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INLEIDING
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“Leven zonder kunststoffen lijkt een onmogelijke zaak, hoewel veel mensen anders zouden
willen. Sommigen prijzen plastic als supermateriaal, anderen zien het als kitch (sic) of namaak en
vrezen een doembeeld van een wereld vol plastics. Uit bezorgdheid om het milieu en uit ergernis
over de afvalberg in deze wegwerpcultuur verkiezen veel mensen de jute draagtas boven de
plastic tas en de duurzame spullen in eerlijk materiaal boven producten van kunststof. Toch
zijn dit incidentele gevallen, want veel kunststof artikelen zijn op grond van hun eigenschappen
onmisbaar. […] Voor of tegen plastic is geen eenvoudige vraag en een kwestie van zorgvuldig
afwegen.”1

Deze inleidende passage leest alsof het uit een recent verschenen

kunststoffen qua toepassingen, kleuren en vloeiende vormen

opiniestuk geplukt is. Niets is minder waar. Het komt uit het

gingen verkennen? Met welke kunststoffen werkten ze dan, en

voorwoord van het boekje ‘De eerste plastic eeuw’ dat verscheen

wat maakten ze er mee? Welke producten, machines en bedrijfs-

in 1981 voor de gelijknamige tentoonstelling in het Haags Gemeen-

archieven zijn hiervan bewaard?

temuseum (nu Kunstmuseum Den Haag). Toch zijn de punten die
toen aangehaald werden vandaag, bijna 40 jaar later, nog even

De laatste jaren is er terug groeiende aandacht voor het erfgoed

actueel. Kunststoffen hielden en houden heel wat mensen bezig.

van bedrijven. Van nieuwe individuele bedrijfsgeschiedenissen

Er zijn voor- en tegenstanders en meerdere periode’s waarin de

tot onderzoek naar theoretische modellen uit bijvoorbeeld de

lof voor de wonderlijke kunststoffen niet groter kan, gevolgd door

economie op basis van bedrijfshistorie.2 Maar deze bedrijfs- of

periode’s waarin kunststoffen schijnbaar alles vertegenwoordigen

sectorgeschiedenis wordt ook steeds vaker gebruikt in de waarde-

wat slecht is in de wereld. Kunststoffen hielden en houden heel

ringskaders voor toegepast erfgoedonderzoek, bijvoorbeeld bij

wat mensen bezig. Sinds het ontstaan van de (half)synthetische

het uitwerken van een hedendaags verzamelbeleid of om een

kunststoffen is er zo veel mee gemaakt dat je ze ondertussen overal

collectieplan scherp te stellen. Als die informatie ontbreekt, dan

tegenkomt. Veel objecten uit kunststof behoren tot ons collectieve

wordt bij een waardering voor een stuk blind gevaren.

geheugen. De collecties van vele musea bevatten kunststoffen. Er
zijn verzamelaars van kunststoffen. Kunststof is erfgoed.

Internationaal krijgen de conservatie en de specifieke uitdagingen
van het behoud en beheer van kunststoffen meer aandacht. Ook

In 2020 wordt er reeds een eeuw kunststof gemaakt in Vlaanderen.

kunststoffen degraderen immers, al verschilt de manier waarop

Een geschikt moment om even terug te blikken op hoe de

per kunststoftype. De verschillende kunststofsoorten vereisen

kunststofindustrie hier ontstond. Waar liggen de historische

verschillende conservatieomstandigheden. Zonder kennis van de

wortels van de kunststofsector in Vlaanderen? Wie waren de

kunststof waaruit een object gemaakt werd, is het moeilijk deze

bedrijven en ondernemers die de ongeziene mogelijkheden van

gericht aan te pakken.
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In 2018 startte Design Museum Gent daarom samen met
het S.M.A.K. een project gericht op identificatie van de
kunststofsoorten waaruit objecten in hun collecties gemaakt
zijn. Ze werken daarnaast aan een uitgebreide Nederlandstalige thesaurus om deze objecten in de toekomst nauwkeuriger
te beschrijven wat materiaaltype betreft.3 In 2021 zal de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland inzetten op
een programma voor erfgoed van de 20e eeuw. Het doel is om
kennis over het specifieke erfgoed te vergroten, zodat culturele
waardering kan toenemen en er meer aandacht komt voor
6

optimaal behoud, beheer en presentatie. Eerste prioriteit in in dit
programma? Plastics!
Wellicht zullen kunststofobjecten in collecties de komende
jaren naar aanleiding van de conservatieproblematiek grondiger
onder de loep worden genomen. Kunststofidentificatie is echter
tijdrovend. Wie deze inspanning doet, zal ook nadenken over

Kam uit celluloid in zilveren montuur, met onomkeerbare schade.

de toekomst van deze objecten binnen de collectie. Wat met

De tanden verbrokkelen en er is een groene aantasting door een té

beschadigde stukken of dubbels? Welke zijn de topstukken die

vochtige omgeving. Bij de degradatie tast het cellulosenitraat in de kam

zeker geïdentificeerd moeten worden? Welke juist niet? Dit zijn

ook metalen aan. Collectie Design Museum Gent.

vragen waar een vorm van waardering aan te pas komt.

Voorliggende veldtekening anticipeert op deze vraagstukken door

gesprekken en overlegmomenten met bedrijven en spelers uit die

alvast een overzicht op te stellen van de vroege kunststofpro-

kunststofwereld opgedaan werden. Welk bedrijfserfgoed troffen

ducenten in Vlaanderen (1920-1961) en welke kunststoffen ze

we daar aan en hoe denken de bedrijven hier zelf over? Nadien

produceerden of verwerkten tot voorwerpen. Dit zal een nuttige

volgen de algemene conclusies van de veldtekening.

aanvulling zijn voor eventuele waarderingsoefeningen, selectie,
bijkomende verwerving of juist ontzameling.

In de tweede helft van deze publicatie volgt een uitgewerkte
geschiedenis van de vroege kunststofindustrie in Vlaanderen.

Dit rapport start met een korte toelichting waarom de kunststof-

Eén van de eerste vaststellingen tijdens de veldverkenning is dat

industrie het onderwerp werd van een veldtekening en welke

er op één beknopt artikel uit 1981 na geen studie bestaat die

periode afgebakend werd voor dit onderzoek. Daarna volgt een

een overzicht biedt van de ontwikkeling van de kunststofsector

hoofdstuk ‘Onderzoeksbalans kunststoffen’. Er wordt een stand van

in Vlaanderen. Met dit uitgebreide hoofdstuk over de kunststof-

zaken over nieuwe publicaties, onderzoeken, herbestemmingen

industrie in Vlaanderen wordt hier alvast aan tegemoet gekomen.

en bestaande collecties opgemaakt. Deze status quaestionis

Het geeft een overzicht van de vele bedrijven die in de pionier-

werd opgesteld naar analogie met de eerder dit jaar verschenen

sjaren actief waren, wat ze maakten en hoe dit alles evolueerde

Onderzoeksbalans Industrieel Erfgoed, waar 35 industrietakken

tussen 1920 en 1961. Tussendoor wordt hier en daar ook uitgeweid

aan bod komen.4

met interessante en opmerkelijke stukjes bedrijfsgeschiedenis die
tijdens het onderzoek aan het licht kwamen. Misschien dat deze

Vervolgens worden in het hoofdstuk ‘Erfgoed van de kunststof-

kanttekeningen nieuwsgierige geesten kunnen aansporen om

industrie’ de resultaten van een brede bevraging bij erkende

verder te graven en een duik te nemen in de boeiende wereld van

musea over de kunststoffen in collecties gedeeld. Dit wordt

de vroege kunststofindustrie.

gevolgd door een overzicht van de inzichten die tijdens de vele
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VELDTEKENING
WAAROM EEN VELDTEKENING OVER DE
KUNSTSTOFSECTOR IN VLAANDEREN?

8

ETWIE zal elk jaar een veldtekening maken van een industrietak die

uit. De nummer twee is Duitsland, met 109.1 kg per inwoner. Het

binnen het erfgoedonderzoek onderbelicht is gebleven. Bedoeling

gemiddelde voor heel Europa ligt aanzienlijk lager op 59.2 kg per

is om aan de hand van deze veldtekening een houvast te bieden

inwoner.6 Wat productie van kunststoffen betreft, maakt België 11

voor wie momenteel met dit soort erfgoed werkt, maar ook om

procent van alle in Europa geproduceerde kunststoffen. De omzet

toekomstig onderzoek naar de geschiedenis en het erfgoed van

van de kunststofsector in België (producenten en verwerkers)

die industrietak te stimuleren. Het kan ook een startpunt zijn voor

bedroeg in 2018 zo’n 14.2 miljard euro.7

collectiebeherende instellingen om collectieplannen scherp te
stellen. Voor 2020 werd gekozen om de kunststofsector onder de

Kortom, kunststoffen zijn in ons land big business. Maar hoelang

loep te nemen.

is dat al zo? Wanneer ontstaan hier bedrijven die kunststof
produceren of verwerken? Wat maken ze dan? Wat typeert hen?

Laten we beginnen met wat cijfers. In 2019 werd in België

Hoe is dit doorheen de tijd geëvolueerd? Is hier erfgoed van

2.085.000 ton kunststoffen verbruikt.5 Verbruik betekent in deze

bewaard gebleven?

context de hoeveelheid kunststoffen die bedrijven verwerken
tot een bepaald product. In absolute cijfers laten we landen als

Dit zijn de vragen waarop deze veldtekening een eerste antwoord

Duitsland (9.043.000 ton) en Frankrijk (4.184.000 ton) weliswaar

wil bieden. We focussen hierbij op de ‘nauwe’ kunststofsector:

voor ons, maar ten opzichte van het aantal inwoners steekt België

de producenten van een kunststof en de verwerkers die dit

met 173.6 kg per inwoner significant boven de rest van Europa

transformeren tot een eindproduct. Aanverwante nijver-

heidstakken waar veel kunststoffen gebruikt worden zoals
verfproductie, vernissen, lijmen, rubberfabricage en de vervaardiging van kunstvezels zijn buiten beschouwing gelaten.

AFBAKENING IN TIJD
Deze veldtekening richt zich op de pioniersjaren van de ontluikende
kunststofnijverheid in Vlaanderen, ruwweg tussen 1920 en
1961. Voor deze afbakening zijn er twee concrete aanleidingen.
In 1920 wordt in Vlaanderen voor het eerst8 een (halfsynthetische) kunststof op industriële schaal geproduceerd. Het gaat om
cellulosenitraat, gebruikt voor het gieten van de onderlaag voor
de fotografische films van Gevaert. Kort hierna verschijnen ook
producenten en verwerkers van de halfsynthetische en volledig
synthetische kunststoffen zoals fenolharsen, galaliet, cellofaan, en
later polystyreen, plexiglas, polyvinylchloride en polyetheen (zie
verder in de beknopte geschiedenis van de kunststofindustrie in
Vlaanderen).

De eerste productcatalogus van De Brucker & Pluym, toen nog in
Hoboken, verschenen in 1953. Collectie DBP Plastics.
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We eindigen de veldtekening in 1961, het jaar waarin voor

De Europlasticabeurs zou, gedurende een tiental jaar, dé plek

het eerst de Europlasticabeurs georganiseerd wordt. Met het

worden waar de vele bedrijven uit Europa die in de kunststofsector

in werking treden van het Verdrag van Rome was in 1958 de

actief waren (producenten, verwerkers en toeleveranciers van

Europese Economische Gemeenschap ontstaan. Dit had een

machines, onderdelen en diensten) elkaar konden vinden. Dat de

grote impact op de kunststofnijverheid. De pioniersjaren van de

allereerste editie niet georganiseerd werd in één van de traditionele

kunststofindustrie in Vlaanderen zijn voorbij. Er is een nieuwe,

grote kunststofcentra (Leipzig, Hannover, Düsseldorf, Milaan,

internationale context. Meer afzetmogelijkheden, grotere produc-

Birmingham, Lyon of Oyonnax), maar wel in Gent, is betekenisvol.

tievolumes, meer onderzoek en daaruit voortvloeiend steeds

Daarnaast markeert de Europlasticabeurs ook een belangrijke

meer soorten kunststoffen, toepassingen en verwerkingstech-

economische verschuiving voor de kunststofnijverheid. Waar de

nieken. De productievolumes schieten de hoogte in, met dank

productie voorheen hoofdzakelijk in eigen land verkocht werd

aan de overschakeling naar op petroleumderivaten gebaseerde

met kleine volumes in buurlanden, doorbrak de gemeenschap-

kunststoffen (start Cobenam, zie verder in het hoofdstuk

pelijke markt van de EEG die grenzen. Buitenlandse producenten

Geschiedenis van de kunststofindustrie in Vlaanderen). Tussen

konden hun producten hier gemakkelijker kwijt, maar omgekeerd

1961 en 1971 stijgt het volume verwerkte kunststoffen van zo’n

waren er ook nieuwe exportmogelijkheden voor de bedrijven in

35.000 ton naar ruim 200.000 ton. In 1979 wordt al 500.000 ton

Vlaanderen. De organisatie van de Europlasticabeurs speelde in

verbruikt.9 Ook heel wat internationale kunststofspelers komen

op deze nieuwe realiteit.12

zich op dat moment vestigen in België. De groeiende chemiecluster in de haven van Antwerpen speelt hierbij een belangrijke
rol10. Zo strijkt onder andere de Tupperware Plastics Company
neer in Aalst11 met hun allereerste fabriek buiten de VS.

ONDERZOEKSBALANS KUNSTSTOFFEN
Onze regio is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van

de producten uit kunststof goedkoper waren, had een groter deel

de kunststoffen, en Gent in het bijzonder: het is de geboorteplaats

van de bevolking er budgettair toegang tot. Bovendien hadden

van Leo Baekeland. Zoon van een schoenmaker en vader van de

de voorwerpen uit kunststof veelal een aantrekkelijke, moderne

moderne kunststoffen, een bijnaam die hij aan zijn uitvinding

vormgeving en was er meestal ook een aspect van extra gebruiks-

bakeliet dankt.13

vriendelijkheid of hygiëne als extra troef.15

Niet onterecht worden kunststoffen gezien als de recentste stap

SHOWTIME! KUNSTSTOFFEN IN TENTOONSTELLINGEN

in de opeenvolgende materiaalinnovaties die de samenleving
fundamenteel veranderd hebben: van steen naar brons, ijzer, glas,

Op zich komt er ook uit museale hoek relatief snel aandacht voor

staal, aluminium en vanaf 1907: kunststof.14 In sneltempo werden

het aandeel dat kunststoffen op korte tijd in onze materiële cultuur

materialen die al eeuwen gebruikt werden vervangen door

hebben. Wie in Europa de primeur had, is niet met zekerheid te

kunststofvarianten. Van houten kratje naar plastic Curver, van

bepalen. Maar die primeur wordt wel geclaimd16 door Nederland

wollen trui naar fleece pullover en van metalen naar zelfsmerend

geclaimd met de tentoonstelling. ‘De eerste plastic eeuw’ in Den

tandwiel uit polyamide. Kunststoffen boden creatieve ontwerpers

Haag (1981). In 1987 bijt de tentoonstelling ‘Ebena: 1921-1931’ bij

een uitlaatklep om te experimenteren met nieuwe designmoge-

ons de kop af in een samenwerking tussen het Provinciaal Museum

lijkheden en vormen. Tegelijk werden producten uit kunststoffen,

Sterckshof en Kunstmuseum Düsseldorf. Er werden objecten

op enkele uitzonderingen na, ontworpen in functie van grote

getoond uit de collectie van Hans-Ulrich Kölsch, die geproduceerd

hoeveelheden tegen lage kost: massaproductie. En massapro-

waren door Ebena. Ebena in Wijnegem was een vrij ambachtelijk

ductie gaat hand in hand met massaconsumptie. Want doordat

bedrijf dat tussen 1921 en 1931 sierlijke art deco-dozen en potten

11

maakte uit een soort kunststof die ontstond door een mengeling

Ook in het Huis van Alijn (Gent) werd in 2007 Baekeland met

van runderbloed, zaagsel, copalharsen uit Congo en pigmenten

zijn bakeliet (en andere oudere kunststoffen) in de kijker gezet

onder druk een vorm te geven. We noemen het ambachtelijk,

in een expo die heel wat voorwerpen uit de collectie van Karel

omdat naast het vormgeven het meeste werk volledig manueel

Julien Cole toont, aangevuld met bruiklenen en eigen materiaal.

was, zoals graveren, polieren, draaien en frezen.

Vernieuwend was dat het vooral om gewone, herkenbare objecten
uit het dagelijkse leven ging. Ze werden enigszins onopvallend

12

‘Ebena: 1921-1951’ werd in 1994 gevolgd door de tentoonstelling

geïntegreerd in het museumparcours. Denk aan een radio

‘1960 – 1973: een wereld van Plastic’ door de vroegere Fondation

met bakelieten behuizing op een kast in een opstelling van een

pour l’Architecture in Brussel (nu CIVA). Deze keer kwam een

typische woonkamer. Enkel een klein kaartje met een ‘B’ naast de

andere privéverzameling in de schijnwerpers te staan, namelijk

radio gaf een hint.

de collectie van Philippe Decelle. In 2014 wist Adam (nu Design
Museum Brussels) deze collectie te verwerven. Een deel ervan

In 2014 jaar organiseerde Design Museum Gent de tentoon-

is nu permanent te zien in hun Plasticarium. In 2007 wijdde de

stelling ‘Kunststof, natuurlijk’ over composietmaterialen. In

Gentse universiteit nog een symposium aan de verdiensten van

datzelfde jaar liep in Tielt de expo ‘Van hoelahoep tot hightech’ in

Leo Baekeland met daaraan gekoppeld een tentoonstelling over

samenwerking met lokale bedrijven uit de kunststofsector. Nadat

kunststoffen, bakeliet in het bijzonder, in het museum voor de

het MIAT (nu Industriemuseum) in 2015 de omvangrijke bakeliet-

Geschiedenis van de Wetenschappen (nu GUM - Gents Universi-

collectie van Romain Berteloot via een schenking ontving werden

teitsmuseum). Daarbij hoorde ook de publicatie ‘En toen was er …

selecties uit de verzameling in 2015 en 2016 getoond. In 2019

Bakeliet 1907-2007’.

werd ten slotte de ‘kubieke meter expo’ van het STAM gevuld met
elementen uit de bakelietverzameling van Anouk Van De Velde.

Van verschillende industrietakken worden de gebruikte machines
en gereedschappen zorgvuldig bewaard in museale collecties.
Denk bijvoorbeeld aan de drukpersen in diverse drukkerijmusea,
de spin-, weef-, zwingel- en breimachines in nog andere musea, de
hopmachines en brouwketels, stookkolommen, stoommachines...
Eén van de functies van deze machines in museumcollecties is
het kunnen tonen, demonstreren en uitleggen van het productieproces aan de bezoeker.
Van de kunststofindustrie werden reeds twee machines
verzameld. Op dit moment is er een kleine bakelietpers en
een spuitgietmachine voor kleine voorwerpen bewaard in het
Industriemuseum. Er zijn echter geen bijbehorende matrijzen.
Geen enkel museum heeft matrijzen in zijn collectie. Hierdoor kan
het productieproces niet voldoende getoond worden.

Beeld van de tentoonstelling ‘Het Eurekamoment van Baekeland.
100 jaar bakeliet’ in Huis van Alijn, 2007. Collectie Huis Van Alijn

13

ONDERZOEK, ARCHIEVEN EN BEDRIJFSERFGOED?
De publicaties die verschenen zijn en een historische component
over de kunststofindustrie in Vlaanderen of België bevatten, lijken
vooral door de imposante figuur van Leo Baekeland gedomineerd
te worden. Die interesse bleek echter niet wederzijds. Hij
toonde na zijn trans-Atlantische verhuis maar weinig resterende
affiniteit voor zijn geboorteland.17 Baekeland bezat rechtstreeks
en onrechtstreeks meerdere fabrieken die zijn bakeliet maakten
in verschillende Europese landen, maar niet hier. Wie duikt in
14

het onderzoek naar de geschiedenis van kunststoffen, treft vele
boeiende studies aan die Leo Baekeland als uitvinder onder
de loep nemen, maar geen onderzoeken die nagaan welke
ondernemers en bedrijven dan in Vlaanderen met zijn bakeliet (of
hun eigen versies ervan) producten gingen maken.18
Het is bijvoorbeeld tekenend dat driekwart van de referenties
van het eerste artikel ‘Vijftig jaar kunststoffenindustrie in België’
van Ir. J. Claerbout (raadgever kunststoffen bij de Federatie van
de Chemische Nijverheid), dat wel tracht de geschiedenis van de
vroegste kunststofnijverheid in België te omschrijven, toch over
Baekeland gaat.

