
ERELEDEN - MEMBRES D'HONNEUR 

Wegens hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de Kring en in het kader 
van de viering van 50 jaar Kring, werden tijdens het Jubileumcongres in mei 2000 
twee ereleden benoemd : prof. dr. Christian De Backer en apr. Jope Van Gelder. 

Pour leur mérite exceptionnel et dans le cadre de nos cinquante ans d'existence, 
deux membres d'honneur ont été promus en mai 2000 : le professeur C. De Bac
ker et le pharmacien Jope van Gelder. 

Prof. dr. Christian DE BACKER werd geboren te Gent in 1943. Na zijn 
Grieks-Latijnse humaniora behaalde hij achtereenvolgens aan de Rijksuniversiteit 
te Gent het diploma van kandidaat in de letteren en wijsbegeerte en het licentiaat 
in de Geschiedenis. Bijkomend volgde hij de vrije cursussen geschiedenis van de 
farmacie en van de geneeskunde gegeven door prof. LJ. Vandewiele. Ondertus
sen was hij vanaf 1970 werkzaam als zaakvoerder van een uitgeverij, vooral 
gespecialiseerd in het reprinten van zeldzame oude farmakopees in de reeks 
Opera Pharmaceutica Rariora. 
In 1979 tot 1980 was hij voor een jaar verbonden als wetenschappelijk medewer
ker aan het Bisschoppelijk Archief te Brugge. 
Einde 1980 werd hij door professor dr. Gruijs uitgenodigd om aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen als bevoegd verklaard vorser voor de Nederlandse Orga
nisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek een onderzoeksproject uit te 
voeren aan het Instituut Middeleeuwse Geschiedenis. Andere projecten onder lei
ding van professor dr. Weiier volgden elkaar op tot in 1991- Gedurende zes jaar 
verzorgde hij tevens de cursus Paleografie voor de studenten van de vakgroep. 
Ondertussen was hij in 1990 gepromoveerd tot doctor in de Wiskunde en Natuur
wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden op een farmaco-historisch 
onderwerp. Zijn promotoren ware prof. dr. Henriette Bosman-Jelgersma en prof. 
dr. Harm Beukers. De titel van het proefschrift luidde : Farmacie te Gent in de 
late middeleeuwen. Apothekers en receptuur. Dit werk werd uitgegeven bij uit
geverij Verloren te Hilversum als deel XXI van de reeks Middeleeuwse Bronnen 
en Studies. 
Sinds 1991 is hij titularis van het keuzevak Geschiedenis van de Farmacie en het 
Geneesmiddel dat voorzien is voor de studenten van het tweede en derde apo-
thekersjaar, respectievelijk eerste en tweede licentie, Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast zetelt hij in de 
museumcommissie van de faculteit. 
Voor wat de publicaties betreft heeft hij 135 bijdragen op zijn naam. Deze ver
schenen in het Bulletin van de Kring voor Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux, het Farmaceutisch Tijdschrift voor België, Revue d'Histoire de la Phar
macie, hel Apothekersblad, Farmaleuven-info waarvan hij tevens sinds 1993 
redacteur is, Analecta cartusiana, het Nationaal Biografisch Woordenboek, de 
Academia Analecta, het Mariënlexicon, de reeks tekstuitgaven Scripta met een 
receptarium uit circa 1600, de Gedenkschriften Land van Dendermonde, Cahiers 
de la Biloque, Volkskunde, Oost-Vlaamse Zanten waarvan hij redactieraadslid is. 
Kadoc, Biekorf, Stadsarcheologie, Oucl-Zutphen, Arnhem de Genoegelijkste, 
Oost-Brabant, Verhandelingen Koninklijke Academie van Geneeskunde België. 
Hij leverde bijdragen aan tentoonstellingscatalogi te Gent, Zutphen, Nijmegen en 
Keulen, aan huldeboeken voor Jan Deschamps, de stad Roermond, als redacteur 
van de libri amicorum prof. dr. apr. Leo Jules Vandewiele (R.U. Gent), prof. dr. 
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Albert Gruys (K.U. Nijmegen), prof. dr. Willy Louis Braeckman (K.U. Brussel). 
Een monografie over de beoefening van de farmacie te Diest zit in de eindfase 
van redactie. 

Sinds 1974 is hij lid van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharma
cie in Benelux, sinds 1996 bestuurslid. In de schoot van de Bestendige Commis
sie voor de Geschiedenis der Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, is hij sinds 1982 lid en 
secretaris van de Werkgroep Bronnen voor de Geschiedenis der Wetenschappen. 
Hij werd in 1983 door de twee Klassen der Wetenschappen verkozen tot lid van 
het Nationaal Belgisch Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie der Weten
schappen. In 1996 werd hij verkozen als lid van de Académie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie en verkreeg daarbij de behorende medaille. 

m 

Apr. JOPE v a n GELDER werd geboren te Winterswijk (NL) op 10 april 1937 en 
startte zijn studies pharmacie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij prof. Wittop 
Koning studeerde hij als bijvak de «Geschiedenis van de Pharmacie» met veel 
interesse. In 1967 is hij openbaar apotheker geworden in zijn apotheek in Gorin-
chem. Hiermee is hij gestopt in 1998. 
Jope heeft een bijzondere interesse in de bibliografie en vooral voor pharmacie-
en kruidenboeken. In de loop der jaren legde hij een heel mooie verzameling 
boeken aan, waaronder vele zeldzame en kostbare werken. Daarnaast bezit hij 
een aanzienlijke verzameling apothekerspotten, die zoals hij het uitdrukt «is ont
staan bij toeval bij het zoeken naar boeken.» 

Sinds 1974 is hij bestuurslid van de Kring, als administrateur tot 1989 en 
sedertdien als secretaris tot 1997. Als assessor is Jope nog steeds actief bestuurs
lid. 
Gedurende die 25 jaar hield Jope menige lezing tijdens onze congressen en wist 
hij met zijn specialiteit en zijn inhoud van hoog niveau iedereen te boeien. Hij 
was nooit te beroerd om vragen te beantwoorden of liefhebbers de weg te wij
zen. Jope stond steeds paraat om met een interessante reeks dia's een «dood» 
moment op te vullen. 

Voor zijn jarenlange inzet voor de Kring, meer achter de schermen dan 
op de voorgrond, voor zijn unieke verzameling farmaceutische boeken en zijn 
geprezen kennis terzake, heeft het bestuur van de Kring besloten aan collega 
Jope van Gelder de titel van erelid toe te kennen ter gelegenheid van het 50-jari-
ge bestaan van de Kring in mei 2000. 
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