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VOM 50 JAAR

Hoe het allemaal begon 

Raf Debie van NV Bekaert heeft het ini-

tiatief genomen om tot de oprichting van 

een vakvereniging voor bedekkingen van 

metalen te komen. Op dat ogenblik was 

er - naast verzinkerijen voor draad - bij Be-

kaert ook een elektrolyse-afdeling, geleid 

door Willy Libbrecht. Willy was dan ook 

onmiddellijk bereid om tot het bestuur 

toe te treden. 

Bovendien was er in dit jaar 1971 ook 

reeds de Wet op de Bescherming van de 

Oppervlaktewateren. En, cyanidehouden-

de en zure afvalwaters moesten geneu-

traliseerd worden. In de Bekaert-vestiging 

van Aalter was er in die tijd een zuiverings-

station.

Willy nam dan ook het initiatief om een 

cursus afwaterbehandeling te schrijven, en 

bezoeken aan het waterzuiveringsstation 

van Aalter voor de VOM-leden te organi-

seren.

In die beginjaren was zijn echtgenote Ce-

cile de secretaresse van de VOM en werd 

-

vegemse boekhouder aangesproken.

In 1971 kwam ik als consultant in dienst 

bij NV Bekaert-Stanwick, en samen met 

o.m. Willy Libbrecht, Michiel Laevens van 

het laboratorium en Paul Tuts van Bekaert 

Engineering werden er voor verschillende 

industriële sectoren afvalwaterstudies uit-

gevoerd, in de eerste plaats vooral gericht 

op waterbesparingen. Spoeleconomie in 

de galvanische industrie was hierbij een 

speerpunt. Samen met het toenmalige 

Fabrimetal, nu Agoria, hebben we in alle 

Belgische provincies lezingen hierover ge-

organiseerd.

Hierdoor kwam ik bij VOM terecht, en tij-

dens de eerste lustrumviering van VOM in 

1976, georganiseerd in een restaurant van 

Bekaert, werd ik verkozen als bestuurs-

lid. Tot mijn eigen verbazing kreeg ik ook 

de functie van penningmeester. In die tijd 

was Jean Heylen voorzitter in opvolging 

van Raf Debie. Wellicht was mijn bijscho-

ling Bedrijfskunde de aanleiding om de 

te vertrouwen. Maar het eerste boekjaar 

mocht ik wel beginnen met een verlies 

van 190.000 Belgische franken, snel omge-

rekend +/- 5000 euro!

Uitstaande betalingen werden gerappel-

leerd. Bedrijven melden mij zelfs dat naast 

de gerappelleerde facturen, nog meer 

facturen van VOM niet betaald waren. 

Het werd dringend om boekhouding en 

secretariaat samen tot een betrouwbaar 

beeld van de situatie te brengen. Maar, één 

jaar later kon een positief jaarresultaat van 

ongeveer 180.000 BEF, pakweg +/- 4800 

euro, gerapporteerd worden.

-

ter kreeg ik de bijnaam van “Erik l’avare”, 

omdat ik steeds de inkomsten aan de lage 

kant budgetteerde, en de uitgaven aan de 

hoge kant. Bovendien wilde ik tijdens de 

bestuursvergaderingen steeds een verkla-

ring voor eventuele afwijkingen, naast het 

vastleggen van de vereiste corrigerende 

maatregelen.

Maar, heeft het realiseren van reserves niet 

toegelaten om een eigen vakblad VOM-in-

fo te lanceren, en de uitbreiding naar Wal-

lonië te realiseren? 50 jaar later zijn deze 

initiatieven uitgegroeid tot steevaste pijlers 

binnen het VOM gebeuren.

Als ik terugdenk aan mijn 25 jarige loop-

baan bij VOM, ben ik veel personen enorm 

dankbaar: voorzitter Rob de Bleyser,  se-

-

genoot André Brouwers. Ook de immer 

Kazandijan. In de moeilijke jaren van VOM 

mogen ook Marc Gerrits, toenmalig di-

recteur Chemetall en Marc De Bonte als 

rédacteur, voorzitter en chemicus niet ver-

geten worden. 

Maar ook het groot aantal bestuursleden 

die zich zonder vergoeding ten dienste 

stelden van de vakvereniging VOM. Hun 

namen ben ik vergeten, echter niet hun 

inbreng en de verantwoordelijkheid die zij 

opgenomen hebben. Want zij hebben het 

mogelijk gemaakt dat VOM nu het 50-jarig 

bestaan mag vieren.

Erik Dejaegher
Erelid VOM
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