
Na een tragisch ongeval te Meise op 31 oktober 2012, 
is van ons heengegaan collega 

Hubert van den Branden 

Lidste Pap,~ 

Jou\\ pkitsc heengaan net voor je pensioen. heen ons allemaal 
dîr;p geschokt. Je ha<l oog zoveel dingen te ICKh'-t!O en ic doen. 
Je inzt!t Hmr je beroep en al jouw andt'.'re activiteiten \.\'as 
grenzeloos en mei rnllc overtuiging. Weel dat we Mama zullen 
omringen met dezclfdè onvoorwaarddijke liefde. zoal$ jij die 
steeds gegeven hebt. fkt was een eer om n;m jouw zijde te 
mogen leven. 1 let ga je goed daarbo,c11. 

Zwaar aangedaan door dit verlies van een erg 
sympathieke en gewaardeerde collega, voelt de Kring 
innig mee in de rouw die de familie treft. 

De familie Mattelaer (Kortrijk) meldt ons het plotse overlijden van 
mevrouw Renée Mattelaer-Blancke, weduwe van ons erelid en oud
voorzitter Bernard Mattelaer. 

Zij was een zeer geïnteresseerde deelneemster aan alle congressen 
waarop we haar herinneren als een gemoedelijke dame, die voor ieder 
een gepast woord over had en een handje toestak waar het nodig was. 

In naam van de leden betuigt het bestuur van de Kring zijn gevoelens aan 
van christelijk medeleven. 

Andries Deelstra, zoon van ons lid prof. Hendrik Deelstra. 

Hendrik Deesltra schrijft: 

"Dinsdagavond 30 oktober te 23 uur kwam de politie ons meedelen, dat mijn enige zoon (47 jaar) 
overleden was te Puurs. 

Ik heb onmiddellijk met zijn echtgenote gebeld en zij moest dat bevestigen: 's avonds tijdens het 
joggen heeft hij een hartstilstand gehad en is op de grond gevallen tot iemand hem vond, op 
slechts 400 meter van zijn huis. 

32 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 63 Nr 124 2013 



Hij werkte in Martinique voor Total, waar Andrik, hoofd was van de financiën voor de Antillen. Hij 
moest in het hoofdkwartier te Parijs verslag uitbrengen en zij hadden dan enkele weken tijd om in 
België te zijn. 

Zij zouden ons nog komen opzoeken, maar de echtgenote moest nog een operatie ondergaan en 
And rik had gezegd, dat zij met ons contact zouden opnemen na de operatie ... 

Dat zal nu niet meer gebeuren! Het is een groot verlies! 

Rest ons de herinnering aan een zoon waar ik fier op was: knap, intelligent, ingoed, eerlijk, 
hartwerkend en een trouwe echtgenoot. Het is waarschijnlijk het harde werk en de stress die hem 
het leven gekost hebben." 

Het bestuur biedt onze collega en de familie zijn diepste gevoelens aan van medeleven. 

Mevrouw Martine de Wilde, levensgezellin van ons lid Charles Libert, meldt ons 
het overlijden van Charles op 20 april 2013 te Moeskroen. 

Charles versterkte de bestuursploeg in 2002 als onze afgevaardigde bij de 
Societas lnternationalis Pharmaceuticae Historiae, {International Society for 
the History of Pharmacy - ISHP) waar hij toen lid werd van het "Executive 
Committee", om eronze belangen te behartigen . 

. 
Hij is werkzaam geweest als directeur bij UCB en Solvay, en interesseerde zich vooral voor de 
geschiedenis van die farmaceutische industrie, waarover hij menigmaal een lezing hield tijdens 
een congres. Hij organiseerde voor de Kring een congres in Lille en was ook Managing Editor van 
de News Letter van de ISHP. Met zijn vlotte welsprekendheid en vastberadenheid wist hij vaak 
animo te brengen tijdens discussies in het bestuur. 