Enkele stapels uit het bedrijfsarchief van Hubert De Backer (NV):
notulen, technische tekeningen, product- en documentatiemappen,
(Foto ETWIE)

Bij gebrek aan (historische) studies over de vroege kunststofindustrie is Claerbout er toen op uitgetrokken om rechtstreeks
met de bedrijfsleiders van de pionierende kunststofbedrijven te
spreken en vragen te stellen over het ontstaan ervan. Een aanpak
die ook voor deze veldtekening deels gevolgd werd met tal van
bedrijfsbezoeken en archiefverkenningen.
Er zijn, voor zover achterhaald kon worden, op één uitzondering
na, geen archieven bewaard van de vroege kunststofbedrijven in
archiefinstellingen.19 Het Fotomuseum Antwerpen heeft in het
archief over Gevaert heel wat stukken over de fabriek in Heultje
bij Westerlo, waar de nitrocellulose, collodium en later celluloseacetaten gemaakt werden. In enkele erfgoedbibliotheken
zijn een handvol productcatalogi van bedrijven (hoofdzakelijk
Vynckier) terechtgekomen.20 Wel zijn er bedrijven die zelf nog
een bedrijfsarchief bewaren, zoals Niko, Hubert De Backer, DBP
Plastics en Injextru.
Verder heeft de Heemkundige kring Jan Vleminck in Wijnegem
zich ontfermd over een deel bedrijfsarchieven van Ebena.
Gekoppeld aan de tentoonstelling uit 1987 over Ebena werd ook
een catalogus uitgegeven: ‘Ebena, 1921-1931: art déco-objecten

15

uit de Ebena-fabriek Wijnegem, met een toelichting over kunst

technische details het verhaal van Gevaert brengt. Het verscheen

en design’21.

in verschillende volumes tussen 1993 en 2001. In 2012 verscheen
”Bouwen aan een duurzaam (t)huis. 75 jaar Deceuninck” van

Vanuit de heemkring Roede van Tielt verschenen twee publicaties

Jos Verniest. Niko vierde in 2019 het 100-jarige bestaan met

over de kunststofnijverheid in hun omgeving. Een eerste “Van

”Illuminating ideas: 100 jaar Niko” door E. Buyst, P. Hinssen en

hoelahoep tot industrieel profiel: de geschiedenis van Injextru

Geheugen Collectief.

Plastics 1947-1997. In het licht van 70 jaar kunststofverwerkende

16

industrie in Tielt en Pittem”22 verscheen in 1997, geschreven

Drie recente publicaties van Kenneth Bertrams, professor

door historicus P. Struyve op vraag van Eddie Verbeke, voormalig

economische geschiedenis en techniek aan de ULB, over “Solvay:

zaakvoerder van Injextru. In 2013 schreef E. Verbeke hierop zelf

History of a Multinational Family Firm” (2013), “UCB, the first

een vervolg, dat eigenlijk een stukje verder terug in de tijd gaat.

ninety years” (2018) en “Mensen en Moleculen, 100 jaar chemie

Met “Robert Tavernier, 1901-1947, Kunststofpionier”23 vertelt hij

en farma in België” (2019) bevatten nog enige informatie over

het verhaal van Robert Tavernier die met vallen en opstaan een

de kunststofnijverheid, specifiek dan over de PVC-productie bij

bedrijfje dat kunststoffen verwerkt uit de grond weet te stampen

Solvic en in mindere mate SIDAC. Over SIDAC verscheen in 2010

in Tielt en hiermee impulsen gaf voor nog meer kunststofbe-

in het Tijdschrift voor Industriële Cultuur (TIC) een artikel van Nele

drijven in de omgeving.

Desimpelaere ‘De SIDAC in Gent, een gesprek en historiek’ op basis
van een boeiend interview met oud-werkneemster Elvira Hovelinck.

Van enkele grote kunststofbedrijven is ondertussen een bedrijfsgeschiedenis verschenen. Er is ”Arbeid adelt: een geschiedenis

Wat onroerend erfgoed betreft is er één site met fabrieksgebouwen

van de door Lieven Gevaert opgerichte fotografische industrie”,

van een kunststofbedrijf beschermd, zij het dan enigzins indirect.

een titanenwerk van Laurent Roosens, Jules Hens en Willem

Er is namelijk een bescherming voor de “Vynckiersite met schoor-

Janssens dat in vijf grote delen en met veel aandacht voor kleine

stenen en stoomketels”. Deze bescherming slaat in feite op

de gebouwen van de Usines Cotonnières
Gand-Zele-Tubize en de katoenspinnerij Pipyn.
Vynckier Frères & Cie (zie verder in het
hoofdstuk over de geschiedenis van de
kunststofnijverheid) was een bedrijf dat
elektrisch

materiaal

produceerde

voor

laag- en middenspanning en daarvoor ook
zijn eigen kunststofafdeling had. Het betrok
tussen 1935 en 1937 de gebouwen van
Pipyn, nadat de spinnerij sloot. Later breidde
Vynckier (toen al overgenomen door General
Electric) nog uit naar de gebouwen van de
Usines Cottonnières Gand-Zele-Tubize in de
jaren 1960. Het is een meevaller dat Vynckier
zich nestelde in de architecturaal imposante
gebouwen van de voormalige textielfabrieken
en zo mee beschermd werd.24
Zicht op de site van Vynckier in de jaren 1960. Collectie ABB Gent
(Asea Brown Boverni)
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ERFGOED VAN DE KUNSTSTOFNIJVERHEID
De

vroege

industriële

archeologie,

nu

het

industrieel-

erfgoedveld, heeft aandacht voor industriesectoren die typerend

aspecten van deze industrietakken en deelden hun bevindingen in
lijvige publicaties en boeiende artikels.

zijn of waren voor onze regio en een grote impact hadden op het

18

leven van de mensen die in deze sectoren werkten of in de buurt

Voor erfgoedonderzoek is ‘De wortels van Flanders Technology:

ervan woonden. Denk aan de textielindustrie, steenkoolmijnen

industriële archeologie in Vlaanderen’25 uit 1987 nog steeds een

en steenbakkerijen, maar ook aan de drukkerijen, de drank- en

uitstekend vertrekpunt om zich op een industrietak te oriënteren.

voedingsindustrie (brouwerijen, stokerijen, bakkerijen, sigarenfa-

De kunststofnijverheid wordt aangehaald, maar de desbetreffende

brikanten…) en nog heel wat meer. Vanuit diverse hoeken werden

alinea linkt deze enkel met de verwezenlijking van Baekeland en

initiatieven genomen om, zeker wanneer een bedrijf of zelfs de

dienst studietijd in Gent. Over kunststofbedrijven in Vlaanderen

hele sector tanende was, erfgoed te redden.

wordt niet gesproken. De recent verschenen ‘Onderzoeksbalans
Industrieel Erfgoed’26 actualiseerde de versie van 2010, opgesteld

Dit heeft zich vertaald in fabrieksgebouwen en -elementen

door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Voor die eerste versie

die als onroerend erfgoed beschermd zijn. Museale collecties

werden op basis van de inventaris onroerend erfgoed 35 industrie-

werden aangelegd of aangevuld met materiële en niet-tastbare

takken, waarvan gebouwen of structuren beschermd waren,

elementen die het verhaal van de industrietak kunnen brengen. Zo

onder de loep genomen. De geüpdatete Onderzoeksbalans die

worden er zowel machines, objecten en documentatiemateriaal

in 2020 verscheen beschrijft de nieuwe ontwikkelingen voor die

als mondelinge getuigenissen in collecties bewaard en ontsloten.

35 industrietakken in de afgelopen 10 jaar. De kunststofindustrie

Op basis van die informatie en andere bronnen bestudeerden

kwam niet aan bod in de versie van 2010 en bijgevolg ook niet

verschillende onderzoekers economische, sociale en technische

in de update, omdat er eenvoudigweg geen (de Vynckier-site is

een soort uitzondering) onroerend erfgoed van beschermd is.

eerder gestart zouden zijn met het spuitgieten van polystyreen

Het is op termijn wel de bedoeling om de onderzoeksbalans uit te

(waaruit de meeste van die populaire huisraadartikelen gemaakt

breiden met nieuwe sectoren die tot nu toe onderbelicht bleven.

werden) ten opzichte van Nederland.29

Met deze veldtekening willen we alvast een eerste stand van

Wat wooncomfort betreft, maakten isolerende kunststoffen het

zaken op maken voor de kunststofindustrie, naar analogie met

veiliger en betaalbaarder om een woning van een elektrische

de bijdrages over andere industrietakken in de onderzoeks-

installatie te voorzien. Geen meterkast meer met gevaarlijk

balans. Hiermee hopen we enige impulsen te kunnen geven

onbedekte koperen hendels gemonteerd op een marmeren plaat,

aan verder erfgoedonderzoek rond de kunststofbedrijven. De

maar veilig weggeborgen smeltzekeringen in een bakelieten kast

kunststofnijverheid past immers zeker in het rijtje van belangrijke

met inspectieraampje. Ook het leidingnetwerk dat drinkbaar

industriesectoren in onze regio. De impact op de samenleving is

water tot in de woningen brengt, kon in de jaren 1960 door het

ontegensprekelijk aanwezig, zij het dan niet zozeer rechtstreeks (in

gebruik van kunststofbuizen sneller, goedkoper én onderhouds-

de zin van grote impact op het sociaal weefsel door bijvoorbeeld

vriendelijker uitgebouwd worden dan met de metalen buizen

de massale tewerkstelling in die sector) maar wel onrechtstreeks

voorheen mogelijk was. Dit heeft op zijn beurt weer een invloed

voor vrijwel de gehele bevolking als het op de materiële cultuur

op hygiëne, toegang tot zuiver drinkwater en de installatie van

aankomt.

sanitaire voorzieningen binnenshuis.

In een enquête van de Nederlandse huishoudraad in 1954 had 96.5

Na zo’n 100 jaar kunststofproductie en -verwerking in Vlaanderen

procent van de bevolking één of meer huishoudartikelen gemaakt

is het dringend tijd om de balans op te maken voor deze

uit kunststof.27 Dat gaat van een wasteiltje, kopjes of bordje

industrietak, zoals dat reeds voor andere gebeurd is. Wat is het

tot een sinaasappelpers, zeephouder, peper- en zoutvaatjes,

erfgoed van deze kunststofindustrie? Wordt hier gericht erfgoed

vuilnisbak, wasmand... Dit ligt voor Vlaanderen wellicht in dezelfde

van bewaard? En wat is dan relevant om te bewaren?

grootorde , zeker aangezien kunststofbedrijven hier al heel wat
28
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KUNSTSTOFFEN IN MUSEALE COLLECTIES

De meest voorkomende termen die gebruikt worden om objecten
uit kunststof te registreren zijn ‘kunststof’, ‘plastiek’ en ‘plastic’.

Voor de veldtekening werd een enquête afgenomen bij 32 erkende

In veel mindere mate worden exacte materiaalsoorten aangeduid

musea30, waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat er

zoals ‘polyamide’, ‘viscose’… Met één uitzondering: ‘bakeliet’

in de collectie objecten uit kunststof kunnen zitten. Zo werden

als aanduiding voor een materiaalsoort komt vaak voor. Het is

musea die focussen op moderne kunst wel aangeschreven,

visueel dan ook iets eenvoudiger te onderscheiden van andere

maar bijvoorbeeld het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

kunststoffen, als het om een fenolformaldehyde gaat toch.

Antwerpen niet.
Veel respondenten lieten weten dat er gewerkt wordt aan een
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Hoeveel objecten uit kunststof zijn bewaard in de museale
collecties?

opschoning van de beschrijvingen in het registratiesysteem.
Hierbij wordt de gebruikte thesaurus ook herbekeken. Het valt op
dat Modemuseum Hasselt en Modemuseum Antwerpen wat dit

Alle musea die gereageerd hebben op de bevraging blijken

betreft een erg uitgebreide thesaurus hanteren van synthetische

objecten gemaakt uit kunststof in de collectie te hebben - de

materiaalsoorten die in hun stukken gebruikt worden. Navraag

één wel significant meer dan de ander - en dat meestal in vrijwel

leert dat dit vooral te maken heeft met de beschikbaarheid van

elke deelcollectie. Alle schattingen samengeteld gaat het al snel

informatie: kledingstukken hebben etiketjes die aangeven welke

om zo’n 51.000 stukken (laagste schattingen) tot vlot boven de

vezels gebruikt zijn en wie de fabrikant is. Deze informatie wordt

180.000 en meer31. Meermaals gaven respondenten aan dat er

meegenomen en eventueel aangevuld met informatie die via

naast de aantallen die uit het registratiesysteem gehaald kunnen

kunststofidentificatie verkregen wordt. Via Centexbel, het textiel-

worden ongetwijfeld nog véél meer objecten zijn, waarbij de

competentie- en onderzoekscentrum van België is er bovendien

beschrijving niet voldoende is om ze er via een zoekopdracht uit

toegang tot een uitgebreide databank van textielsoorten en

te halen.

merknamen.
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Een kleine selectie ‘bakelieten’ koffiemolens en thermosflessen uit de collectie van het Industriemusem.

Dit is voor de meeste andere objecten uit kunststof moeilijker

Welke kunststoffen? Made in Belgium?

te achterhalen. Doorgaans staat er niet op uit welke soort

22

kunststof het artikel gemaakt is. Eind jaren 1960 werd vanuit de

Uit de bevraging kunnen we vaststellen dat de collecties alle

sectorfederaties geijverd om een normering uit te werken voor

soorten kunststoffen die tussen 1920 en 1961 in Vlaanderen

producenten en verwerkers van kunststoffen, maar die was op

gebruikt werden, bevatten. Tegelijk zijn de objecten waarvan de

de productie gericht. Pas in 1988 werd door de Society of the

musea de gebruikte kunststof kennen, sterk in de minderheid ten

Plastics Industry een wereldwijd systeem met geijkte symbolen

opzichte van de objecten waarvan de materiële samenstelling

opgezet dat (in principe) op voorwerpen te vinden moet zijn zodat

onbekend is. Van een klein deel objecten uit de collectie hebben

het brede publiek eenvoudig de gebruikte kunststof kan achter-

de collectiebeheerders op basis van hun ervaring wel een sterk

halen.32 Het gaat om zeven symbolen die elk een type of groep van

vermoeden (zo laten objecten uit fenolharsen zich vrij eenvoudig

kunststoffen vertegenwoordigen: ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹.. Zie je één

visueel onderscheiden, melamineharsen zijn dan weer moeilijker).

van deze symbooltjes op je kunststof voorwerp staan, dan heb je

Uitzondering zijn Design Museum Brussels en Design Museum

al een goed idee uit welke kunststof het gemaakt is. Dit om betere

Gent, die aangeven van vrijwel alle objecten de kunststofsoort te

recyclage door gerichte voorsortering mogelijk te maken.

kennen.

De naam van de fabrikant wordt, als deze vermeld is op het object,

De bevraagde musea duiden erop dat het in functie van een goede

wel meegenomen in het registratiesysteem. Omdat het vaak over

conservatie wel belangrijk is om verschillende types kunststoffen

onderdelen van een object gaat (denk aan de behuizing van een

in de collectie te kunnen onderscheiden omdat, afhankelijk van

typemachine of telefoon) komt de merknaam die op het object

het type kunststof, er een aparte conservatie vereist is. Het ene

staat doorgaans niet overeen met de effectieve kunststofver-

type wordt best in het donker bewaard, het andere juist in een

werker die dat onderdeel maakte.

goed verluchte ruimte. Soms kan de aanwezigheid van het ene

versnellen.33

Bevatten de collecties stukken die meer vertellen over het
productieproces?

Het feit dat een bepaald object gemaakt is uit een kunststof in

Vrijwel niet. Het Industriemuseum beschikt zoals aangehaald over

plaats van een ander materiaal is voor waardering van collecties

een kleine bakelietpers uit de ateliers van Vynckier. Verder is er

belangrijk. Gebruikte materialen zijn immers mede bepalend voor

ook een compacte spuitgietmachine van Battenfeldt, een Oosten-

de kwaliteit van het product. Het is interessant om te zien wanneer

rijkse fabrikant die na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke

bepaalde kunststoffen in bepaalde toepassingen of objectsoorten

leverancier van spuitgietmachines en toebehoren werd bij heel

gebruikt worden; dit vertelt iets over innovatie en het gebruik van

wat kunststofbedrijven in Vlaanderen. Matrijzen werden nog niet

vernieuwende technieken of materialen bij die fabrikant of in die

verzameld. Nochtans zijn de matrijzen misschien wel het meest

sector. Daarom bewaart het Museum voor de Oudere Technieken

cruciale element in het productieproces. Zij bepalen voor een

(MOT) bijvoorbeeld naast handwerktuigen in hout en metaal een

groot stuk de de kwaliteit van het eindproduct uit kunststof.

type kunststof in de buurt van een ander zelfs de aftakeling

kunststofvariant als deze opduikt. Omgekeerd kan het gebruik van
een bepaalde kunststof helpen om een object te dateren als er

Welke noden worden vanuit de musea aangestipt?

geen andere contextinformatie is.
Alle musea die reageerden op de bevraging signaleren dat meer
De meeste respondenten geven aan dat het minder tot niet

kennis over correcte conservatie van specifieke kunststofsoorten

belangrijk is om te weten of de objecten in België vervaardigd

nodig is. Correct kunnen conserveren impliceert natuurlijk

werden omdat het opzet van de collectie breder (en interna-

dat geweten is uit welke kunststof een object bestaat. Op één

tionaler) gaat. Voor een kleine minderheid is het feit dat een

na opperen alle musea dat meer kennis over methodes om

bepaald object hier gemaakt werd juist wel significant.

kunststofsoorten te identificeren wenselijk is.
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Meer inzicht over de evolutie van de productiemethodes van

Onroerend erfgoed

kunststofobjecten doorheen de tijd wordt door ongeveer de helft
van de musea gezien als een aspect dat een meerwaarde kan zijn

Zoals eerder omschreven werd er geen onroerend erfgoed van

voor de collectie of de waardering ervan. Een beter zicht op welke

kunststofbedrijven rechtstreeks beschermd. Indirect is de site

kunststofbedrijven in België actief waren is voor enkele van de

van Vynckier Frères & Cie wel beschermd, voornamelijk dankzij

musea belangrijk.

de gebouwen van voormalige textielfabrieken waarin het bedrijf
zijn intrek nam.

Immaterieel erfgoed
Wellicht is het gebrek aan bescherming grotendeels het gevolg
Het
24

verbaast

wellicht

niet

dat

er

geen

immaterieel

van het feit dat het doorsnee gebouw waarin een kunststofbedrijf

erfgoed van de kunststofnijverheid aangemeld werd op

actief is, niet zozeer de aandacht trekt. Er is in principe enkel een

www.immaterieelerfgoed.be. Er bestaat, voor zover we tijdens

grote, overdekte open ruimte nodig met voldoende plaats om

deze veldtekening konden ontwaren, ook geen concrete erfgoed-

een machinepark van persen, extruders of spuitgietmachines (of

gemeenschap rond kunststoffen. Wel zijn er actieve netwerken

eventueel toestellen om te blaasvormen, schuimen of rotatie-

van liefhebbers en verzamelaars van kunststoffen objecten.

gieten…) zo efficiënt mogelijk neer te poten.

Binnen het verwerken van de kunststoffen zijn er wel specifieke
technieken of vaardigheden die alleen met ervaring opgebouwd

Het parcours van Injextru kan wat dit betreft illustratief zijn. Van

worden. Bijvoorbeeld bij het manueel persen van fenolharsen om

een garage met een klein aanpalend gebouwtje in Tielt verhuist

de juiste timing en druk te hanteren, maar dit zijn geen gangbare

het al snel naar een gehuurd fabriekspand in Sint-Denijs-Westrem,

praktijken meer. Niemand perst nog manueel fenolharsen.

om twee jaar later terug te keren naar Tielt en er intrek te nemen in
een boerderij langs de Felix D’Hoopstraat. De hoeve werd fabriek
met een werkplaats in de woning, bureaus in de paardenstal en

het atelier voor de afwerking in de koeienstal. De site werd daarna,

kunststof in een matrijs geperst, gegoten of gespoten wordt, maar

naarmate Injextru groeide, verder verbouwd en aangepast.34 Deze

het zijn niet de machines die uniek zijn binnen één bedrijf. Ze zijn

site stond sinds 2009 ook vermeld in de Inventaris Onroerend

doorgaans gelijkaardig, zelfs inwisselbaar.

Erfgoed als vastgesteld bouwkundig erfgoed35, maar werd enkele
jaren geleden grondig verbouwd tot doe-het-zelfwinkel.

