Louis Vyncke

Er was eens een pientere dorpssmid…
1885 - 1940

‘Warning. You are now entering
the territory of Vyncke’,
waarschuwt het infobord als we
de imposante inkomhal van
Vyncke in Harelbeke betreden.
The Vyncke territory? Grootvader
Louis, de grondlegger, zou nogal opgekeken hebben
bij zoveel bravoure. Alhoewel. De smid uit Gullegem
was bij de pinken. ‘Hij bouwde voor de vlasindustrie
stoomketels om tot warmwatergeneratoren die op
goedkoop vlasafval en niet op dure steenkool
functioneerden’, vertelt ons Dirk, zijn kleinzoon.
Louis Vyncke leert de stiel in Brugge. Hij trouwt
met zijn nicht Flavie en gaat aan de slag als
hoefsmid in Kortrijk waar ze hem betalen ‘per
paardenhoef’. Daar ben ik vet mee, denkt Louis
en hij probeert het even in Bissegem. Maar
werken in loondienst zint hem niet. Hij droomt
van een eigen smidse en op zijn 27ste is ’t
zover. In Gullegem, op ’t Hooge. Eindelijk zijn
eigen baas.
Twee jaar later breekt de ‘Groote Oorlog’ uit.
Louis moet naar ’t front. Ondertussen brandt in
1915 zijn smidse af. Brute pech. Maar Louis
geeft geen krimp. Als hij ongehavend en een
tikkeltje Vlaamsgezind na de oorlog afzwaait,
trekt hij naar Frankrijk. Weer in loondienst. Hij
bekwaamt er zich verder in de metallurgie en …
spaart. Al die jaren rooit Flavie het alleen. Om te
overleven maakt ze koffiemolentjes. Terug in
Vlaanderen koopt onze ervaren hoefsmidmetaalbewerker met zijn gespaarde
goudstukken aan de

kassei in Gullegem een
nieuwe smidse.
En ’t gaat goed te lande. Er is
werk voor wie ’t werk wil
zien, weet onze smid en hij
ontdekt het gat in de markt.
Langs de Leie leeft de vlasindustrie op en de
‘roterijen’ smeken om warm water. Ja, Louis
vindt de oplossing. Afgedankte stoomketels
bouwt hij ingenieus om tot warmwatergeneratoren, die op vlasafval draaien. Goedkoop
en proper. ‘Met minder, meer.’ Lang voor items
als win-win en groene energie het doen, brengt
Louis ze tot leven. 101 jaar geleden.
De zaak floreert en Louis bouwt er een
dynamisch bedrijfje rond. Een metaalverwerker
die niet alleen ketels bouwt maar ook machines
voor de vlasvezelbereiding. Louis’ jongensdroom
is een levensdroom geworden. Een droom die
voortijdig wordt afgebroken. Hij bezwijkt net voor
de Tweede Wereldoorlog aan een longziekte.
Het geheim van het bedrijf? Het West-Vlaamse
‘jeunen’. Een ‘Vynckeneer jeunt zich’. Wereldwijd!

Vandaag pionieren de nazaten van de vierde
generatie eigenzinnig verder. Vyncke
Energietechniek in Harelbeke levert nu
wereldwijd Vlaamse spitstechnologie, om
biomassa en afval om te zetten in groene
energie.
Vanuit Brugge opereert het studiebureau
Ingenium, dat een voortrekkersrol speelt, om
gebouwen met radicale ingrepen op termijn
CO2 neutraal te maken.
En ook BTS en Vymetal uit het
Kortrijkse worden geleid,
jawel, door een Vyncke.

