeving van het bakeliet van de jaren dertig en veertig maakte langzaam

plaats voor de strenge en ascetische visie van fabrikanten als Braun in
Duitsland, die een nieuw tijdperk voor de industriële vormgeving inluidden.
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©
Door de miniaturisering
van elektrische onder
delen kregen uiteenlo
pende apparaten als
televisies en scheerapparaten een heel ande
re vormgeving. De ron
de, vloeiende lijnen
van de jaren dertig en

veertig maakten plaats
voor een strakke, bijna

technocratische stijl,
waarvan bedrijven als
Braun in Duitsland ge
bruik gingen maken.

NAAI-ACCESSOIRES

Maasballen en vinger
hoed voor het stoppen
van kousen. Sommige
maasballen werkten
met behulp van een
3-voltsbatterij, waar

door de bovenkant
werd verlicht en men
de gaatjes beter kon
zien. Bakeliet en
ureumformaldehyde,
jaren veertig.

Elektrische naaimachi
ne van Fischer Newa.
De naaimachine kan
keurig in haar eigen
kast van bakeliet wor
den ingeklapt; 1950.

Naaidoos. Een prachti
ge, in vakjes verdeelde
naaidoos in de vorm
van een vliegende
schotel. Let op het
draad-en-naaldmotief.

Helderoranje ureumfor

maldehyde, jaren der
tig-

NaaigereiassortimenL
Bovenste rij, van links
naar rechts: naaidoos
van lichtgroen acryl;
zwarte naaldenhouder

van bakeliet; 'Miss Cutie’, een mechanische
kousenstopper van ba
keliet; een spelden-

doos van bakeliet. On
derste rij: garenspoel

van bakeliet; naalden
doosje van gegoten fenolhars; houder van
garenklosjes van bake
liet met in het midden

een naaldendoos. Me

dio jaren dertig tot
midden jaren vijftig.
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globale evaluatie van voorwerpen van bakeliet,
vervaardigd tussen 1920 en 1950, stoot op een onthutsende variatie in
vormgeving, waardoor het erg moeilijk wordt om de voorwerpen

chronologisch te ordenen. De vormgeving van bakeliet spoort met met de
ontwikkelingen op stijlgebied bij andere materialen, maar laat een aantal
tendenzen op dit terrein zien die onderling weinig verband hebben. Toch

kan men globaal genomen een zekere verschuiving constateren van een

nabootsende naar een eigen en onafhankelijke vormgeving, die de
kenmerken van het nieuwe materiaal volledig weet te benutten.

TERUGKIJKEND: DE ART DECO-STIJL

e fabrikanten van de eerste plastic voorwerpen waren

in wezen zakenmensen die wilden inspelen op de gangbare smaak. Bij hun
produkten was absoluut geen sprake van 'vormgeving’ - het waren veeleer

imitaties van de Victoriaanse en Edwardiaanse decoratiestijlen, die het eind van

de negentiende en het begin van de twintigste eeuw domineerden. Zoals dat
bij elk nieuw materiaal gebeurt, kreeg bakeliet aanvankelijk de vorm van al
bestaande modellen - fruitschalen zo dun als porselein of zo dik als glas,
radiomeubels in imitatie-notehout; klokkasten die bestaande kasten van metaal

of hout nabootsten. Dit imiterende aspect vinden we ook terug in voorwerpen

van bakeliet die gemaakt zijn in de zogenaamde art deco-stijl, na de Parijse
Tentoonstelling van 1925. Art deco-motieven als de waaier, de zonnestraal, de

fontein, een golvend of zigzaggend dessin vinden we allemaal terug bij vroege
radio’s en klokken van bakeliet, omdat ze eerder bij houten originelen al een

rol speelden.
De art deco-stijl, in Amerika Moderne Styling genoemd,

introduceerde uitermate gestileerde, abstracte en geometrische dessins, die

Consolette’, model

had gespeeld bij de primitieve kunst). Trapvormige bouwkundige vormen en

RS3, van E.K. Cole Ltd.

motieven werden ontleend aan voorchristelijke culturen als de Azteekse, Maya-

tussen Jugendstil en

en Egyptische cultuur. Gestileerde bloemmotieven werden ontleend aan

art deco in, was het

Japanse prenten en kimono's en ook aan de Weense Jugendstil van het eind

alle zenders op de af*

van de negentiende eeuw. Zigzagmotieven, bliksemstralen, gestileerde
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Ekco's 'AU Electric

ontleend waren aan de kubistische kunst (die op zijn beurt weer leentjebuur

Deze radio, ergens

eerste toestel waarbij
stemschaal waren

voorgedrukt. Het was

fonteinen en zonnestralen waren toespelingen op de opkomst van de

ook de eerste radio

elektriciteit en de vooruitgang van de techniek. Het levendige kleurenpalet van

waarvan de bakelieten

de art deco-stijl was geïnspireerd op Perzische en oosterse voorbeelden. Met

vervaardigd - in 1931.

kast in Engeland was

9—
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name fabrikanten van plastic sieraden kwamen onder de bekoring van de
Klok van JAZ. Karakte

kleuren en exotische motieven van de art deco en zelfs vooraanstaande

ristiek voor de Franse

vormgevers begonnen met synthetische materialen te werken.

art deco-stijl. De kas
tanjebruine en zwarte
kast had ornamenten

van chroom en de

Meubilair en voorwerpen in art deco-stijl van het midden tot

het eind van de jaren twintig hadden de naam dat ze de geest van het

gestileerde wijzerplaat

'machinale tijdperk' tot uitdrukking brachten, maar de stijl was in werkelijkheid

is voorzien van half

slechts een variant van de weelderige emp/re-stijl. Bovendien werden art

ronde patronen in re

liëf. Gegoten fenolhars

deco-objecten gewoonlijk met de hand van zeldzame en kostbare materialen

en chroom, 1934.

gemaakt, een traditionele en elitaire vorm van vakmanschap die in flagrante

tegenspraak was met de opkomende democratische idealen van de
Internationale Stijl-bewegmg. Deze beweging op het gebied van architectuur en
vormgeving had al vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw vaste

voet gekregen in Europa. In 1909 hadden de Italiaanse futuristen, een groep
■avant-gardekunstenaars, een manifest gepubliceerd waarin ze pleitten voor de

afschaffing van de stilistische waarden uit het verleden, die volgens hen in
intellectueel en esthetisch opzicht bankroet waren. In een essay dat een grote

invloed zou hebben op de Europese kunst en architectuur, onderschreven ze
100

het idee van het 'dinamismo', letterlijk 'de dynamiek van de machine'. In 1914
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Philips-luidspreker, ty
pe 2013. Een luidspre
ker van het ’zonnestraal'-type die op de
grond stond; de kast
ervan was verkrijgbaar
in een grote variatie
van prachtige kleuren,
met soms zelfs een

sprankel goud! 1929.

In het gezaghebbende
aforisme van Le Cor-

busier: 'Een huis is
een machine om in te

wonen', komen de he

kel aan overtollige de
coratie én de overtui
ging dat de vorm van
een voorwerp moet
beantwoorden aan zijn

functie, goed tot uit
drukking.

102

Het blinkende Chrysler

Building van William
van Alen is een juweel
van art deco in de sky
line van Manhattan. De
gevel van deze wol
kenkrabber uit de jaren
dertig lijkt in bepaalde

opzichten op de Ameri
kaanse radio’s van de

ze periode.