De matrijsvormen daarentegen zijn typerend en zelfs bepalend
voor de producten die een bedrijf maakt. Die gemaakte producten

KUNSTSTOFBEDRIJVEN EN HUN ERFGOED

zijn dan weer bepalend voor de gevoerde marketing, verkoopkanalen en zelfs voor de identiteit en de bedrijfsvoering van de

In het kader van de veldtekening werden de bedrijven die al actief

onderneming. Een verwerker die rechtstreeks rolluiken of potjes

waren in de kunststofproductie of -verwerking de periode 1920

aan consumenten verkoopt, gaat anders te werk dan een fabrikant

- 1961 gecontacteerd voor een kennismaking.

36

Zo konden wij

die uitsluitend b2b-oplossingen in kunststof uitwerkt.

ter plaatse ontdekken of er nog bedrijfserfgoed bewaard bleef
en op basis van die bezoeken en gesprekken vaststellen welke

De inzichten die hierna volgen, zijn samengesteld op basis

objecten voor een kunststofbedrijf eigenlijk essentieel zijn als je

van verschillende gesprekken met bedrijfsleiders, techniekers

hun verhaal zou willen bewaren.

oud-medewerkers en andere spelers uit de kunststofsector en de
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verschillende bedrijfsbezoeken die ondernomen werden.
Daaruit komt steeds opnieuw naar voor dat matrijzen eigenlijk
het meest vertellen vanuit het perspectief van het bedrijf en het
productieproces. Met een matrijs en een kunststofobject dat
ermee gemaakt werd, kan het grootste deel van het productieproces uitgelegd en gevisualiseerd worden. De machines
demonstreren vooral de verschillende manieren waarop een
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Matrijzen en kunststofobjecten
Als het puur op objecten aankomt, dan zijn de matrijzen, meer
dan het machinepark, de kern van het kunststofbedrijf. Menig
museumdepot zou onder de indruk zijn van de voorzieningen
(zelfs klimaatcontrole) waarmee de stockage van matrijzen in
een kunststofbedrijf uitgerust is. Bij verschillende bedrijven
werd spontaan over de ‘schatkamer’ gesproken. Het maken van
een matrijs (of laten maken - niet alle bedrijven hebben een
eigen matrijzenmakerij) is immers een erg dure aangelegenheid.
26

De matrijs in een optimale staat houden, in afwachting van de
productie van een nieuwe batch is dus belangrijk, want er is maar
een beetje corrosie of aantasting van het oppervlak nodig om
het eindproduct te verpesten of de matrijs zelfs onbruikbaar te
maken. De matrijzen worden daarom erg goed verzorgd.

Collectie matrijzen van Etablissement Robert Tavernier (ERTA). De meeste van de
matrijzen dienen voor het maken van rode en oranje reflectoren. Het was een
lucratief product waar ERTA zich na de Tweede Wereldoorlog op heeft gestort,
toen deze verplicht werden op karren en aanhangwagens. Collectie Injextru
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Het vereist bijzonder veel inzicht, materiaalkennis en vooral
praktijkervaring om de matrijzen zo te ontwerpen dat de gewenste
vorm in kunststof vlot bekomen wordt, duizenden keren na elkaar
exact hetzelfde. Om te zorgen dat de matrijzen vlot open en dicht
kunnen en daarbij onder bepaalde druk exact goed afsluiten. Niet
te veel, want anders wordt de kunststof in de minuscule spleten
geduwd en is er braamvorming. Niet te weinig, want anders wordt
de gewenste vorm niet bekomen.
Juist omdat de vaardigheid in het maken van de matrijzen cruciaal
28

is voor het eindproduct, is het niet vreemd dat veel van de vroege
kunststofbedrijven hun wortels hebben in de metaalindustrie. Hun
ervaring in metaalbewerking was van meet af aan een voorsprong,
want hoe nauwkeuriger de afwerking van een matrijs, des te beter
het eindresultaat. Het waren ingenieurs met lat, pen en potlood,
die precieze plannen uitwerkten op hun tekentafels, en het waren
vakmannen die de manuele bediening van hun freesmachines en

Een voorbeeld van creatief hergebruik van bedrijfserfgoed bij Hubert De
Backer: de verschillende tekentafels, waarmee de complexe matrijzen
ontworpen werden, zijn met een minimale, reversibele aanpassing
herbestemd tot whiteboards in de vergaderruimtes. Zo bleef ook de
tekentafel, waar stichter Hubert De Backer aan werkte, bewaard.

schaafbanken perfect in de vingers hadden om een blok metaal
om te vormen tot een functionele matrijs op basis van de plannen
die ze kregen.
Voor een eenvoudig object zoals een kunststof picknickbord
speelt de precisie van de matrijs minder een rol. Maar als er
bijvoorbeeld een potje gemaakt wordt, waarop een dekseltje nét
goed moeten passen, dan wordt de vaardigheid van de matrijzenbouwer doorslaggevend. Dit maakt immers het verschil tussen
een deksel dat meteen stevig en lekvrij vastklikt op een doosje of
een vervelend deksel dat aan de ene hoek los klikt als je aan de
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andere hoek drukt. We kennen allemaal voorbeelden van beide
situaties. Het is de nauwkeurigheid van de matrijzen die voor de
uiteindelijke kwaliteit (en zelfs het succes) een doorslaggevende
factor is.38
Helemaal complex wordt het, als met die matrijzen meerdere

De verschillende kleine onderdelen die Conite maakte uit Trolitul

kleine onderdeeltjes gemaakt worden die vervolgens allemaal

(een polystyreen) voor de interne mechaniek van watermeters. Deze

in elkaar moeten passen. Dit is precisiewerk en iets waar slechts

kunststof was, in tegenstelling tot celluloseacetaat, ongevoelig voor

enkele bedrijven zich in specialiseren. Zo maakte Conite uit

water. Voor een goed meetresultaat was het erg belangrijk dat de kleine

Sint-Niklaas, ervaren in het maken van kleine onderdelen, de

onderdelen niet onderhevig waren aan corrosie, zwellen of minerale

vele stukjes die samen de interne mechaniek van de klassieke

aanlading. Collectie Hubert De Backer

watertellers vormen.
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Kortom, vanuit (bedrijfs)erfgoedperspectief bekeken zijn matrijzen

meerdere exemplaren van het kunststofobject dat ermee gemaakt

rijke objecten om in een collectie onder te brengen. Ze vertellen

werd eveneens bewaard. Een deel van die objecten uit kunststof

in één object bijzonder veel over het bedrijf, de vaardigheden en

worden in een muur vol kasten op de werkvloer uitgestald en

specialisaties, het productieproces en de uiteindelijk gemaakte

geven een indrukwekkend overzicht van wat dit bedrijf allemaal

producten. Het valt op dat de kunststofbedrijven liefst alle

gemaakt heeft doorheen de tijd. Ook De Brucker & Pluym (nu DBP

matrijzen zouden bijhouden. Dit heeft uiteraard te maken met

Plastics) in Wilrijk heeft een collectie van de objecten uit kunststof

de financiële waarde die zo’n matrijs vertegenwoordigt. Maar

die reeds bij hen gemaakt werden, van een speelgoedstraaljager

dit gaat enkel op zolang er plaats is. Het overgrote deel van de

tot de eerste prototypes van de brooddozen die ze eind jaren

matrijzen die in de rekken van de ‘schatkamers’ liggen, zijn

1950 lanceerden. Niko in Sint-Niklaas heeft naar aanleiding van

moderne matrijzen van items die in productie zijn of dat recent

van het 100-jarig bestaan de vele verschillende modellen van

nog waren. Maar hier en daar blijven enkele oudere matrijzen

schakelaars, stopcontacten, verlichtingsarmaturen, deurbellen

uit de jaren 1950 en 1960 bewaard. Soms nog ouder. Omdat het

opnieuw bijeengebracht en ingezameld met een collectiedag.

een memorabel succesproduct was. Of een bijzondere technische

Deze worden ook in het bedrijf bewaard.

doorbraak. Of soms is de reden gewoon sentimenteel.
Van de ondernemingen die we in 2020 beter leerden kennen
is er één die zich sterk wist te onderscheiden op het vlak van

Zicht op één van de kasten vol producten uit de beginjaren van Hubert

het bewaren van matrijzen. Bij Hubert De Backer uit Sint-Niklaas

De Backer, gelabeld met volgnummers gekoppeld aan de technische

(nu vestiging in Temse) zijn niet alleen nagenoeg alle matrijzen

documentatie en matrijzen ervan. Van ‘Manneken-Pisfiguurtjes’ tot

bewaard die ze ooit zelf gemaakt en gebruikt hebben. Ze zijn ook

lippenstiften, krulspelden, petrischaaltjes, diverse spuiten, bakjes om

nog eens genummerd, de technische fiches en tekeningen ervan

dia’s te bewaren, plakbandhouders, filmprojectiespoelen en nog zo

werden bijgehouden en van zo goed als elke matrijs werden één of

veel meer. Collectie Hubert De Backer

Machines
Kunststofbedrijven zijn kapitaalsintensieve ondernemingen. De
capaciteit en efficiëntie van het machinepark wordt dan ook
continue verbeterd. Oude machines worden vervangen door
performantere exemplaren. Het gevolg is dat bij actieve bedrijven
zelden nog oude exemplaren bewaard zijn gebleven. Die werden
meestal bij vernieuwingen doorverkocht. Zeker in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog, wanneer er een sterke toename is van
kleine kunststofverwerkers, is er een grote markt voor gebruikte
machines (zie verder het voorbeeld van Injextru en de Zwitserse
extruders).
Enkele bedrijven hebben echter speciale exemplaren bewaard. Zo
beschikt AJ Solutions in Zandhoven over een manuele pers om
pastilles van perspoeders (fenolharsen) te verwerken, afkomstig
uit het oude atelier van Niko. Een later model dat al enkele stappen
automatiseerde (zoals het afwegen van de perspoeders) staat er
eveneens in de showroom. Bij Mitsubishi Chemical Advanced
Materials in Tielt (gaat terug op het bedrijf van Robert Tavernier)
staat een manuele spuitmachine van Eckert & Ziegler. Eckter &
Ziegler produceerde de eerste spuitmachines geschikt voor het
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produceren in serie en demonstreerde dit op de Leipziger Messe

raad van bestuur van 1947 tot 1989 en een collectie albums

in 1929. Ze gebruikten daarbij celluloseacetaat (toen een nieuw

met foto’s die teruggaan tot 1938, toen André Verbeke nog de

soort kunststof). Robert Tavernier was naar alle waarschijnlijkheid

meestergast was in het bedrijf van Robert Tavernier, voor hij in

de eerste in België die zo’n spuitgietmachine had gekocht.40 Dat

1947 Injextru oprichtte. In 1958 werd de werking van het bedrijf

toestel is bewaard gebleven, inclusief bestelbon en documentatie.

nog gefilmd door de BRT voor een reportage over de kunststof-

Ook bij Hubert De Backer zijn enkele oude toestellen en stukken

industrie. Het archief beschikt over een opname hiervan. Helaas

gereedschap bewaard gebleven.

was de nodige apparatuur niet onmiddellijk beschikbaar om de
videoband af te spelen, maar naar verluidt zou in deze film te zien

Bedrijfsarchieven

zijn hoe enkele werknemers de eerste hoelahoepen van Injextru
op de koer uittesten en demonstreren.
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Kijken we naar de bedrijfsarchieven, dan stellen we vast dat er
zeker fragmentair materiaal bewaard is gebleven bij de nog actieve
bedrijven. We troffen nergens volledige reeksen aan (bv. een
volledige reeks boekhouding of bouwdossiers), wel documenten
in verband met productontwikkeling, zoals de ontwerpschriftjes
van Francis Pluym bij DBP, en verschillende productcatalogi en
mappen vol productinformatie. Ook is er meestal enige correspondentie met leveranciers en klanten te vinden. De meeste
kunststofondernemingen zijn bovendien familiebedrijven. Dit
merk je ook aan de bewaarde stukken, zoals beelden van de

De spuitgietmachine van Eckert & Ziegler, bewaard en opgesteld bij

stichters en onderlinge correspondentie. Het archief van Injextru

het huidige Mitsubishi Chemical Advanced Materials in Tielt.

bevat onder andere een volledig boekje met verslagen van de

(Foto ETWIE)
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Bij het ene bedrijf is er duidelijk meer voeling met dit historische
materiaal dan bij het andere. De kunststofindustrie in het
algemeen kijkt vooruit naar de uitdagingen van de toekomst.41
Een blik achterom voelt daarbij eerder onwennig. Soms is een
extra katalysator nodig om tot extra inspanning, maar ook een
bijzonder resultaat te komen. Zo ondernam Niko naar aanleiding
van de honderdste verjaardag een grootse inzameloefening om
foto’s en objecten van vroeger terug thuis te brengen. Op basis van
eigen archief en aanwinsten werd ook een uitgebreide tentoonstelling opgebouwd. Naar aanleiding van Open Bedrijvendag in
34

2019 gaf DBP Plastics de centrale gang naast de matrijsmakerij
een grondige make-over en integreerde daarbij meteen de
geschiedenis van het bedrijf in een soort minimuseumgang.
Praktisch advies en eventueel beperkte ondersteuning om het
materiaal dat er soms nog is binnen een erfgoedcontext beter te

Detail van het schetsboek met ontwerpen van Francis Pluym.

inventariseren en ontsluiten zou een grote meerwaarde zijn voor

(Foto ETWIE)

deze bedrijven, maar ook voor onderzoekers die deelaspecten
willen bestuderen. Gesprekken met oud-medewerkers en oud-bedrijfsleiders leert dat heel wat ‘bedrijfserfgoed’, zij het dan in de
vorm van objecten, documenten en foto’s of getuigenissen en
anekdotes, bij hen is gebleven.

Van kunststofbedrijven die reeds verdwenen zijn is doorgaans

SIDAC bestaat ondertussen niet meer, nadat het lange tijd

geen bedrijfsarchief meer te vinden, op het eerder vermelde

onder de vleugels van UCB (Union Chimique Belge) actief was.

Ebena na. Er is een vermelding van Vynckier in Archiefbank over

Momenteel huist Amcor op delen van de vroegere SIDAC-site in

archiefmateriaal dat in het bedrijf zelf bewaard zou zijn, maar

Gent. Andere delen zijn in gebruik door Induflex en op het laatste

helaas blijkt dit in de praktijk verdwenen, of toch voorlopig intern

deel van het bedrijfsterrein staan nu een Brico Plan-IT en twee

zoek.

kantoortorens. Amcor beschikt bij de technische dienst over een
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gedetailleerd en uitgebreid plannenarchief dat de groei van de
Het oudste archief van Vynkcier ging voor een groot stuk verloren

site documenteert, van de oprichting van SIDAC tot nu. Dit omvat

tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een brand op een binnen-

ook fotoreeksen van de constructie van grote bedrijfsgebouwen,

vaartschip dat materiaal en grondstoffen uit de fabriek naar

zoals de schoorsteen die in de jaren 1970 nog vernieuwd werd.

Frankrijk moest evacueren. Er zijn wel nog enkele mappen met

De bedrijfsarchieven van UCB, dat meer dan 70 jaar actief was in

documentatie bewaard bij de heer Yves Vynckier, zoon van stichter

het bestuur van de SIDAC-fabriek in Gent, bevatten hoogstwaar-

Urbain Vynckier, maar het grootste deel van zijn persoonlijk archief

schijnlijk nog bedrijfsarchieven van de Gentse cellofaangigant tot

ging eveneens verloren tijdens een brand in zijn woning. Wat in de

ongeveer de jaren 1980. Helaas was het niet mogelijk om dit te

mappen overblijft, is wat hij toen heeft kunnen redden. Sommige

verifiëren.44
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documenten vertonen nog duidelijke brandsporen. Hij beschikt
over informatie en documenten die de organisatiestructuur van
het bedrijf en de afdelingen toelichten, enkele bedrijfscatalogi
en stukken die betrekking hebben op de familie Vynckier in het
bestuur. Voor de rest is over Vynckier, in de jaren 1950 in volume
nog één van de grootste kunststofverwerkers en producenten van
België, niets bewaard.
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CONCLUSIES BIJ DE VELDTEKENING
Na 100 jaar activiteit kunnen we enkel maar vaststellen dat er

beschermde site van een kunststofbedrijf. Zeker voor Vynckier

over de kunststofbedrijven in Vlaanderen vrij weinig geweten is,

is het dus dringend tijd om de bedrijfsgeschiedenis en het

en tegelijk zowel erg veel als heel weinig bewaard is. Bij bedrijven

rondzwervende archief te documenteren, om zo de onroeren-

die al actief zijn sinds de pioniersjaren tussen 1920 en 1960 is,

derfgoedwaarde van de site hoger te tillen.

op enkele uitzonderingen na, relatief weinig bedrijfserfgoed te
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vinden. Van historische hoofdrolspelers als SIDAC en Vynckier is

Bronnen over de kunststofindustrie als geheel zijn schaars

bijvoorbeeld erg weinig met zekerheid geweten. Spijtig, want het

aangezien het een ‘nieuwe’ industrietak betreft. Het is pas na de

verhaal van Vynckier hangt héél nauw samen met de elektrificatie

jaren 1960 dat concreet cijfermateriaal over de kunststofsector

in België. SIDAC is dan weer een boeiend voorbeeld van een bedrijf

als aparte sector wordt bijgehouden. Daarvoor vielen hun

dat op enkele jaren tijd een wereldspeler werd en chemiegiganten

producten vaak gewoon onder de onbestemde categorie ‘andere’

als DuPont in hun achtertuin ging beconcurreren. Het archiefma-

in officiële tellingen. De industrietelling van 1947 bevat weliswaar

teriaal dat gevonden kon worden, is erg beperkt, fragmentair en

informatie, maar het samentellen zal geen betrouwbaar resultaat

veelal in privéhanden.

geven. Alleen al wat celluloid betreft, kan een bedrijf als Gevaert
in minstens vier categorieën telkens meegeteld zijn. Een categorie

Beide sites ondergingen ondertussen transformaties: SIDAC werd

als ‘gieten van thermoverhardende en thermoplastische stoffen’

onderverdeeld in een aantal bedrijven en een deel van het terrein

omvat in principe alle kunststofverwerkers in België en is in feite

werd bouwgrond voor kantoren en een doe-het-zelf-zaak. De

dubbelop met een 15-tal meer gespecialiseerde categorieën van

site van Vynckier zal de komende jaren door projectontwikkelaar

kunststofproductie, zoals ‘artikelen in celluloid’. De bedrijven

Revive onder handen genomen worden. Dit is tevens de enige

die kunststoffen verwerkten of gebruikten in hun producten,

konden net zo goed tot bijvoorbeeld metaalindustrie, fotogra-

Ook kunststof vergaat en verschillende soorten kunststoffen

fische productie of verpakkingsmaterialen gerekend worden (zie

vereisen verschillende bewaaromstandigheden.

verder in het hoofdstuk Geschiedenis van de kunststofnijverheid
in Vlaanderen.

Daarnaast zijn sommige kunststoffen potentieel gevaarlijk, zeker
oudere soorten die langdurig in afgesloten ruimtes (bijvoorbeeld

Er is nagenoeg geen archiefmateriaal van kunststofbedrijven bij

museumdepots) bewaard worden. Asbest was een veelgebruikte

een officiële instelling terechtgekomen, op enkele heemkringen

vulstof bij fenolharsen, om slagvaste panelen en behuizingen

na die zich over lokaal materiaal (Ebena, Tavernier) ontfermen.

te maken die tegen een tik van een opspattende steen, een

Oud-bedrijfsleiders en ex-werknemers blijken vaak ook thuis

slingerende hamer of een accidentele val kunnen.

nog over materiaal te beschikken. Bijzonder waardevol hierbij
zijn hun getuigenissen, die kunnen helpen om licht te schijnen

De producent van het kunststoffen voorwerp is doorgaans ook

op aspecten waarover geen archiefmateriaal te vinden is. Voor

niet gekend. Een beter referentiekader om deze vele duizenden

sommige bedrijven is het, gezien de leeftijd van sommige van

objecten te situeren en te waarderen zou een grote meerwaarde

deze getuigen, in die zin wel vijf voor twaalf om hun verhaal nu

zijn. Anekdotische informatie over objecten (zie kader) kan

nog te verzamelen.

essentieel zijn voor een onderbouwde waardering van erfgoedobjecten in collecties. Hoe producten uit kunststof gemaakt

Het is duidelijk dat kunststoffen in musea reeds verschillende

worden, is een aspect dat momenteel slechts beperkt in collecties

keren aandacht kregen in tentoonstellingen en dat de meeste

aan bod komt. Naast machines zijn het vooral de matrijzen die

collecties een grote hoeveelheid objecten uit kunststof bevatten.

hierbij een cruciale rol spelen. Momenteel zijn er, op basis van de

Meestal is niet geweten uit welke kunststof de objecten gemaakt

respons op de bevraging bij de erkende musea, geen matrijzen in

zijn en dat stelt uitdagingen voor een goede conservatie ervan.

collecties opgenomen.
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In het verlengde hiervan zou het erg interessant zijn om de

in Vlaanderen nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het helpen

technische evoluties in productie en verwerking van kunststoffen

dateren van voorwerpen waarover geen andere informatie of

in Vlaanderen uit te klaren. De evoluties zijn internationaal gekend

metadata beschikbaar zijn.

