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Voorwoord 
Hoewel het asbestverbod in België al twee decennia standhoudt, staat de kennis over 

asbestproducten anno 2021 niet stil. Er worden nog steeds nieuwe toepassingen ontdekt. 

Op vraag van het Gentse Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed 

(ETWIE) houdt asbeststudiebureau Asper in voorliggend onderzoek bakeliet onder de loep. In een tijdspanne 

van drie weken werd een beknopte overzichtsstudie geschreven die de aanzet moet vormen voor verdere 

ontleding en analyse. 

Het tot stand komen van deze research verdient een oprecht dankwoord aan Raoel Peeters, collega-

werkgever en (asbest-)mentor. Hij leerde mij dat er meer in het leven is dan golfplaten. Daarnaast heb ik ook 

Peter Loockx van ETWIE leren kennen als een sympathiek en gedreven man, die gepassioneerd zijn kennis 

deelt. Graag asbest aantreffen waar het niet verwacht wordt, een ietwat vreemde drijfveer voor 

buitenstaanders, deel ik alvast met hem.  
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Inleiding 
Als kind van de Tweede Industriële Revolutie, speelde Gentenaar Leo Baekeland (1863-1944) als 

nationaal en internationaal gewaardeerd chemicus, succesvol in op de noden van de exponentieel groeiende 

technologische sector. Het ‘superproduct’ asbest was de Belg hierbij niet onbekend. 

Europa en de Verenigde Staten, toenmalige globale grootmachten, zien eind negentiende en begin 

twintigste eeuw een zichzelf bestuivend vraag- en aanbodspel in de industriële sector. Zowel 

productieprocessen als eindproducten werden geoptimaliseerd door een toenemende focus op (en 

financiering in) innoverende wetenschappelijke inzichten. 

Een eerste gevolg van deze revolutionaire historische periode, was de geboorte van geheel synthetisch 

vervaardigde kunststoffen (i.e. een materiaal dat niet voorkomt in de natuur, maar vervaardigd wordt door 

menselijke technologie). Bakeliet was het eerste materiaal dat onder deze noemer de spits mocht afbijten. 

Doorheen de twintigste eeuw verwijst de volksmond algauw naar deze kunststoffen met het containerbegrip 

plastic.1 

Bakeliet is een fenolhars ((C6-H6-O.C-H2-O)x) en wordt vervaardigd uit de polymerisatie van fenol en 

formaldehyde. Door deze organische monomeren aan elkaar te rijgen, kon Baekeland, die het materiaal naar 

zichzelf vernoemde, een moeilijk oplosbaar en plooibaar harde kunststof creëren. Fenolharsen zijn 

thermoharders. Dat wil zeggen dat het product zijn finale harde eigenschap verkrijgt door het verhitten van het 

vloeibare basismateriaal. In tegenstelling tot thermoplasten zoals PVC, die zacht worden bij verhitting, kwam 

de roep voor het fabriceren van thermoharders vooral uit de hoek van de elektriciteitsindustrie aan het adres 

van Baekeland. Elektrische toebehoren zoals zekeringskasten en lichtschakelaars dienden een bepaalde 

temperatuur de baas te zijn. 

Andere bedrijven sprongen mee op de kar en produceerden zo hun eigen fenolharsproducten, zoals 

vyncolite (naar het Gentse Vynckier) en philite (naar het Nederlandse Philips). Voorliggende studie betreft dus 

eigenlijk een onderzoek naar fenolharsproducten van het type ‘bakeliet’. Gemakkelijkheidshalve zal de term 

‘bakeliet’ gehanteerd worden. 

Tijdens het productieproces werd de binding van het hars gestimuleerd door vulmiddelen. Als 

vulmiddel waren houtmeel, katoenvezels, papiervezels, glasvezels, cellulose en asbestvezels gegeerde 

grondstoffen. Asbestvezels werden voornamelijk geroemd voor hun hittebestendigheid.2 

Het is bekend dat asbestvezels reeds gebruikt werden in de Oudheid. Het inerte materiaal kende 

echter een grote opmars in de twintigste eeuw, als tweede gevolg van de industriële revolutie. Europa en de 

Verenigde Staten zorgden, als wereldleiders in de asbestproductie, voor de vervaardiging van om en bij 3.500 

verschillende asbesttoepassingen, zowel roerende goederen (vb. brandwerende pakken) als bouwmateriaal 

voor onroerende goederen (vb. dakbedekking).3 

Het leek een geslaagd huwelijk. Zowel bakeliet- als asbestmaterialen vonden hun weg naar de brede 

bevolking. De combinatie van beide elementen zorgde voor een ‘onaantastbaar superproduct’. 

Maar in welke mate werd deze combinatie uitgevoerd? Werden er veel asbesthoudende 

fenolharsproducten op de markt gebracht? En hoe kunnen we dit herkennen als we een bakeliettoepassing 

voor onze neus krijgen? 

Deze vragen zijn relevant omdat er heel wat soorten bakelietmaterialen zijn intrede deden in de vorige 

eeuw. Verschillende partijen in onze huidige samenleving komen met hen in aanraking, zoals musea, 

brocanteverzamelaars, aannemers, particulieren en afvalverwerkers. Indien er wel degelijk dodelijke 

asbestvezels aan werden toegevoegd, dient deze blinde vlek in de asbestsector te worden weggewerkt. 