1

HET HOEKJE VAN DE VERZAMELAAR
DE FILOSOFIE VAN HET VERZAMELEN
Verzamelen is meestal een zeer

individueel gebeuren. Serieuze
verzamelaars hebben gewoonlijk hun
eigen 'verzamelbeleid', waardoor zij
hun bronnen anoniem kunnen

houden en het concurrentie-element
tot een minimum beperkt blijft. We
kunnen twee soorten verzamelaars
onderscheiden - de
themaverzamelaar en de

van de toegewijde thematische
verzamelaar wordt constant op peil
gehouden door de kans een
vergeten prototype te ontdekken of
een zeldzame experimentele
produktieserie.

tot problemen leiden. Veranderingen
in temperatuur en condensatievocht
kunnen brosse plastics als vulcaniet
en caseïne aantasten evenals het
binnenwerk van elektrische
apparaten, radio’s en televisies.
Ideaal gesproken moet een collectie
gepoetst, gekoesterd en
geëxposeerd worden tot plezier van

geobsedeerde verzamelaar. De
themaverzamelaar is gewoonlijk
kritischer en wil alleen voorwerpen
aanschaffen die een vooraf bepaalde

Daartegenover staat de
geobsedeerde verzamelaar die een
veelomvattend beleid voert,
gebaseerd op het kennelijke
verlangen om zich met zoveel
mogelijk voorwerpen te omringen.
Het thema van een dergelijke
collectie kan even breed en even

themakeuze accentueren. Specifieke
thema’s kunnen bv. de produkten

algemeen zijn als de plastics zelf.
Maar ofschoon de globale

steeds op locaties als
vlooienmarkten en straatverkoop,
maar ook in winkels die curiosa en
antiek verkopen. Soms zal een echt

zijn van een specifieke

verzamelaar van zijn standpunt uit

plasticsfabrikant zoals Bandalasta,
Linsdenware, Jaxonite of Seaforth.

terecht alles wat plastic is verzamelt,
komt het punt van verzadiging

Anderzijds kan het thema ook
bepaald worden door het materiaal,
bv. beatl, celluloid, fenolhars of

steeds dichterbij. Omdat hij al
honderden, ja duizenden voorwerpen
heeft verzameld, kan het plezier in

ureumformaldehyde. Evenveel
voldoening geeft een keuze voor een

het verwerven van één enkel
voorwerp niet vastgehouden worden

bepaald voorwerp, bv. picknicksets,

en is er weinig gelegenheid om een

radio’s, scheerapparaten of

dergelijke massa voorwerpen te
onderzoeken, te identificeren of te

parfumhouders. Deze lijst is
eindeloos. Het voordeel van een

het publiek.
Het belangrijkste van verzamelen is
dat het ontzettend leuk is. In
tegenstelling tot andere authentieke
antiquiteiten vindt men bakeliet nog

koopje door een verkoper over het
hoofd worden gezien, maar opgepakt
door een deskundige verzamelaar.
Gespecialiseerde verkopen van art
deco zijn ook een goede bron.
Ofschoon de prijzen op bepaalde

terreinen scherp gestegen zijn, kan
maar weinig opwegen tegen het
plezier om een zeer zeldzaam

voorwerp van toegepaste kunst te
kopen voor een zacht prijsje. Maar

dergelijke vorm van specialisatie is

verzorgen. Vele privé-collecties zijn
zo groot, dat slechts een fractie

de kans die men krijgt om een

tegelijk getoond kan worden, terwijl

misschien moeten we het laatste

fascinerende hoeveelheid kennis op

woord over het verzamelen laten aan

te doen over de geschiedenis en de

de overgrote meerderheid van de
voorwerpen verbannen wordt naar

ontwikkeling van een speciaal

het donker van dozen, zolders en

een andere sensatie uit de jaren
dertig, de onovertroffen Mae West in

produkt, materiaal of voorwerp. Men

kisten. Ditzelfde syndroom blijkt ook

een film uit 1934 met als titel 'Belle

kan onderzoek doen naar de

uit het beleid van enkele grotere

fabrikant en de details en subtiele

museums, die in hun kelders in

of the Nineties’: 'Keep cool and
collect.' Maar waarschijnlijk had zij

wijzigingen opsporen van logo’s,

onbruik geraakte collecties hebben

het niet over bakeliet!

cijfercodes, vormgevers en

liggen die ontoegankelijk zijn voor

produktieseries. Het enthousiasme

het publiek. Ook de opslag zelf kan

vormde de futuristische Italiaanse architect Antonio Sant’Elia zich een beeld

van een huis als een 'enorme machine ... uitsluitend verfraaid door de

schoonheid van zijn eigen lijnen ... uitzonderlijk mooi door zijn mechanische
eenvoud ...' Dit machtige visioen werd door de Zwitserse architect Le

Corbusier samengevat in zijn invloedrijke dictum: 'Een huis is een machine om
in te wonen.'
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FUNCTIONALISME

en groter gevoel van sociale verantwoordelijkheid en

een grotere betrokkenheid bij de democratiserende effecten van de
massaproduktie, standaardisatie en de toepassing van nieuwe industriële

materialen als plastic, staal en beton vormden de fundamenten van deze

radicale uitspraken. De 'machinale esthetica' rustte op de basisprincipes van
vorm, functie en ruimte. Deze vormden de basis van de leer van het

Functionalisme en werden in praktijk gebracht door de invloedrijke
Bauhaus-academie voor architectuur en vormgeving, in 1919 in Weimar
gesticht onder leiding van Walter Gropius. Een van de vele ambitieuze
projecten van het Bauhaus was een aantal prototypen van huishoudelijke
voorwerpen te maken die geschikt waren voor massaproduktie, waardoor de

moderne vormgeving makkelijker binnen het bereik van het grote publiek zou
komen. Ondanks of wellicht vanwege zijn radicale faam werden de idealen van

het Bauhaus niet gedeeld door de regerende nazi-partij, die via intriges de
school in 1933 wist te sluiten. Bijgevolg emigreerden vele vooraanstaande

docenten naar de VS. De enkele prototypen die tijdens het korte bestaan van
de school ontstonden - zoals het meubilair van Marcel Breuer -, worden nu
beschouwd als klassieke voorbeelden van moderne vormgeving.

O

Een van de doeleinden
die het Bauhaus zich

gesteld had, was de
ontwikkeling van een

de drie gebroeders

aantal huishoudelijke

Castiglioni. Een crea
tief spel met de opvat

voorwerpen die voor

tingen over vorm en

massaproduktie in
aanmerking kwamen.

functie; daarom is de

Marcel Breuers strenge

stoel van staal en

radio ontworpen in de
vorm van een telefoon,

plastic is een van de

zodat het publiek het
als een stuk modern

weinige klassieke ont

huisraad zou gaan zien.

werpen die tijdens het

korte leven van de

school ontstaan zijn.
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De Phonola-radio, in
1939 ontworpen door

L___

HET WONDERMATERIAAL

e idealen van de Internationale Stijl-beweging hadden
een diepgaande invloed op de vormgeving van verbruiksgoederen en dit

kwam begin jaren dertig, bij het begin van de economische crisis, pas echt tot

uiting in Amerika. Krachtige economische motieven dwongen tot een grotere
toepassing van plastic bij verbruiksgoederen en dwongen de vormgevers tot

een futuristische, moderne aankleding ervan. In tegenstelling tot andere

materialen konden de plastics de schoonheid van het 'machinale tijdperk’
volledig tot uitdrukking brengen, en ze waren dan ook het thema van talloze

boeken en tijdschriftartikelen die de plastics verheerlijkten als het produkt van
utopische krachten. In een reclameboek, The Story of Bakelite, uitgegeven in

1924, verbaasde John K. Mumford zich over 'het veelzijdige
aanpassingsvermogen van bakeliet’ en over het gemak waarmee het geperst

kon worden; maar hij vond de chemische reactie waardoor het gebonden of
gehard werd nog miraculeuzer, waarna het immers 'bakeliet zou blijven tot

sint-juttemis...' Mumford werd gefascineerd door het idee van een

onverwoestbaar materiaal, doordrenkt van 'onsterfelijkheid'.
Deze visie op de plastics als een soort wondermateriaal werd
van harte onderschreven door de Amerikaanse emigré ontwerper Paul Frankl.

