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De Eremedaille van de Kring wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Een eerste 
maal werd deze uitgereikt aan apr. P. Vande Vyvere (1956), een tweede maal aan 
dhr. P.H. Brans (i960). Op het jubileumcongres 25 jaar Kring (1975) werden 
onderscheiden apr. I. Etienne, prof. dr. J. Gillis, dr. apr. L. Vandewiele en dr. apr. 
D. Wittop Koning. In 1984 tenslotte ontvingen apr. E. Ahlrichs en apr. B. Mattela-
er een eremedaille. 
Voor zijn nationale en internationale inzet voor de geschiedenis van de farmacie, 
voor zijn vaak innoverend werk om de geschiedenis van de farmacie te stimule
ren (als énige apotheker is hij lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskun
de in België), heeft het bestuur besloten om tijdens het Jubileumcongres van 50 
jaar Kring op 28 mei 2000 de Eremedaille uit te reiken aan prof. dr. apr. Jozef 
Lemli. 

La médaille d'Honneur du Cercle est remise exceptionnellement. La première fois 
au pharmacien P. Van de Vyvere (1956) et la deuxième fois au dr. ph. Brans 
(i960). A l'anniversaire des 25 ans d'existence se furent le ph. I. Etienne, le pro
fesseur J. Gillis, le dr. ph. L. Vandewiele et dr. ph. D. Wittop Koning (1975). En 
1984 le ph. E. Ahlrichs et le ph. B. Mattelaer. Etant donné son implication natio
nale et internationale dans l'histoire de la Pharmacie, pour son activité souvent 
novatrice en vue de stimuler l'étude de l'histoire de la Pharmacie (il est seul 
membre pharmacien de l'Académie royale de médecine de Belgique), le comité a 
décidé de remettre la médaille d'Honneur au professeur dr. ph. J. Lemli lors du 
congrès anniversaire le 28 mai 2000. 

Jozef LEMLI werd geboren in Aalst op 3 juni 1928. 
In 1950 ontvangt hij het diploma van apotheker aan de KUL, en een jaar later het 
diploma van apotheker-bioloog aan dezelfde universiteit. 
Van 1951 tot 1955 was hij werkzaam als assistent aan het laboratorium van farma-
cognosie en galenische farmacie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, waar hij 
de titel van Doctor in de wis- en natuurkunde behaalde in 1955. 
Aan de universiteit van Leuven wordt hij achtereenvolgens werkleider (1956), 
docent (1963), buitengewoon hoogleraar (1965) en gewoon hoogleraar in 1967, 
belast met de leerstoel Farmacognosie. 
Van 1979 tot 1982 is hij voorzitter van het Instituut voor farmaceutische weten
schappen, en van 1983 tot 1989 ondervoorzitter. Hij wordt tot het emeritaat toe
gelaten in 1991. 

Volgende onderscheidingen vallen hem tot eer : 

- Laureaat van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (i960), 
Prijs apotheker Félix Daels (van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde in 
België) (1962), Doctor Honoris Causa aan de Descartes Universiteit in Parijs 
(Sorbonne 1987) ; Erelid van de Association Française pour l'Enseignement et 
la Recherche et Pharmacognosie, Commandeur in de Leopoldorde, Groot-offi-
cier in de Kroonorde. 
George Sarton medaille 1992-1993. 

- Corresponderend lid van : Académie Nationale de Pharmacie (Paris), Real 
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Aacademia de Farmacia de Barcelona, Societa Italiana di Farmacognosia, Deut
sche Pharmazeutische Gesellschaft. Lid van de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde in België, waarvan hij voorzitter was in 1988, lid van de Belgi
sche farmacopeecommissie in 1982, lid van de Europese farmacopeecommissie 
(1971-1982), lid van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers, lid van 
de Geneesmiddelencommissie en voorzitter van de werkgroep Farmacognosie 
van deze Commissie (1983-1986). 

- Op gebied van de Geschiedenis van de Farmacie is te vermelden : 
- Het opstarten en onderwijzen van een cursus «Geschiedenis van de farmacie 

en van het geneesmiddel» in 1990-1991 aan de KUL. Ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Bel
gië (1988) heeft hij een permanente commissie opgericht voor de geschiede
nis van de medische wetenschappen, waarvan hij heden nog steeds de voor
zitter is. 

- In 1981 richtte hij een «Museumcommissie» op in het Farmaceutisch Instituut 
van de KUL, die hij voorzat tot in 1991. 

- Hij organiseerde de viering van «130 jaar Farmaceutisch Onderwijs in Leuven» 
met een tentoonstelling «Zeven Eeuwen Farmacie in Leuven». 

- Hij werkte mee aan de tentoonstelling «Vijf eeuwen herboristen en botanie in 
Leuven», gehouden ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van «Den Herbari-
us in dyetsche» door Jan Veldener (Leuven, 1984). 

- Bij de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België organiseerde hij 
het symposium «Geschiedenis van de Cocaïne» (1991) met de medewerking 
van de Societas Belgica Historiae Medicinae en de Kring voor de Geschiede
nis van de Farmacie in Benelux. 

- Tevens werkte hij mee aan het Symposium «450 jaar na de uitgave van De 
humani corporis fabrica van Vesalius» (1993). 

- Voor de tentoonstelling «De botanica in de Zuiderlijke Nederlanden in de 16e 

eeuw» verleende hij zijn medewerking en schreef hij een belangrijk hoofdstuk 
in de catalogus (Antwerpen 1993). 

- Voor de Académie de Médecine in 1991 publiceerde hij zijn «Iconographie du 
coca». 

- Als lid van de Kring publiceerde hij regelmatig en hield menig lezing. 

Om die redenen besloot het bestuur om aan prof. em. dr. Lemli de eremedaille 
van de Kring aan te bieden ter gelegenheid van het Jubileumfeest van de Kring 
op 28 mei 2000. 
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