IN MEMO'RIAM PR.Of. V'R. Ctl'RIS VE 'BACKE'R
(1943-2009)*
Dr. Annette Bierman

* In Memoriam door voorzitter Annette Bierman uitgesproken tijdens
de Algemene Statutaire Vergadering op 18 april 201 O te Bodegraven.

Vorig jaar, op 27 juni, overleed Chris De Backer, lid van het bestuur en erelid van de Kring. In het
oktobernummer van het Bulletin is daar aandacht aan besteed in het In Memoriam dat collega
Gilias daarin geschreven heeft. Het leek het bestuur echter goed om op deze algemene
vergadering samen nog een moment stil te staan bij dit overlijden.
Chris De Backer werd geboren op 1O april 1943. hij begon zijn carrière als uitgever, en aan hem
danken we een groot aantal prachtige facsimile uitgaven op farmaceutisch historisch terrein. Na
een studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent was hij werkzaam als wetenschappelijk
medewerker aan diverse instellingen. Chris promoveerde in 1990 bij professor Bosman-Jelgersma
en professor Beukers op het proefschrift 'Farmacie te Gent in de late middeleeuwen'.
Chris De Backer was een gedreven en zeer getalenteerd onderzoeker. Hij had daarvoor ook de
juiste eigenschappen: Chris was heel kritisch, heel nauwgezet en in staat een visie te ontwikkelen
die hij vervolgens eerst toetste aan zijn onderzoeksresultaten. Maar een mens kan niet overal goed
in zijn en als spreker was Chris duidelijk minder getalenteerd en dat had helaas ook tot gevolg dat
zijn onderzoekingen niet direct het enthousiasme kregen bij de toehoorders dat ze verdienden. Zijn
'kaartenbak' lezingen waren zelfs een beetje berucht bij de congresdeelnemers. Gelukkig
publiceerde hij ook veel over zijn onderzoeken, en de lezer raakte wèl direct enthousiast over zijn
gedetailleerde en goed gedocumenteerde artikelen. Chris heeft geen gemakkelijk leven gehad.
Ernstige ziektes, met blijvende handicaps, maakten het contact met hem moeilijk en belemmerde
hem in zijn functioneren. Uiteindelijk is hij hierdoor ook erg vereenzaamd, maar tijdens onze steeds
schaarser wordende ontmoetingen liet hij zich altijd weer van zijn enthousiaste kant zien en werden
er plannen gemaakt voor nieuw onderzoek en nieuwe publicaties. Binnen het bestuur was het al
langer duidelijk dat het niet goed ging met Chris. Maar het bericht van zijn overlijden kwam toch als
een onverwachte schok.
De Kring heeft door het overlijden van Chris De Backer een van haar meest getalenteerde
onderzoekers verloren, een onderzoeker die vele stenen en steentjes heeft bijgedragen aan de
geschiedenis van de farmacie in België en Nederland.
Ik wil u voorstellen hem nu nog een ogenblik in stilte te herdenken.
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