
Onverwacht en bedroefd namen we op 26 december afscheid van ons trouw lid en innemende 
collega Leonard De Causmaecker (Lokeren). 

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar en staat in ieders herinnering gegrift als een zeer 
vriendelijk en dienstbaar apotheker met een uiterst brede kennis en interesse. Een aangename 
gast op onze congressen die hij zonder onderbreken meemaakte vanaf de stichting van de Kring in 
1950. We genoten steeds van zijn lezingen die uitmuntten door correcte informatie na diepgaand 
onderzoek. 

De Kring verliest hiermee een pionier en een voorbeeld voor wat betreft het onderzoek in de 
geschiedenis van de farmacie. 

Vaarwel Leonard. 

Ons laatste vaarwel, adieu, 

Gesplitst in "á Dieu ", 

Toevertrouwd aan God, 

Daar ligt onze ultieme dankbaarheid in besloten. 

(Leonard De Causmaecker) 

De Kring betuigt hierbij zijn medeleven aan de rouwende families. 
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In memoriam Leonard De Causmaecker (1921-2013) 

"Wij komen nog eens bij jullie zitten want we hebben nog niet kunnen praten" 
Met deze woorden zetten Mi mie en Leonard zich bij ons aan tafel tijdens de afscheidslunch van het 
najaarssymposium inArnhem (september2013). 
Zoals steeds was Mi mie bezorgd over haar en onze kinderen, over de maaltijd van Leonard waar zij 
dan ook voor zorgde aan het buffet. 
En eetlust had Leonard, daar waren wij getuigen van. 

Maar spijtig genoeg kregen we enkele maanden later het verassende bericht van zijn overlijden. 
Een curriculum opstellen benadert een doctoraatsstudie, daarom beperk ik me tot enkele 
persoonlijke herinneringen en anecdotes. 
Zoals de scene hierboven die hen beiden zo typeert. 

Een gesprek met Leonard was steeds putten uit de toverketel van Panoramix: de juiste historische 
en cultuurhistorische feiten, antwoorden en verbanden kwamen uit zijn mond. 
Hoewel zijn uitspraak de laatste jaren wat onduidelijker was geworden bleef hij na bijna elke lezing 
een op- of aanmerking of toelichting ~even voor de auteur op zijn eigen, steeds beminnelijke wijze. 
Hij kwam nooit over als pedant of welwetend maar als mentor voor anderen, als raadgever puttend 
uitzijn erudiete bagage, als homo universalis. 

Ik herinner me Leonard nog op een internationale bijeenkomst van de Geschiedenis van de 
Farmacie die toen doorging in Griekenland ergens in de jaren '80. 
Nadien was er een rondrit door de Peloponnesos en wij bezocht een amfiteater; misschien was het 
Olimpia, Epidauros of toch nog elders. 
Ik zie Leonard nog staan in het midden van het theater terwijl hij met krachtige stem verzen uit de 
lleas van Homeros declameerde: uit het hoofd en in het Grieks alsjeblief. 
Als ik me nog goed herinner was het de scene waar Achilles door een pijl in de hiel getroffen werd: 
de gutturale klanken van het oude Grieks evoceerden de doffe inslag van de pijl. ..... 

Onlangs sprak ik met een collega, ook afkomstig uit Lokeren en nu pensioengerechtigd. 
Hij vertelde spontaan: Leonard was een man met groot aanzien in Lokeren en ik herinner mij toen ik 
als kleine jongen een flesje ether moest gaan halen in zijn apotheek, dat hij de kurk er goed 
opdrukte en met een touwtje vast maakte aan het flesje ........ . 

Het is ook de gelegenheid enkele catalogi en gedenkschriften uit de kast te halen. 
In het Gedenkboek 50 jaar AVW (Apothekers vereniging van het Waasland) zien we Leonard 
verschijnen in 197 4 als eerste ondervoorzitter van het bestuur met de vermelding "een vernieuwd, 
jong bestuur kreeg de leiding in handen" 
Wat verder lezen we : "op 26 mei ( 1987) hield coflegaDe Causmaecker een lezing: Alchemistische 
interpretatie van de gravure van Durrer: Melancholia" 
Dit was Leonard op zijn best: pure et simple. 