(wanneer werd welke kunststof uitgevonden en wie produceerde
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het als eerste) en goed beschreven. In deze veldtekening worden

Bedrijfshistorisch onderzoek naar de vroege kunststofsector

de meest voorkomende al gedateerd. Door dit in een volgend

kan ook aansluiting vinden bij actuele ontwikkelingen. De

stadium te vergelijken met informatie uit omliggende landen

kunststofsector ondergaat momenteel heel wat veranderingen.

(zoals Frankrijk, waar dit wel al uitvoerig gedocumenteerd is)

In de zoektocht naar milieuvriendelijke kunststoffen wordt

kan bijvoorbeeld onderzocht worden of de kunststofbedrijven in

bijvoorbeeld teruggekeken naar producten uit de beginjaren, die

Vlaanderen ‘early adopters’ dan wel ‘late adapters’ waren. Ook

vertrokken vanuit natuurproducten, zoals cellofaan, kunstzijde en

voor collecties zou zo’n tijdslijn van het gebruik van kunststoffen

galaliet. Ook daar kan historisch onderzoek een boeiende bijdrage
leveren.

De filmrolletjes van Gevaert, die bij Conite in Sint-Niklaas

Er zijn nog boeiende voorbeelden waarbij meer onderzoek over

gemaakt werden, zijn een mooi voorbeeld van hoe nieuwe

de kunststofsector bepaalde objecten plots een extra dimensie

contextinformatie een banaal voorwerp in een nieuw daglicht

kan geven. We plukken twee voorbeelden uit de rijke collectie van

kan plaatsen. Zo zijn deze rolletjes één van de eerste producten in

het Huis van Alijn. Het museum beschikt over een deelcollectie

Vlaanderen gemaakt met polystyreen (Trolitul). Bovendien zit er

Mariabeeldjes, waarvan een groot deel gemaakt uit kunststof.

nog een boeiende anekdote aan vast (zie verder in de publicatie).

Sommige zijn hol, om met Lourdeswater te kunnen vullen.
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De patronen voor rolfilm gemaakt bij Conite, bestaande uit vier kleine,
maar vrij precieze onderdeeltjes. Ogenschijnlijk een onopvallend iets,
maar toch een object met een bijzonder verhaal achter (Foto ETWIE)

Verschillende Mariabeeldjes op een rij. Slechts een kleine greep uit
de kunststoffen devotionalia in de collectie van het Huis van Alijn.
(Foto Karel Julien Cole)

Deceuninck, nu een PVC-ramen gigant, heeft destijds ook een

“Erfgoed van het dagelijkse leven is een schatkist vol verhalen,

hele tijd zo’n Mariabeeldjes gemaakt. Toen was het bedrijf in

betekenis en emoties. Daarom is het belangrijk niet alleen de

hoofdzaak nog een aanbieder van busreizen. Daar Lourdes een

‘objectieve’ info, zoals afmetingen of materialen, te registreren.

populaire bestemming was, bleek het maken en verkopen van

Een object heeft ook een eigen soort biografie en betekenis! De

Mariabeeldjes aan de reizigers een lucratieve bijverdienste. Het

Lourdes-Mariabeeldjes vertellen over bedevaarten, toenemend

is momenteel niet zeker of zo’n Mariabeeldje van Deceuninck in

toerisme, het concept van souvenirs en nu blijkbaar ook iets

de collectie zit. Zo ja, dan is deze anekdote zeker een factor die

over een leuke bijverdienste van een kunststofverwerker annex

bij een waardering zou meetellen. Zo nee, dan kan dit aanleiding

busreisorganisator. Dit zijn het soort grote en kleine verhalen waar

zijn voor een gerichte verwerving.

het Huis van Alijn graag aandacht voor heeft en waar het publiek
van smult. Zoiets documentair verzamelen is een belangrijk
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Een tweede voorbeeld staat in de vaste museumopstelling van

selectiecriterium bij onze verwervingen.”

het Huis van Alijn, in de kamer ‘verhuis’: een televisietafel met
opvallende spiraaldraden rond de poten. Hoogstwaarschijnlijk
is deze decoratie afkomstig van Injextru in Tielt. Oorspronkelijk
werden de spiralen gebruikt om telefoonsnoeren te verstevigen
en het in de war geraken ervan tegen te gaan. Een meer populaire
toepassing was als decoratie rond de bagagedrager en remkabels
van fietsen. Het archief van Injextru bezit meerdere foto’s van de
productie van deze spiraaldraden.

Beeld links uit collectie Huis van Alijn, rechts uit collectie Injextru

Els Veraverbeke, conservator Huis van Alijn

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE
KUNSTSTOFNIJVERHEID IN VLAANDEREN
1920 - 1961
Tijdens dit onderzoek kon slechts één werk worden gevonden

Met deze geschiedenis van de kunststofnijverheid wordt getracht

dat de vroege kunststofindustrie in beeld bracht. Het betreft het

een vollediger beeld te geven over de pioniersjaren, de bedrijven

artikel ‘Vijftig jaar kunststoffenindustrie in België’, 11 bladzijden

en ondernemers die zich in deze periode laten opmerken, de

lang, geschreven door Jozef Claerbout en in 1981 verschenen in

producten die ze maakten en hoe ze die dan maakten. Daarom

het Ingenieursblad.45 In vergelijking met bijvoorbeeld het indruk-

wordt op een aantal productieprocessen, zoals van de fenolharsen,

wekkende overzicht in ‘Contribution à l’histoire industrielle des

ook iets dieper ingegaan. Dit omdat het begrijpen van dit proces

polymers en France’, dat Jean-Marie Michel voor de Société

noodzakelijk is om een onderscheid te maken tussen wanneer het

Chimique de France in 2017 voltooide, is dit vrij summier.
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bedrijf in kwestie effectief volledig zelf een kunststof maakte, of

Dergelijk werk realiseren binnen de context van een veldtekening

ergens ‘halverwege’ in het proces stapte. Maar ook omdat een

is onmogelijk, maar het was wel duidelijk dat het ontbreken

productieproces duidelijk maakt hoezeer het kwalitatief goed

van een uitgebreider overzicht een blijvende hindernis zou zijn

verwerken van een kunststof een delicate balanceeroefening is

voor erfgoedwaardering, collectievorming, verder historisch

die heel wat praktijkervaring met het materiaal vergt. Dit is zo

onderzoek en het sensibiliseren van de kunststofbedrijven zelf

voor thermoharders, maar evengoed voor thermoplasten (zie

rond de (wellicht stoffige) schatten die ze misschien nog hebben.

verder voor een toelichting over het verschil).
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Voor musea kan deze geschiedenis helpen om de lijst met

bedrijven die in de pioniersjaren actief waren op relatief korte

potentiële fabrikanten van bepaalde collectiestukken te verfijnen

termijn significant uitgebreid kan worden. Misschien wordt hierbij

en om bepaalde stukken op basis van de kunststof waaruit ze

dan ook bijkomend bedrijfsarchief en -erfgoed geïdentificeerd,

gemaakt zijn misschien iets beter te dateren.

waarna stappen kunnen gezet worden om dit op een goede
manier te bewaren.

Met deze beknopte geschiedenis hopen we ook de verschillende
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producenten die aan bod komen, waarvan een groot deel vandaag

Waarom andere ‘algemene’ bronnen (overheidsstatistieken en

nog bestaat, aan te sporen om zelf stil te staan bij het bedrijfs-

industrietellingen) voor de periode 1920 - 1961 het onderzoek

erfgoed dat misschien in hoekjes, kelders of zolders nog bewaard

niet veel verder zullen brengen, wordt duidelijk omschreven in

is gebleven, en het zeker niet zomaar te vernietigen. De inzet van

het eerste nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Kunststoffen.

DBP, waar de centrale gang museaal ingericht werd, de bijzonder

P. Bourgois, technisch-commercieel directeur bij rubberfabrikant

gestructureerde collectie van Hubert De Backer en de Tieltse

Lacollonge in Brussel, probeerde voor dit eerste nummer in zijn

aandacht voor de kunststofbedrijven kunnen hierbij inspirerend

artikel ‘Statistiques belges relatives aux matières plastiques’ cijfer-

zijn. Helaas was het niet mogelijk alle spelers die in dit overzicht

materiaal over productie, groei, import en export en omvang

aan bod komen persoonlijk te ontmoeten.

van de kunststofsector samen te brengen. Voor die data moest
hij, ondanks medewerking van het Belgisch Statistiekbureau

We willen tot slot vooral onderzoekers en lokale vorsers een

over de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, al grondig

algemene context geven, die als een houvast kan dienen

filteren in de beschikbare gegevens omdat veel data te algemeen

voor wanneer zij bepaalde kunststofbedrijven onder de loep

is. Er zijn bijvoorbeeld wel data over de import en export van

nemen. Toegankelijke bedrijfsgeschiedenissen, zoals die bij

ruwe chemicaliën, maar daaruit valt niet af te leiden hoeveel

de Heemkundige kring de Roede van Tielt werden uitgewerkt,

kunststoffen daarmee gemaakt werden.

zijn één van de manieren waarop de kennis over de kunststof-

Verder kon hij bepaalde cijfers vaak niet gebruiken omdat de

vooral veel verwerkers. De bedrijven zijn ‘small to medium-sized’

gemaakte producten uit de kunststofsector veelal samen met

en er wordt vooral uitgevoerd naar Nederland (30 procent),

nog enkele andere producten onder het kopje ‘autre’ en ‘non

Frankrijk (13 procent), Zwitserland (7 procent) en Groot-Brittannië

désignée’ vielen en dus onmogelijk verder te identificeren zijn.

(4 procent).

Zijn beknopt verslag leest hierdoor eigenlijk grotendeels als een
verzuchting en oproep naar een betere rapportering en beschik-

Er zijn inderdaad slechts een handvol bedrijven in België die zelf

baarheid van specifieke cijfergegevens om de kunststofsector

een kunststof gaan produceren. Voor de Tweede Wereldoorlog

wél goed in kaart te brengen. Die komt er uiteindelijk ook ná de

waren Gevaert, SIDAC en Vynckier qua volumes voor commerciële

periode die we voor het onderzoek in beschouwing nemen.

toepassingen de belangrijkste spelers in Vlaanderen.49 Bij hen gaan
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we iets dieper in op het productieproces dat ze hanteerden. Het
Iets eerder organiseerde het US Department of Commerce een

type kunststof dat geproduceerd wordt, vormt dan ook de leidraad

‘World Survey of Plastics, 1954-1957’ die tot dezelfde vaststel-

voor de onderverdeling van dit hoofdstuk. Daarna bekijken

lingen komt: “Certain limitations exist in the availability of

we de verwerkers die actief zijn voor de Tweede Wereldoorlog

statistical data on plastics. […] For many countries, statistical

en hoe de kunststofindustrie (producenten en verwerkers) de

data on the production of and foreign trade in plastics materials

oorlog doorkomt. Na de Tweede Wereldoorlog is het gamma aan

are incomplete or not broken down according to types of plastic

kunststoffen die bedrijven kunnen verwerken sterk toegenomen.

materials – such as protein, alkyds, phenolic and polystyrene

We beschrijven welke bedrijven sommige van deze nieuwe

– nor on the basis of shipment or production […]. Import and

kunststoffen vervaardigen, welke verwerkers de mogelijkheden

export statistics of many foreign countries do not classify plastics

van deze nieuwe kunststoffen verkennen en welke producten,

materials separetly, or, at best, the separation is incomplete.[…]”.48

gemaakt uit deze nieuwe kunststoffen, dan op de markt komen.

Het rapport schetst nog een beperkt beeld van de Belgische

We staan tussendoor ook stil bij hoe het de kunststofbedrijven die

kunststofindustrie: enkele producenten van kunststoffen en

reeds voor de Tweede Wereldoorlog bestaan, vergaat.
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Kunststofproducenten en -verwerkers in Wallonië komen in deze
veldtekening niet in beeld, al waren er toen zeker ook interessante
spelers, zoals La Lactilithe (Doornik) en Caselith National
(Péruwelz). Deze twee bedrijven produceerden galaliet, een
kunststof gemaakt uit caseïne (melk). Nabij Luik maakte de Société
Belge de l’Azote et des Produits Chimiques du Marly vanaf de
vroege jaren 1930 fenolharsen en daarvan afgeleide perspoeders.
Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de fabriek van Solvic,
in Jemeppe-sur-Sambre, die we iets meer in detail bekijken. Solvic
start na de Tweede Wereldoorlog met de productie van PVC. Om
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afname van deze kunststof aan te moedigen werd vanuit Solvic
veel inspanning gedaan om verwerkers te helpen opstarten en
hen goed te begeleiden in het maken van producten uit PVC. Dit
heeft een grote impact gehad op de verdere ontwikkeling van de
kunststofnijverheid in Vlaanderen.
In het overzicht dat volgt werd gepoogd om zoveel mogelijk
kunststofbedrijven aan bod te laten komen. Deze lijst is echter
niet exhaustief. Er zijn er zeker nog, zij het dan dat ze minder in
de kijker lopen.

GEVAERT EN NITROCELLULOSE IN HEULTJE
Cellulose is een organische verbinding die gewonnen kan worden
uit de celwanden van planten. Voor industriële doeleinden wordt
cellulose voornamelijk uit katoen (bevat 90 procent cellulose) en
hout (40 à 50 procent) gehaald. De meest bekende toepassing
van cellulose op industriële schaal is de productie van papier
en karton. Maar cellulose is een natuurlijk polymeer en kan via
een aantal chemische bewerkingen omgevormd worden tot een
halfsynthetische kunststof zoals celluloid.50 Het wordt halfsynthetisch genoemd omdat het vertrekt vanuit een natuurlijk
polymeer: cellulose.

De fabriek voor de productie van nitrocellulose van Gevaert
in Heultje, omstreeks 1947. Collectie FOMU (Hist. Archief V59
Gevaert – HEULTJE 1A D 620 H)

45

46

In 1920 werd in de labo’s van Lieven Gevaert in Mortsel voor

nitreren van katoenlinters tot cellulosenitraat. Daarna werd het

het eerst rolfilm met een transparante onderlaag van celluloid

cellulosenitraat opgelost in een mengsel van 85 procent ether, 15

vervaardigd. Maar de kleine onderzoeksafdeling die experimen-

procent alcohol en kamfer53 als weekmaker.54 Het resultaat was

teerde met het gieten van de celluloid kon lang niet de kwaliteit

collodium, een stroperige vloeistof. Deze werd nog gefilterd om

leveren die nodig was en had het proces nog niet voldoende onder

onzuiverheden en luchtbelletjes (die anders strepen in de film

de knie om het productieproces op te schalen. Om alvast rolfilm

konden veroorzaken) weg te werken. In de tweede stap werd het

op de markt te krijgen, moest Gevaert dus de onderlaag aankopen

collodium op een speciaal behandelde koperen band gegoten tot

bij de Deutsche Celluloid-Fabrik en de American Celluloid

filmonderlaag. Dit onderzoek vorderde met vallen, opstaan en

Company. Dit was risicovol, want hierdoor was Gevaert afhankelijk

een aantal branden. Maar in 1926 had het onderzoeksteam het

van externe leveranciers voor een essentieel onderdeel van zijn

gietproces eindelijk onder de knie.55

eindproduct. Niet ideaal als het bedrijf een concurrentiestrijd
met andere grote producenten van fotografische producten wilde

Deze afdeling werd snel uitgebreid, maar was nog een tijdje

aangaan. De rolfilm die op deze manier gemaakt werd, kon ook de

afhankelijk van extern aangekochte nitrocellulose, terwijl Gevaert

kwaliteit van Eastman51, dat toen twee derde van de wereldmarkt

een nieuwe fabriek bouwde om zelf op industriële schaal cellulose

bediende, nog niet evenaren.

te nitreren en te verwerken tot collodium. Op dat moment had
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men al meermaals ervaren dat de producten waarmee gewerkt
Lieven Gevaert besloot dat het bedrijf zelf de fabricage in

werd licht ontvlambaar en zelfs explosief waren. Het productie-

handen moest nemen. Zo zou Gevaert onafhankelijk worden van

proces zou altijd enkele risico’s inhouden. Dus werd besloten om

leveranciers én kon het, door alle stappen in het productieproces

de fabriek in het landelijke Heultje neer te poten. Commercieel

nauwgezet op elkaar af te stemmen en voldoende te controleren,

gezien was de keuze om de productie zelf in handen te nemen een

de kwaliteit van het eindproduct sterk verbeteren. Er werden

succes voor Gevaert, want de eigen nitrocellulose kon gemaakt

specialisten uit binnen- en buitenland aangetrokken om de twee

worden aan een prijs van 18 fr. per kg, terwijl dit voorheen nog

cruciale processen op punt te zetten. De eerste stap was het

zo’n 30 fr. per kg kostte bij andere fabrikanten. De kwaliteit van

Gevaerts nitrocellulose was zelfs zo goed dat het ook door concurrenten gekocht werd. 56
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De verschillende reactoren waar cellulose uit katoen reageerde met zuren.
Met de pomp links werd het zuur meerdere uren gecirculeerd in de tank, terwijl
met het peilglas de druk in de gaten kon worden gehouden. Collectie FOMU
(Hist. Archief V59 Gevaert– HEULTJE 1A D 620 I)
Twee arbeiders controleren de nitreercentrifuge in de Gevaertfabriek in Heultje,
1945. Collectie FOMU (Hist. Archief V59 Gevaert– HEULTJE 1A D 620 I)

CELLOFAAN VAN SIDAC VEROVERT (EEN BEETJE) DE
WERELD.
Gevaert was niet de enige die de mogelijkheden van cellulose
als basis voor een kunststof verkende. Een groep industriëlen
uit Gent richtte in 1923 de Société Industrielle de la Cellulose,
kortweg SIDAC, op. In de oprichtingsakte vallen parlementslid
en oprichter van de coöperatieve Vooruit Edward Anseele als de
Bank van De Arbeid op als stichtende krachten. Het is interessant
om te zien hoe vanuit deze hoek geïnvesteerd werd in een toen
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nog relatief nieuwe industrietak. Het oorspronkelijke doel, zoals
in de oprichtingsakte bepaald, was de voorbereiding, productie
en verkoop van vezels, vellen en films op basis van cellulose en
gelijkaardige producten57. In de praktijk heeft SIDAC zich meteen
gespecialiseerd in de productie van cellofaan.
Cellofaan is een transparante dunne film gemaakt van geregenereerde cellulose.58 Om dit te maken wordt cellulose behandeld
met geconcentreerde natriumhydroxide. Dit goedje (alkalicellulose) wordt samengeperst om er alle vloeistoffen uit te
verwijderen en daarna met koolstofdisulfide behandeld. Deze
mengeling wordt nog opgelost in natriumhydroxide (soda).

Luchtfoto’s van SIDAC.
De kleinste dateert van
net na de Tweede Wereldoorlog. De grote luchtfoto
toont de situatie –
vermoedelijk – omstreeks
1958. Collectie AMCOR.
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Vervolgens wordt het in tanks gepompt om de reactie een tijdje

SIDAC was van meet af aan internationaal bijzonder actief. In

te laten rusten. Het resultaat van dit eerste proces is een oranje

verschillende landen probeerde het bedrijf een dominante positie

stroperige vloeistof: viscose. Om cellofaan te maken wordt de

voor de productie en verkoop van cellofaan te verwerven. Zo

viscose gefilterd en vervolgens door een smalle, langwerpige

verdeelde het kort na de oprichting zijn cellofaan met merknaam

opening van slechts enkele micrometer hoog geperst in een bad

‘Fenestra’ in de Verenigde Staten aan een lagere prijs dan de

van verdund zwavelzuur en natriumsulfaat. De viscose reageert

‘Cellophane’ van chemiegigant DuPont. DuPont wist vervolgens

meteen met het zuur: de cellulose regenereert onmiddellijk en

de Amerikaanse overheid te bewegen om de importheffing

wordt een dunne film cellofaan die nadien nog gespoeld wordt,

op cellofaan van 25 naar 60 procent op te trekken om zo deze

een behandeling met onder andere glycerine krijgt om degradatie

nieuwe concurrent buiten spel te zetten. SIDAC startte daarna,

en stijfheid tegen te gaan en opgerold wordt. Het resulterende

in 1929, een samenwerking met Sylvana Industrial Corporation,

cellofaan heeft een zeer lage doorlaatbaarheid van zowel lucht,

een fabrikant in Virginia, waarbij Sylvana het proces van SIDAC

olie, vet als bacteriën.60

zou gebruiken om cellofaan te maken in de VS. Zo konden de

59
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importheffingen omzeild worden. Met ‘Sylphwrap’ werd Sylvana
Bijna even belangrijk als bovenstaande eigenschappen: cellofaan

in volume de tweede grootste producent van cellofaanfilms ter

is transparant, maar kan desgewenst ook gekleurd of bedrukt

wereld.63

worden. En als cellofaan gevouwen wordt, dan blijft het die vouw
behouden. Dit totaalpakket maakt het een gedroomd verpak-

Maar dit is slechts één kant van het verhaal. Dankzij een rechtszaak

kingsmateriaal. De klant kan door de verpakking kijken en verleid

van DuPont in 195364 ontdekken we een andere kant van het

worden door het lekkers dat erin zit. De bewaartermijn van het

SIDAC-verhaal. Wat hieronder volgt is een korte samenvatting,

verpakte voedsel (zoals koekjes) ging ook een flinke stap vooruit

gebaseerd op het relaas in het juridische dossier.

