
In zijn eigen huis is, omringd door zijn dierbaren, van ons 
heengegaan, ons bestuurslid, erelid en goede vriend 
JopeVan Gelder, op 18 juli 2004. 

De crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag 23 juli 2004. 

Op vraag van Jope's echtgenote sprak de voorzitter een 
afscheidsrede uit namens de Kring voor de Geschiedenis van de 
Farmacie in Benelux: 

Katia, familie, vrienden, 

Voor de bestuursleden en leden van de Kring voor de Geschiedenis van de 
Farmacie in Benelux is het haast ondenkbaar te moeten zeggen: "Jope is er niet 
meer"; want Jope Van Gelder is 30 jaar lang onuitwisbaar aanwezig geweest als 
apotheker, als farmaciehistoricus, als bibliofiel, als bestuurslid van de Kring en 
vooral als gewaardeerde vriend. Zijn naam zal altijd verbonden blijven met 
bibliografie en vooral met oude pharmacie- en kruidenboeken. In de loop der 
jaren legde hij immers een indrukwekkende verzameling boeken aan, 
waaronder vele kostbare en zeldzame werken. Hij was een graag geziene gast 
op gespecialiseerde internationale beurzen, waar hij met enthousiasme werken 
kon taxeren als geen ander. Nochtans liep hij niet te koop met zijn verzameling 
of zijn ongeëvenaarde kennis over boeken: in alle eenvoud en teruggetrokken 
werkte hij liefst mee achter de schermen, maar was nooit te beroerd om vragen 
te beantwoorden of liefhebbers de weg te wijzen. Gedurende 25 jaar hield Jope 
menig lezing tijdens onze Congressen en wist hij met zijn specialiteit en zijn 
inhoud van hoog niveau, iedereen te boeien. Ook bij andere verenigingen was 
hij een welgekome spreker. In de loop der jaren legde hij tevens een 
aanzienlijke verzameling Delftse apothekerspotten aan, die, zoals hij het bijna 
verontschuldigend uitdrukte, "ontstaan is bij toeval bij hetzoeken naar boeken." 
Niettegenstaande vele tegenslagen in zijn leven en zijn slepende ziekte, bleef 
Jope een optimist, die genoot van zijn huis, zijn verzamelingen, zijn werkruimte 
en niette vergeten zijn tuin, waar echtgenote Katia de plak zwaaide. In krachtige 
bewoordingen kon hij bondig en gedreven vertellen over de mooie musea die ze 
samen tijdens hun vele reizen bezochten.... en over de heerlijke spijs en drank 
in Frankrijk. 

Lichamelijk is Jope Van Gelder van ons heengegaan, maar zijn werk is 
onuitwisbaar en in vele geschriften en artikels zullen we hem nog dikwijls 
ontmoeten. Zijn bijdragen zullen in de toekomst een bron van wetenschap en 
wijsheid zijn. 
Met de ranken van de Hedera Helix, de klimop, wil ik dit huldebetoon aan onze 
vriend Jope omkransen. De ranken van deze plant zijn toegewijd aan Bacchus, 
symbool van gezelligheid, vriendschap en trouw. Die hartvormige bladeren, die 
stelselmatig voorkomen op de titelbladen en colofons, of die lukraak in de tekst 
van 16° eeuwse boeken verspreid staan, hebben dezelfde betekenis. 
Jope, je bent niet écht dood, moet je weten 
Dood ben je pas, als je bent vergeten. 

Het bestuur en de leden van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in 
Benelux bieden zijn echtgenote en de familie hun gevoelens aan van 
medeleven. 

Guy Gilias, Voorzitter 
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ERRATA 

Pag 50: titel: ons lid Annette Bierman sprak ook in naam van de KNMP een rouwrede 

Pag 57: Musée des Dlantes médicinales : ... pliant = ... dépliant. 