  

 
1 Museum Boymans-Van Beuningen, Bakeliet: techniek, vormgeving, gebruik, Rotterdam, Museum Boymans-Van 

Beuningen, 1981, pp. 1-45. 
2 Robin Debo, Melk, katoen, fenol en matrijzen. Veldtekening van het erfgoed van de kunststofnijverheid in 

Vlaanderen (1920-1961), Gent, Stad Gent, 2021, pp. 41-103. 
3 OVAM, Asbest in uw woning, in < https://www.ovam.be/asbest-in-uw-woning >, geraadpleegd op 02.06.2021. 

https://www.ovam.be/asbest-in-uw-woning
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1. Literatuur vs. praktijk 
Over één kwestie komen de literatuur en de praktijkervaring reeds overeen: er werden wel degelijk 

veel verschillende soorten bakeliettoepassingen geproduceerd in de vorige eeuw. Zo onderscheiden we onder 

meer huishoudproducten (fruitpers, scheerapparaat, keukenstoelen, asbak, wc-brillen en -waterbakken, 

platenspelers), speelgoed (jojo), sieraden (halsketting, armbanden), de mobiliteitssector (knoppen aan de 

versnellingspook van auto’s, de neus van een vliegtuig), de oorlogssector (de neus van een raket) en technische 

toebehoren (zekeringskasten, lichtschakelaars, stopcontacten). 

Basisbakeliet heeft een zwarte of donkerbruine kleur en veelal een effen en egaal oppervlak. In 

mindere mate komen gevlamde oppervlakken en gekleurde varianten voor (wit, groen, rood, geel). 

  

  

  

  
Figuur 2: voorbeelden van bakelietmaterialen (Museum Boymans-Van Beuningen, Bakeliet: techniek, vormgeving, gebruik, 

Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen, 1981, pp. 98-114) 



5 
 

Om de aanwezigheid van asbestvezels in bakelietmaterialen na te gaan werd enerzijds literatuur 

geconsulteerd en anderzijds veldwerk uitgevoerd. De literatuur beperkt zich tot enkele standaardwerken en 

websites over kunststoffen en de geschiedenis van bakeliet. Via het opsporen van bakelietmaterialen werd de 

inhoud van de literatuur in de praktijk geverifieerd. Zo werd in het eigen archief van Asper als 

asbeststudiebureau gedoken en werden bezoeken ingepland bij musea en recyclageparken. 

1.1 Beperkte kennis in België 
Het beperkt aantal boeken en artikels over bakeliet puren de meeste informatie over asbestvezels in 

fenolharsproducten voornamelijk uit het standaardwerk van Boymans-Van Beuningen uit 1981. En deze 

informatie is eerder schaars. 

De literatuur leert ons dat bakelietfabricatie een productieproces is van drie stappen: A, B en C. 

Tijdens deze stappen belandt het hars door toedoen van chemische en fysische factoren van een vloeibare 

toestand in een vaste toestand. Om te vermijden dat de kunststofmatrix tijdens het verharden onder hoge 

temperatuur krimpt, werden vulmiddelen toegevoegd tijdens stap B. Gezien de moeilijk evenaarbare 

eigenschappen, vertoefden asbestvezels zich dan ook in het gamma van de kunststofproducenten. 

Figuur 3: het productieproces van bakeliet (Museum Boymans-Van Beuningen, Bakeliet: techniek, vormgeving, gebruik, 
Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen, 1981, p. 20) 

De asbestvezels dienden dus om het kunststofmengsel bijeen te houden en hadden daarnaast nog 

andere begeerde superieure fysische eigenschappen zoals hitte- en zuurbestendigheid. Het toevoegen van 

asbest in bakeliet spreidt zich in België over de gehele twintigste eeuw (tot circa 1990), met een piekgebruik in 

de jaren 1920-1960.4 Het materiaal dient volgens de Belgische wetgeving te worden beschouwd als een 

 
4 Robin Debo, Melk, katoen, fenol en matrijzen. Veldtekening van het erfgoed van de kunststofnijverheid in 

Vlaanderen (1920-1961), Gent, Stad Gent, 2021, p. 108. 
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hechtgebonden asbesttoepassing, gezien de harde kunststofmatrix5. Welke soort asbest er werd gebruikt, de 

concentratie, in welk soort toepassingen het precies werd toegevoegd en hoe het zit buiten België, valt niet af 

te leiden uit deze bestaande geschreven bronnen. 

Ook mondelinge bronnen boden niet veel soelaas. Na gesprekken met een aantal relevante actoren in 

België (overheidsinstelling OVAM, sloopbeheerorganisatie Tracimat, afvalinzamelaar en -verwerker Recupel, 

recyclageparken MIWA en IVAGO en musea Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, 

Industrieel Museum en het Museum voor Oudere Technieken) bleek dat de kennis omtrent asbestvezels in 

fenolharsproducten relatief beperkt is. 

Het gebruik als additief in het fenolhars was bij de meeste gesprekspartners niet geweten. De kennis 

over het bestaan van bakelietmaterialen beperkte zich buiten de musea zelfs slechts tot zekeringskasten en 

lichtschakelaars. OVAM en Tracimat wisten van het bestaan van de combinatie van laatstgenoemde 

bakelietmaterialen met asbestvezels en weten dat enkel een staalname en asbestanalyse de aard van het 

materiaal kunnen bepalen. Indien asbesthoudend, dient de afvalstof te worden gecatalogeerd onder de Eural-

code 17.06.05* (asbesthoudend bouwmateriaal), en dus te worden gestort. De gesprekken met Recupel en de 

bezoeken aan de recyclageparken leerden echter dat in de praktijk bakeliet vooral terug te vinden is bij de 

recycleerbare fracties harde kunststoffen, non-ferrometalen en afgedankte elektrische en elektronische 

apparaten (AEEA).6 

1.2 Amerikaanse websites 
Een beknopte zoektocht op het wereldwijde web leverde voornamelijk wat informatie op via drie 

websites beheerd in de Verenigde Staten. De digitale bronnen delen kennis over welke bakeliettoepassingen 

voornamelijk asbestvezels bevatten, welke Amerikaanse fabrikanten de methodologie hanteerden en welke 

risico’s er verbonden zijn aan het ‘superproduct’. 