Hij schreef in 1930: 'Deze nieuwe materialen zijn een expressie van onze tijd.
Zij spreken de taal van de uitvinding, van het synthetische. De huidige
industriële chemie steekt de alchemie naar de kroon. Basismaterialen worden
omgebouwd tot wonderen van nieuwe schoonheid.’ In tegenstelling tot de

eerste plastic-pioniers als Parkes, Hyatt en Baekeland, die met hun uitvindingen

duurdere, natuurlijke materialen wilden nabootsen, sprak Frankl van de
'autonomie van deze grondstoffen’. Rond 1930 werd het tijd de revolutionaire

mogelijkheden van de plastics te erkennen en 'de grammatica van deze

nieuwe materialen te scheppen'. Als vormgever was Frankl zich ervan bewust
dat de plastics steeds verder zouden doordringen op het terrein van design en
architectuur.

Lucite werd geprezen

De rode gelakte puzzeltafel van Paul T.

Frankl grijpt terug op
oosterse motieven. De

ze vormgever werd
een enthousiaste aan
hanger van het won-

als weer een nieuw
'wondermateriaal*, om
dat het licht door
bochten kon leiden en

zo het werk van de

dermateriaal: de plas

chirurg en hier de
tandarts vergemakke

tics. 'Deze nieuwe ma

lijkte.

terialen geven uitdruk

king aan onze tijd. Zij
spreken de taal van de
twintigste eeuw.'

D E

R O L

VAN

DE

V 0 R M G

DE OPKOMST VAN DE INDUSTRIËLE VORMGEVING

^^jdens de jaren dertig was de opkomst van de

kunststoffenindustrie onverbrekelijk verbonden met het ontstaan van een nieuw
vak, nl. industriële vormgeving. De pioniers van de industriële vormgeving in
Amerika waren Raymond Loewy, Harold van Doren, Norman Bel Geddes,
Henry Dreyfuss en Walter Dorwin Teague; ze hadden elk een verschillende

achtergrond (toegepaste kunst, reclame, coulissenontwerper), maar ze zaten

op dezelfde lijn door hun uitgekookt grafisch talent en hun sterk gevoel voor
publiciteit. Ze werden door de industrie aangetrokken om produkten van een

nieuwe vormgeving en/of stijl te voorzien en ze daardoor een ‘toegevoegde
verkoopwaarde’ te geven in de concurrerende en ploeterende economie van

O
De reusachtige kassa

van industrieel ontwer
per Walter Dorwin Tea-

gue op het dak van
zijn paviljoen voor de

National Cash Register
Company op de we
reldtentoonstelling van
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New York in 1939.

de crisisjaren. Tientallen produkten, van broodroosters tot koelkasten, werden
m een nieuw stylingjasje gestoken in de hoop dat ze aan het herstel van de
economie zouden bijdragen.

Industriële vormgevers werkten meestal als adviseur bij

verscheidene bedrijven tegelijk en lieten hun talenten los op de meest
uiteenlopende produkten. Zoals Raymond Loewy het zei - 'Alles, van lippenstift
tot locomotief.’ De meesten hechtten veel belang aan een nauwe

samenwerking met de technici om een beter begrip te krijgen van de

produktieprocessen, die van cruciale betekenis waren voor het uiteindelijke
ontwerp Maar op een puur commercieel niveau bestond hun voornaamste

taak in het maken van een verpakking die als blikvanger fungeerde en de
verkopen stimuleerde.

Ondanks al deze inspanningen bekroop de industrie toch de
stille angst dat het publiek de kunststoffen als een inferieur surrogaat zou

afwijzen. Dit was de reden van een agressieve reclamecampagne met als doel
het publiek erop te wijzen dat de synthetische materialen precies die

kwaliteiten hadden die nodig waren om de uitdaging van de toekomst aan te

©
Raymond Loewy, hier
op een foto uit 1939
met de Studebaker
Champion, speelde
een unieke rol in de in
dustriële vormgeving;
hij wist de betekenis
ervan niet alleen voor
het produktieproces,
maar ook voor de mar
keting naar voren te
brengen.

kunnen.
De Bakelite Corporation nam het voortouw bij de actie om
fabrikanten te winnen voor het idee dat ze hun produkten met plastic konden
verfraaien In 1932 hield de firma een symposium om vormgevers vertrouwd te

maken met de technische voordelen en de beperkingen van bakeliet als
materiaal en met de stilistische mogelijkheden ervan.
In de volgende twee jaren publiceerden de vaktijdschriften

Modern Plastics en Sales Management een serie advertenties waarin ze zich

specifiek richtten op de industriële vormgevers en de creatieve manier waarop
zij van bakeliet gebruik maakten. Elke advertentie concentreerde zich op een

bepaald produkt, tegelijk met een foto en een korte biografie, waarin de
vormgever als een beroemdheid werd afgeschilderd en zijn visie op modern
design werd geprezen.
In juni 1934 verscheen in Modern Plastics de

alomtegenwoordige Raymond Loewy en een kopieermachine in een radicaal

nieuwe vormgeving. Raymond Loewy zegt: "De New Deal op het terrein van
industriële vormgeving is de triomf van de schoonheid dankzij de eenvoud" ‘

luidde de kop over de hele pagina. En in de tekst ging het als volgt verder:

'Mr. Loewy stelt dat fabrikanten de smaak van het winkelend publiek voor
simpele schoonheid en zijn waardering voor een fundamenteel zuiver lijnenspel

hebben ontdekt. Bakeliet is daarbij voor de vormgever die op zoek is naar
heldere, mooie lijnen, van onschatbare waarde.’

De produkten die voor deze advertenties waren uitgekozen,
varieerden van nuttige dingen als knoppen en handvatten tot persoonlijke
gebruiksvoorwerpen als barometers en telefoonklappers. Huishoudelijke
artikelen als strijkijzers en wasmachines figureerden er naast apparatuur voor

het bedrijfsleven. Alle advertenties verkondigden de onderliggende krachtige
boodschap: Bakeliet - het materiaal van duizend toepassingen - kan de

industrie nieuw leven inblazen en ons leefmilieu een ander gezicht geven.
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PICKNICKSER VI ES

O
'Bandalasta Ware’picknickset van Broo-

British Vacuum Flask

kes & Adams. De set

Co. Met zijn opvallend

omvat vier koppen,

gevormde decoratie
niet alleen aangepre-

schoteltjes, borden,

bekers en potten, twee
lunchdozen, zout- en

zen voor picknicks,

pepervaatjes en een

dere taken. Ureumfor-

maar ook voor vele an

assortiment bestek. De

maldehyde, jaren veer

set hierboven zit in

tig.

een met stof beklede

koffer en werd ver
kocht onder de naam

’Coracle’. Vervaardigd
van ureumformaldehyde, ca. 1930.
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Thermoskan van de

PICKNICKSERVIES
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Thermoskan van Ther-

mos 1925 Ltd. De klas
sieke thermoskan in
fluitvormige Jugendstil
was verkrijgbaar in
een serie uiteenlopen

de kleuren van ureum

formaldehyde; 1930.

Thermoskan van Thermos 1925 Ltd. Deze
bolle kannen, die aan
futuristische pinguïns
doen denken, zijn ge
maakt van thio-ureumformaldehyde, jaren
veertig.