Verder vond ik het Artistiek farmaceutisch testimonium "int soete lant van Waes" ter gelegenheid 
van het twintigjarig bestaan van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in Benelux, 
aangeboden bij de najaarsvergadering van de Kring te St. Niklaas op 24 en 25 oktober 1970. 

Als lid van het bestuur en als lid van de Kring speelde Leonard in deze publicatie en tentoonstelling 
ongetwijfeld een sleutelrol. 
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Dan hebben we nog: Uit de oude apotheek, "wat Antwerpse apothekers bewaarden." Een 
catalogus van de tentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar Apothekersvereniging van 
Antwerpen (1985). 
Organisatiekomitee o.a. L. De Causmaecker, voorzitter G. De Munck. 

Publicaties en lezingen in de Kring, de eminente privé-collectie van aardewerk, majolica en brons 
zijn dan nog items die we in de rand vermelden maar die wezenlijk hebben bijgedragen aan de 
studie, de werking van de Kring en een stimulans waren voor jonge collegae die een affiniteit 
hadden en hebben voor geschiedenis, kunst, farmacie en de wisselwerking tussen deze 
domeinen. 

Leonard, je hebt door je eruditie en werklust velen de ogen geopend voor het historische en 
artistieke in ons toch al zo gevarieerd beroep. 

VALE, 

Romain Van Hautekerke 
5-1-2014. 
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In Memoriam Apotheker Leonard De Causmaecker. 

Na een korte ziekte is op tweede Kerstdag 2013 onze vriendelijke collega Leonard De 
Causmaecker uit Lokeren overleden. Bij het feest van het licht heeft hij het eeuwige licht mogen 
aanschouwen. Niettegenstaande zijn hoge leeftijd was hij tot de laatste dag nog actief in de 
apotheek. Hij had kleinkinderen met de auto naar huis gebracht en drukte zijn medeleven 
schriftelijk uit bij het overlijden van een bevriende kennis. Bij het vertrek naar het ziekenhuis lag op 
zijn piano de partituur van de 2de pianosonate van L. van Beethoven en een nocturne van Fr. 
Chopin nog open. Heel rustig met de glimlach heeft hij ze nogmaals gehoord op zijn ziekbed. 
Leonard was een verfijnd man. Hij hield van muziek: de klassieke en de romantische periode 
waren hem het dierbaarst. Ook met zijn stem liet hij zich niet onbetuigd. Deze voorliefde voor 
muziek heeft hij kunnen doorgeven aan zijn kinderen. 

Levensbeschrijving. 

Hij is geboren in een apothekersgezin op 24 januari 1921 te Niel (Prov. Antwerpen). Reeds in de 
dertiger jaren verhuist het jonge gezin met twee kinderen naar de Markt in Lokeren, waar vader 
J. De Causmaecker de apotheek Cools overneemt en deze verplaatst naar de overkant van de 
Markt. Tot zijn opruststelling zal collega Leonard daar blijven wonen. Het lager onderwijs volgt hij 
in Lokeren. De Oude Humaniora volgt hij als intern in de colleges van Deinze en Gent (Sint
Lievenscollege ). In 1939 aan de vooravond van Wereldoorlog 11 start hij apothekersstudies aan 
de Katholieke Universiteit te Leuven. Het eerste jaar is een tumultueus jaar: in mei 1940 de vlucht 
naar Frankrijk, waar hij F. Baudouin, de latere conservator van het Rubensmuseum leert kennen; 
daarna slaagt hij in de examens van het 1 ste jaar in september 1940. Na zijn stagejaar bij apr. K. 
De Belie te Sint-Niklaas behaalt hij het diploma van apotheker in juli 1944. 

Na de bevrijding in september 1944 wordt hij opgeroepen tot legerdienst, waarvan hij zes 
maanden in Engeland volbrengt. 

In 1959 huwt hij met mevrouw Mimi De Waele. In korte tijd wordt het gezin uitgebreid met drie 
kinderen. In 1991 neemt de oudste zoon Jan de apotheek over. 

Interesse gebieden. 

