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BERNARD MATTELAER (2/4/1922 - 3/6/2007) 

Op 31 maart 2007 vierde de apothekersfamilie Mattelaer nog het 100-jarige bestaan van de 
Apotheek Mattelaer in de Voorstraat in Kortrijk (B) met een Academische zitting in het Stadhuis van 
Kortrijk, gevolgd door een receptie. Een massa vrienden, kennissen en sympathisanten van 
Bernard ontmoetten toen een gelukkige collega, die echter duidelijk de tekenen van een zeer druk 
leven vertoonde. Jarenlange rugproblemen hadden hem bovendien afgemat, maar hij ontving "zijn" 
genodigden op "zijn" dag met een dynamisme en levenslust zoals we hem altijd gekend hebben. Hij 
was fier en tevreden dit nog meegemaakt te hebben. Nu was het genoeg geweest: amper twee 
maanden later mochten we afscheid nemen van een innemend mens. 
Dat Bernard minstens twee keer geleefd heeft mag blijken uit de opsomming van de verenigingen 
waarbij hij in verschillende functies actief was, en niet zelden als voorzitter: Académie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie, Algemene Pharmaceutische Bond, Kerkfabriek van de Sint
Maartenskerk, Koninklijke Apothekers Vereniging Kortrijk, Kring voor de Geschiedenis van de 
Farmacie in Benelux, Orde der Apothekers, Probus, Sodiap, Voorzorg kas van Apothekers. 
Met een ongekende werkijver, het doorzettingsvermogen van een echtWestvlaams trekpaard, een 
aanstekelijk enthousiasme heeft hij zich telkens met hart en ziel vastgebeten in de taak die hij in 
iedere vereniging moest vervullen. Collega's en vrienden waren telkens onder de indruk van zijn 
gedrevenheid en inzet voor het beroep van apotheker, op nationaal en internationaal gebied, ook 
wanneer het louter over ontspanning ging in verband met geschiedschrijving of voor de hobby bij 
het verzamelen. 

De wereld van de Farmacie, in binnen- en buitenland zal zich Bernard herinneren als een goede 
vriend, een vaderlijke raadgever, een enthousiast werker en een zalige genieter ..... . 

Bedankt Bernard dat we deel mochten uitmaken van uw 
vriendenkring. 
Aan de familie bieden we onze gevoelens aan van medeleven, met 
de gedachte aan Bernard: "je bent niet echt dood, moet je weten; 
dood ben je pas als je bent vergeten." 

Bernard Mattelaer (1922-2007) 

Pendant la guerre Bernard était un hóte fort apprécié de mes 
grands-parents Briers à Pellenberg. Etudiant à Louvain plutót 
affamé il venait y dévorer d'énormes platées d'omelettes au lard, 
suivies de crêpes, spécialité de la maison. Outre son appétit 
phénoménal de student il avait déjà la parole facile avec un accent 
flandrien inimitable. Les petits écoliers dont j'étais se pamaient 
d'admiration et de curiosité devant un cousin si sympathique 
accaparant toute l'attention. C'est dans ce même milieu qu'il vint 
plus tard nous présenter la plus belle des cousines, Renée, sa future 
épouse. 

Les années passèrent et vers 1978 il me demanda de faire partie du Cercle Benelux dont il était 
secrétaire depuis 1970. lntéressé par l'histoire de la profession, je fus plongé dans un immense 
vivier de savoir et de connaissances les plus diverses. Comment concilier une vie active de 
pharmacien, une grande familie et ses loisirs, et Ie Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie ? 
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Bernard montrait l'exemple en cumulant les activités les plus différentes avec un sens aigu des 
relations publiques, de la conciliation, de l'amitié et du bonheur de vivre. Comme secrétaire et 
comme président du Cercle il était un lien fort avec Ie monde de l'histoire de la pharmacie, 
participants aux congrès internationaux , cheville ouvrière des réunions avec la S.H.P. ou les 
pharmaciens luxembourgeois et rhénans. 

Nous penserons beaucoup à tai, Bernard, au cours de réunions ou ta mémoire restera honorée par 
tes amis et enfants spirituels comme elle l'est par ta familie et tes nombreux descendants. 
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