Dank Charles voor al je bijdragen ! We zullen je herinneren als een minzaam persoon met veel 
doorzettingsvermogen. Een levensgenieter en een aangename tafelgenoot die geanimeerd over 
alles en nog wat kon meepraten. 
De laatste jaren wilde de gezondheid niet mee, maar het versje op je overlijdensbericht spreekt 
boekdelen: 

De Kring deelt in de rouw die de families treft. 

Zijn leven was mooi en rijk 
De ziekte lang en ongenadig ... 

En er kwam geen klacht over zijn lippen. 
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Een hommage aan collega HUBERT VAN DEN BRANDEN 

Een gevuld maarte kort leven. 

Toen we op Allerheiligen vorig jaar het dramatisch bericht binnenkregen hadden we een reactie van 
ongeloof en onmacht: Hubert was de avond daarvoor fataal verongelukt toen hij huiswaarts reed 
van zijn apotheek. 
Ondertussen zijn er lange wintermaanden overgegaan maar het ongeloof blijft. 
Wat zou Hubert nog kunnen realiseren: op beroepsvlak, maatschappelijk, vrije tijd? 
Zijn interesses strekten zich uit op vele vlakken: geschiedenis, aardrijkskunde, politiek en deze 
gebieden in de breedste en diepste zin van het woord. 
Met zijn eigenzinnig registratiesysteem hield hij alle informatie en gegevens nauwgezet bij om het 
later zo nodig te raadplegen. 
Uiteraard waren boeken zijn grote passie, een passie die we overigens deelden: toen we samen op 
pad waren ter gelegenheid van één of andere geschiedenisbijeenkomst stapten we zonder veel 
afspraak vooraf een boekhandel binnen: was het nu in Berlijn of Wenen, Lier of Gouda. 

Hubert is geboren in Malderen (Vlaams-Brabant) op 15 november 194 7 als enige zoon van dokter 
en mevrouw Van den Branden-De Loof. 
Na de lagere school in zijn geboortedorp volgt hij de Grieks-Latijnse opleiding aan het O-L
Vrouwcollege in Antwerpen. 
Zijn apothekersstudie voltooit hij feilloos aan de toen nog Rijksuniversiteit van Gent, waar hij zich 
tevens specialiseerde in de farmaceutische technieken. 
In 1972 treedt hij in het huwelijk met Bernadette Nijs en samen hebben ze één zoon lgnace. 
Hubert had zijn eigen apotheek sinds 1971 tot 31/10/2012 in De Wandstraat in Laken, een 
noordelijke voorstad van Brussel met het koninklijk paleis op haar grondgebied. 
Al lachend werd Hubert dan ook "fournisseur de la cour" genoemd waarop hij prompt een hele 
argumentatie voor en tegen klaar had. 
Al vlug werd hij ook plaatsvervangend lid in de Bondsraad vanAPB, voorzitter van de Federatie van 
"Apothekers van Brussel" en voorzitter van de Koninklijke Farmaceutische Kring van Schaarbeek, 
Laken, Neder-over-Heembeek, Evere en Haren, zeg maar de noordoost rand van Brussel. 
Bovendien was hij effectief lid van het Comité voor geneeskundecontrole en beperkte kamers van 
het RIZIV. 
Maar ook op sociaal vlak had hij zijn verdiensten: stichter van het Brussels Overlegplatform 
Thuiszorg, stichter van de vzw Soin chez Soi, de realisatie van een voordrachtencyclus Thuiszorg, 
voorzitter van Katholiek Onderwijs Brussel Noord, voorzitter kerkfabriek van de Christus-Koning 
parochie te Laken enz. 
Veel van deze mandaten bekleedde Hubert 20 jaar en langer. 

Laat deze korte vogelvlucht van een overgevuld leven van een studiegenoot, van een collega, van 
een compagnon de route, van een vriend, laat dit beeld een blijvende hommage zijn aan Hubert. 

Romain Van Hautekerke 
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