61

in vergelijking met papierwikkels. Cellofaan werd aanvankelijk
trouwens ‘doorschijnend papier’ genoemd.62
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Deze advertenties van SIDAC laten weinig aan de verbeelding over: producten in een transparante verpakking
zijn een absolute meerwaarde voor de verkoop! Advertenties uit BTVK, 1959, 5, p. 5 en 1961, 2, p. 173

Te beginnen met een korte voorgeschiedenis. De Zwitserse

La Cellophane in Frankrijk had SIDAC ondertussen aangeklaagd

textielingenieur Jacques Edwin Brandenberger was de uitvinder

voor patentschending. De rechtszaak werd in 1930 onderling

van cellofaan in 1908. Hij startte het Franse bedrijf ‘La Cellophane

besloten nadat SIDAC een derde van zijn aandelen overdroeg aan

S.A.’, maar de productie en verkoop bleven een tijd lang beperkt.

La Cellophane.

De doorbraak voor cellofaan kwam pas na de Eerste Wereldoorlog
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en was meteen spectaculair, met groeipercentages van 200 tot 300

Nu dat geregeld was, bleef SIDAC inzetten op expansie. In Italië

procent per jaar. La Cellophane verkocht in 1923 een licentie aan

werd in 1931 de Societa Italiana di Applicazione Cellulose opgericht

DuPont om het productieproces te gebruiken en cellofaan in de VS

(zetel in Milaan, productievestiging in de gebouwen van kunstzij-

te produceren. Daarvoor werd de DuPont Cellophane Company (52

defabrikant Orsi Mangelli in Forlì). Later volgde nog een vestiging

procent DuPont, 48 procent La Cellophane) opgericht.

in Spanje en er werd in 1932 nog een Britse poot opgericht. Dit
wordt uiteindelijk British Sidac Ltd. Aanvankelijk verdeelde het de

In 1924 ontvreemdde Ernest Bleibler, hoofdingenieur van La

cellofaan die in Gent gemaakt werd, maar twee jaar later maakte

Cellophane, samen met iemand uit de commerciële dienst, de

de Britse poot in een fabriek in St. Helens ook zelf cellofaan.66

blauwdrukken en een complete documentatie van het productieproces voor cellofaan. In het verslag van dat juridische dossier

DE RACE NAAR DE SAFETY FILM

staat dat Ernest Bleibler daarna, met ondersteuning van een
Belgisch Syndicaat (de Bank van de Arbeid?), enkele jaren later, in

Tegelijk was SIDAC druk bezig met het aftasten van nieuwe

Gent, de Société Industrielle de La Cellulose – SIDAC – opricht.65

toepassingsmogelijkheden voor cellofaan. Met de oprichting van

In de afspraak met Sylvana van 1929 zou SIDAC alle technische

een zusterbedrijf ‘Safety Cinematograph and Photographie Films’

assistentie, procesinformatie en knowhow aanleveren. Daarvoor

in 1929 deed SIDAC een poging om de transparante cellofaan

stuurde SIDAC toen Ernest Bleibler naar Sylvana in Fredericksburg

als basis voor fotografische films te gebruiken. Daarmee wilden

om er de bouw van de cellofaanfabriek te overzien.

ze inspelen op een belangrijk nadeel van de celluloid rolfilm die
Gevaert en andere fabrikanten maakten: die is erg brandbaar.67
Er werd op dat moment al door verschillende cellulosenitraatfilmmakers verwoed gezocht naar veilige alternatieven. Gevaert deed
onderzoek naar celluloseacetaten, maar bleef zeer aandachtig alle
geruchten over veilige onderlagen opvolgen. Zijn vertegenwoordigers in het buitenland hadden de opdracht eventuele uitvinders
onmiddellijk te contacteren. Toen Gevaert ontdekte dat SIDAC de
‘Safety Cinematograph and Photographics Films’ had opgericht,
spaarde hij kosten noch moeite om te achterhalen met welke
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oplossing zij zouden uitpakken.68
Het cellofaan van SIDAC bleek echter geen geschikt materiaal voor
de onderlaag van rolfilm. Bij contact met water werd het slap en
lichtjes rekbaar. De piste werd vrij snel verlaten en in 1935 werd
de ‘Safety Cinematograph and Photographie Films’ opgedoekt.69

Opslag van vaten azijnzuuranhydride, nodig voor de productie
van celluloseacetaat, bij de Gevaertfabriek in Heultje, 1947.
Collectie FOMU (Hist. Archief V59 Gevaert– HEULTJE 1A D 620 I)

In 1933 had het onderzoeksteam van Gevaert het proces om
cellulosetriacetaat te maken op punt gesteld. Het duurde nog
drie jaar voor de laboresultaten konden vertaald worden naar
productie op industriële schaal. In 1937 lanceerde Gevaert zijn
‘Safety Films’ gemaakt met een onderlaag uit cellulosetriacetaat
geproduceerd in Heultje. Het productieproces wordt uitgebreid
toegelicht in de publicatie ‘Arbeid Adelt’; het bleek met enkele
aanpassingen van de cellulosenitraatproductielijn mogelijk om de
triacetaat te produceren. Vooral de toegenomen beschikbaarheid
van het oplosmiddel methyleenchloride was doorslaggevend.70
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Met het omvallen van de Bank van de Arbeid in 1934 werden de
activiteiten van SIDAC overgenomen door een consortium met
Emmanuel Janssen (Union Chimique Belge - UCB) als voorzitter
van de raad van bestuur en Julien Xhauflair (raad van toezicht
UCB) als CEO.71 In de praktijk werd SIDAC onderdeel van de divisiestructuur van UCB. Zo raakte SIDAC nauw verweven met Fabelta72,
dat ook onder de UCB-paraplu viel en vlakbij een productievestiging had, waar viscose verwerkt werd tot vezels voor de
textielindustrie om kunstzijde (rayon) te weven.73 Begin 2000
was UCB met een marktaandeel van 70 procent nog ‘s werelds

Voor wie het graag schematisch en enigszins

grootste cellofaanproducent.74

complex heeft: een stapsgewijs productieproces van
hars tot perspoeder. Bibliotheek Museum voor de
Oudere Technieken - ‘Bakeliet, Techniek, vormgeving,
gebruik’, 1981, p. 20

VAN HARS TOT POEDER TOT AFGEWERKT PRODUCT IN
DRIE ‘STAGES’
Fenolhars is de eerste volledig synthetische kunststof, uitgevonden
en in 1909 gepatenteerd door Leo Baekeland. Het productieproces
is getrapt, waarbij de fenolhars drie verschillende toestanden kent
die ‘Stage A, B en C’ genoemd worden.
Het begint met een condensatie van fenol (verkregen uit destillatie
van steenkoolteer) en formaldehyde met een zure of basische
katalysator75 in een reactorvat dat warmte en druk toevoegt en
regelt. In de sector wordt dit eivormige toestel eerder lieftallig
een ‘Baekeliser’ genoemd. Het resultaat is een vloeibare hars. Dit
wordt de ‘Stage A’ genoemd. Dit product wordt in bakken met
een lage rand gegoten om het te laten afkoelen en stollen tot een
dikke plaat. De gestolde platen worden vervolgens vermalen tot
kleine brokken.
In het tweede onderdeel van de productie worden de brokken
‘Stage A’ gemengd met vulmiddelen (zoals houtmeel, katoenvezels, asbest, papier ...) katalysatoren en eventueel kleurstoffen
(al hebben die beperkt effect bij fenolharsen). Deze mengeling
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wordt daarna tussen verwarmde walsrollen gekneed. De warmte

oppervlak vertonen. Daarna gaat de pers terug neer en wordt het

van de rollen doet de ‘Stage A’ fenolhars terug vloeibaar worden,

product definitief uitgehard. Hierna kan het eindproduct nooit

waardoor de hars de vulstoffen kan impregneren en de andere

meer vloeibaar gemaakt worden. Dit is ‘Stage C’. Het voorwerp

toeslagstoffen opnemen. Eens voldoende gekneed (dit kan enkele

kan nu uit de matrijs worden gehaald om af te koelen. Het zal

uren duren) wordt het mengsel, nu ‘Stage B’, in koelbakken

hierbij niet krimpen.

gegoten om het terug af te koelen en te laten stollen tot een plaat.
Meestal wordt nog een tussenstap gemaakt, door de perspoeders
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De platen ‘Stage B’ worden hierna opnieuw vermalen tot een

(Stage B) met een tabletpers tot pastilles van een bepaald aantal

grof poeder dat in een bulkverpakking gaat. Dit is het zogeheten

gram samen te drukken. Zo wordt er minder tijd verloren met het

‘perspoeder’. Om hiermee een product te maken wordt een

afwegen van hoeveelheden perspoeder aan de persmachines,

bepaalde hoeveelheid perspoeder, afhankelijk van het volume

gewoon een bepaald aantal pastilles erin en persen maar!77

van het object dat gemaakt moet worden, in een verwarmde
matrijs gebracht en samengeperst. Door de warmte wordt het
perspoeder, gemaakt van ‘Stage B’ fenolhars, even terug vloeibaar

THERMOHARDERS, THERMOPLASTEN EN WAT IS NU
EIGENLIJK BAKELIET?

zodat het door de druk van de pers de gewenste vorm in de matrijs
gaat opvullen. Daarna wordt nog enkele minuten druk en hitte

Fenolharsen zijn thermoharders, dat wil zeggen dat ze hard worden

behouden zodat de fenolhars gaat uitharden. Deze keer wordt een

door ze te verhitten. Het is een erg interessante eigenschap dat

temperatuur bereikt van rond de 150 à 180°C76, hoog genoeg om

de hars bij een beetje warmte vloeibaar wordt, en bij nog meer

de hars definitief te laten uitharden. Bij het uitharden komt water

warmte net keihard wordt. Het productieproces zoals hiervoor

of ammoniak (afhankelijk van resol of novolac) vrij, dus moet de

omschreven is daardoor een delicate balanceeroefening, waarbij

pers even geopend worden om deze stoffen (in gasvorm) te laten

de hars minstens twee keer net voldoende verwarmd moet worden

ontsnappen. Anders zou het eindproduct oneffenheden in het

om vloeibaar te worden, maar net niet te warm om definitief uit

te harden. Enkel in de derde en laatste bewerking wordt de hars

Eens Baekeland zijn revolutionaire fenolhars gepatenteerd had,

nog één keer enkele minuten verwarmd tot zo’n 150 à 180 °C.

probeerden verschillende bedrijven met wisselend succes een

De benodigde temperatuur voor die uitharding is afhankelijk van

eigen versie te maken. Hij bestreed deze schending van zijn patent

het soort fenolhars dat gebruikt wordt (resol of novolac) en van

internationaal. Maar hij stond wel toe dat enkele bedrijven onder

de vulmiddelen, katalysatoren en eventuele kleurstoffen. Ook de

licentie volgens zijn proces en verhoudingen fenolharsen maakten

druk kan een rol spelen. Het precies beheersen van dit proces

en er producten uit vervaardigden. Een bekend voorbeeld is

vergt dus heel veel ervaring en praktijkkennis om consequente

Philips, dat zo’n licentie nam. Alleen bepaalde zo’n licentie dat

resultaten te behalen.78

het gemaakte product vervolgens onder een andere merknaam
op de markt moest worden gebracht. Philips noemde zijn product

De grote troef van deze kunststof is de eenvoudige manier waarop

‘Philite’.

het in een vorm geperst kan worden, de rigiditeit, de isolerende
eigenschappen (voor elektrische toepassingen) en de grote

Zo wilde Baekeland onder andere vermijden dat producten

weerstand aan hitte wanneer het product uitgehard is.

van misschien mindere kwaliteit het imago van zijn Bakelite®
konden bedoezelen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. Bakeliet

Latere kunststoffen, zoals PVC, polystyreen (PS) en celluloseacetaat

was zo populair dat de naam in de spreektaal al snel wereldwijd

(CA) (zie verder) zijn vrijwel allemaal thermoplasten. Die hebben als

generiek gebruikt werd voor alles wat uit fenolharsen (en ook de

eigenschap dat ze juist zacht en vervormbaar worden bij verhitting

latere ureum- en melamineharsen) gemaakt werd en er ‘bakelie-

en harder eens ze weer afkoelen. Door ze tot een bepaalde

tachtig’ uitzag. Wie wat dieper in dit onderwerp graaft, ontdekt

temperatuur op te warmen kan je ze dus opnieuw vervormen en

dat er vele merknamen zijn verbonden aan de vele verschillende

tot op zekere hoogte zelfs omsmelten en hergebruiken. Dat kan bij

producenten van fenolharsen.

thermoharders niet.
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VYNCKIER MAAKT VYNCOLITE
In Gent wordt in 1922 de Usine Belge de Matériel Électrique
Vynckier Frères et Cie opgericht door de broers Maurice en
Urbain Vynckier (later vervoegd door jongere broer Gaspard).
Zij zijn eerder in 1920 gestart met de productie van allerhande
materiaal voor elektrische installaties in Brussel. Daar maken
ze koperen schroeven, veren, eenvoudige zekeringen, contactbrekers en nog heel wat meer. Met de nieuwe fabriek in Gent
willen ze uitbreiden. Primaire doelstelling van de nieuwe firma
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is de vervaardiging en verkoop op grote schaal van elektrisch
materiaal en de exploitatie van de brevetten in handen van de
twee broers. Het is echter de tweede doelstelling in de oprichtingsakte die alle aandacht trekt: ‘La fabrication et la vente de la
matière isolant <La Vyncolite>’. 79 Dit is opvallend, want ‘Vyncolite’
is de naam die in de jaren 1930 (misschien niet toevallig nadat
de patenten van Baekeland verlopen zijn) gebruikt wordt in de
productcatalogi80 van Vynckier Fréres et Cie voor het materiaal,
overduidelijk een fenolhars, waaruit hun stekkers, schakelaars,
stopcontacten en zekeringskasten gemaakt worden. Het is tevens
de naam van Vyncolit, de Gentse fabrikant van fenolharsen die
vandaag nog steeds bestaat.81

Nu zijn er ook stekkers en ander elektrisch materiaal van Vynckier

Volgens hem was dit ‘Vyncolit’ oorspronkelijk een mengeling van

te vinden, die uit de vroege jaren 1920 stammen en ook gemaakt

bitumen, schellak en cellulose die bij Vynckier gemaakt werd.

zijn uit een gelijkaardig materiaal. Dat werpt vragen op. Wat is deze

Maar dit product voldeed niet aan de verwachtingen. Daarom

‘Vyncolite’ waarover in de oprichtingsakte gesproken wordt? Is dit

was Vynckier snel overgestapt op het gebruik van fenolharsen

iets zelfgemaakt? Wordt er gewerkt met aangekochte fenolharsen

die, volgens Visser, aangekocht werden bij een Franse producent

van een andere fabrikant? Gebeurt dit al dan niet onder licentie?

die er de handelsnaam ‘Milusite’ voor gebruikte. Hij schrijft dat
Vynckier dan ook meteen begon met proeven om dit materiaal

Albert Visser schreef in het bedrijfskrantje van Vyncolit82 een

op termijn zelf te maken. Vanaf 1930 zou er enkel nog fenolhars

beknopte geschiedenis van de fenolharsproductie bij Vynckier (en

in Stage A aangekocht worden, want Vynckier had toen zelf al een

daarna). Hij startte in 1961 in het bedrijf als industrieel ingenieur

installatie om dat product te vermengen met vulstoffen83, door

en klom daarna op tot tot directeur van de Vyncolitafdeling.

verwarmde walsen te halen en tot perspoeders te verwerken.
Helaas heeft het korte artikel van Visser geen bronvermelding
en vormt het dus geen verder aanknopingspunt voor onderzoek
om dit te verifiëren. De geschiedenis van de kunststofproductie
in Frankrijk is gelukkig wel zeer uitvoerig beschreven in de studie
van Jean-Marie Michel ‘Contribution à l’histoire industrielle
des polymers en France’. In dit omvangrijke naslagwerk is, voor
de periode waarin Vynckier deze fenolharsen aangekocht zou

Het productieproces van Vynckier in een notendop: perspoeders

hebben, in Frankrijk geen producent te vinden die de merknaam

+ matrijzen + persen = afgewerkt product. Denk aan de behuizing

‘Milusite’ gebruikt. Progril maakte Proglite, Kuhlmann maakte

van radio’s, tv’s, telefoons en talloze technische onderdelen.

Parilith en H.G.D (Huiles, Goudrons et Dérivés) verkocht Gédélite.

Advertentie van Vynckier uit BTVK, 1961, 3, p. 8
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Even leek het mogelijk dat La Bakélite (een Frans bedrijf dat de

wel erg goed vertrouwd was met de Bakelite-bedrijven van

licentie van Baekeland mocht gebruiken en door hem aangeduid

Baekeland. Bij Mercelis onderzoek van de Baekeland Papers en

was om ook aan de Belgische markt te leveren) misschien de

andere bronnen wordt Vynckier nergens vermeld, wat er ook op

leverancier van dit Milusite kon zijn. De naam ‘Milusite’ is immers

lijkt te wijzen dat er nooit contacten waren tussen Vynckier en

een niet mis te verstane Franstalige verwijzing naar de succesvolle

Baekeland, ondanks de Gentse gemeenschappelijke deler.

marketingslogan ‘Material of a thousand uses’ die intensief door
de Bakelite Company gebruikt werd. De productievestiging in

Een kleine nota in ‘Le Génie civil: revue générale des industries

Pas-de-Calais is ook relatief dichtbij voor transport naar Gent.

françaises et étrangères’ van 2 mei 1925 (électricité, p. 446)
verduidelijkt dat er in Frankrijk tijdens de wereldoorlog naast de

Onderzoeker Joris Mercelis kon verduidelijken dat La Bakélite

bekende ‘bakélite’ ook verschillende fabrikanten verschenen die

hoogstwaarschijnlijk niet de fabrikant was van ‘Milusite’. In ‘The

een gelijkaardig product maakten. Waaronder ‘Milusite’. Helaas

chemistry of Synthetic resins’ (1935) kon Carlton Ellis bijvoorbeeld

is hier ook het bedrijf niet vermeld. Wie het Milusite dan wel

niet vermelden wie de producent van Milusite was, terwijl hij

maakte, kon voorlopig nog niet achterhaald worden.