Thermoskan van Thermos. Een rechthoekige

thermoskan, uitsluitend

Thermoskan van Ther-

ontworpen om precies

mos. Karakteristiek

te passen in de grote
bandalasta-picknick-

voor de vormgeving

set. Vervaardigd van
thio-ureumformalde-

Ureumformaldehyde

hyde, eind jaren veertig.

van acryl, jaren veertig.

van de jaren veertig.

met handvat en stop

STROOMLIJN

^^^ssen de kunststoffenindustrie en de industriële

vormgeving ontstond gaandeweg een zekere symbiose Het ideeëngoed van
de Internationale Stijl-beweging benadrukte het belang van nieuwe materialen
zoals plastic en op zijn beurt werd plastic voorgoed in verband gebracht met

de idealen en de verspreiding van de moderne vormgeving. Bovendien bleek

de meest economische manier om matrijzen voor de produktie van plastic
produkten te maken, uitstekend te passen bij de nieuwe procédés van 'het

machinale tijdperk’. De modellen konden in een matrijsvorm worden gesneden
door machines, waardoor de kostbare bewerking met de hand overbodig

werd. Deze methode bevorderde eenvoudige, moderne vormen en in het

bijzonder een aërodynamische stijl van vormgeving, de Streamline-sti'fl, die in
de jaren dertig in Amerika tot bloei kwam.
De Streamline-stïfl ontstond oorspronkelijk uit het
wetenschappelijk onderzoek naar de perfecte aërodynamische vorm. Vanaf het

eind van de negentiende eeuw hadden wetenschappers en technici

geëxperimenteerd om bewegende voorwerpen hun meest natuurlijke vorm te
geven met als doel hun snelheid en effectiviteit te vergroten en hun weerstand

tegen lucht en water tot een minimum te beperken. In 1938 werd de 20th
Century Limited, de sneltrein die reed tussen New York en Chicago, de eerste
streamliner die in bedrijf werd genomen. De gladde, kogelvormige voorkant

van de locomotief, ontworpen door Henry Dreyfuss, week volkomen af van de
bestaande treinen en had geen uitstekende zaken als schoorstenen of pijpen.

Waterdruppel op wie
len... Model van een

Drie jaar eerder had men bij de bouw van de Douglas DC3 - het eerste

gestroomlijnde bus uit
1939, een van de vele

gestroomlijnde en aërodynamische vliegtuig - al gebruik gemaakt van moderne

visionaire ontwerpen
van Norman Bel Ged-

aluminiumlegeringen voor een lichte constructie. Streamlining werd al snel het
symbool bij uitstek van het nieuwe machinale tijdperk. Een lage, plastische
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des, bedoeld om de la
ge luchtweerstand en

het zuinig energiever

stroomlijn met vloeiende lijnen weerspiegelde de Amerikaanse droom van een

bruik van de 'water-

reis zonder fricties naar de toekomst. Het stroomlijnen van voertuigen had

druppelvorm' uit te bui
ten.

©

duidelijke technische voordelen - hogere snelheid, zuiniger brandstofverbruik en

Raymond Loewy ont

grotere stabiliteit, maar paradoxaal genoeg had de Streamlme-st\\\ ook een

wierp in 1937 de S-1locomotief, het begin

grote invloed op een enorm aantal niet-bewegende voorwerpen. De radio, de

van de gestroomlijnde,
aërodynamische vorm
geving van de 'moder

koelkast, het strijkijzer, het elektrische scheerapparaat en de televisie werden

ne' trein. De trein, die

'efficiency' hoewel ze daar eigenlijk niets mee te maken hadden. Bedrijven

via pioniersarbeid in
de windtunnel tot
stand was gekomen,
kon snelheden halen

van 190 km/u.

door hun vorm geassocieerd met de positieve waarden 'snelheid' en
kwamen vlug tot de ontdekking dat ze zich door de gestroomlijnde vorm van

hun produkten als modern konden afficheren. Industriële vormgevers zagen in

de vloeiende, elegante lijnen een dynamische schoonheid en begonnen deze
Sfream/zne-esthetiek op een hele reeks voorwerpen toe te passen. Walter

Dorwin Teague ging zelfs zover dat hij de stroomlijn 'karakteristiek voor onze
eeuw' noemde, en hij merkte op dat 'zij kracht en gratie verleent aan elke

vorm waarin zij tot uitdrukking komt ... er is geen enkele vorm in de moderne
vormgeving die fascinerender is'.

Plastics waren van huis uit heel goed te combineren met het

stroomlijningsproces. De vloeiende lijnen pasten perfect bij de eisen die een
matrijs voor plastic stelde; men vond dat scherpe hoeken en randen de
structuur ervan verzwakte. Bovendien vroegen matrijzen met scherpe randen

om veel kostbaar polijstwerk met de hand. Koepelvormige of halfronde vormen

waren sterker dan vlakke omdat gewicht en spanning dan beter verdeeld

waren. Een ronde matrijs zorgde ook voor het glad en gelijkmatig vloeien van
het plastic naar elke hoek en kant; door de schuin aflopende lijnen en de
afwezigheid van elke decoratie kon men de matrijzen ook makkelijker

openmaken als het voorwerp hard was geworden. Tijdens het transport boden

ronde contouren bescherming tegen breuken en over het algemeen
accentueerden zij de weerspiegelende schoonheid van het glanzende plastic.

Zelfs toen de aantrekkingskracht van de Streamline-st\\\ tegen het eind van de
jaren dertig begon af te nemen, bleven ronde, vloeiende lijnen bij veel plastics

gehandhaafd, zij het minder duidelijk 'gestroomlijnd'.
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Bandalero-bureauventilator, van Singer. Een
ventilator met een ge
heel van bakeliet ge
maakte, gestroomlijnde
armatuur en vervang
bare veiligheidsbladen

van lint met een dwar
se draad. Dit is zonder
twijfel een van de
mooiste voorbeelden
van industriële vorm
geving van de jaren
dertig.
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VARIA EN CURIOSA
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’White’s elektrische
kam’, m.a.w. een primi
tieve krultang. Het

handvat, van gegoten

fenolhars, was ver
vaardigd in de VS, het
mechaniek in Enge

land; jaren dertig.

'The Tiemaster’ van
John Corby Ltd. Een
met de hand bediende

das-pers met verschei

dene rollen, die in een

bakelieten kast ver

stopt zitten. Deze rol

'Poly', dubbel nagellak-

zich aan beide zijden

len trekken de das

apparaat en kussentje.

van het geval bevinden

snel door het apparaat
en schieten hem aan

Dit moet een van de

en dan met beide han

meest onbekende uit

den 360° rondge

het andere eind naar u

vindingen zijn die er

draaid. Het eindresul

toe! Jaren dertig.

bestaan! Uw vingertop

taat is glanzende vin

pen worden gelegd op

gernagels. Bakeliet, ja

ribbels in de vorm van

ren dertig.

vleermuisvleugels, die

VARIA EN CURIOSA

Zaden- of kruidenstrooibus van BEF (zijn

draaibaar om een an
der formaat gaatjes te
kunnen kiezen. Ureum-

precieze functie is on
zeker). De bovenkant

formaldehyde, 1935.

van de strooibus is
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Abdicatie-plaque van
Clang Ltd. Een interes

al een plaatsje moest

sante plaque met een

Bakeliet, 1936.

krijgen

is onbekend.