De auteurs menen dat asbestvezels in de Verenigde Staten niet enkel werden gebruikt in bakeliet, 

maar in talloze andere plastieken producten, en dit van 1909 tot midden jaren 1980.Voornamelijk chrysotiel en 

crocidoliet vonden hun weg in technische bakelietmaterialen zoals zekeringskasten, voertuigmotoronderdelen, 

neuzen van vliegtuigen en raketten, producten type ‘Teflon’ en handvaten van steelpannen. De asbestvezels 

blijken dus functioneel te zijn toegevoegd om hoge temperaturen en grote weerstanden te kunnen ondergaan. 

Volgens de websites werden ook overige bakeliettoepassingen voorzien van asbest, gewoon omdat de 

minerale vezels gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar waren en relatief eenvoudig te verwerken.7 

Volgende Amerikaanse bedrijven zouden asbesthoudend kunststof gefabriceerd hebben8: 

 Allied Chemical & Dye Corporation 

 American Petrofina 

 Armstrong World Industries 

 Celotex 

 Certainteed Corporation 

 Combustion Engineering 

 Durametallic Corporation 

 Durez Plastics 

 Eastman Chemical Company 

 
5 Codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3, artikel VI.3-2, 2°. 
6 Gesprek met Sven De Mulder (OVAM, dd. 02.06.2021), Liesbeth Van Cauwenberghe (Tracimat, dd. 25.05.2021), 

Lorenzo Glorie (Recupel, dd. 26.05.2021), Sébastien Impe (MIWA, dd. 21.05.2021), Peter Heye (IVAGO, dd. 28.05.2021), 
Manuel Duran (Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, dd. 20.05.2021), Pieter Neirinckx 
(Industriemuseum, dd. 28.05.2021), Steven De Waele (Museum voor Oudere Technieken, dd. 01.06.2021). 

7 Michelle Whitmer, Asbestos in moldable plastic products, in: < https://www.asbestos.com/products/plastics/ >, 

geraadpleegd op 02.06.2021 en Daniel Friedman, Asbestos in Plastics & Bakelite, in: < 
https://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Plastics.php >, geraadpleegd op 02.06.2021. 

8 Michelle Whitmer, Asbestos in moldable plastic products, in: < https://www.asbestos.com/products/plastics/ >, 
geraadpleegd op 02.06.2021. 

https://www.asbestos.com/products/plastics/
https://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Plastics.php
https://www.asbestos.com/products/plastics/
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 Flintkote Company 

 Garlock Packaging Company 

 Greene, Tweed & Company 

 Indianapolis Paint & Color Company 

 Kaiser Aluminium and Chemical Corporation 

 Mobile Oil Corporation 

 North American Asbestos Corporation 

 TBA Industrial Products Limited 

 Tile-Tex Company 

 United Gilsonite Laboratories 

 W.R. Grace & Company 

Informatie over eventuele export naar de Belgische markt vanuit deze bedrijven was niet beschikbaar. 

De digitale bronnen beweren dat sommige materialen tot zeventig procent asbestvezels bevatten9 en 

dat dit aanleiding gaf en geeft tot een blootstellingsrisico tijdens het manipuleren van bakeliet. Met studies en 

TEM-luchtmetingen wordt aangetoond dat zowel tijdens het productieproces (toevoeghandeling, slijpen, 

zagen) als tijdens het huidige normale gebruik van bepaalde toepassingen asbestvezels kunnen vrijkomen.10 

  
Figuur 4: crocidolietvezels in een zekeringskast (Michelle Whitmer, Asbestos in moldable plastic products, in: < 

https://www.asbestos.com/products/plastics/ >, geraadpleegd op 02.06.2021) 

1.3 Het archief van Asper 
Als asbeststudiebureau onderzoekt Asper de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, 

voornamelijk in gebouwen en dan vooral de daarin aangetroffen bouwmaterialen. Dit gebeurt door herkenning 

of staalname en asbestanalyse in het eigen laboratorium. Roerende goederen zoals werktuigen en 

arbeidsmiddelen worden meestal niet geïnspecteerd omdat deze zaken vaak worden verwijderd vóór aanvang 

van sloop- of renovatiewerken of omdat ze niet bemonsterd kunnen worden zonder kans op beschadiging. Een 

duik in het archief van Asper brengt volgende resultaten met zich mee met betrekking tot onderzocht bakeliet: 

  

 
9 Daniel Friedman, Asbestos in Plastics & Bakelite, in: < https://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Plastics.php 

>, geraadpleegd op 02.06.2021. 
10 Fionna Mowat, Occupational exposure to airborne asbestos from phenolic molding material (Bakelite) during 

sanding, drilling, and related activities, in: < https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16147471/ >, geraadpleegd op 02.06.2021. 

https://www.asbestos.com/products/plastics/
https://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Plastics.php
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16147471/
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jaar 
staalname locatie 

soort 
gebouw toepassing kleur fabrikant bouwjaar 

vezels 
zichtbaar aan 
oppervlak 

vezels zichtbaar 
aan breukvlak asbest asbestsoort 

concentratie 
asbest 
(indicatief) 

