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Overlijden Christian De Backer (1943-2009) 

- ''·'!' Met verslagenheid vernamen we langs een aankondiging in de krant, het 
overlijden van ons achtbaar erelid prof. dr. Christiaan De Backer op 27 juni 
2009. Het afscheid gebeurde in de intimiteit van de familie. 
We waren er ons van bewust dat zijn gezondheid de laatste jaren 
problematisch was. Nochtans heeft het bericht van zijn overlijden ons allen 
verrast. 

Na eerst gewerkt te hebben als uitgever, studeerde hij geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit te Gent, waarna hij een jaar wetenschappelijk 

medewerker was aan het Bisschoppelijk Archief te Brugge. Vanaf 1980 was hij als 
wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen (NI). 
In 1987 werd hij bevoegd verklaard vorser bij de Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
In 1990 promoveerde hij in Leiden (NI) bij prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma als promotor en prof. dr. 
H. Beukers als copromotor op het proefschrift Farmacie te Gent in 
de late Middeleeuwen. 
Sinds het academiejaar 1991-1992 doceerde hij de cursus 
"Geschiedenis van de farmacie en van het geneesmiddel "voor de 
studenten uit het eerste en tweede jaar van de 
apothekersopleiding aan de KULeuven. Na het academiejaar 
2003-2004 diende hij wegens gezondheidsredenen deze activiteit 
stop te zetten, waarna de cursus aan de universiteit geschrapt 
werd uit het curriculum. 
Christian was een graag geziene professor bij farmaciestudenten. 

Op de ledenvergadering van 27 oktober 1996 van de Kring voor de 
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• v-,..-.-,-.. :':~1...;_~~-~ fNZlft'•.-..; Geschiedenis van de Farmacie in Benelux, werd prof. dr. De , __________ .. 
Backer met algemene stemmen gekozen in het bestuur van de 
Kring. 
Hij was een gedreven farmaco-historicus en tevens een gewaardeerde spreker tijdens onze 
congressen. Hij publiceerde tientallen historisch hoogstaande en diepgaande artikels in de 
Bulletins van de Kring. 
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Om zijn verdiensten op het vlak van de farmaciegeschiedenis werd hij in 
2000 benoemd tot Erelid van de Kring. 

Wij bewaren aan Christiaan de gedachtenis van een minzame vriend en 
collega. 
Het Bestuur van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in 
Benelux biedt zijn blijken van oprecht medeleven aan aan de familie van 
Christiaan. 

Apr. Guy Gilias 
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