te stukken van gemar

merd bruin bakeliet,

werd deze kandelaar

boodschap van Edward VIII, waarin hij
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vaardigd van vier apar

in uiteenlopende don

zijn troonsafstand aan-

Linsden-kandelaar

kere schakeringen van

kondigt. Waar deze

(een van een stel) in

veelkleurig bakeliet

plaque geplaatst

een Mackintosh Arts

verkocht. Eind jaren

moest worden - als hij

and Crafts-stijl. Ver-

twintig.
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’Rototherm’. Een ther

temperatuur of 'com

mometer waarvan de

fort zone’ schijnt tus

vormgeving is ontleend

sen 60 en 70 graden te

aan het dashboard van

liggen. Van ureumfor-

een vliegtuig. De

maldehyde, eind jaren

schaal is in Fahrenheit

veertig.

en de ideale kamer-

I

Morse-seinsleutel. Een

'The Eugène Ful Ran-

puur functioneel vier

ge'-haarkrulset. Een in

lair waren aan het eind

kant ontwerp. Bakeliet,

genieuze machine, die

van de jaren dertig.

jaren veertig.

haarklemmen met een

Ook dit apparaat illus

bakelieten handvat

treert de hittebestendi

verhit om de krullende

ge kwaliteit van bake

haarlokken voort te

liet; jaren vijftig.

brengen die zo popu

VARIA EN CURIOSA
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Grote dobbelstenen.
Deze prachtig gekleur
de grote dobbelstenen
waren puur decoratief,
omdat men waarschijn
lijk met deze kanjers
niet kan gooien! Gego
ten fenolhars, waar
schijnlijk jaren veertig.

Meetlinten. Drie van de
letterlijk vele honder
den ongewone meetlin
ten van celluloid die

van 1920 tot 1940 in
Engeland en Frankrijk

werden gemaakt; de
St. Paul’s Cathedral,
een galjoen en - heel

favoriet - Sir Winston
Churchill: men kon het
lint alleen te voorschijn
halen door aan zijn si

gaar te trekken!

0

Spaarpot. Deze kinderspaarpot is - misschien

om pseudo-inbrekers

at te schrikken - een
exacte replica in minia

tuur van een traditione
le Britse politietele-

fooncel. Bakeliet, jaren
dertig.
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Roll-a-Ray, van de Sutton Corporation. Bij

I
1

raadsel! De gestroom

lijnde romp heeft een

een veiling ontdekt

lamp en wordt voortge

tussen een hele stapel

duwd over rubber wiel

strijkijzers; de bedoe

tjes. Fenol en rubber,

ling ervan blijft een

jaren dertig.
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lVANGESTROOIVILIJND naar een functioneel lijnenspel

^^egen het midden van de jaren veertig werd de

Streamline-sïïfl soberder. Deze stijl, nog altijd enorm populair bij het publiek,
had de nodige kritiek gekregen vanwege de wijze waarop ze de
aërodynamische vormen had ingepikt en ze als pure decoratie had gebruikt,

uitsluitend om de verkoop te stimuleren. De industrieel ontwerper Henry

Dreyfuss vond de term cleanhning (functioneel lijnenspel) uit, die volgens hem
beter weergaf wat ontwerpers en fabrikanten beoogden met het toepassen

van de aërodynamica op produkten die 'absoluut niets te maken hebben met
het zich snel voortbewegen door de ruimte' Een functionele lijn weerspiegelde

de opkomst van een cultuur waarin 'fitness', 'gezondheid' en 'helderschoon'
de trefwoorden waren. Huishoudelijke artikelen kregen een vormgeving met
een helder lijnenspel en een glad oppervlak. Voorbeelden van deze nieuwe

ergonomische vormen waren de Hoover-stofzuiger van Dreyfuss, de 'People’s
Radio Set' van Philco uit 1935-1936, de 'Daily Maid'-mixer van 1937 en de
Jumo-lamp van 1945, een van de meest begeerde verzamelobjecten van de

Streamline-sUf. Deze lamp, in Frankrijk gemaakt en gepatenteerd, had een kap

en een onderstuk van geperst fenol en een verstelbare arm van chroom en

koper. De kap kon in verscheidene richtingen gedraaid worden en werd

volledig in het compacte en elegante voetstuk opgevouwen als de lamp niet
gebruikt werd. Bedrijven waren erg gesteld op verleidelijke namen voor hun

nieuwe produkten. Namen als ’Aerflow’, ’Airstream', 'Streamform' en ’Aero

Dynamic’ riepen op treffende manier de dynamiek van de toekomst op.

©
Philco’s 'People’s Set',

model 444. De export
van radio’s van de VS
naar Groot-Brittannië

werd geblokkeerd door

O
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hoge invoerrechten en
andere wetten. De ge
stroomlijnde 444 was

De Lincoln-Zephyr

een van de eerste die

V-12 beloofde de

de Britse bureaucratie

chauffeur in een ad

wist te omzeilen. De

vertentie van 1937 in

naam van het model

Punch 'een puur sensi

buitte het groeiende

tief genoegen’. De wa-

populisme knap uit in

terdruppelvorm welft

een land dat door de

zich fraai over de vier

economische depres
sie was getroffen.

wielen.
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Technische factoren en ontwerp
De vormgeving van bakeliet werd in hoge mate beïnvloed
door de technische eisen van het persproces. Het object
kon niet zo ontworpen worden dat het de hele matrijs af
sloot en dus moeilijk te verwijderen was. Een algemeen
aanvaarde regel was. dat de voorwerpen schuin moesten
aflopen naar het diepste deel van de matrijs; een andere
mogelijkheid was het voorwerp in losse onderdelen te
persen (een ventilator bijvoorbeeld kon uit zeven aparte
geperste onderdelen bestaan). Oe binnenkant van de ma
trijs kon gebruikt worden om het oppervlak van het voor
werp allerlei afwerkingen te geven - mat, glanzend of
zelfs geruwd om natuurlijke materialen zoals leer te imi
teren. Na het persen werden ruwe kanten, bramen of on
gelijke oppervlakken gladgeschuurd, bijgevijld of gepo
lijst. Decoratiemotieven of merknamen konden via
inzetstukken worden toegevoegd. Klammen, gebruikt om

Ekco's AD65 De ont
werper buitte de mo
gelijkheden van het
nieuwe synthetische

materiaal volledig uit;
een meubelmaker zou

van een dergelijk mo
del zelfs niet kunnen

dromen.
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het voorwerp uit de matrijs te kunnen halen, konden spo
ren achterlaten, maar ze werden meestal zo geplaatst dat
ze geen schade veroorzaakten.
De matrijzen moesten zo geconstrueerd worden dat
het gesmolten bakeliet de matrijs gelijkmatig en volledig
vulde. Scherpe hoeken bleken onpraktisch en werden dus
vermeden, waardoor de vloeiende, gestroomlijnde’ stijl
ontstond die in de jaren dertig zo populair was. De wan
den van de matrijs moesten even dik zijn om het materiaal
vrij te laten vloeien en het risico van vervormingen te ver
mijden als het bakeliet tijdens het harden kromp. Als dit
niet te vermijden leek, werden ribben voor extra stevig
heid toegevoegd. Het afkoelen en hard worden van dikke
wanden nam ook meer tijd in beslag, een factor waar de
vormgever rekening mee moest houden om de machines
zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken.