2017 Gent fabriek zekeringskast donkerbruin niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2017 Nevele (Deinze) huis zekeringskast donkerbruin niet bekend 1972 nee ja asbesthoudend chrysotiel 10-50% 

2018 
Sint-Martens-
Latem huis zekeringskast donkerbruin niet bekend 

niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2018 Hasselt winkel zekeringskast donkerbruin niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2018 

Sint-Maria-
Oudenhove 
(Zottegem) school zekeringskast donkerbruin niet bekend 

niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2018 Brugge kazerne zekeringskast donkerbruin Vyncolit 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2018 
Sint-Martens-
Latem fabriek zekeringskast donkerbruin niet bekend 

niet 
bekend nee ja asbesthoudend chrysotiel < 10% 

2019 Pittem huis zekeringskast donkerbruin niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbesthoudend chrysotiel < 10% 

2019 Gent appartement stopcontact donkerbruin niet bekend jaren 1960 nee ja asbestvrij 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2020 Lokeren huis zekeringskast donkerbruin niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2020 Hamme fabriek zekeringskast donkerbruin niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Vosselaar school zekeringskast donkerbruin Vyncolit 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Vilvoorde café stopcontact zwart Vyncolit 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Gent school zekeringskast donkerbruin Vyncolit jaren 1960 nee ja asbestvrij 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Gent school lichtschakelaar donkerbruin niet bekend jaren 1960 nee ja asbestvrij 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Gent school lichtschakelaar wit Niko jaren 1960 nee nee asbestvrij 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

Figuur 5: overzicht van onderzocht bakeliet bij Asper (2007 tot en met mei 2021) 

In tegenstelling tot andere asbestverdachte toepassingen werd bakeliet sinds 2007 relatief weinig 

bemonsterd (zestien keer), en dan vooral pas sinds 2017. Dat is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zoals duidelijk is 

uit het overzicht, werd enerzijds bakeliet aangetroffen in relatief weinig verschijningsvormen, namelijk 

zekeringskasten, stopcontacten en lichtschakelaars. Vezelcement heeft daarentegen bijvoorbeeld een grotere 

kans om aangetroffen te worden in diversere functies in gebouwen. Anderzijds is het meestal niet mogelijk om, 

vanuit veiligheidsoverwegingen, een monster te nemen van bakeliet omdat het gebouw nog in gebruik is of 

omdat er op zijn minst nog stroom is voorzien op het elektriciteitsnet. Dit wordt dan ook telkens beschreven in 

de beperkingen van het onderzoek. 

Wat we kunnen afleiden uit het archief is dat asbestvezels wel degelijk werden aangetroffen in 

bakeliettoepassingen, in dit geval enkel chrysotiel in zekeringskasten met een donkerbruine kleur in Oost- en 

West-Vlaanderen. Er werden enkel zwarte, donkerbruine en witte materialen aangetroffen, waarbij de witte 

toepassing geen vezels bevatte. Negentien procent van de bemonsterde bakelietmaterialen werd als 

asbesthoudend bevonden, een relatief laag cijfer. Belangrijke hiaten hierbij om tot een mogelijke typologie te 

komen van asbesthoudend bakeliet, zijn het gebrek aan data over het fabricatiejaar en de fabrikant. 

 
Figuur 6: relatie bemonsterde asbesthoudende en asbestvrije bakeliet bij Asper (2007 tot en met mei 2021) 

19%

81%

bakeliettoepassingen Asper

asbesthoudend

asbestvrij
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Uiterlijk (aan het oppervlak) vallen er met het blote oog weinig tot geen grote verschillen op te merken 

tussen de asbesthoudende en asbestvrije zekeringskasten. Het asbesthoudend bakeliet laat zich dus moeilijk 

oppervlakkig kenmerken. 

   
Figuur 7: asbesthoudende zekeringskasten aangetroffen door Asper (v.l.n.r. in Nevele, Sint-Martens-Latem, Pittem) 

   

   
Figuur 8: voorbeelden van asbestvrije bakeliet aangetroffen door Asper 

1.4 Te storten of te recycleren: recyclageparken MIWA en IVAGO 
Zoals hierboven beschreven raden overheids- en kennisinstellingen aan om bakelietmaterialen te 

bemonsteren vooraleer te bepalen tot welke afvalfractie ze behoren. In praktijk bleken de twee geraadpleegde 

vertegenwoordigers van afvalintercommunales MIWA en IVAGO niet op de hoogte van het potentiële 

voorkomen van asbestvezels in bakeliet. 

Op 26 mei en 1 juni 2021 werd een plaatsbezoek gebracht aan respectievelijk het Wase MIWA (site te 

Vlyminckshoek, Sint-Niklaas) en het Gentse IVAGO (site te Proeftuinstraat, Gent). De bedoeling was om extra 

stalen te kunnen nemen van bakelietmaterialen. Dit was het resultaat: 

jaar 
staalname locatie 

soort 
gebouw toepassing kleur 

fabri-
kant 

bouw-
jaar 

vezels 
zichtbaar 
aan 
opper-
vlak 

vezels 
zichtbaar 
aan 
breukvlak asbest 

asbest-
soort 

concentra-
tie asbest 
(indicatief) 