Autoclaaf van Vynckier, waarin de harsen werden aangemaakt.
Collectie Yves Vynckier, Productcatalogus 1958, p. 30
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De Milusite-piste van A. Vissers strookt echter niet helemaal met
de beschrijving uit ‘En toen was er… Bakeliet 1907-2007’ van het
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, dat stelt dat
Vynckier in 1924 al begon met de eigen productie van fenolharsen.
Voor deze publicatie werd samengewerkt met Vyncolit. Het zou
waardevol zijn om verder onderzoek te voeren naar de start van
fenolharsproductie, zodat een concreet jaartal op de eigenlijke
volledige start van de kunststofproductie bij Vynckier (het zelf maken
van Stage-A-fenolharsen) vastgepind kan worden.
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De persafdeling op de bovenste verdieping van de fabriek van Vynckier.
Collectie Yves Vynckier, Productcatalogus 1958, p. 30

METAALBEWERKING EN KUNSTSTOFFEN:
TWEE HANDEN OP ÉÉN BUIK
Hoe het ook zij, het staat vast dat Vynckier kort na de oprichting
wel een ruim gamma aan elektrisch installatiemateriaal had met
onderdelen die ze zelf geperst hadden met fenolharsen. Denk aan
stopcontacten, schakelaars, behuizingen van zekeringskasten en
allerhande isolerende handvaten voor hendels.
Het voordeel van Vynckier was dat het bedrijf heel wat ervaring
had in het bewerken van metaal. Vynckier maakte eigen matrijzen
en werd hier bijzonder bedreven in. Dat betekende dat het bedrijf,
gelijk welke vorm of object hun ontwerpers en ingenieurs ook
bedachten, dit op korte tijd kon realiseren in ‘Vyncolite’.84
Ook bouwde Vynckier voor een groot deel zelf de machines
en zware persen die ze nodig om de harsen in de matrijzen tot
een finale vorm te persen. Toen de persafdeling bijvoorbeeld
hoogfrequent voorverwarming ging gebruiken om de perspoeders
vloeibaar te maken ze in de matrijs gingen, werden deze HF-toestellen gewoon zelfgemaakt. Die aanpak om zoveel mogelijk zelf
te doen was typerend voor de bedrijfsvoering van Vynckier.85
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Hierdoor was er ook ruimte om producten te maken die toch

DE VROEGE KUNSTSTOFVERWERKERS

opmerkelijk afwijken van de focus op elektrische toepassingen.
Dit waren tegelijk experimenten in matrijzenbouw en vormgeving,

Er waren dus slechts een handvol bedrijven die zelf op grote

maar ook bewuste verkenningen van andere, nieuwe markten.

schaal kunststoffen produceren in Vlaanderen. Talrijker waren de

Denk aan de productie van asbakken en pennenhouders (als

bedrijven die bij deze (en buitenlandse) producenten kunststoffen

artikelen ook geschikt om de voordelen van hun kunststof te

aankochten om deze vervolgens met hun machines om te vormen

tonen aan potentiële klanten) maar ook toiletbrillen, vuilbakken,

tot een eindproduct. Dit begon vaak als een klein semi-ambach-

bouwbeslag (deurklinken en handvaten), kleerhangers, medicijn-

telijk atelier, waar vooral nog veel manuele (na)bewerking was van

kastjes, krukjes en nog heel wat meer dat ze onder merknamen als

de gemaakte producten.

‘Vyncolux’ aan de man brachten. Vynckier trok met deze produc64

tenserie een duidelijke parallel met Philips, dat met zijn Philite in

Zo startte in 1921 Ebena in Wijnegem met het maken van sierob-

diezelfde periode ook toiletbrillen en dergelijke ging maken.86

jecten uit een kunststof op basis van runderbloed en zaagsel,
waar kopal, een natuurlijke hars uit Belgisch-Congo, aan werd

De zaken gingen goed. Het bedrijf groeide stilaan uit zijn voegen.

toegevoegd.87 Onder druk en hitte kon dit in een vorm geperst

Daarom verhuisde Vynckier naar de overkant van het water

worden die dan nog verder afgewerkt en opgeblonken werd.

in de leegstaande gebouwen van de katoenspinnerij Pipyn

De art-decoproductie van Ebena beslaat voornamelijk kistjes en

(Wiedauwkaai 51). Ze kochten het gebouw in 1935, maar de

potten die mede omwille van de bijzondere kleurschakeringen en

verhuis duurde nog even. In 1937 was de fabriek operationeel.

verfijnde afwerking vandaag gegeerde verzamelobjecten zijn. Het
bedrijf zelf was echter geen lang leven beschoren. In 1931 gaat
Ebena in ontbinding, maar het duurt nog tot 1941 voor de uiteindelijke liquidatie is afgerond.88

Een andere kunststof die graag verwerkt werd, is galaliet. Dit

batches. De grootste beperking voor toepassingen naast knopen,

wordt gemaakt met caseïne uit melk. Door een zuur, bijvoorbeeld

pianotoetsen en kleine decoratieve items is dat galaliet versplintert

azijn, toe te voegen aan licht verwarmde melk kan caseïne uit de

of vervormt als er grote objecten mee gemaakt worden. In 1926

melk afgescheiden worden. Zo kan je kaas maken. Maar doe je

begon Robert Tavernier op de zolder van zijn huis in Roeselare,

dit op industriële schaal met zwavelzuur in plaats van azijn, en

na enkele eerdere experimenten, producten uit galaliet te maken.

behandel je de caseïne vervolgens met formaldehyde, dan maak

Hij werkte hiervoor samen met Jules Vandaele uit Pittem, twee

je galaliet: een stevige, licht doorschijnende tot inwitte halfsyn-

schoonbroers van Vandaele en enkele vrouwen uit Roeselare.

thetische kunststof. Eens uitgehard kan het niet meer vervormd

De vader van Robert, Jules Tavernier, vervoegde enkele jaren

worden (een soort thermoharder dus, al waren geen echt hoge

later het gezelschap en samen stichtten ze in 1928 Les ateliers

temperaturen nodig). Dus werd galaliet vooral in de vorm van

Galacor - maatschappij in gezamenlijke naam Tavernier-Vandaele

staven en platen verkocht aan ateliers die deze halffabricaten dan

met maatschappelijke zetel in Pittem.89 Omdat de verwerking van

bewerkten. En dat bewerken is best eenvoudig. Net als als hout

galaliet vrij eenvoudig en ongevaarlijk was, lag de productie ervan

en metaal kan je het galaliet gewoon zagen, slijpen en polijsten tot

binnen het bereik van kleinere bedrijven zoals dat van Tavernier.90

het de gewenste vorm had. Om bijvoorbeeld knopen te maken,

Naast galaliet werden in het atelier ook knopen uit corozo en

zaag je schijfjes van een staaf of uit een plaat en boor je daar twee

nacre gemaakt. 91

of vier kleine gaatjes in.
De knopen kleuren is ook vrij eenvoudig. Gewoon onderdompelen
in water met voldoende azijn en de gewenste kleurstoffen en dit
even laten inwerken. Al vereist het wel flink wat praktijkervaring
om consequent dezelfde kleur te realiseren tussen verschillende
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De nieuwe werkplaats van Robert Tavernier in de Stoktmolenstraat in
Tielt. Foto genomen vanuit zijn huis in de oude stationsstraat. Via de tuin
had hij rechtstreeks toegang tot het atelier. Collectie Injextru.

HOE ÉÉN KUNSTSTOFVERWERKER DE ONTWIKKELING
VAN ANDERE STIMULEERT

Het trio Caestecker verhuisde Galacor uit de voormalige brouwerij
van Tavernier naar een nieuwe site in Loppem. Gabriël Saelen,
die als boekhouder bij Galacor bleef, nam na het wegvallen van

Een jaar later verhuisde Tavernier het atelier naar de voormalige

Tavernier het toezicht op de productie over. In 1939 besloot hij

brouwerij van zijn vader in Pittem. In 1931 werd de eerste

dat hij genoeg gezien had98 en begon hij zelf een knopenfabriek

en stichtte hij de Samenwerkende

in Kachtem: Moderna (vandaag Moderna Products)99. Eerder,

Maatschappij Werkhuizen Galacor93, samen met drie nijveraars

in 1933, begon J.A. De Nolf in de Stokerijstraat in Roeselare de

uit Brugge: Alfons, Maurice en Lucien Caestecker. (zie eindnoot

knopenfabriek Novellit. In 1937 was ook Benari Deceuninck

maatschappij geliquideerd
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voor een leuke toevalligheid in naamgeving). Het productgamma

samen met André Vindevogel in Beveren-Roeselare een klein

werd uitgebreid met gespen uit galaliet en celluloid. Al snel

bedrijfje gestart dat knopen, kammen en gespen ging maken. De

werkten er een zestigtal werksters. Maar het boterde niet tussen

zonen van Benari Deceuninck stonden later aan de basis van de

het gezelschap en Robert Tavernier trok zich in 1933 terug uit de

gelijknamige wereldspeler in PVC-raamprofielen. 100

94

onderneming.95
In de achtertuin van zijn schoonouders in Tielt richtte hij
vervolgens een nieuw bedrijf op waar hij - opnieuw - knopen
ging maken. Een tijdelijke oplossing, want enkele jaren later kon
de werkplaats al verhuizen naar een andere, betere locatie. Hij
werkte toen onder de noemer Etablissement Robert Tavernier96,
al is dit niet heel duidelijk, want er werd ook toen al over Formica
gesproken. Pas op 1 maart 1945 werd de onderneming ‘Formica’
formeel gesticht.97
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Met al die knopenmakers in de buurt om zich van te onderscheiden

Dit is een scenario dat we nog op andere plekken zien. Een

hield Robert Tavernier de nieuwste ontwikkelingen in de

ondernemer zag een opportuniteit en startte een bedrijf om

kunststofsector nauwlettend in de gaten. De manuele spuitgiet-

kunststoffen te verwerken. Aangezien hiervoor geen opleiding

machine van Eckert & Ziegler die hij in 1936 bestelde, nadat hij

bestond, was de werkvloer tegelijk de leerschool voor het

een demonstratie ervan op de Leipziger Messe had gezien, zou

personeel. Net als in andere nijverheden (denk bijvoorbeeld aan

de eerste zijn die in België ingevoerd werd. Hij kon er kleine

schrijnwerkers) gebeurde het geregeld dat meestergasten die

hoeveelheden celluloseacetaat (CA) en polystyreen (PS) mee

na enkele jaren de nieuwe technieken onder de knie hadden,

verwerken. Aanvankelijk maakte hij hier nog knopen mee, maar

afscheid namen en met hun praktijkervaring op zak dichter bij huis

omdat deze kunststoffen rond 80 graden zacht werden, raakten

een eigen bedrijf stichtten.

de knopen tijdens het strijken beschadigd. Daarom schakelde hij
over naar het maken van kammen.101

De spuitgietafdeling van Formica, vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Collectie Injextru
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KUNSTSTOFVERWERKING WORDT BOOMING BUSINESS IN
SINT-NIKLAAS
In 1928 installeerden de Ateliers de Construction Electriques Niko
‘Werner De Backer en Broeder’102 (vandaag Niko) de eerste persen om
aangekochte perspoeders te verwerken tot onderdelen en behuizingen
voor hun schakelaars en stopcontacten. Het bedrijf groeide meteen
snel. En dan gebeurde iets wat we ook bij andere familiebedrijven zien
die vroeg met kunststoffen gestart waren: verschillende familietakken
leren vanuit het bedrijf de mogelijkheden van kunststoffen kennen, zien
70

bepaalde opportuniteiten en gaan elk hun weg. Soms geforceerd, soms
met ondersteuning, soms op eigen initiatief.

Advertenties van Niko, Alfred Stevens en Conite.
Uit collectie Niko, BTVK (1960, 1, p 30) en advertentie in ‘Kunststoffen’,
Vlaamse Ingenieursvereniging, 1944, p. 16

Mettertijd stapten bijvoorbeeld de kinderen van Werner en Alfons
(de stichters van Niko) in het familiebedrijf. Zo deed Hubert, zoon
van Werner en opgeleid tot technisch tekenaar, bij Niko zijn eerste
praktijkervaring op met het maken van matrijzen in de gereedschapsmakerij. Wegens meningsverschillen op de werkvloer
stapte hij in 1934 weer uit Niko. Samen met zijn broer Albert De
Backer maakte hij daarna allerhande gespecialiseerde producten
in hun firma ‘Oude werkhuizen Conite’. Alfred Stevens, getrouwd
met Juliette (dochter van Werner De Backer, zus van Hubert
en Albert), kon eerder met steun van zijn schoonvader in 1932
een eigen kunststofbedrijf genaamd ‘Alfred Stevens’ oprichten.
Stevens richtte zich van meet af aan vooral op stukwerk, waarbij
hij voor andere bedrijven objecten in een gewenste kunststof
maakte. De klant leverde de matrijs, hij regelde de verwerking. Het
werd op korte tijd een zeer grote speler. De wegen van Albert en
Hubert De Backer zouden later (na de oorlog) nog scheiden bij de
opsplitsing van Conite (dat wel verder bleef bestaan als handelsmaatschappij). Albert richtte dan Plastic Color op en Hubert ging
zijn eigen weg met Etablissements Hubert De Backer.103
Niko timmerde ondertussen ook gestaag verder aan het eigen pad
en deed dat, gezien de geografische nabijheid van een concullega
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als Vynckier bijzonder goed. Niet alleen in eigen land, maar ook
naar Frankrijk, Nederland en zelfs Argentinië werden producten
uitgevoerd.104
Het aantal kunststofverwerkers in Sint-Niklaas groeide zo vanuit
één familie plots sterk. En aangezien personeel enkel op de
werkvloer ervaring opdeed, trok dit ook andere ondernemers aan
die zich in de kunststoffen wilden wagen, want enkel daar konden
ze ervaren personeel vinden. En dat maakte van Sint-Niklaas al
snel een klein kunststofcentrum, met uitlopers in de omliggende
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gemeenten. Een ontwikkeling die enigszins gelijkloopt met de
ontwikkelingen die Tavernier in Tielt in gang zette, al zagen we
daar meer nieuwe ondernemingen in de omliggende gemeentes
(Roeselare, Izegem…) ontstaan.

Een asbak met luciferhouder in het midden, gemaakt bij Cogebi uit
fenolhars. De luciferhouder werd besteld door de Union Allumettière
als promotieartikel. Collectie Industriemuseum.

NOG MEER KUNSTSTOFVERWERKERS!

Twee jaar later volgde in Antwerpen de Société Belge des Isolants
Electrique (Sobelisel)108, dat zich ook hoofdzakelijk richtte op het

Ook in de buurt van Brussel en Antwerpen waagden ondernemers

maken van producten uit perspoeders. Op het dossier van hun

hun kans in kunststoffen. In 1929 werd de Compagnie Générale

milieuvergunning wordt nog beschreven dat ze ook ‘telefoontoe-

Belge des Isolants (Cogebi) gesticht, gevestigd in Lot . Deze firma

stellen opmaken’109. Met Bell en Atea vlakbij is het mogelijk dat

ontstond eigenlijk uit de fusie van La Forvillitte (°1915, maakte

ze toeleverancier waren voor behuizingen en losse onderdelen.

elektrisch materiaal) en La Plastisola (°1923, doel was productie

Helaas is er verder over deze fabrikant weinig informatie te

Aanvankelijk

vinden, behalve een overname door fusie in 1979 met Outillex,

105

en

vervaardiging

isolerende

kunststoffen).106

verkende Cogebi de isolerende mogelijkheden van fenolharsen,

Mecantoll en General Mechanics Lecluyse tot M.P.M.I.110

kopal, bitumen, eboniet, kunststoffen op basis van cellulose en
mica voor toepassingen in elektrische installaties. Al snel maakten

In maart 1940 werd Resibel opgericht. Het bedrijf verwerkte

ze op vraag van klanten onderdelen uit thermoharders (met

perspoeders tot dopjes en sluitingen voor flessen en potten,

aangekochte perspoeders) voor toepassingen in radio’s, telefoons,

maar ook zoals bij vele andere bedrijven tot asbakken en tal

televisietoestellen en allerhande huishoudelektro. Daarnaast

van gebruiksvoorwerpen. Het bedrijf hangt deels samen met de

ontwikkelde het bedrijf een eigen gamma ‘Ornamin’-gebruiks-

fabrikant van glasverpakkingen (flessen, bokalen, potten) Gaasch

voorwerpen dat zich van concurrenten wist te onderscheiden

en zou uitgroeien tot één van de grote spelers in de wereld van

door de decoratie die onuitwisbaar gefixeerd was op de objecten.

dopjes en sluitingen. In Mortsel werd Galunica opgericht111. Dit

Denk aan kopjes en kommetjes met dessins op of dienbladen en

bedrijfje ging onder andere knopen vervaardigen voor Veritas.112

borden met logo’s voor hotels luchtvaartmaatschappijen en ander

Dat de start niet makkelijk was voor deze laatstgenoemde

ondernemingen.107

bedrijven hoeft niet uitgelegd te worden. Begin mei vielen Duitse
troepen België binnen. Het duurde niet lang voor het land bezet
werd.
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OORBRAAK,
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
EN NIEUWE KUNSTSTOFFEN

In de jaren 1930 situeren zich nog een aantal belangrijke

voor polyvinylchloride (PVC), dat al in 1838 én 1872 ontdekt was,

doorbraken in de kennis over polymeren en de productie van

worden rendabele methodes voor industriële productie gevonden.

nieuwe kunststoffen. Dit was mogelijk dankzij de bevindingen

Natuurlijk betekent de succesvolle creatie van een kunststof in

van de Duitse scheikundige Staudinger in 1930. Met zijn inzichten

een labo niet dat er meteen een grootschalige productie is - met

in hoe polymerisatie gebeurt, werd de basis gelegd voor de

uitzondering dan van polystyreen (PS), dat dankzij IG Farben net

polymeerchemie. Hiervoor ontving hij een Nobelprijs. Chemie-

voor de oorlog nog commercieel beschikbaar werd.113 En zelfs

reuzen (vooral in de VS, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië)

als het in grote volumes gemaakt wordt, betekent dat nog niet

drijven hun onderzoek naar nieuwe kunststoffen sterk op. En dat

dat het product ook vlot zijn weg vindt naar kunststofverwerkers

levert enkele jaren later resultaat op met nieuwe uitvindingen.

in Vlaanderen om er iets van te maken. Zeker niet wanneer kort

Het gaat dan om kunststoffen als polymethylmethacrylaat

na al deze uitvindingen de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, met

(PMMA), gekend onder de handelsnamen Plexiglas en Perspex, en

schaarse grondstoffen, onzekerheid, een bezetting en verlies van

polyamide (PA), het best gekend als Nylon (de merknaam die het

mensen en materiaal.

Amerikaanse DuPont gebruikt). Polyetheen (PE) wordt ontdekt en

VAN INVAL NAAR BEZETTING

Le Splendide werd immers ingehaald door de snel oprukkende
Duitse troepen nabij Sint-Winoksbergen, waar het zich even in de

De bedrijfsleiding van Vynckier Frères et Cie kreeg in de Meidagen

frontlinie bevond. Terugtrekkende Franse troepen staken het schip

van 1940 instructies van de aanwezige Franse militaire legerleiding

in brand als vertragingsmanoeuvre. De schipper wist de brand te

(burelen op het Sint-Baafsplein in Gent) om het machinepark en de

blussen, maar een deel van de lading was vernield, waaronder

grondstofvoorraden meteen in te schepen en in wagons te laden.

zeven grote kisten met documenten: het archief van Vynckier.

Omdat Vynckier ook een fabriek in Frankrijk had, moest het bedrijf

Toen alles goed en wel onder controle was, kwam het Duitse leger

zijn materiaal verplicht evacueren zodat de productie van daar uit

al ter plekke, eiste de lading op en liet deze met vrachtwagens

verdergezet zou kunnen worden. Er is een getypt relaas bewaard

weghalen. Voor meer details uit het oorlogsschadedossier is hier

van Urbain Vynckier, die dag per dag nota nam van nieuws over

geen plaats, maar het hele relaas leest verder als een filmscript.115

de inval, overleg met de legerleiding en Gentse notabelen over

De aanvraag voor compensatie voor de geleden schade werd

de ontruiming en de praktische uitwerking van de verhuis van de

overigens afgewezen, het ministerie verwees Vynckier door naar

fabriek per treinwagon en binnenvaartschip.114 Vyckier was op dat

Frankrijk, want de beschreven schade werd niet geleden op

moment immers via de metaalafdeling ook leverancier van koperen

Belgisch grondgebied.116 Eens België en Frankrijk bezet waren,

houders voor ontstekingsmechanismen in artilleriegranaten voor

moest de fabriek van Vynckier in Gent weer opgestart worden.

het Belgische en Franse leger. Verschillende wagons vertrokken

Aangezien invoer van perspoeders uit andere landen moeilijk

volgeladen richting Zeebrugge, een colonne binnenvaartschepen

was, ging Vynckier toen voor het eerst ook zijn eigen perspoeders

met ‘Le Splendide’ voorop vertrok via de kanalen richting Frankrijk.

leveren aan andere kunststofverwerkers in België.