12

PLASTICS OP DE TERUGTOCHT

a de Tweede Wereldoorlog begon het enthousiasme
waarmee men in de jaren dertig de plastics had begroet, te tanen. Ofschoon

plastics een steeds groter deel uitmaakten van de materialen die voor de

naoorlogse gebruiksartikelen werden gebruikt, raakte hun faam van
'wondermatenaal' zwaar in de verdrukking. Na de oorlog wilden de mensen
authentieke’ materialen, omdat ze genoeg hadden van de plastic surrogaten
en de vaak armzalige toepassingen ervan. En om het nog gecompliceerder te
maken: vele plastic produkten waren vanwege de naoorlogse schaarste

gemaakt van grondstoffen van slechte kwaliteit en de klachten over
’snertspullen waren schering en inslag. In het naoorlogse tijdperk keerde het

Amerikaanse en Europese publiek zich af van de vormgeving van het

'machinale tijdperk’ en bekeerde zich tot de traditionele neo-stijlen: in tijden
van onzekerheid neemt de nostalgie naar het veilige verleden weer toe.
Ofschoon plastics nog veel werden toegepast en nieuwe perstechnieken het

uiterlijk van de produkten alsmaar veranderden, werd imitatie ten slotte het

ideaal

evenals bij het begin van de eeuw, toen het materiaal voor het eerst

was uitgevonden. De cirkel was weer rond: plastics werden meer gebruikt
vanwege hun imitatietalent dan als uitdrukking van een technisch

vooruitgangsgeloof.
De jaren na de oorlog betekenden voor het bakeliet dat het
zijn gevestigde positie aan de frontlijn van de vormgeving en de
technologische ontwikkeling moest prijsgeven. Zoals te verwachten viel, werd

Q

De Ericophon-telefoon,
ontworpen door Gosta

Thomas in 1954, blijft
een klassiek voorbeeld
van de vrijheid om met
organische vormen te
spelen, een vrijheid die
mogelijk werd door de
nieuwe plasticstechno-

logie.

het geleidelijk overvleugeld door lichtere, sterkere en meer flexibele materialen.

Rond 1950 vroeg het publiek om de heldere kleuren van acryl, het sterkere
melamme en het meer soepele polytheen. Er kwamen steeds meer nieuwe
kunststoffen bij. De tentoonstelling 'Britain Can Make It' en het 'Festival of

Britain' in het begin van de jaren vijftig brachten de met warerite en formica
gefineerde oppervlakken, die vooral geprezen werden omdat ze makkelijk

schoon te maken waren.

De visies van de pioniers op het gebied van plastic waren
tragisch genoeg uitgekomen bij wat de Amerikaanse cultuurhistoricus Jeffrey L.
Meikle het 'utopisme van de keukendoek' noemde.

Na de oorlog kreeg bakeliet een stigma, dat het nooit meer is
kwijtgeraakt. De saaie, 'sombere' kleuren, de doordringende geur en de
aanhoudende overaccentuering van het nut. pasten niet meer bij de frisse,
schone brave new world van de jaren vijftig en zestig. Bakeliet keerde terug
naar een uithoek van de industrie en eindigde zijn levendige carrière zoals het

begonnen was: als verdeelkap en rotorblad. Maar in de jaren dertig, het
tijdperk van de toepassing van elektriciteit en van de groeiende behoefte aan

17

nieuwe produkten, kwam bakeliet uit de lucht vallen als een materiaal dat voor

D E

R O L

VAN

D E

v o

r m

G

"2

<c

©

Elektrische open
haard. Deze open
haard illustreert op
treffende wijze het
contrast tussen een
traditionele en een mo

derne cultuur. De imitatietegels en de po
ging om in het onder

ste deel een natuur
steen- of marmereffect
te creëren, maken in
combinatie met de hittestangen en het imitatierooster de twee

slachtigheid van dit
ontwerp zeer duidelijk.
Bakeliet, jaren dertig.
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Bijzettafeltje van bake
liet met cabhoolpoten

verbinden met de eer

de gebruiker zeer wel herkenbaar was. Tijdens deze fascinerende periode

ste plastics - hier ver

gebruikten vormgevers en fabrikanten het bakeliet om de grenzen van hun

en een assortiment do

tegenwoordigd door de

zen. Het is moeilijk
zich een groter con

vier dozen

dwaas-plechtige ge

trast voor te stellen

zicht van dit naoorlog

dan dat tussen de uit

se 'plastic Chippenda-

de waanzinnige produktie van de jaren dertig een enorme erfenis aan

bundige kitschcultuur,

le' waar ze op staan.

prachtige voorwerpen nagelaten, die door verzamelaars bijeengezocht en

die wij zo gemakkelijk

en het

creativiteit te verleggen en nieuwe mogelijkheden aan te boren.

Ondanks het feit dat bakeliet daarna uit de gratie raakte, heeft

gekoesterd kunnen worden. Terugkijkend is 'duizendvoudig gebruik' misschien

echt wel een understatement!
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Kleur en plastics
Hoe veelzijdig ook in andere opzichten, bakeliet kende in
vergelijking met de latere plastics slechts een beperkt
kleurengamma. Er zijn verscheidene redenen voor. In
principe ontstaan de meest heldere en pure kleuren door
toevoeging van kleurstoffen aan een kleurloos, neutraal
materiaal, maar fenolformaldehyde had een kleur van
zichzelf, die het eindresultaat aantastte. De meeste don
kere kleuren als bruin, rood, okergeel, groen en zwart
werden niet aangetast, maar lichte kleuren, blauw en
paars waren bijna niet te realiseren. Een andere beper
king werd gevormd door de instabiliteit van het materiaal
onder invloed van hitte, licht en leeftijd. Fenolformaldehyde krijgt gaandeweg onder invloed van intense hitte een
donkergele tint en dus veranderen met name voorwerpen
van gegoten fenol na een zekere tijd van kleur onder in
vloed van de zon. Crèmewit wordt langzamerhand nicotinegeel en zowel blauw als violet krijgen een groene
zweem. Het verlies aan populariteit dat zich na de Tweede
Wereldoorlog voordeed, was voor een deel te wijten aan
de 'saaie kleuren’ waar bakeliet om bekend stond. Het pu
bliek kreeg genoeg van de sombere tinten die tijdens de
jaren dertig domineerden, en begon onvermijdelijk om
lichte kleuren te vragen. Hieraan werd tegemoet gekomen
Fruit- of rozenschaal
van Brookes & Adams.
Bandalasta-servies

werd voor het eerst met groot succes tentoongesteld op de

Wembiey-expositie van
1925. De puurheid van
de kleuren en het

transparante karakter
van het materiaal zorg

den voor een uniek

door de ontwikkeling van ureumformaldehyde, waarbij
ureum (ammonia en kooldioxyde) in de plaats kwam van
fenol. Hierdoor keeg men een thermohardend perspoeder
dat in alle opzichten op bakeliet leek, maar een groter
kleurengamma had. In tegenstelling tot het fenolformal
dehyde, dat een eigen kleur had, was het basis-ureumhars kleurloos en lichtbestendig - en dus konden alle kleu
ren en schakeringen, inclusief blauw, pasteltinten en
zuiver wit, makkelijk en met een blijvende kleurechtheid
tot stand worden gebracht. Ureumformaldehyde raakte
bekend als ’Beetleware’ of eenvoudig ’Beatl’ en maakte
meer variaties op een effen kleurenschema mogelijk.
Door de toevoeging van vulmiddelen als gebleektpapierpulp kreeg men het karakteristieke marmereffect
dat het handelsmerk werd van de Engelse fabrikanten
Brookes & Adams met hun ’Bandalasta’-produkten, o.a.
picknicksets, lampen, doosjes en kandelaars. Ofschoon
vormen van ureum lichter zijn dan die van bakeliet, zijn ze
minder waterbestendig en hebben ze eerder de neiging
krom te trekken of te verbuigen. Ureumvormen werden
daarom hoofdzakelijk gebruikt voor serviesgoed - in te
genstelling tot bakeliet, dat zijn slogan ’het materiaal van
1000 toepassingen’ meer dan waar maakte.
marmereffect en het
solide uiterlijk van

steen. In 1929 opende
de Beetle-winkel (ge
noemd naar het mate
riaal) zijn deuren in de

Regent Street in Lon
den voor een massa
nieuwsgierige klanten.
Thio-ureumformalde-

hyde of beatl, 1929.
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Metalen ’Klikatelle’flipperspelbord en dominospelmachine - bei
de uit het tijdperk van

de Drooglegging. Ba
keliet. jaren dertig.

