
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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