De bedrijfsleiding en een deel van het personeel werd met auto’s
en bussen vervoerd. Het oorlogsschadedossier bevat verder een

Ook het vrachtschip van SIDAC leed oorlogsschade. Het werd

voortreffelijk overzicht van de gebeurtenissen die daarop volgden

op 18 mei door Britse soldaten opgeëist, gevuld met spring-

en de pogingen nadien van Vynckier om vergoed te worden voor de

stoffen en gebruikt om de Begijnenbrug in Gent op te blazen.

geleden schade bij de verplichte ontruiming.
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Beelden uit het oorlogsschadedossier van Sidac. De vele voor- en nabeelden gunnen ons een unieke blik op de productieafdeling van toen.
Rijksarchief Gent, Oorlogsschadedossier n° 4.037.310, SIDAC

De 180 ton zwavelzuur die in het ruim zat, liep daarbij in de

dwangarbeid in Duitsland en vernielingen van het productie-

ringvaart. Later werd de fabriek nog verschillende keren geraakt

apparaat (zoals dat in de Eerste Wereldoorlog gebeurd was)

door bommen. Het oorlogsschadedossier bevat een uitgebreid

te vermijden. Daarbij zou een afgebakende productie voor de

fotoalbum met beelden van voor en na de beschadigingen. Een

bezetter onvermijdelijk en aanvaardbaar zijn. Maar de levering van

bijzonder interessant tijdsdocument, want onbedoeld werd

wapens of munitie was strikt niet toegestaan. Doordat het woord

hiermee ook het hele productieapparaat gedocumenteerd.117

‘patronen’ in de bestelling ook gelezen kan worden als munitie,
werd de bestelling van Gevaert plots een heikele kwestie. Gelukkig

KUNSTSTOFPRODUCTIE IN OORLOGSTIJD

kon uitgeklaard worden dat het in feite ging om kleine gesloten
buisjes met een veermechanisme dat automatisch filmrolletjes
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Tijdens de bezetting produceerden heel wat kunststofbedrijven,

stofvrij oprolde en in het donker beschermde wanneer de filmrol

al dan niet onder dwang, rechtstreeks of onrechtstreeks voor

niet in een camera zat.118

de Duitsers. Dit leverde nadien beschuldigingen van collaboratie
en rechtsvervolging op. Sommigen werden beboet, de meesten
vrijgesproken en later in ere hersteld.

Correspondentie van Gevaert bij werkhuizen Conite
over de levering van Trolitul voor de productie van patronen

Conite in Sint-Niklaas maakte eind 1943 bijvoorbeeld ‘spoelen en

om de rolfilm in te bewaren. Collectie Hubert De Backer

patronen’ voor Gevaert Photo producten. Gevaert kocht hiervoor
Trolitul (de merknaam van I.G. Farben voor hun polystyreen)
en liet dit leveren bij Conite. Dit is een bestelling die later, na
de oorlog, problemen gaf. Bij het begin van de bezetting werd

Rolfilm van Gevaert. Rechts de klassieke metalen spoelen in

immers de Galopin-doctrine uitgewerkt. Die bepaalde dat de

kartonverpakking. Links driemaal de ‘nieuwe’ kunststofbehuizing

Belgische economie moest blijven draaien om de ontmantelingen,

met inwendige veer die de film automatisch oprolt, gemaakt bij
Conite. Collectie FOMU

Robert Tavernier maakte kammen voor het Duitse leger en flesjes
voor ‘hautentgiftungssalbe 41’, een zalf die soldaten op hun
handen en gezicht moesten smeren bij een gasaanval. Tegelijk
stelde Tavernier studenten119 die een verplichte arbeidstijd
toebedeeld kregen tewerk in zijn bedrijf, zodat ze niet naar
Duitsland vervoerd werden. Ze kregen er kleine opdrachten,
zoals het maken van Ersatz-knopen. Daarvoor moesten ze
borstelstelen in schijfjes zagen en er dan gaatjes in boren. Naast
polystyreen verwerkte Formica wegens schaarste tijdens de
oorlog ook celluloidvellen en celluloseacetaat. In 1941 werd ook
de eerste ervaring opgedaan met het verwerken van Igamid, een
polyamide.120 Na beschuldiging van collaboratie werd Robert
Tavernier op 12 juni 1946 volledig ontslagen van rechtsvervolging.
Op 1 mei 1947, staand voor het raam naast zijn zoon André, werd
hij vanuit de tuin neergeschoten.121 Zijn dood had grote gevolgen
voor Formica.
De schaarste aan grondstoffen deed kunststofproducenten
zoeken naar efficiëntiewinst. Zo zocht Fabelta, een producent
van kunstvezels op basis van viscose, naar een manier om het
afval van deze vezelproductie een tweede leven te geven door
er celluloseacetaat van te maken. Vanaf 1945 verkocht Fabelta
celluloseacetaat dat geschikt was voor het spuitgieten.122
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De Tweede Wereldoorlog heeft zeker een impact gehad op de

Na de Tweede Wereldoorlog schakelden bedrijven in de VS,

kunststofindustrie in Vlaanderen en op de situatie wereldwijd.

Groot-Brittannië en Duitsland snel over naar onderzoek rond

Kunststoffen die in de jaren daarvoor verschenen waren maar nog

commerciële toepassingen van de kunststoffen die ze hadden

amper gebruikt werden, werden nu van militair-strategisch belang

leren verwerken. De nylon parachutes werden weer nylon

en in sneltempo in grote hoeveelheden gemaakt en verwerkt.

panty’s124, de productielijn voor geschutskoepels van bommen-

Dankzij polyetheen waren radars mogelijk, schietkoepels en

werpers uit Plexiglas werd omgebouwd om lichtkoepels te maken

cockpits kregen beglazing van Plexiglas (Duits) of Perspex (Brits),

voor platte daken. De kunststofbedrijven in Vlaanderen hadden

polyamide werd gebruikt voor parachutes, polyester werd verder

tijdens de oorlogsjaren duidelijk een achterstand opgelopen.

ontwikkeld voor de snelle productie van bootrompen die niet
magnetisch zijn, polyurethaanschuimen vervingen onderdelen in

Twee factoren stimuleerden een snelle inhaalbeweging. Enerzijds

balsahout in vliegtuigen...

was er het Marshallplan, waarbij grondstoffen en kennis vanuit de

123
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VS ter beschikking werden gesteld. Anderzijds gaf de oprichting
In landen als Groot-Brittannië, de VS en Duitsland werd tijdens

van een nieuwe grote kunststofproducent, Solvic, een bijzonder

de oorlog ervaring opgedaan in de productie en verwerking

sterke impuls aan de kunststofnijverheid in België.

van deze nieuwe kunststoffen, terwijl ze voor bedrijven in bezet
België nagenoeg onverkrijgbaar waren. Veel nieuwe ontwikkelingen waren tijdens de oorlogsperiode voor hen dus niet
mogelijk. Schaarste, onzekerheid, energietekorten en oorlogsgeweld zijn nu eenmaal niet bevorderlijk voor grote omslagen in
productiemethodes, uitbreidingen of het oprichten van nieuwe
ondernemingen. Er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals Polva en
Jules Frank, die verder nog aan bod komen.

TRANS-ATLANTISCH ZAKENDOEN: NIEUWE RELATIES
MET DANK AAN HET MARSHALLPLAN

vlees (water- en luchtdicht). Ze maken ook ‘Mylar’, een folie uit
polyester geschikt voor magneetbanden en ‘Mylar W500’, dat
niet rekt, UV-bestendig is en vrij goed tegen wrijving kan: een

SIDAC, zelf vrij ervaren met handel drijven in de VS, sloot in 1948

geschikt materiaal voor tijdelijke koepelserres in de landbouw.

een akkoord met de Plax Corporation in Connecticut om enkele

Cobelplast, opgericht in 1959, doet onderzoek naar het maken

octrooien op extrusie en het blazen van dunne kunststoffen films

van meerlagige stijve foliën voor dieptrek, iets waar ze tien jaar

te gebruiken. Hiermee kon SIDAC als eerste in België films (als

later in zullen slagen. Een wereldprimeur. Het is is bovendien

in een zeer dunne laag) extruderen uit lagedichtheidpolyetheen

bijzonder dat een kunststofverwerker zelf een fabricageprocédé

(LDPE), een kunststof op aardoliebasis. Belangrijk voor SIDAC was

van een kunststofproducent valoriseert.126

dat deze film meteen waterafstotend was. De cellofaanfilm die
ze tot dan toe maakten, moest een extra behandeling ondergaan

In 1957 ontmoette Roger Vynckier, van het Gentse Vynckier

om enigszins tegen water te kunnen. De knowhow die via SIDAC

Frères & Cie, de president van het Amerikaanse Rogers Corp,

aangetrokken werd, verspreidde zich ook buiten het bedrijf, vooral

Paul Silverstein. Dit is één van de oudste bedrijven in de VS

wat blaasextrusie van LDPE betreft. Met Visking Corporation

(opgericht in 1832 in de papiernijverheid) en op dat moment

uit Illionois sloot SIDAC in 1953 nog een overeenkomst voor

een belangrijke fabrikant van thermoharders. Vynckier tekende

het gebruik van een nieuwe techniek van verticaal blaasgieten

een licentieovereenkomst met Rogers Corp voor de productie

waarmee dikkere films gemaakt konden worden.

en verdeling van RX slagvaste korrelvormige fenoplasten (en

125

later de RX Glassphenolics, met glasvezels versterkt). Dit was een
Verschillende bedrijven wierpen zich ook op de productie van

zeer vooruitstrevende technologie die Vynckier, in verhouding

films gemaakt uit polyetheen. Spruyt, opgericht in 1948 in

tot Rogers Corp een relatief kleine en lokale fabrikant, wist

Antwerpen, ging vanaf 1954 vertrekkende vanuit deze technieken

binnen te halen. Het verplichtte Vynckier te investeren in een

zakjes maken voor winkels en folies voor het verpakken van

nieuwe productielijn, maar vooral ook om de verkoop anders
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te organiseren. Waar Vynckier voorheen vooral keek naar het
gebruik van thermoharders in hun eigen producten en dat van
verwerkers in Vlaanderen en Nederland moest het nu de horizon
verruimen. De aanpak die ze van Rogers Corp leerden om niet
zozeer de verwerker, maar de eindgebruikers te benaderen en ook
actief met hen samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen was zeer succesvol en toen nog enigszins ongewoon.
Zo benaderden ze bijvoorbeeld spelers in de automobielindustrie
rechtstreeks om hen van de voordelen van dit nieuwe materiaal
te overtuigen. Die autoconstructeur zocht dan op zijn beurt zelf
82

naar een verwerker die de thermoharders van Vyncolite (afdeling
in Vynckier) wilde verwerken tot producten die ze in hun auto’s
konden monteren.127

Advertentie voor Vyncolite RX uit BTVK, 1963, 4, p. 14

Keerzijde van de munt was dat bedrijven uit de VS beter dan
voorheen zicht kregen op de kunststofspelers die in Europa actief
waren. Naast de opdoffer die het verlies van Robert Tavernier
voor Formica betekende, kreeg het bedrijf ook een claim van
Formica Inc. USA tegen zich. Dit Amerikaanse bedrijf was in 1920
gestart met de productie van hogedruklaminaten (geïmpregneerde platen van houtspaanders met een harde melamine
toplaag). Aangezien ze konden aantonen eerder te bestaan dan
het Tieltse Formica en Robert Tavernier niet voldoende stappen
had ondernomen om die naam te beschermen, moest de naam
veranderd worden om een boete te vermijden. Het bedrijf werd
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daarom in 1949 verdergezet als Etablissement (Firma) Robert
Tavernier, afgekort ERTA. De naam Formica is hier in Vlaanderen

Advertentie voor het eigen ontwikkelde Ertalon, een polyamide van

eerder synoniem geworden voor de toepassingen in werkbladen

Etablissements Robert Tavernier. Hiermee maakten ze allerhande

en deurtjes van keukenkasten, eettafels, stoelen, schoolbanken en

slijtvaste onderdelen voor machines. Het voorbeeld op de foto is een

ander meubilair met platte oppervlakken die tegen een stootje

toepassing in weefmachines van Picanol. Uit BTVK, 1960, 1, p. 150

moeten kunnen.
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De ervaringen met de verwerking van die Formica, nu ERTA,
had opgedaan tijdens de oorlog lag aan de basis van een
grondige strategiewijziging. Machineonderdelen gemaakt uit
polyamide waren slijtvast, zelfsmerend en niet corroderend.

Hiermee konden problemen worden opgelost bij vele machinebouwers en nog in andere toepassingen. Zo werd Picanol
bijvoorbeeld een belangrijke afnemer van slijtvaste onderdelen
voor weefgetouwen. ERTA veranderde van koers en richtte zich
op de productie van dikwandige halffabricaten (staven en buizen)
gemaakt uit een eigen ontwikkeld polyamide genaamd Ertalon.
Een koerswijziging waar Etienne Vandaele, die later de leiding van
ERTA overnam wanneer de familie Tavernier uit het bedrijf stapte,
zich hard voor heeft ingezet. ERTA werd één van de twee wereldleiders in deze niche.129
84

SOLVIC EN DE DOORBRAAK VAN PVC
Een tweede factor die de verdere ontwikkeling van de kunststofindustrie stimuleerde, was de oprichting van Solvic in 1949.
Dit was een joint venture tussen Solvay (producent van onder
andere chloor en chloorderivaten) en het Britse Impirial Chemical
Industries. Er werd een polymerisatieproductie-eenheid gebouwd
in Jemeppe-sur-Sambre waar men chloor met acetyleen liet
reageren en het resulterende vinylchloride deed polymeriseren
tot polyvinylchloride (PVC). In 1949 startte de productie met een
jaarcapaciteit van 2900 ton (een hoeveelheid die later snel groeit).

Solvay, een chemisch bedrijf met wereldfaam, positioneerde zich

Zo ontstond Injextru in Tielt. De stichter was André Verbeke. Hij

hiermee erg duidelijk in de nieuwe kunststofsector en startte in de

werkte sinds 1935 als meestergast bij Robert Tavernier in Formica.

PVC-branche meteen met een internationale expansie en filialen

De twee waren goede vrienden. Hij werd verliefd op Marie-Josée

wereldwijd.130

Vande Walle, de schoonzus van Tavernier, die ook in Formica
werkte. In 1944 trouwden ze. Zo werkte hij plots wel met heel veel

Maar als je veel PVC maakt, heb je er alle belang bij dat er ook veel

familie samen, want André Vande Walle (familie van Marie-Josée)

PVC-verwerkers zijn die deze kunststof afnemen en er producten

was er technisch bestuurder en René Tavernier (broer van Robert)

mee maken. Solvic zorgde dan ook voor heel wat ondersteuning

was technisch directeur.

voor bedrijven die met PVC aan de slag wilden gaan. Dit door
verwerkers op te leiden, maar ook door ze verder te begeleiden

André Verbeke had de ambitie om een eigen bedrijf te beginnen

in het opzetten van hun machinepark en het afstellen van de

en in 1946 deed zich een opportuniteit voor: het Zwitserse bedrijf

toestellen om het materiaal goed te verwerken.

Femaplast verkocht enkele extrusiemachines. Er werd afgesproken
dat Robert en André elkaar niet zouden beconcurreren: Formica

Het waren aanvankelijk vooral bedrijven die vroeger reeds met

ging verder met injectie, terwijl André zich op extrusie zou

galaliet gewerkt hadden die interesse toonden. Zij hadden immers

toespitsen. Na een hachelijke reis richting Zwitserland werden de

reeds ervaring met extrusie, een bewerking waarbij de kunststof

toestellen aangekocht.

door een opening geperst wordt in lange linten, staven of platen
die dan verder verwerkt worden. Heel wat bedrijven in de regio

De start van Injextru (aanvankelijk nog in de gebouwen van

rond Tielt en Roeselare maakten vrij snel de overstap naar PVC.

Formica) was voorzien voor na de zomer van 1947. André was
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tijdens de oorlog immers gevolmachtigd directeur geworden, en
behield die functie ook nog een tijd na de oorlog tot de kinderen
Advertentie voor de PVC van Solvic, BTVK, 1960, 1, p. 44

van de vermoorde Robert de leiding konden verderzetten.
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Een vreemde start: het bedrijf van een ander besturen en tegelijk,
onder hetzelfde dak, ook een eigen bedrijf opzetten. Toen die
zomer de machines uit Zwitserland geïnstalleerd waren, kon er
onder begeleiding van een Zwitserse technieker eindelijk gestart
worden met proefdraaien.
Ze hadden dan wel een proces en toestellen voor extrusie: er
moest nog gezocht worden naar producten die ze ermee konden
maken en verkopen. Injextru specialiseerde zich in profielen,
buizen, linten en draden. Denk aan een waslijn of springtouw,
86

hoelahoep en allerhande stootranden voor tafels, plinten en
trapleuningen, maar ook tuin- en benzineslangen. Twee jaar later
betrok Injextru een eigen gebouw. René Tavernier ging daarna
ook zijn eigen weg en richtte in 1951 Tavernier-Hubeaux op, dat
huishoudartikelen maakt. André Vande Walle startte in 1952
Avena in Tielt en verwerkte er plexiglas.

De extruder uit Zwitserland waarmee Injextru in 1947 begon.
Rechts staat André Verbeke. Collectie Injextru
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Injextru maakte een hele resem aan producten. Van wasdraad, gemaakt door
een PVC-omhulsel rond een sisalkoord te extruderen, tot kleurrijke linten voor
deurgordijnen om vliegen buiten te houden. Daar kwam heel wat handwerk bij
kijken: afgemeten lengtes wasdraad oprollen tot klosjes, deurlinten bevestigen
op een lat en dit alles netjes verpakken. Collectie Injextru
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Nog zo’n PVC-speler is Windels-Vangheluwe (nu Winsol) in

de busreizen naar Lourdes (een andere activiteit van Deceuninck)

Izegem, dat in 1958 startte met het maken van holle PVC-lamellen

verkocht konden worden. Midden jaren 1950 besloot hij om het

die in elkaar grijpen om er rolluiken mee te maken. Het bedrijf

rustiger aan te doen en zich vooral op de organisatie van die

was al sinds 1876 gespecialiseerd in houten rolluiken en zag een

busreizen te focussen. De spuitgietactiviteiten werden nagenoeg

kans om met dit nieuwe product lichtere en onderhoudsvriende-

stopgezet, maar in 1959 vroeg hij zoon Roger Deceuninck om de

lijkere rolluiken te maken.132 In 1952 werd ook Wymar opgericht in

kunststofafdeling toch weer nieuw leven in te blazen. Het eerste

Izegem (vestigde zich later wel in Oeselgem). Het bedrijf maakte

nieuwe product waar Deceunick zich op richtte waren rolluiken

aanvankelijk allerhande huishoudartikelen, flessen en flacons,

uit PVC, verkocht onder de merknaam ‘Storvinyl’. Daarna kwamen

maar stapte dan ook over op extrusie van profielen voor ramen en

de PVC-profielen voor ramen en deuren waarmee Deceuninck zo

deuren uit PVC.133 Lecluyse-Windels, dat teruggaat op werkhuizen

groot wordt.137

La Toupie in Kortemark, maakte eveneens rolluiken in PVC.134
Ook Plasbo, opgericht in 1959, waagde zich aan rolluiken.135 In

KUNSTSTOFFEN VINDEN HUN WEG NAAR DE BOUW

Oudenaarde ontstond in 1948 de Generale Maatschappij voor
Plastiek (société anonyme Générale des Matières plastiques

Via ramen en rolluiken komen we bij de diverse toepassingen van

internationale). Het bedrijf specialiseerde zich in de extrusie van

PVC en andere kunststoffen in de bouwsector. Op het gebied van

profielen in PVC.136

vloerbekleding kreeg het ‘traditionele’ linoleum gebaseerd op
lijnzaadolie zware concurrentie van verscheidene vinyl-vloerbekle-

Eén van de grootste PVC-verwerkers werd echter Deceuninck.

dingen. Verder waren er de doorschijnende (golf)platen in PVC van

Benari Deceuninck was in de jaren 1930 gestart met knopen uit

Selchim, Isobelec en Plascobel. Naast golfplaten uit vezelcement

galaliet en breidde dan stapsgewijs uit naar andere kunststoffen

en een reeks isolerende en hittebestendige producten breidde

voor lucratieve producten. Soms waren dat onderdelen en

Eternit zijn aanbod ook uit met Clartex: transparante platen

koetswerk voor kinderwagens, dan weer Mariabeeldjes die op

polyester. Er was uiteraard een golfplaatvariant - een logische

uitbreiding op hun aanbod golfplaten voor daken - maar
Clartex was ook beschikbaar in effen platen van allerlei diktes,
oppervlaktes en vormen. Ook gekleurde transparante panelen
waren mogelijk. De harsen ervoor werden gemaakt bij PlasticBenelux (50 procent Eternit, 50 procent UCB) in Drogenbos.
Het Brusselse Atemo (Application des Techniques modernes au
Bâtiments) maakte vanaf 1959 de muurpanelen ’Atemo Privas’,
met een kern uit geëxpandeerd polystyreen aan weerszijden
afgedekt met een plaat asbestcement. Cogebi in Lot vervaardigde
dan weer gelaagde sierplaten ‘Panolux’ voor muurbekleding
of voor meubels.138 Deze toepassingen zijn reeds uitvoerig
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beschreven in het uitstekende ‘Naoorlogse bouwmaterialen in
woningen in Brussel 1945-1975’.139

Advertentie voor panelen ‘Panolux’ van Cogebi. Uit BTVK,
1960, 1, p. 136

Wat in deze publicatie niet aan bod komt zijn de leidingsystemen
van PVC. Het bestaan ervan heeft wel een aanzienlijke invloed
gehad op de manier waarop de sanitaire installaties in woningen
uitgevoerd worden, vooral wat de afvoer betreft (denk aan
dakgoten, maar ook de afvoer van toilet, bad en lavabo).
In 1944 werd in Antwerpen Polva Belgique opgericht. Jules Frank
werkte bij Polva en is er toen in geslaagd om met een extrusiemachine - die hij met een zelf ontwikkeld thermostatisch systeem

had aangepast - PVC buizen te maken. Jules Frank richtte in 1954
zijn eigen Etablissements Jules Frank op in Schoten en ontwikkelde
een heel gamma van buizen in diverse diameters met koppelstukken, bochten, beugels en hoekverbindingen. Polva-Belgique
daarentegen startte een samenwerking met een Nederlandse
partner: Polva Nederland. Later voegden andere Nederlandse
kunststofbedrijven zich bij die groep, zoals Draka. Vandaag is dit
Pipelife, één van de grootste PVC-buizenfabrikanten van Europa
en onderdeel van Wienerberger.140 Van het bedrijf van Jules Frank
zijn in het Belgisch Staatsblad nog sporen terug te vinden tot eind
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jaren 1980. Daarna is helaas onduidelijk wat er met het bedrijf
gebeurd is.141
Een andere belangrijke buizenfabrikant die in deze periode in de
kunststoffen start, is Société Anonyme d’Arendonk. Het bedrijf
maakte sinds de start in 1875 springstoffen, maar wilde vanaf
1947 diversifiëren in zijn aanbod. Hierbij werd naar het domein
van de kunststoffen gekeken. De S.A. d’Arendonk besliste om
PMMA (polymethylmethacrylaat, merk ‘Plexiglas’) aan te kopen
en te verwerken tot ronde, vierkante en rechthoekige dakkoepels.
In 1950 werd de kunststofafdeling uitgebreid met de productie
van lange buizen uit polyetheen (PE): de gekende Socarex-buizen.