Butler-spelfiches in
verschillend gekleurd
caseïne en veelkleuri
ge van ureumformalde-

hyde vervaardigde Halma-pionnetjes. Waar
schijnlijk jaren dertig.
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SPELEN EN SPELLETJES

O

Bats voor tafeltennis.
Zeer stijlvolle en onge
bruikelijke bats van
bakeliet met een ping
pongballetje van cellu
loid; jaren dertig.

Set pokerfiches. In de
jaren dertig en veertig
werd een grote variatie
aan spelletjes en daar
mee samenhangende
voorwerpen gemaakt.
Vele ervan, zoals deze
fraaie pokerset, waren
een combinatie van
luxueuze marmereffecten en prachtige kleu
ren. Gegoten fenolhars, jaren veertig.

Unicorn-darts in een
doos van bakeliet. Drie

koperen darts met
veertjes van polytheen
en een kaartendoosje

van bakeliet met een
bewerkt deksel.

Schaakstukken. Een

fors en prachtig tradi
tioneel schaakspel,

gesneden van zwart
en geelbruin gegoten

fenolhars. De maker
ervan is onbekend,
maar het moet een

luxueus en kostbaar
schaakspel zijn ge

weest; jaren dertig.
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Chanel, Coco 35
Chermeyef, Serge 71, 73
cleanlining 118, 118
Coates, Wells 71, 72, 73,
73, 74
'Cocktail Shaker, The Master
Incolor' (de la Rue) 101
cocktailstokjes 101
Codeg-modelauto 22
consumentengoederen 12
Cord-sportwagen 22
cosmetica en toiletartikelen
verpakking en doosjes 16,
16, 17, 18, 19. 35
Cygnet-ventilator (Austm
Walker Ltd) 33

D
Damestasje 35

Davenset spannmgsmeter 35
diakon 27
dobbelstenen 116
dominospelmachine 124
doodskisten 51
doosjes 16, 17, 17, 18, 35,
95
Douglas DC3 110
Dreyfuss, Henry 23, 26, 106,
110, 118
Dunhill lucifersstrijker 50

E
Ebena-poederdozen 17, 19
eboniet 27, 28
Edison, Thomas 87
Ekco (E K Cole) zie
radiotoestel(len)
Electric Fans and Control Ltd
33
elektrische apparatuur 28-34,
40
industrie 28, 29
open haard 122
Eliot, E Ltd 23
Ericsson Telefoon
maatschappij 26
’Eugène Ful Range'haarkrulset 115
Exposition International des
Arts Décoratifs et
Industriels Modernes 36

F
fenol als materiaal
gegoten fenolhars 21, 35,
43, 48, 80-1
catalin 35, 80
gekleurde 43, 79. 81,
101, 125
gietprocédé 43, 80-1
hittebestendig 36, 38, 67
fenolformaldehyde zie
fenolharsen
fenolharsen 14, 34, 35, 40,
67, 73, 74, 80, 88. 123
filmcamera 87
Ford, Henry 20, 21
formica 14, 121
Frankl, Paul 105, 105
Futuristen 100, 103
’dinamismo’ 100
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G

Geddes, Norman Bel 68,
106, 110
'Golden Arrow'-recordauto 22
Goodwin, Hannibal 86
Goodyear, Charles 27
Gropius, Walter 104

servetringen 42
Stella-stoomapparaat 41
stofzuigers 20, 30, 118
strijkijzers 28, 29, 29
toostrek 39
ventilatoren 32-3
huisraad 104, 104, 105
Hyatt, John Wesley 61, 105

Loewy, Raymond 106, 107,
107, 111
Lucas, Joseph 21
lucite 105
luidsprekers 59-61, 62-63

M

H
Hancock, Thomas 27
handvaten 28, 29, 40, 41, 47
hardrubber 27
harsen
fenolharsen 6, 8, 14, 19,
21, 23, 26
synthetische 14
thermohardend 31
ureum- 14
vloeibare 6
'hete naald-test' 74
huishoudelijke apparaten en
keukengerei 28-30, 38-42,
44-7, 118
beetleware 44
Bel klopper 44
Bel slagroomklopper 39
Bentinck waterketel (HMV)
41
Bourn-Vita-slaapbekers 42
'Burlington' HMV
broodrooster (Gramophone
Company Ltd) 47
Clem-broodrooster (A B
Metal Products Ltd) 47
'Daily Maid'-mixer (W.A.
Deutcher LTD) 44
'Dodca-citroenpers' 44
elektrische fruitpers (Riwisa)
46
Hygene eiersnijder 44
keukenmachine (AEG) 46
Kenwood Chef A700 45
keukenmachine (Moulinex)
45
koffiepercolator 40
Maybaum-broodrooster
model 581 12
mixer, Model A200 (Wood,
Kenneth) 45
'PeDe’-koffiemolen
(Dienes, Peter) 44
Pye broodrooster (Hawkins)
47
scheerapparaten 34, 34
serviesgoed 38,40, 40,41

i

I
industriële produkten 12,
14-5, 106-7, 121
industriële vormgeving zie
vormgeving
Internationale Stijl-beweging
73, 100, 105, 110
Bauhaus 58, 64, 104
Le Corbusier 58, 70, 73,
102, 103
isolatiemateriaal 14, 15, 21,
28, 29, 40
ivoride 56

K
kantoorbehoeften
Bates-register (Geddes) 68
bureaulampen 69
Caracraft
dubbele inktpot en
kalender 69
penhouder en vloeiblok
(Dickinson) 68
Esterbrook Dip-less inktpot
68
Katz, Sylvia 18
Kmgsway 7 ventilator (Electric
Fans and Control Ltd) 33
Klaff, L.C. 64
'Klikatelle’-flipperspelbord
124
klokken 82, 83
JAZZ 100
Kogan, Belle 36
kunststoffen zie plastics

L
Lalique, René 18
Linsden, kandelaar 114
sigarettenkoker 17
Le Corbusier 58, 70, 73,
102. 103

Maybaum broodrooster
model 581 12
meetlinten 116
melamine 121
met glasvezel versterkte
plastics (GRP) 21
metaaldetector 15
meubels van geperst fenol
(radio en t.v.) 92, 93, 93,
94
micarta 14
microfoon 76
modelauto's 21, 22
Modern Plastics, tijdschrift
107
Morris 8 (serie E) 21
Morse-seinsleutel 115
motorhuis 30
Mumford, John K., The Story
of Bakelite 105

N
naaigerei 95
naaimachine (Fischer Newa)
95
National Cash Register
gebouw (Teague) 106
natuurlijke materialen 9
'Novalak' 67
nylon 33

p
Parkes, Alexander 49, 105
Parkesine Company 49
Philips
Philishave 31
Philishave 7735 (Loewy) 31
Philite 59
zie ook luidsprekers,
radiotoestellen,

platenspelers enz.
'Pic'-camera, model 870468 7
picnicservies 108, 109
Piaskon 79

plastic laminaten 14
plastics
acryl 27, 121
autoindustrie 20-1
culturele betekenis 9
definitie 8
halfsynthetische 9, 27, 34,
49, 61
laminaten 14
met glasvezel versterkt
(GRP) 21
sieraden 35
soorten 9
synthetische 9, 24, 61
thermohardende 9, 24
thermoplastische 9
wondermateriaal 105
platenspelers, kasten voor 94
Philips type 3902 76
pokerfiches, set 125
'Poly'-nagellakapparaat en
kussentje 113
polystyreen 7, 38
polytheen 7, 33, 42, 121
polyvinylchloride (PVC) 6, 7
Prestware 19
Prilect strijkijzer 29
Prince sigarettenaansteker 51
projectors 86, 87
Dux Episcop 87
Eagle toverlantaarn (Martin
Lucas Ltd) 87
Filmostar diaprojector
(Filmosto) 86
Magnajector (Peter Austin
Manufactoring Co) 87
puzzeltafel (Frankl) 105

