
POSTHUME OVEKUAMVIGim VAN 
VE MEDAILLE CAKMEU EKAbJCES (MAVKIV) 
AAhJ VU. APK. LJ. VANVEWIELE (f 2004) 
TE MECHELEN (DP 9 OKTOBEK 2005. 
Toespraak door Prof. Dr. Christian De Backer, 
Lid van de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie. 

Prof. Dr. apr. Maria del Carmen Francés Causapé is professor aan 
de Universitad Complutense de Madrid, en bezet als titularis de 
leerstoel Geschiedenis van de Farmacie en Farmaceutische 
Wetgeving, dit in het Departement van Farmacie en Farmaceutische 
Technologie van de Faculteit Farmacie. 

Zij is tevens lid van de Koninklijke Nationale Academie voor 
Farmacie te Madrid en heeft sinds de jaren '80, talrijke boeken en 
artikelen op haar naam staan. Zij is promotor van verschillende 
doctoraten en was geruime tijd voorzitster van de Académie 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie, tot 2001, voorafgaande 
Prof. Dr. W.-D. Müller-Jahncke (Univ. Heidelberg). 

Professora Carmen Francés Causapé stichtte in 1998 een jaarlijkse 
ereprijs van 300 euro (The "Carmen Francés" Award on History of 
Pharmacy) toe te kennen aan de houders van een doctoraat op het 
gebied van de geschiedenis van de farmacie. 

Ook een andere distinctie heeft zij gecreëerd door het instellen van 
een Medaille van Verdienste in Geschiedenis van de Farmacie. 
Deze is bestemd voor het geheel van het wetenschappelijk werk van 
een belangrijke personaliteit op het gebied van de geschiedenis van 
de farmacie. 

Met deze medaille heeft zij terecht het oeuvre van wijlen Dr. apr. Leo 
Jules Vandewiele (1910 - 2004) willen eremerken, waarvoor wij haar 
van harte dankbaar zijn. Thans zal deze medaille postuum 
aangeboden worden aan Dr. Apr. Leo Jules Vandewiele in persoon 
van zijn dochter Bea Leroy Vandewiele. Ik ben gelukkig, mevrouw, 
Leroy, dierbare Bea, u deze medaille in naam van de schenkster, 
professora Maria del Carmen Francés Causapé, hier plechtig tijdens 
de bijeenkomst van de Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie te Mechelen, te mogen overhandigen. 

****** 

De uitreiking van de medaille (of penning, zo men wil) ging gepaard 
met de overhandiging van een oorkonde Diplôme Médaille Carmen 
Francés, verleend te Endinburg 23 June 2005 en ondertekend Prof. 
Dr. Carmen Francés. 
De zwaar in de hand liggende bronzen medaille vertoont aan de 
voorzijde in het veld een vrouwenhoofd, licht naar links kijkend met 
een klimmend opschrift: EN HISTORIA DE LA FARMACIA AL 
MERITO. De keerzijde stelt het zaadhuis van een papaver voor. 
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Opschrift in het veld: MEDALLO / M.C.F. Onderaan klimmend 
omschrift: MADRID 1998. De medaille is gegoten. 
De kunstenaar die de medaille goot is de Fransman Philippe Arnault 
(jaargang 1957) een gediplomeerd leerling van de Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Paris. Hij was van 1982 tot 1984 pensionaris de la 
casa de Velasques de Madrid. 

Terloops wijs ik hier op de medaille die de 70-jarige Dr. L.J. 
Vandewiele in 1981 verkreeg van de A.P.B, als hoofdredacteur van 
het Farmaceutisch Tijdschrift voor België (1970-1981 ) en waarop hij 
afgebeeld staat, opgenomen door mijn collega André Despretz (t) in 
diens boek Academia Gandavensis in Nummis. Penningen die 
betrekking hebben op de Gentse Universiteit. Met medewerking van 
R. Blansaer, C. Dekesel, G. Dewulf. Universiteit Gent. Uit het 
Verleden van de RUG Nr. 39. Red. K. De Clerck (Gent, Numismatica 
Gandavensis, 1997) pp. 131-132. De medailleur was David Lorein 
(jaargang 1925). Leo Vandewiele verkreeg toen bij zijn verjaardag 
ook een Liber Amicorum. 
Nog te vermelden zijn volgende verkregen eretekens die ik uit zijn 
eigen curriculum vitae haal: Medaille van verdienste van het 
Oostvlaams Apothekersgild (KOVAG), 1957 ; de Ferchl-medaille 
(Oostenrijk) ; de Schelenz-Plakette (Duitsland) ; Urdang-medaille 
(VSA) ; Medaille van de Accademia Italiana di Storia della Farmacia ; 
Erepenning van de Rijksuniversiteit Gent. 

Prof.Dr.Chr.DeBacker. 
Sint-Martens-Latem 
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