2021 
Sint-
Niklaas 

recyclage-
park 

telefoon-
hoorn 

donker-
bruin 

niet 
bekend 

niet 
bekend nee ja 

asbest-
vrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 
Sint-
Niklaas 

recyclage-
park zekeringskast 

donker-
bruin 

niet 
bekend 

niet 
bekend nee nee 

asbest-
vrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 
Sint-
Niklaas 

recyclage-
park vonkenschot lichtbruin 

niet 
bekend 

niet 
bekend nee nee 

asbest-
vrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

Figuur 9: overzicht van onderzocht bakeliet in MIWA 
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jaar 
staalname locatie 

soort 
gebouw toepassing kleur fabrikant 

bouw-
jaar 

vezels 
zichtbaar 
aan 
oppervlak 

vezels 
zichtbaar 
aan 
breukvlak asbest 

asbest-
soort 

concentra-
tie asbest 
(indicatief) 

2021 Gent 
recyclage-
park 

type-
machine 

donker-
bruin Adler 

1900-
1940 nee ja 

asbest-
vrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

Figuur 10: overzicht van onderzocht bakeliet in IVAGO 

Na een zoektocht in de fracties harde kunststoffen, non-ferrometalen en AEEA, werden in Sint-Niklaas 

in tweedegenoemde drie bakeliettoepassingen aangetroffen: een telefoonhoorn en een zekeringskast met 

bijhorende vonkschotten tussen de zekeringen. Allen waren asbestvrij. Opvallend hier is dat, in vergelijking met 

de bevindingen van Aspers archief, het ook om donkerbruine materialen ging, maar dat er in twee gevallen 

überhaupt geen vezels aangetroffen werden. Parallel met de data van Asper, valt ook hier weinig na te gaan 

over fabricatiejaar en fabrikant. 

   
Figuur 11: aangetroffen bakeliet in het MIWA: v.l.n.r. telefoonhoorn, zekeringskast, vonkenschotten 

De buit in Gent was schaarser. In dezelfde fractiecontainers werd de jacht geopend op bakeliet. Hierbij 

werd een Duitse typemachine aangetroffen bij de non-ferrometalen. Het beschermingskapje voor de metalen 

staven was in asbestvrij bakeliet. 

  
Figuur 12: aangetroffen bakeliet bij IVAGO: Duitse typemachine Adler model 7 

Met een beetje goede wil ligt het asbestvrij zijn van de telefoonhoorn en de typemachine in de logica 

dat deze materialen niet noodzakelijk in een hoge mate hittebestendig dienen te zijn. Tot nog toe werden dan 

ook alleen maar asbesthoudende zekeringskasten aangetroffen, in de dossiers van Asper. In de zoektocht naar 

een typologie dient hierbij wel opgemerkt te worden dat eenentachtig procent van de technische 

(hittebestendige) bakelietmaterialen bij Asper asbestvrij bleek. Bracht de collectie van twee musea 

opheldering? 

1.5 Asbest in het erfgoed: de collectie van twee musea 
Op 20 mei 2021 werd het Brusselse Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 

bezocht. Dit museum legt de focus op de Eerste en Tweede Wereldoorlog, een ideale periode om bakeliet 

terug te vinden. 

Enerzijds werden er fenolharsproducten aangetroffen in de tentoongestelde collectie. Deze materialen 

waren niet bereikbaar voor staalname, maar het bewijst wel de Europese en Amerikaanse interesse in bakeliet 
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in heel wat diverse toepassingen: radio- en telefoonapparatuur, meet- en navigatie-instrumenten en 

fototoestellen. Helaas kon de asbesthoudendheid dus niet worden nagegaan. 

 

Figuur 13: enkele niet-bemonsterde bakeliettoepassingen uit de collectie van het Legermuseum 

Gelukkig verschafte het museum ons enkele stukken uit het depot die nog niet ingeschreven waren in 

de verzameling. Deze bakelietmaterialen waren beschikbaar voor staalname. Hiernavolgend de 

asbestanalyseresultaten: 

jaar 
staalname locatie 

soort 
gebouw toepassing kleur fabrikant bouwjaar 

vezels 
zichtbaar 
aan 
oppervlak 

vezels 
zichtbaar aan 
breukvlak asbest asbestsoort 

concentratie 
asbest 
(indicatief) 

2021 Brussel museum knop zwart 
niet 
bekend 

niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Brussel museum knop zwart 
niet 
bekend 

niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Brussel museum knop groen 
niet 
bekend 

niet 
bekend nee nee asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Brussel museum knop grijs 
niet 
bekend 

niet 
bekend nee nee asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Brussel museum omkasting donkerbruin 
niet 
bekend 

jaren 
1930 nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Brussel museum 
mondstuk en 
riemgesp donkerbruin 

SBA 
(Société 
Belge de 
l'Azote) 1939 nee nee asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

Figuur 14: overzicht van onderzocht bakeliet in het Legermuseum 

Een analyse kon uitgevoerd worden op knopen van kledingstukken, op een omkasting van een sextant 

en op een mondstuk en riemgesp van een gasmasker. De zes stalen bleken asbestvrij. Behalve misschien bij het 

gasmasker, lijkt asbest als additief bij deze materialen geen echte meerwaarde. Deze functionele logica wordt 

echter ondermijnd door de idee dat asbestvezels misschien enkel werden toegevoegd voor een commerciële 

waarde, om het product beter te kunnen verkopen als ‘superproduct’. Parallel met de witte bakeliet van Asper, 

werden ook hier geen vezels aangetroffen in het groene en grijze fenolhars. 