R
radio
algemeen 54-66, 70-81
decoratieve luidsprekers
60
ontwikkeling 54
'Saysonor'-zenderkiezer 76
toestellen 54, 55-7, 57, 58,
59, 60, 64, 65, 71-5, 98
Reichenbach, Henry 86
’Rivièra’ scheerapparaat
(Thorens) 31
roanoid 14
Roanoid Ltd 49
rokersattributen 17, 48, 48,

49, 50, 50, 51
Roll-a-Ray (Sutton
Corporation) 118

■
B

K *

’Rototherm' thermometer 115
Remmgton scheerapparaat
31

s
S-1 locomotief (Loewy) 111
Sales Management.
tijdschrift 107
Sant’Elia. Antonio 103
schaakstukken 125
scheerapparaten 31, 31
Schiaperelli, Elsa 35
Schick scheerapparaat 34
Schönbem 49
Segrave. Sir Henry 22
sieraden 35-7, 35, 36, 37
Sleeper, Martha 36
'Smoothie’-reisstrijkijzer
(Lucas) 28
SNCT (Société National de
Communication
Téléphonique) 26
'soja-auto 20, 21
spanningsmeter 15
spaarpot 116
speelgoed 22, 23
spelletjes 48. 124. 125
Spill, Daniël 56
stofzuigers 29. 30. 118
'Bustler' (Bustler Vacuum
Ltd) 30
Streamhne-sï\\\ 110-11,
110-11
strijkijzers 28, 29, 29

T
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tafeltennis, bats 125
tafeltje 122
Teague, Walter Dorwm 106,
106, 111
telecommunicatie 24-7, 24.
25, 26
telefoon 24-7, 24, 25, 26
acryl 25
bakeliet 24-7, 24, 25, 26
Bell Telephone Company
26
diakon 27
Ericophon (Thomas) 121
Ericsson
Telefoonmaatschappij 26
General Post Office (GPO)
(G.B.)
hand and combmation
set 24

'162 serie' 24
'332 serie' 25
hardrubber 24
massaproduktie 24-5
piëdestaltelefoon 25
Société National de
Communication
Téléphonique 26
standaardisering 27
type 301 27
ureumformaldehyde 25
televisie(s)
Admiral Corporation 93, 94
Bakelite Progress,
tijdschrift 92
Braun 94, 94
Bush TV 12 92
Console (Sobell Industries
Ltd) 93
massaproduktie 94
meubels van geperst fenol
92-3
Modern Plastics, tijdschrift
92
Thaw and Sons, Salford 51
thermohardend
plastics 9, 24
harsen 34
thermoplastische materialen
9. 27, 49, 56, 61
Thorens 'Rivièra'scheerapparaat 34
Tikka-spionagecamera 7
’Tnbox'-ontwikkeltank 17

verzamelen, algemeen 39,
74, 103
vormgeving
Art Deco 16, 22, 36, 49,
51, 63, 74, 98-100, 102
Bauhaus 104, 104
Cleanhning 118
Emp/re-stijl 101
Internationale Stijl-beweging
100
Functionalisme 104
Futurisme 100, 103
industriële vormgeving
106-7, 110, 111, 112
ontwerpers 106. 107 110-11
Streamline-stij\ 110-11,
110, 111, 112, 118
vulcaniet 21, 27
vulcaniseren 27

u

Patrick Cook heeft vanuit zijn eigen collectie de overgrote
meerderheid van de voorwerpen geleverd die in dit boek staan
afgebeeld. De uitzonderingen worden hieronder opgesomd.

Union Carbide Corporation
(V.S.) 6, 34
Union Jack speldjes 37
ureumformaldehyde zie
ureumharsen
ureumharsen 14, 31, 34, 40,
40, 41, 77
bandalasta-servïes 41, 123
beetleware 41. 123
gekleurd 25, 38, 40, 80.
95
gemarmerd 74, 77
Piaskon 79

\N
'waterdruppel op wielen’
(Geddes) 110
wareriet 14, 83, 121
’White’s elektrische kam’ 113
wieg-speelgoed 23
Wilkinson, reisscheerapparaat 31

X
xylomet 52

z
zaden- of kruidenstrooibus
(BEF) 114

Omtrent de bijdrage
Gad Sassower verzamelt en verkoopt al sinds jaren klassieke
produkten van plastic. Decodence, zijn gespecialiseerde
winkel, beschikt over de grootste selectie kwaliteitsbakeliet,
radio’s van gegoten fenol en andere voorwerpen in
Groot-Bnttannié. Hij is te bereiken in 13 The Mali, Camden
Passage, Islington, Londen, N1. Telefoon: 071 - 354-4473.

Verantwoording van de toto’s

Christie’s, blz. 89b, 80, 91. Design Council, Londen, blz. 104b,
104o, 110. Alastair Duncan/collectie Mitchell Wolfson jr., Miami
Dade Community College, blz. 26. Foto Henning Christoph,
Katz-collectie, blz. 37b. Foto Henning Christoph, Kolsch-collectie,

Essen, blz. 36. Angelo Hornak, blz. 102b. Raymond Loewy
International Ine., blz. 107. Macdonald/Aldus Archive, blz. 121.
John Mills jr., blz. 106. Robert Ople, blz. 119. Plastics Historical
Society, blz. 31. Quarto Publishing plc, blz. 35. Gad Sassower,
blz. 18, 19, 22-23b, 22o, 23r, 24, 37o, 42, 48, 49, 50, 51, 60, 63o,
64, 69, 69mr, 71, 79I, 80, 83or, 101, 108or, 116bl, 116br, 125br,
125o. Bastian Valkenburg, blz. 102o.

Vent-Axia 'Silent Six'-ventilator
(de la Rue) 33
ventilatoren 32-3, 112
verpakking 12, 16, 19

We hebben de bronnen van de foto’s op blz. 67, 94 en 111 niet
kunnen opsporen, maar vernemen het graag van de rechthebbenden.

Voorpagina omslag: Door Gad Sassower geleverde voorwerpen;

foto van Martin Norris.

BAKEL0ET
EEN GEÏLLUSTREERDE G8DS
VOOR VERZAMELOBJECTEN VAN BAKELUET

Dit boek schetst de geschiedenis en culturele betekenis, vanaf de
ontdekking van bakeliet in 1909 door Leo Baekeland via zijn
bloeitijd tussen beide wereldoorlogen tot zijn huidige status van
zeer gewild verzamelobject.
De schrijvers concentreren zich vooral op die voorwerpen die direct
hun stempel op het dagelijks leven drukten.
Via meer dan 170 illustraties in kleur geeft Bakeliet ruim baan aan
de ongelofelijke veelzijdigheid van het 'materiaal van duizend
toepassingen’ en etaleert het een grote variatie van zeer gewilde
voorwerpen voor huiselijk en decoratief gebruik.
Bakeliet biedt de verzamelaar kostbare informatie: over verzorging
en onderhoud van bakeliet, de identificatie ervan en de verschillende
filosofieën omtrent het verzamelen.
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