
 
 

 
 
 
 
 

 

Bakeliet, wie kent het niet 
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Industrieel design en nostalgie komen samen in de tentoonstelling ‘Bakeliet, wie kent het 
niet’. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Amsterdam Bakelite Collection 
presenteert de Kunsthal Rotterdam een historisch overzicht van objecten van bakeliet en 
gerelateerde materialen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zorgt de veelzijdigheid van 
bakeliet voor revolutionaire ontwikkelingen in onder andere telecommunicatie, 
automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart. Te zien zijn objecten zoals foto- en 
filmcamera’s, radio- en TV-toestellen, huishoudelijke artikelen, meubels, gereedschappen 
en speelgoed. Ontwerpen van vijfentwintig vooraanstaande vormgevers onder wie Philippe 
Starck, Friso Kramer en Isamu Noguchi maken deel uit van de tentoonstelling.  
 

 

Bakeliet, een van de meest wonderbaarlijke materialen ooit uitgevonden 
De uitvinding van bakeliet in 1907 door de Amerikaanse chemicus Leo Baekeland (Gent, 
1863-1944) is een mijlpaal in de geschiedenis van de chemie. Deze ‘thermohardende’ 
kunststof — plastic dat hard wordt bij verhitting — wordt voor behuizingen van uiteenlopende 
apparatuur gebruikt en toegepast in de elektrotechniek vanwege zijn isolerende 
eigenschappen. Voorwerpen van bakeliet kenmerken zich veelal door afgeronde vormen, 
waardoor het product gemakkelijk uit zijn matrijs gehaald kan worden. Door grootschalige 
productie én de mogelijkheid om producten fraai vorm te geven, groeit bakeliet wereldwijd 
uit tot hét materiaal van meer dan 1000 toepassingen. Veel producten komen vanaf de jaren 
dertig binnen handbereik van de gewone burger. Vanaf de jaren vijftig verdwijnt het materiaal 
geleidelijk aan uit de belangstelling. Modernere plastics, die kleurrijker en minder 
kwetsbaar zijn, doen hun entree. Bakeliet wordt tegenwoordig nog op zeer grote schaal 
wereldwijd toegepast. China, de Verenigde Staten, Japan en Europa produceren jaarlijks 
miljoenen tonnen, hoofdzakelijk voor industrieel gebruik. Je herkent het niet maar het is er 
wel degelijk, zelfs in je telefoon en in je auto. De vooroorlogse artikelen daarentegen zijn 
begeerde verzamelobjecten geworden. Met de tentoonstelling ‘Bakeliet, wie kent het niet’ 
draagt de Kunsthal bij aan het ontsluiten van verborgen particuliere collecties.  
 
 

 



 

 

Terug naar vervlogen tijden  
De tentoonstelling geeft met honderden producten uit het dagelijks leven een uitgebreid 
beeld van de industriële vormgeving uit de afgelopen eeuw, afkomstig uit de collectie van 
Reindert Groot. De objecten, waaronder typische Art Deco, Bauhaus en Streamline stijlen, 
zijn thematisch ingedeeld naar functie en gebruik — huisraad, van kachel tot koelkast, 
curieuze medische instrumenten, meubilair en kantoorartikelen. Ook zijn zeldzame 
producten zoals reclamemateriaal, originele werktekeningen en matrijzen te zien, 19e 
eeuwse voorlopers van bakeliet en tastbare herinneringen aan de voormalige Zandvoortse 
bakelietfabriek Corodex. Terug naar vervlogen tijden! 
 

Opening zaterdag 17 december, 15.00 uur 

De tentoonstelling wordt zaterdagmiddag 17 december om 15.00 uur geopend door Reindert 
Groot, oprichter van Amsterdam Bakelite Collection. Gelijktijdig worden de tentoonstellingen 
’Uit het leven getekend. Rechtbanktekeningen van Chris Roodbeen’ en ‘Beelder… van J.A. 
Deelder’ geopend, respectievelijk door strafpleiter Inez Weski en Jules Deelder. 
Pers is van harte uitgenodigd bij de openingen aanwezig te zijn. Graag aanmelden via 
communicatie@kunsthal.nl 
 
Foto’s: Snoerschakelaars, internationaal, 20e en 21e eeuw; Inklapbare bureaulamp Lucidus Bloc, Frankrijk, 1944, 
ontworpen door André Mounique, geproduceerd door Société Nouvelle des Etablissements JUMO; 
Speelgoedauto, Engeland, ca. 1930 CODEC; foto’s © Reindert Groot  

 
  

 

 

 

 
 

Over de Amsterdam Bakelite Collection 
De Amsterdam Bakelite Collection — in 1990 opgericht door Reindert Groot (1946), een professionele 
fotograaf en producent — bevat meer dan 4.000  Amerikaanse en Europese objecten. De Stichting 
Amsterdam Bakelite Collection stelt zich naast het beheren van de privécollectie ten doel om kennis 
te bevorderen over bakeliet en de geschiedenis ervan. Daarnaast richt de stichting zich op toegepaste 
kunst, vormgeving en onderzoek, gerelateerd aan thermohardende kunststoffen. 
www.amsterdambakelitecollection.com 
 
Over de Kunsthal Rotterdam 
De Kunsthal Rotterdam is een van de toonaangevende culturele instellingen in Nederland, gelegen in 
het Museumpark in Rotterdam. Ontworpen door de beroemde architect Rem Koolhaas in 1992, biedt 
de Kunsthal zeven verschillende tentoonstellingsruimtes. Jaarlijks presenteert de Kunsthal een 
gevarieerd programma van circa 25 tentoonstellingen. Omdat er altijd meerdere tentoonstellingen 
tegelijk te bezichtigen zijn, biedt de Kunsthal een avontuurlijke reis door verschillende werelddelen en 
kunststromingen. Cultuur voor een breed publiek, van moderne meesters en hedendaagse kunst tot 
vergeten culturen, fotografie, mode en design. Bij de tentoonstellingen wordt een uitgebreid 
activiteitenprogramma georganiseerd.  
Volg de Kunsthal op www.kunsthal.nl I Facebook I twitter I Youtube I Instagram 

> Voor meer persinformatie en/of fotomateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de Kunsthal Rotterdam: 
Mariëtte Maaskant, t. +31 (0)10-4400323;+31(0)6-14437789; Sabine Parmentier, t. +31 (0)10-4400321; communicatie@kunsthal.nl 
> Bij publicatie graag vermelden: info 010-4400301, www.kunsthal.nl,  
openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur,  
zon- en feestdagen 11.00 - 17.00 uur 
 Volg de Kunsthal op www.kunsthal.nl I Facebook I Twitter I Youtube I Instagram 
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