   
Figuur 15: bakeliet in het depot van het Legermuseum: v.l.n.r. knopen, omkasting sextant, gasmasker 

Als ‘vertegenwoordiger’ van de Tweede Industriële Revolutie, mocht er geen bakeliet ontbreken in het 

Gentse Industriemuseum. Het museum legt de focus op de drukpersindustrie, de foto- en filmwereld en de 

textielnijverheid. Het is aannemelijk dat bij de werking van instrumenten uit deze sector wrijving, frictie en 

hittevorming te duchten fenomenen moeten geweest zijn. 



12 
 

Ook hier bezit het museum pronkstukken enerzijds in expositie en anderzijds in opslag in het depot. 

Bakeliet werd aangetroffen in de tentoonstellingen in de vorm van hendelknoppen en zekeringskasten: 

  
Figuur 16: niet-bemonsterde bakeliet in het Industriemuseum: v.l.n.r. hendelknoppen, zekeringskasten 

De staalnameobjecten varieerden minder dan in het Legermuseum. Zo werden enkel technische 

toepassingen bemonsterd. Dat leverde dit keer wel asbesthoudende resultaten op: 

jaar 
staalname locatie 

soort 
gebouw toepassing kleur fabrikant bouwjaar 

vezels 
zichtbaar 
aan 
oppervlak 

vezels 
zichtbaar aan 
breukvlak asbest asbestsoort 

concentratie 
asbest 
(indicatief) 

2021 Gent museum vonkenschot zwart niet bekend 1939 nee ja asbesthoudend chrysotiel 10-50% 

2021 Gent museum vonkenschot zwart niet bekend 
jaren 
1920 nee ja asbesthoudend chrysotiel 10-50% 

2021 Gent museum 

houder 
elektrische 
schakelaar zwart niet bekend 

jaren 
1920 nee ja asbesthoudend chrysotiel 10-50% 

2021 Gent museum zekeringskast zwart niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Gent museum stopcontact zwart niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

2021 Gent museum stopcontact zwart niet bekend 
niet 
bekend nee ja asbestvrij 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

Figuur 17: overzicht van onderzocht bakeliet in het Industriemuseum 

Het vonkenschot uit 1939 is onderdeel van een bobijnmachine dat tentoongesteld wordt in het 

museum. Het exemplaar uit de jaren 1920 maakt, samen met de houder van een elektrische schakelaar, deel 

uit van een lichtorgel, i.e. een instrument om licht te regelen tijdens vb. theaterstukken of een filmvertoning. 

Alle bemonsterde materialen waren zwart en bevatten sowieso vezels in de kunststofmatrix. De asbestvrije 

zaken bevonden zich tevens in opslag op een elektriciteitsbord in het museumdepot. 

   

   
Figuur 18: bemonsterd bakeliet in het Industriemuseum: v.l.n.r. bobijnmachine, lichtorgel, elektrisch bord 
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1.6 Bevindingen na het veldwerk 
Het eerder summiere veldwerk en de bijhorende staalnames en asbestanalyses laten ons toe om een 

aantal grafische afgeleiden op te stellen voor de tweeëndertig bakelietmonsters: 

 
Figuur 19: asbesthoudendheid bakelietstalen in relatieve cijfers 

 
Figuur 20: bemonsterde bakeliettoepassingen in absolute cijfers 
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Figuur 21: asbesthoudende bemonsterde bakeliettoepassingen in absolute cijfers 

 
Figuur 22: fabricatiejaar van asbesthoudende bemonsterde bakeliettoepassingen in relatieve cijfers 

 
Figuur 23: kleuren van bemonsterde bakeliettoepassingen en dienst asbesthoudendheid in relatieve cijfers 
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Figuur 24: fabrikant van de bemonsterde bakeliettoepassingen in relatieve cijfers 

 
Figuur 25: fabricatiejaar van de bemonsterde bakeliettoepassingen in relatieve cijfers 

 
Figuur 26: locatie staalname in relatieve cijfers 
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Gezien de kleinschaligheid van voorliggend onderzoek, is het relatief moeilijk om reeds grote 

antwoorden te formuleren. Wat we kunnen leren uit de staalnames en asbestanalyses in deze studie, is dat het 

asbesthoudende bakeliet relatief weinig lijkt voor te komen, en dan met name in donkerbruine of zwarte 

elektriciteitstoepassingen in Oost- en West-Vlaanderen en met een indicatieve concentratie van 10-50% 

asbestvezels. Deze concentratie is vergelijkbaar met een doorsnee vezelcementtoepassing. 

Belangrijke nog weg te werken hiaten zijn de eenzijdigheid van het type toepassing en van de 

staalnamelocatie, de relatief kleine hoeveelheid bemonsterde materialen en de kennis omtrent het 

fabricatiejaar en de fabrikant. 

2. Breukvlakken: naar een herkenning van asbesthoudend bakeliet 
De uitsluiting van niet-bemonsterde bakelietmaterialen in de bevindingen van voorgaand 

hoofdstuk, heeft een reden. Het is namelijk niet mogelijk om de asbesthoudendheid van de 

toepassingen te bepalen op basis van het effen oppervlak. De buitenschil vertoont visueel geen 

vezels. Als er al vulmiddel in het fenolhars moet worden opgespoord, dient een voldoende groot 

breukvlak te worden aangebracht. 