Door het feit dat zijn vader nog volop actief was en hij voorbestemd was om de ouderlijke 
apotheek over te nemen, had hij de mogelijkheid zich hierop volop voor te bereiden. Zo leerde hij 
alle facetten van het beroep kennen: de galenica met de nieuwe hulp- en grondstoffen, die 
toelieten nieuwe vormen in de apotheek te gebruiken: comprimés, nieuwe formuleringen voor 
crèmes, enz ... 

Hij heeft meegeholpen aan de verspreiding van het gebruik van synthetische emulgerende stoffen 
bij het formuleren van 0/W crèmes (La nette- en Sorbitan-derivaten ). 
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De natuur: planten, vogels, het strand, de bergen met hun fauna en flora boeide hem o.a. tijdens 
de vele zondagse gezinswandelingen, ideale momenten om wijsheid door te geven. 

De mogelijkheden, die de planten boden kende hij zeer goed. Hoewel toen nog niet zo belangrijk 
voor de apotheker, was hij goed vertrouwd met de farmacologische eigenschappen van de 
grondstoffen voor mens en dier en de mogelijkheden tot behandeling van allerlei kwalen. 

Verschillende formuleringen voor tabletten voor moeilijke actieve bestanddelen (vochtigheid !) 
zoals plantenextracten heeft hij op punt gesteld. 

Intussen, door toedoen van Apotheker Paul Van de Vyvere uit Brugge (Hoogstraat 39) bij wie hij in 
die periode een korte vervanging deed en die in die periode hoofdredacteur van het Farmaceutisch 
Tijdschrift voor België en mederedacteur van het Bulletin van de Kring in 1956 was, werd hij lid 
samen met Apr. M. Herdewijn uit Aalst van de commissie van het Nationaal Formularium tot 
opstellen van de 4de uitgave (1964) en de 5de uitgave (2'Je verbeterde en vermeerderde druk 1981 ); 
werk dat 's avonds diende te gebeuren. 

Zijn wijs inzicht werd al snel bekend bij de collega's. werd hij snel betrokken bij de organisatie 
van het beroep: voorzitter van de plaatselijke wachtbeurt van apothekers in Lokeren, 
ondervoorzitter van de Apothekersvereniging van het Waasland (Sint-Niklaas), ook tijdelijk 
voorzitter (1969). Een logisch gevolg hiervan was zijn verkiezing tot gewoon raadslid van de 
Provinciale Raad van de Orde der Apothekers in Oost-Vlaanderen van 1966 tot 1975. 

Dit alles kon hij in historisch perspectief plaatsen. Gestimuleerd door niet alleen de hoger 
vermelde collega's, maar ook door familie begon hij zich meer en meer te interesseren voor de 
oude apotheek met al zijn voorwerpen uit vroegere tijden. 

Dezelfde interesse deelde hij met de collega's van de toen nog jonge Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie in de Benelux. In die jaren, dus de tweede helft van de vorige eeuw moest nog 
veel onderzoek gebeuren betreffende al deze voorwerpen. 

Wat de recipiënten uit apotheek betreft, was hij grondig vertrouwd met: 

- de bronzen vijzels, die zeer veel gegoten zijn in Europa. Hij heeft verschillende publicaties op 
zijn actief betreffende vijzels van de Mechelse familie Van den Ghein. 

- de pijlgewichten. 

Hij was medeorganisator van de tentoonstelling te Antwerpen van farmaceutische voorwerpen 
naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de Apothekersvereniging van Antwerpen 
(KAVA) in 1985. 

Vanaf mei 1996 is hij ook enkele jaren co-redacteur geweest van het Bulletin van de Kring van de 
Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux. 
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Het bestuur en de leden van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux 
bieden mevrouw Mimi De Causmaecker, Leen, Jan, Luc en hun familie zeer gemeend hun 
deelneming aan in hun verlies. Zij zijn de familie dankbaar dat hij zich heeft kunnen inzetten voor 
het beroep .. 

Lidmaatschappen. 

Académie Internationale de l'histoire de la Pharmacie, de Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie in de Benelux, Heemkundige Kring Lokeren, Oudheidkundige Kring van het 
Waasland. 

Wetenschappelijke Bijdragen. 