Advertentie van Jules Frank. Uit BTVK, 1959, 1, p. 169

Dankzij de grote lengtes die mogelijk waren, de stabiliteit van het

startte eerder in 1958 eigenlijk als eerste met de vervaardiging van

polyetheen, de vorstweerstand en het feit dat deze buizen niet

dit polyetherurethaanschuim. 145 Dumo-Wyckhuyse in Roeselare,

konden roesten en moeilijker aankalken werden al snel honderden

een juteweverij sinds 1855, stapte in 1959 ook over naar het

kilometers Socarex ingegraven om leidingwater te verdelen.142

maken van zakjes op basis van polyetheen en specialiseerde zich
kort daarna ook in zachte schuimen van polyether, bijvoorbeeld

De publicatie ‘Naoorlogse bouwmaterialen’ bevat ook een

voor toepassingen in meubelzittingen.146

uitgebreid hoofdstuk over isolatiematerialen. Een producent die
in dat overzicht niet aan bod komt is Isomo. Deze onderneming
in Kuurne gaat terug op een vlasbedrijf dat, na een tussenstap in

CREATIEVE KUNSTSTOFVERWERKERS: VANUIT DE
EIGEN ERVARING OP ZOEK NAAR EEN EIGEN NICHE

de productie en distributie van ijs, in de wereld van isolatiematerialen terechtkomt. Wellicht vanuit een poging om de productie

Zo zijn er nog heel wat bedrijven die plots mogelijkheden zagen

van ijs energie-efficiënter te maken door beter te isoleren,

om binnen een niche producten uit kunststof te vervaardigen. De

werden in 1956 eerst experimenten met polyurethaan gedaan en

‘Werkhuizen Marco J. Hebbinckhuys en A. Coppens’ registreert in

later geëxpandeerd polystyreen (EPS). Ze brachten dit materiaal

1947 een patent voor chocoladevormen in bakeliet147 en begint

op de markt onder de naam ‘Isolation Moderne’. Daar komt de

deze te vervaardigen. Marco was niet de enige: heel wat vormen

naam Isomo, ondertussen in de spreektaal synoniem geworden

werden in deze periode uit thermoharders gemaakt. Belmoplast

voor EPS, overigens vandaan.

(Belgian Modern Plastics) in Sint-Pieters-Leeuw waagde zich hier
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vanaf 1950 ook even aan, maar sloot alweer in 1965.148 Deze
De Koninklijke Buskruitfabrikant Cooppal verwierf in 1952 samen

bakvormen hadden veel voordelen: licht, sterk, corrosiebestendig,

met de Kabel- und Gummiwercke AG in Eupen een licentie van

gebruiksvriendelijk én goedkoop.

Bayer om polyesteruthaanschuimen te maken. Vanaf 1960 was
deze productieafdeling operationeel én meteen ook overge-

Andere bedrijven maakten al producten in materialen als hout of

Serpo in Sint-Niklaas

metaal en zagen in de kunststoffen een geschikte vervanger of

schakeld naar polyetherurethaanschuimen.
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uitbreiding op hun gamma. ANL-Plastics in Wellen is daar een mooi
voorbeeld van. In 1938 maakte het bedrijf houten kisten waar de
vele fruittelers en andere kwekers in de omgeving hun oogst in
konden opslaan en op de markt brengen. Vanaf 1958 stapten ze
over naar de productie van bakken (en bakjes) uit kunststof. Denk
hierbij aan grote kratten maar ook de typische blauwe bakjes voor
champignons.149
Stillemans in Anderlecht bestaat al sinds 1928. Ze waren (en zijn
nog steeds) gespecialiseerd in het maken van loden profielen voor
92

glas-in-lood ramen. Die ervaring met profielmaken en extrusie van
zachte metalen lag aan de basis voor de stap, halverwege de jaren
1950, naar het maken van profielen in aluminium en PVC om hun
gamma uit te breiden.150
Nog anderen beschikten over een zekere ervaring en kennis die
hen op een gegeven moment ook aanzette om zich volledig met
de verwerking van kunststoffen in te laten.

Chocoladevorm van MARCO. Collectie Bakkerijmuseum Veurne

In Wilrijk hadden Louis De Brucker en Francis Pluym een bedrijf
dat gespecialiseerd was in matrijzenbouw. Het begon allemaal
toen ze elkaar in Roeselare op de werkvloer van stoommachinefabrikant Sabbe & Steenbruggen leerden kennen. In 1928 maakten
ze samen al stampmatrijzen voor kinderwagens als bijverdienste.
Die matrijzenbouw werd vanaf 1935 hun specialisatie. En wie
matrijzen kan maken, kan met een eenvoudige pers en enkele
zakken perspoeder al gauw experimenteren met het maken van
voorwerpen uit bakeliet. Wat ze uiteraard ook deden, al was het
maar om de matrijzen uit te testen. Het duurde echter tot na de
Tweede Wereldoorlog voor het bedrijf zich ook vol op de verwerking
van kunststoffen gooit. In 1953 verscheen hun eerste productfolder.
Zeven jaar later maakten ze hun eerste brooddoos uit kunststof,
een marktsegment waar DBP vandaag nog steeds sterk aanwezig
is. Een ander succesproduct zijn de typische witte diepvriesdoosjes
met blauw deksel (Alaska). Deze gaan terug op de dozen die DBP
maakte voor roomijsproducent IJsboerke. Toen ze merkten dat vele
mensen thuis die doosjes bewaarden om etensresten in te vriezen,
werd hier een eigen productlijn van gemaakt.

Twee pagina’s uit de productcatalogus van DBP, 1953. Collectie DBP.
Brooddoos gemaakt door DBP, collectie Huis Van Alijn.

93

94

Raoul Thiébaut, die tijdens een vijf jaar durend verblijf in de

evolueerde naar promotiemateriaal en kantoorbenodigdheden

VS gewerkt had bij Industrial Plastics Service en daar alles over

zoals ringmappen en binders.152 In 1959 werd in Destelbergen

de verwerking van glasvezel en polyester geleerd had, zag een

nog Plastimatel opgericht door Léa-Elsa Gevaert en Robert

markt voor auto’s met een carrosserie uit datzelfde polyester.

Gevaert. Het bedrijf werkte allerhande technische oplossingen

Het materiaal is immers licht en corrosiebestendig: twee zaken

uit in PVC, bijvoorbeeld PVC-beugels voor bh’s die de kookwas

waar het koetswerk van auto’s uit deze periode veel ruimte voor

langdurig kunnen overleven.153 Een ander bedrijf, Gevaplast,

verbetering liet. Met zijn ervaring in polyester kon hij aan het

ontstond in Sint-Amandsberg in 1957. De oprichters waren

werk bij Fiberfleet in Aalst, dat bootrompen maakte uit polyester.

ook Gevaerts: dezelfde Robert Gevaert, met Georges Gevaert

Thuis sleutelde hij dan verder aan zijn droom. Van 1958 tot 1965

en Georges Charlent als partners. Ze maakten doppen en

produceerde hij op kleine schaal enkele tientallen auto’s met

sluitingen voor flessen en bokalen, tandwielen, speelgoed zoals

een koetswerk uit polyester en lanceerde ze met de merknaam

dominosteentjes...154

‘Zelensis’.
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Kortom: er bewoog veel in de fifties. Nieuwe bedrijfjes die
Zo kunnen we nog een hele tijd kunststofverwerkers opsommen.

kunststof verwerkten, schoten als paddenstoelen uit de grond en

Didak (°1957) in Grobbendonk richtte zich bijvoorbeeld aanvan-

reeds bestaande spelers breidden het gamma aan kunststoffen

kelijk op het maken van accessoires voor wasmachines,

die ze verwerken tot honderden soorten producten snel uit.155 Die

droogzwierders, radio’s en televisies. Maar ook grote polyester

ontwikkeling zou nog een versnelling hoger schakelen. Omstreeks

tanken. Plastipak (°1948) startte als kleine vinyllasserij,

1961 werd bij Cobenam in Antwerpen de industriële productie

veranderde in 1951 de naam naar Vinya en maakte van

van polyethyleen van lage dichtheid gestart. Cobenam was een

alles: mappen, kaarthouders, parkeerschijven, klemborden,

samenwerking van Petrochim en Union Carbide. 156 Deze partners

menu-omslagen, etuis… In Sint-Denijs-Westrem ontstond in

zochten actief naar nieuwe toepassingen voor bijproducten die

1955 Gandaplast dat kampeermateriaal maakte en gaandeweg

voortkomen uit het verwerken van ruwe aardolie tot benzine,

diesel, stookolie, LPG, kerosine,
bitumen... Met het stoomkraakproces werd van een deel van de
LPG etheen gemaakt, dat op zijn
beurt door toevoeging van druk
en warmte polymeriseert tot
polyethyleen. Al in het eerste jaar
werd voorzien dat er zo’n 15.000
ton PE gemaakt zou worden
volgens het procedé dat door
de Amerikaanse partner geïntroduceerd werd.157 Vandaag is het
de meest gebruikte kunststof in
Europa (en de wereld).158

Advertenties van Didak. Uit BTVK, 1961, 1, p. 134 en 1965, 5, 531
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HET BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR KUNSTSTOFFEN:
EEN BIJZONDERE KRACHTENBUNDELING
In 1959 verscheen het eerste nummer van het Belgisch Tijdschrift
voor Kunststoffen. De redactie en de uitgave van het tijdschrift is
de eerste krachtenbundeling van de drie sectorale organisaties die
zich ook op de kunststofnijverheid in België richtten: de Federatie
van de Chemische Nijverheid van België (nu Essenscia), Fabrimetal
(nu Agoria) en de Belgische Syndicale Kamer voor Kunststoffen. De
leden van de redactie worden gerekruteerd uit de grote spelers
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van de kunststoffensector op dat moment: S.A. D’Arendonk,
Plascobel, Solvay en Solvic, Vynckier, Eternit, UCB-SIDAC ...

Advertentie voor Cobenam, met bovenaan een geschetste
voorstelling van de productie-installatie voor polyethyleen.
Uit BTVK, 3, p. 312

Het editoriaal van het eerste nummer, geschreven door A.

Het tijdschrift was een poging om de eigen belangen opzij te

Guilmot (directeur Federatie Chemische Nijverheid van België),

schuiven en samen de kunststofnijverheid te begeleiden richting

opent met de stelling: “Sinds enkele jaren heeft de kunststof-

meer professionaliteit. Dit wilden ze voornamelijk bekomen door

industrie zijn bestaansrecht verworven. Zijn belang, wiens

het gezamenlijk bekendmaken van de nieuwste ontwikkelingen

evolutie blijft toenemen, omhelst het merendeel van de moderne

en toepassingen in het vakgebied en het informeren over de

technieken.’159

specifieke eigenschappen, kwaliteitstesten en samenstellingen
van verschillende kunststoffen.

Voorheen had elke sectororganisatie afzonderlijk geprobeerd
zoveel mogelijk bedrijven die met kunststof bezig waren aan

En dat was nodig, want heel wat ondernemingen hadden - zoals

te trekken. Want hoe meer leden, hoe meer invloed en hoe

het enigszins diplomatisch omschreven wordt - nog het karakter

meer invloed, hoe meer ondersteuning de sectororganisatie via

van een ambachtsbedrijf. Er was nog niet veel praktijkkennis over

onderhandelingen kon bekomen voor zijn leden. De Federatie van

nieuwe kunststoffen.160 PVC en polystyreen werden soms voor de

de Chemische Nijverheid richtte zich vooral op de producenten

onmogelijkste producten gebruikt, met name in huishoudelijke

van kunststoffen. Fabrimetal richtte zich dan weer vooral op de

toepassingen, met helaas grote teleurstellingen voor de kopers

verwerkers. De twee overlapten elkaar echter soms, en waren ook

ervan. Van kopjes die zacht werden door er hete thee in te gieten

van elkaar afhankelijk. De producenten hebben verwerkers nodig

tot de polystyreenbehuizing van elektrische toestellen, zoals

die hun producten afnemen. De verwerkers hebben omgekeerd

waterkokers, die al snel barsten gingen vertonen en verkleurden.

ook hoge verwachtingen van de producenten wat kwaliteit,
capaciteit en kostprijs betreft.

Al in de eerste nummers verschenen artikels die de basiskennis
over diverse soorten kunststoffen aanscherpten: hoe deze
verwerken, aan welke temperaturen, welke luchtvochtigheid,
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welke extrusiesnelheden...

R. Berghs start bijvoorbeeld met

Dit streven naar normering, dat meteen internationaal gedragen

een uitgebreide, meerdelige en gedetailleerde serie ‘Sélection

werd, was logisch gezien de tijdsgeest. Met het in werking treden

d’une matière plastique adéquate pour une application

van het Verdrag van Rome was in 1958 de Europese Economische

déterminée: cas des matières plastiques injectées et extrudées’.

Gemeenschap ontstaan tussen België, Nederland, Luxemburg,

Een ander onderwerp dat veel aandacht kreeg, was de start die

West-Duitsland, Frankrijk en Italië. Er was al een economische

genomen werd om kunststoffen te normeren, zodat fabrikanten

samenwerking binnen de Europese Gemeenschap voor Kolen en

en verwerkers een uniform systeem hadden om specificaties,

Staal, maar nu werd dit opengetrokken naar alle facetten van de

capaciteiten en verwerkingstechnieken te laten communiceren

economie. En dus ook naar de kunststoffenindustrie.
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met elkaar. Dit denk- en overlegwerk werd uitgevoerd binnen het
internationale technische comité ISO 61. België was één van de
leden die hier actief aan meewerkte.
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EUROPLASTICA 61: EERSTE HOOGMIS VOOR DE
KUNSTSTOFINDUSTRIE IN VLAANDEREN
In de geest van die Europese samenwerking werd een nieuwe
beurs georganiseerd, bedoeld als forum waar de kunststofindustrie uit de EEG zich verzamelt, z’n kunnen toont, handel drijft
en nieuwe samenwerkingen smeedt. Met sectororganisaties uit de
EEG-landen werd overeengekomen om dit evenement afwisselend

De vijf nummers van de eerste jaargang van het Belgisch Tijdschrift

in verschillende landen te organiseren. Als locatie voor de eerste

voor Kunststoffen. Een erg interessante uitgave, alleen al omwille

editie werd gekozen voor Gent. Geografisch gezien vrij centraal

van de advertenties die de kunststofbedrijven erin plaatsen om er

gelegen, aan het kruispunt van de Europese verkeersaders E5

deel van uit te maken en de korte bedrijfsvoorstellingen die er her

(Oostende - Keulen) en E3 (Stockholm - Lissabon). Een buitenkans

en der in gebundeld zijn. (Foto ETWIE)

voor de kunststofbedrijven uit Vlaanderen om zich in vol ornaat te
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laten zien, want er worden bezoekers uit de omliggende landen
en van ver daarbuiten verwacht.
Voorheen was de enige optie voor kunststofbedrijven in
Vlaanderen zelf afreizen of deelnemen aan de vakbeurzen voor
kunststoffen in het Duitse Leipzig, Hannover of Düsseldorf. Of
in Oyonnax in de Franse ‘Plastics Vallée’. Dit waren de plaatsen
waar zij de nieuwste ontwikkelingen, toepassingen en machines
konden ontdekken. Maar voor heel wat kunststofverwerkers was
aanwezigheid op die beurzen (te) duur. Via de sectorfederaties
100

was wel een zekere vertegenwoordiging in een gezamenlijke
stand. Enkel Solvay en een handvol andere grote spelers hadden
een eigen afzonderlijke stand.
Er waren zo’n 481 standhouders die deelnamen aan Europlastica
61, waarvan 83 procent uit de Euromarkt. Zo’n 40 procent van
de standen werden gevuld door verwerkers die hun afgewerkte
producten toonden, 34 procent door producenten die hun aanbod

Zicht op de inkom van Europlastica in het Floraliënpaleis.
Collectie Liberas (fotoalbum Europlastica 1961)

van kunststoffen lieten zien en 26 procent door machineconstructeurs die hun nieuwste ontwikkelingen voorstelden. In de
marge van de beurs waren ook talrijke symposia en congressen.
En er was nog een lokale primeur. Op dat moment studeerden
namelijk de eerste vier technisch ingenieurs in de kunststoffen af
van de eerste hogere opleiding in de kunststoffen, georganiseerd
aan het Belgisch textielinstituut in Gent.
De volledige deelnemerslijst is te vinden in het derde nummer
van het Belgisch Tijdschrift voor Kunststoffen van 1961. Dit
overzicht van standhouders biedt een unieke momentopname
van de kunststofnijverheid in Vlaanderen en België. Sluitend is
het niet, maar er kan redelijkerwijs worden vanuit gegaan dat alle
belangrijke spelers van dat moment ongetwijfeld hun best hebben
gedaan om present te zijn. Dé primeur van een eerste Europese
kunststofbeurs en dat op, relatief gezien dan, een steenworp
afstand! Dat is, hoe je het ook bekijkt, een buitenkans.
Het archief van de beursorganisator IJF-IFOV, dat zich, in
samenspraak met de verschillende comités, ontfermde over de
praktische uitwerking van Europlastica 61 werd (deels n.a.v. dit
onderzoek) begin dit jaar overgedragen aan Liberas. IJF-IFOV
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een non-profit organisatie gevestigd bij het Floraliënpaleis en
organiseert grote beurzen. De wortels van IJF-IFOV gaan terug
op de praktische uitwerking van de allereerste Internationale
Jaarbeurs Vlaanderen in 1946. Dat was toen de eerste officiële
jaarbeurs in bevrijd Europa. Vele andere grote beurzen, zoals de
latere Flanders Technology, Lineart en Estetikabeurzen komen
eveneens uit hun stal.
Het archieffonds omvat naast documentatie over de werking
(bestuursraden, algemene vergaderingen, briefwisseling intern
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en extern, jaarrekeningen... veel materiaal over de organisatie
van de verschillende beurzen. Denk aan openingsspeeches van
notabelen, deelnemerslijsten, beursprogramma’s en vooral veel
beeldmateriaal. Er zitten ook heel wat foto’s in van de standen,
van beursgangers, officiële openingen, van prominente figuren en
politici die te gast waren en opvallende realisaties die de aandacht
trokken. In totaal gaat het om zo’n 17,7 m archief, 27 boeken, 608
affiches, 18.008 foto’s, 69 medailles, 71 audio- en videocassettes,
1 banner, 21 pancartes en 11 objecten163. Momenteel wordt dit
archief gedigitaliseerd om het online beschikbaar te stellen voor
onderzoek.
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