
Overlijd^vwfVece^ 

Wij melden U met droefheid het overlijden van één van de 
stichters van onze Kring, oud-bestuurslid, oud-redacteur en erelid 
LeoVandewiele, in Lochristieop 16 juli 2004. 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, 
vond plaats op 23 juli 2004. In naam van het Bestuur van de Kring 
werd door ons bestuurslid Guy De Munck een rouwrede 
uitgesproken: 

Goede en wijze vriend Leo, 

Zoals beloofd zijn we hier met velen naar deze kerk 
gekomen om u een laatste groet te brengen. 

Alhoewel je ons steeds had voorgehouden minstens 102 
jaar te willen worden, ben je vorige vrijdag blijkbaar van 
gedacht veranderd en stil van ons heengegaan. 

Was je van oordeel dat je je taak meer dan voldoende had 
volbracht, of had je een geheime afspraak met dat andere 
erelid van de Kring voor de Geschiedenis, Jope van Gelder, 
die zondag overleed en waarvoor je zulke grote 
bewondering had om zijn uitgebreide bibliofiele kennis; 
maar die ook u grenzeloos bewonderde om uw eruditie op 
het vlak van de geschiedenis van de farmacie. 

Want Leo, j i j hebt de apothekers in dit land een geweten 
geschopt, een farmaco-historisch geweten. Immers de 
apothekers waren in de jaren vijftig meer met materiële 
beslommeringen bezig dan met geschiedenis en waren hun 
rijk verleden aan hetverloochenen. 

U was het die in 1 950 in Vlaanderen mee aan de basis lag 
van de stichting van de Kring voor de Geschiedenis van de 
Farmacie in Benelux, uw levenswerk. Binnen die Kring heb 
je vele bestuursfuncties bekleed en heb je er altijd op 
toegekeken dat daar op een wetenschappelijke manier aan 
studie van de geschiedenis werd gedaan. Maar het mocht er 
ook ongedwongen en wat meer Bourgondisch aan toegaan, 
want j i j genoot van het leven, en niet tegenstaande de 
tegenslagen die zoveel goed menende Vlamingen moesten 
ondervinden na de oorlog, bleef j i j de goedlachse verteller 
die op een leuke wijze de meest ernstige zaken kon 
meedelen. Je genoot van uw rijke collectie boeken, die je 
later ve i l ig onderbracht in een command i t a i r e 
vennootschap, van je eigen farmaciemuseum aan de 
universiteit, je genoot van spijs en een goed glas wi jn, van 
een goed gesprek en van cultuur in de ruimste zin van het 
woord. Je was een toonbeeld van werkkracht en 
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aanstekel i jk enthousiasme, van taaie wi lskracht, 
volharding en idealisme.. 

Zo ben je gedurende meer dan 60 jaar onuitwisbaar 
aanwezig geweest tussen ons als apotheker, als historicus, 
als vriend. Uw naam zal vooralti jd verbonden blijven met de 
farmaciegeschiedenis. Ook internationaal genoot je een 
wijdvermaarde bekendheid en de erkenning van uw grote 
verdiensten resulteerden in het erelidmaatschap van 
tientallen binnen- en buitenlandse verenigingen en het 
toekennen van een groot aantal onderscheidingen. 

En dan heb ik nog niets gezegd over de 16 boeken die je 
vanaf 1954 publiceerde, samen met 275 artikels in 
tijdschriften en een 100-tal boekbesprekingen. Uw boek 
"Geschiedenis van de farmacie in België" is het enige 
vo lwaard ige s tandaardwerk dat we over onze 
farmaciegeschiedenis in België bezitten. 

Je had ook een enorme voorliefde voor uw illustere 
voorganger Peeter van Coudenberghe, die je weer voor het 
voetlicht plaatste, nadat hij jarenlang letterlijk en figuurlijk 
onder het stof lag begraven en je beleefde een uiterste 
voldoening wanneer zijn standbeeld in 1996 in de 
Plantentuin te Antwerpen werd heropgericht, een 
standbeeld datje een beetje als het uwe beschouwde. 

Leo, uw werk is onuitwisbaar en in uw vele geschriften 
zullen we u nog dikwijls ontmoeten. Uw werk zal in de 
toekomst een bron van studie en wijsheid zijn. Want wie 
schrijft die blijft en je bent pas dood wanneer je echt 
vergeten bent. 

Namens het bestuur en de leden van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Farmacie in Benelux en namens alle 
Vlaamse apothekersverenigingen bied ik aan de familie 
Vandewiele onze gevoelens van oprecht medeleven aan. 

Vaarwel trouwe vriend en leermeester van zovelen. 

Guy De Munck 

Lochristi 23 jul i 2004 

Nota: in volgende Bulletin zal ruim aandacht besteed worden aan 
ons verdienstelijk lid. 

Ons wordt het overlijden gemeld van ons lid mevrouw 
Marie-Paule Smeets, uit Heers (Vechmaal), in de maand juli 
2004. 
De Kring biedt aan de familie haar gevoelens aan van medeleven. 
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