Terloops wil ik er op wijzen dat Leonprd pas beginnen publiceren is vanaf 1970. Zijn artikels waren 
van uit taalkundig oogpunt steeds zeer verzorgd. Hij vond er plezier in bruggen te slaan naar de 
wereldliteratuur door citaten te gebruiken. W. Goethe, H. Bergson, M.Yourcenar hebben we 
naast anderen ontmoet in zijn teksten. Ter gelegenheid van een feestelijk gebeuren waagde hij 
zich soms aan een gedicht. 

Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas nr.112, 2009 
p.333- 341: Muntgewichten in het Stedelijk Museum van Lokeren, Sint Gillis-Waas. 
De Souvereinen, tijdschrift van de Heemkundige Kring van Lokeren 33ste jg.(2002),p.66-
70: Een stel merkwaardige eetborden in het Stedelijk Museum te Lokeren. 

De Souvereinen, tijdschrift van de Heemkundige Kring van Lokeren,34e jg.(2003 ), p.153-

156: Het topornament op het stadhuis van Lokeren. 

Bulletin van Academie Internationale de la Pharmacie, juli 2004: In memoriam 

L. Vandewie/e. 

Bibliografia ltaliana di Storia della Farmacia 1984-2003: 396; De Causmaecker L.: La 

storia de/la farmacia per indagine suppona /'identita di un busta in maiolica Toscana del 

cinquecento: la future archiduchessa Bianca Capella A.C. Siena 1990 T.R.V. Conselve 
1993 pp 175-178. 

Bulletin nr. 52, maart 1976, blz.16: Le Titien d'après Ie portrait par /ui-même, vers 1562 

(Gemäldegelerie Dahlem, Berlin) sur un pot de pharmacie vénétien du XVI siècle. 

Bulletin nr. 68,sept. 1985, blz.13: Over pijl- en sluitgewichten. 

Bulletin nr. 75 feb. 1989, blz.1: Alchemistische Interpretatie van Dürers koperets 

"Melancholia ". 

Bulletin nr. 83, sept.1992,blz.1: Chefs-d'oeuvre de Renoir et Majoliques pharmaceutiques 

vénétiennes (lezing in Praag op 30sie Int. Congres Gesch. Pharmacie 18/4/1991). 

Bulletin nr. 85, sept. 1993, blz. 30: Identificatie van een gotische hospitaalvijzel. 

Bulletin nr. 87, okt. 1994, blz. 1 Homeopathie, steen des aanstoots voor de 
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tegenstanders, panacee (wondermiddel) voor de aanhangers. 

Bulletin nr. 89, okt. 1995, blz. 55: De Antwerpse apothekerspot. 

Bulletin nr. 9 0 mei. 1996, blz. 41: La salubrité des hopitaux après la révolution. 

Bulletin nr. 92 mei. 1997, blz. Hash: brief aan de redactie van 'De Standaard" 19-12-

1995. 

Bulletin nr. 95 okt 1998, blz. 7: Confrontatie van twee Mechelse Van den Ghein vijzels. 

Bulletin nr. 97 sept. 99, blz. 73: Perikelen bij de determinatie van een majolica. 

Bulletin nr. 01 act. 2001 blz. 18: Un portrait exceptionnel d'un apothicaire, peint par 

François Clouet. 

Bulletin nr. 103 oct. 2002, blz.14: Hasjiesh 

Bulletin nr. 104 apr. 2003, blz. 33: Rijnlandse kruiken in de apotheek v/h Sint-Janshospitaal 

te Brugge. 

Bulletin nr. 105 oct. 2003, blz. 33: Erasmus en de beduchte pest. 

Bulletin nr. 111 oct. 2006, blz. 18: Het verband tussen Margareta van Oostenrijk en Maria

Magdalena met de zalfpot. 

Farmaceutisch Tijdschr. voor België, jaargang nr. 1 jan-feb 1976: Le titien, d'après Ie 

portrait par lui-même vers 1562, sur un pot de pharmacie Vénétien du XVI siècle. 

Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, letteren en kunsten van 

Mechelen: 1997 Kroniek: Peeter van der Ghein heft mi ghegoten int jaer MDLXXV/11 

blz.319-324. 

door Apr. C. Desmidt. 
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