Dit geldt eigenlijk ook voor de meeste andere asbesthoudende materialen. De buitenschil 

verraadt de aanwezigheid van vezels in de toepassing niet altijd. De vezels dienen meestal gezocht te 

worden in de kern van de matrix, aan de hand van een breukvlak. Toch bestaan hierop 

uitzonderingen, zoals asbesttextiel of sommige (verweerde) vezelcement en mastiek. Aan het 

oppervlak van dit soort bouw- en isolatiematerieel zijn (asbestverdachte witte of blauwe) vezels 

zichtbaar. Enkel een asbestanalyse brengt echter sluitende zekerheid omtrent de aard van het 

materiaal. 
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Figuur 27: voorbeelden van asbesttoepassingen waarbij vezels met het blote oog zichtbaar zijn op het oppervlak: v.l.n.r. 

golfplaten, textiel, schouw, mastiek (archief Asper). 

Zoals eerder besproken in hoofdstuk 1 komt bakeliet voornamelijk voor in een zwarte of 

donkerbruine gedaante en met een egaal en effen oppervlak. In mindere mate is er een kleurrijker 

en/of gevlamd patroon aanwezig. In alle onderzochte gevallen in voorliggend onderzoek, waren er 

geen vezels zichtbaar aan het oppervlak. 

   
Figuur 28: visueel vezelloze oppervlakken van bemonsterd bakeliet 

Hoewel de kernmatrix van het bemonsterde fenolhars meestal wel vezelrijk bleek, was dit 

geen garantie dat de vezels asbesthoudend zijn. De asbestanalyse blijft een incontournabele actor. 

Uit onze gegevens blijkt dat enkel de zwarte en donkerbruine zaken vezels bevatten. 
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Figuur 29: kleuren van bemonsterd bakeliet en vezels zichtbaar aan het breukvlak (ja/nee) 

Ervaren asbestdeskundigen zijn in staat om na verloop van tijd visueel de meer 

asbestverdachte vezels te onderscheiden van de minder asbestverdachte. Desalniettemin blijft de 

morfologie van de asbest- en andere vezels sterk op elkaar gelijkend. Bij het asbestvrije en 

asbesthoudende bakeliet is dit niet anders. Zowel met het blote oog als vergroot onder de 

microscoop is het gemakkelijk om zich te vergissen tussen asbestvezels en vb. hout- of andere 

organische en minerale vezels.11 

  

  
Figuur 30: voorbeeldfoto's van zichtbare chrysotielvezels aan het onderzochte bakeliet 

 
11 Omdat Asper periodiek het laboratoriumarchief leegt en stalen laat afvoeren naar een erkende stortplaats, zijn 

de asbesthoudende bakelietstalen uit 2017, 2018 en 2019 in juni 2021 niet meer beschikbaar. Bijgevolg konden geen foto’s 
gemaakt worden van diens breukvlakken. 
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Figuur 31: voorbeeldfoto's van zichtbare asbestvrije organische en minerale vezels aan het onderzochte bakeliet 
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Net zoals bij de meeste andere asbestverdachte toepassingen is het noodzakelijk om op zijn minst het 

object te beschadigen en een breukvlak te creëren. Op die manier is met het blote oog of microscopisch 

mogelijk om vezeladditieven te detecteren. Breken is echter niet altijd een optie. Musea staan niet te popelen 

om een collectiestuk te beschadigen. Huiseigenaars laten niet zomaar toe om hun eigendom te laten 

manipuleren door een asbestdeskundige. Breken brengt ook steeds een risico met zich mee, zeker als we de 

Amerikaanse digitale bronnen in acht nemen. Zij laten zich uit over de mogelijkheid van een relatief grote 

concentratie aan asbestvezels in bepaalde bakelietmaterialen van Amerikaanse makelij. Vanuit het 

voorzorgsprincipe lijkt het in bepaalde situaties aangewezen om het verdachte materiaal te beschouwen als 

asbesthoudend, tot een staalname of een uitgebreidere studie dit kan verifiëren of weerleggen. 
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Besluit en advies voor verder onderzoek 
Gezien de relatieve kleinschaligheid van voorliggende studie, is het niet aangewezen om reeds grote 

besluiten te trekken omtrent de aanwezigheid van asbestvezels in fenolharsproducten. Huidig onderzoek 

leerde ons wel wat er al geschreven werd over de supercombinatie van beide ingrediënten. Praktische data, 

gepuurd uit het veldwerk, geven enerzijds ook een idee wat we kunnen verwachten als we bakeliet aantreffen 

en sturen anderzijds aan tot verder onderzoek. 

Een snelle duik in de bestaande literatuur leert ons dat de kennis over asbest in bakeliet relatief 

beperkt is, althans in België. Asbestvezels werden, naast andere organische of minerale vezels, toegevoegd als 

vulmiddel zodat het fenolhars niet krimpt tijdens het verhardingsproces. Ook de hittebestendigheid speelde 

een rol in de keuze voor asbest. Hoeveel asbest, welke soort, in welke toepassingen het specifiek werd gebruikt 

en of asbest altíjd werd toegevoegd naast andere additieven, blijven onbeantwoorde vragen. 

Na gesprekken met actoren uit de Vlaamse milieuwetgevingssector, de afvalverwerkingssector en de 

museumwereld, zien we ook hier limieten in de kennis van en ervaring met bakeliet en asbest. Bakeliet wordt 

in de meeste gevallen geassocieerd met zekeringskasten en is in de realiteit terug te vinden bij de afvalfracties 

harde kunststoffen, non-ferrometalen of AEEA. 