Lieve Katja, familie, dames en heren 

Jope was een echte vriend. 
Een vriend die altijd bereid was om je ergens mee te 
helpen, maar die zijn hulp nooit opdrong of je 
ongevraagd van goede raad voorzag. Jope was zo'n 
vriend waarvan je zou wensen dat je er zo heel veel 
meer had, hartelijk, gastvrij, volstrekt loyaal en zo te zien 
bijna altijd goedgehumeurd. 
We leerden elkaar zo'n vijfentwintig jaar geleden 
kennen op een bespreking over de apotheken in 
Gorkum, en ik weet nog dat ik heel benieuwd was om 
hem te ontmoeten, want zijn faam als verzamelaar en 
kenner van antiquiteiten was toen al groot. Maar daar 
ging het op die bespreking niet over, en ik herinner me 
dat ik hem eigenlijk maar een merkwaardige man vond. 
Ik leerde hem beter kennen toen ik lid werd van de 
Commissie voor de geschiedenis van de farmacie van 
de KNMP. Jope was al veel langer lid van die commissie, 
en we zijn dat beiden gebleven. Ik spreek hier 
vanmiddag dan ook niet alleen namens mezelf, maar 
ook uit naam van Jope's collega's in de Commissie voor 
de geschiedenis van de farmacie. Jope ontbrak zelden 
op onze vergaderingen. Zijn kennis van antiquiteiten 
was formidabel, maar wat hem nu zo bijzonder aardig 
maakte was de aimabele manier waarop hij die kennis 
ventileerde. Jope had nooit het hoogste woord, 
pretendeerde niet overal iets van te weten, maar als je 
lem iets vroeg over boeken of farmaceutisch antiek 
Dleek al snel dat hij echt ongelofelijk veel wist. Van die 
tennis hebben velen geprof i teerd, wij als 
commissieleden, de KNMP, de groothandel en de 
industrie, maar ook mensen buiten het farmaceutisch 
circuit die inlichtingen wilden hebben over een boek of 
een stuk farmaceutisch antiek dat in hun bezit was, en 
zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Jope was 
altijd bereid om zijn kennis met anderen te delen. We 
gingen dan ook wel eens naar mensen toe, ik herinner 
me nog een bezuek waâi wê ùi iS üntfênïïdëiï üvêi" èêfï 
grote partij farmaceutisch ongeregeld, want we waren 
het erover eens dat het niet aanging om alleen de 
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krenten uit de pap te vissen en verder de boel de boel te 
laten. Aan die excursies heb ik de prettigste 
herinneringen. Jope zei nooit iets negatiefs en had een 
onderkoelde humor die mij erg aansprak. Je kon 
vreselijk veel plezier met hem hebben. 
Waar ook velen van hebben geprofiteerd was Jope's 
gastvrijheid en -mag ik zeggen- zijn onvolprezen 
padvinderskwaliteiten. En Katja steunde hem daarin. 
Was je oud, of zielig en je wilde toch naar een historische 
dag of een historisch congres? Geen probleem, Jope en 
Katja haalden je op en brachten je na afloop ook weer 
thuis, ook al lag dat huis mijlenver bij hun eigen huis uit 
de buurt. Moest er iets geregeld worden om 
buitenlandse gasten gepast bezig te houden? Geen 
Drobleem, Jope en Katja organiseerde een ontvangst bij 
nen thuis, waar de gasten niet uitgekeken raakten op de 
Doeken en zich tegoed deden aan alle heerlijkheden die 
Katja voor hen had uitgestald. Hadden we niet 
voldoende sprekers op een farmaceutisch historische 
dag of een farmaceutisch historisch congres? Op Jope 
werd nooit tevergeefs een beroep gedaan. Hij was een 
spreker die zich al bij voorbaat scheen te excuseren dat 
hij beslag op je tijd ging leggen. Maar dat was onzin 
natuurlijk, Jope had beslist iets te vertellen en hij deed 
dat in de loop der jaren met steeds meer verve. 

Er is de laatste jaren enige druk op Jope uitgeoefend om 
zijn formidabele kennis vast te leggen en zich aan een 
dissertatie te wijden. Ik ben er van overtuigd dat hem dit 
zeker gelukt zou zijn, maar hoewel hier enige inleidende 
gesprekken over gevoerd zijn had hij hier zelf kennelijk 
geen zin meer in. Dat bleek, echt Jope, toen er geen 
vervolg afspraken voor een gesprek meer gemaakt 
werden. En dat is natuurlijk ook een manier om nee te 
zeggen. Misschien had zijn verslechterende gezondheid 
hier ook wel mee te maken, dat blijft allemaal maar 
raden, want Jope vertelde nooit veel over zichzelf. 
Maar als je hem beter kende kon het gebeuren dat er ook 
meer persoonlijke zaken uitgewisseld werden. Op die 
zeldzame momenten bleek zijn grote liefde voor Katja, 
en voor 'de kleuters' zoals hij altijd zei, en kon deze vader 
je vol trots over de carrières van zijn kinderen vertellen. 
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Een gevleugeld woord van Jope bij een afscheid was: 
De moed erin! 
Dat zal deze keer niet meevallen, maar we zullen ons 
best doen. 

NECROLOGIE 

Jope Van Gelder, membre du comité, membre d'honneur, 
excellent ami, nous a quitté le 18 juillet 2004, décédé chez lui, 
entouré de tous ses êtres chers. 

La crémation a eu lieu le vendredi 23 juillet. 

Discours prononcé par le président du Cercle Benelux , Guy 
Gilias à la demande de l'épouse de Jope. 

Katia, membres de la famille, amis présents. 

Pour les membres du Comité et les membres du Cercle Benelux il 
est presque impensable de dire « Jope n'est plus parmi nous » ; 
parce que Jope Van Gelder a été pendant 30 ans inamovible 
comme pharmacien, historien de la pharmacie, bibliophile, 
membre du Comité, et surtout comme ami. Son nom restera lié à 
la bibliographie, principalement aux livres anciens de pharmacie 
et de plantes médicinales. Il bâtira ainsi au fil du temps une 
impressionnante collection de livres parmi lesquels nombre d' 
ouvrages rares et précieux . Hôte apprécié des foires 
internationales spécialisées il savait faire les estimations avec un 
enthousiasme peu commun. Pourtant il n' étalait pas sa collection 
ni ses connaissances inégalées des livres anciens, il préférait 
travailler retiré en coulisses en toute simplicité, toujours prêt à 
répondre aux questions ou à indiquer la route aux amateurs. 
Pendant 25 ans Jope fit plusieurs exposés au cours de nos 
congrès et sut passionner tout le monde par sa spécialité et son 
contenu de haut niveau. Il était également un orateur bienvenu 
dans d'autres associations. Au cours du temps il réunit une 
collection remarquable de pots de pharmacie qui, disait-il comme 
pour s'excuser « a grandi par hasard en cherchant des livres ». 
Malgré de nombreux revers dans l'existence et sa longue maladie, 
Jope restait un optimiste qui jouissait de sa maison, de ses 
collections. He son psnaçA HP tfciv?.!! s?.n-s oublier son 'Hrdin où 
régnait Katia, son épouse. En quelques mots sentis il racontait de 
façon courte mais savante les beaux musées visités à deux 
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