De Verenigde Staten beweren meer te weten. Enkele Amerikaanse websites brengen uitgebreide 

informatie in het daglicht over de toepassingen, de soort en de hoeveelheid asbestvezels, de Amerikaanse 

asbestkunststofproducenten uit de twintigste eeuw en de risico’s die verbonden zijn als asbestbakeliet wordt 

gemanipuleerd. Samengevat werd volgens hen voornamelijk chrysotiel en crocidoliet gebruik in een 

concentratie tot wel zeventig procent. De Amerikaanse bedrijven draaiden de minerale vezels in fenolhars, 

maar eigenlijk ook in tal van andere plastieken producten. Functionaliteit primeerde, waardoor asbest 

voornamelijk de weg vond in bakeliettoepassingen die hoge temperaturen en grote weerstanden moesten 

verduren. Vanwege de overvloed aan en relatief eenvoudige verwerking van asbestvezels, werd het dodelijke 

materiaal echter ook gemengd in ‘gewone’ consumptiegoederen. 

Veldwerk bood mogelijk meer soelaas. In totaal werden tweeëndertig bakelietstalen geanalyseerd. 

Deze monsters kwamen uit het eigen archief van Asper, uit twee musea en uit twee recyclageparken. De stalen 

zijn eigenlijk niet voldoende representatief gezien de eenzijdigheid van de staalnamelocatie en het soort 

toepassing en de relatief kleine hoeveelheid. Uit de praktijk besluiten we voorzichtig dat chrysotielvezels 

voornamelijk functioneel voorkomen in zwarte en donkerbruine elektriciteitstoepassingen. De kans dat vezels 

(vulmiddel) onderdeel vormen van witte en gekleurde bakeliet is klein. 

De focus in het veldwerk ligt bewust op staalname en asbestanalyse. Het meestal egale oppervlak van 

de bakelietmaterialen onthult geen geheimen over de eventuele vezelpresentie in de kernmatrix. Een 

breukvlak is nodig. Nodig, maar eigenlijk nog niet voldoende. Indien er met het blote oog of microscopisch 

vezels worden opgemerkt onder de buitenschil, biedt dit geen garantie op zekerheid over de asbeststatus. De 

morfologie van organische en andere minerale vezels in een fenolharsmatrix leunt relatief sterk aan bij de vorm 

van asbestvezels. Verdere asbestanalyse is dus noodzakelijk om honderd procent zekerheid te bekomen. 

We kunnen alvast besluiten dat asbestvezels wel degelijk werden gebruikt in fenolharsproducten type 

‘bakeliet’ in de twintigste eeuw. Om tot een mogelijke duidelijke typologie te komen van asbesthoudend 

bakeliet en om beter te kunnen omgaan met het asbestverdacht materiaal, lijkt verdere inductie nodig 

vooraleer aan deductie wordt gedaan. 

Bijkomende dialogen met andere relevante partijen kunnen nieuwe inzichten brengen over het 

productieproces. Denk maar aan (voormalige) kunststof- en elektriciteitsfabrikanten en/of diens (toenmalige) 

werknemers. Catalogi van deze industriële sector met daarin informatie over de grondstoffen en de 

eindproducten kunnen geraadpleegd worden. Gezien de informatierijke digitale bronnen uit de Verenigde 

Staten, kan internationaal onderzoek (niet enkel Amerika) mogelijk ook nieuwe impulsen geven. Wordt 

kunststof nog steeds vermengd met asbestvezels in de eenentwintigste eeuw? 

Meer staalnames en asbestanalyses van diverse bakeliettoepassingen, dichter bij huis, in België, 

vormen misschien een eerste stap. Meer te weten komen over de fabrikant en het fabricatiejaar is hierbij geen 

overbodige luxe. Hoe dan ook is de kennis over asbestbakeliet relevant, zodat potentiële asbestvezels zich niet 
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roekeloos verspreiden tijdens de recyclage van kunststof- of metaalafval. Ook musea en restaurateurs hebben 

baat bij meer onderzoek, zodat vb. duidelijk wordt bij welke fractie bakeliet dient gesorteerd te worden als een 

collectiestuk wordt afgeschreven. 

Het onderzoek legde alvast de discussie op tafel dat, mogelijk onterecht, niet alle materialen als 

asbestverdacht worden beschouwd. Zo werden bezetwerk en mastiek niet sinds de begindagen van 

asbestonderzoek in ogenschouw genomen. Met de eenvoudige reden dat de kennis ontbrak. Het voorlopig nog 

eerder exotische bakeliet zaait misschien wel twijfel over andere, heden ten dage minder asbestverdachte 

producten zoals rubber, asfalt, PVC of beton? 
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Materiaalmonsters 

 AFVALINTERCOMMUNALE IVAGO (INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR AFVALBEHEER IN GENT EN 

OMSTREKEN), recyclagepark Proeftuinstraat 43 te 9000 Gent 

 AFVALINTERCOMMUNALE MIWA (MIDDEN-WAASLAND), recyclagepark Vlyminckshoek 12 te 9100 

Sint-Niklaas 

 ASBESTSTUDIEBUREAU ASPER BV, archief 2007-2021, Watermolendreef 176 te 9100 Sint-Niklaas 

 INDUSTRIEMUSEUM, Minnemeers 10 te 9000 Gent 

 KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS, Jubelpark, Parc du Cinquantenaire 

te 1000 Brussel 

 

 

  

https://inspectapedia.com/hazmat/Asbestos_Plastics.php
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16147471/
https://www.asbestos.com/products/plastics/
https://museumrotterdam.nl/collectie/item/90317
https://www.ovam.be/asbest-in-uw-woning
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Bijlagen 
Asbestanalyseverslag ASB 21/06/6378 dd. 07/06/2021 van Asper bv m.b.t. stalen 

Legermuseum, Industriemuseum, MIWA en IVAGO. 
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