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Inleiding 

In het Stadsarchief van Leuven stootte ik op een bundeltje van 5 bladzijden, getiteld "Specification 
des medicaments delivrés pour Ie Service des prisonniers de la commune de Louvain par la 
pharmacie de L'Hospice civil de la même commune les années suivantes de la republique 
francaise ». (Afd Al Archieven deel I/AN/444) 

Het gaat dus over een rekening van geneesmiddelen voor de dienst van gevangenen van Leuven, 
afgeleverd door het Burgerlijk Gasthuis van deze gemeente, van 4 Frimaire An Trois tot 19 Ventóse 
An Sept van de Franse Republiek .. (november 1794 tot maart 1799). 

Alhoewel een Franstalige titel, in een mooi handschrift maar vol taalfouten, van een niet 
geïdentificeerd apotheker(?), heeft de auteur zijn formules geschreven met Latijnse afkortingen, 
zoals het de gewoonte is. De afkorting voor eenzelfde woord is echter niet steeds dezelfde evenals 
de schrijfwijze ervan·. Vaak zijn er in de formules woorden weggelaten, komma's en punttekens 
worden onnauwkeurig geplaatst. Dat alles maakt het ontcijferen van de formules niet gemakkelijk, 
temeer daar een streepje (-) de herhaling van het vorige gebruikte woord betekent. Elk van de vijf 
bladzijden is verdeeld in drie kolommen: de kostprijs in centen (sols, argent de brabant), de 
formules van de afgeleverde geneesmiddelen, de datum van levering (4 trim. An Trois tot 19 
ventóse An Sept.) 
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Met de studie van de gebruikte geneesmiddelen wil ik trachten te achterhalen welke 
geneesmiddelen en hulpstoffen in gebruik zijn op het einde van de 18e eeuw en voor welke 
aandoeningen de samengestelde bereidingen gebruikt worden, waaruit de aard van de ziektes in 
de gevangenis kunnen gedistilleerd worden. 
Hiervoor is het zeker ook van belang de toestand in de gevangenis te kennen. Daarom is een 
beperkte studie van het gevangeniswezen op het einde van de 18e eeuw op zijn plaats. 

Het "gebruik" van het geneesmiddel, dus de behandelde ziekte of aandoening, is deze die mij het 
meest logisch lijkt na evaluatie van de formule in haar specifieke samenstelling en de verschillende 
toepassingsmogelijkheden van ieder werkzaam bestanddeel in deze formule. 

Opmerkelijk en uitzonderlijk is wel dat de nauwgezette en ijverige schrijver van deze rekeningen bij 
verschillende bereidingen aangeeft hoe de bereiding "secundum artem" vakkundig moet bereid 
worden: grootte van. de pleisters, smaakverbeteraar toevoegen, maak een doorzijgsel, laat 
koken ... (We zullen daar later meer gedetailleerd op terugkomen.) 

De apotheker is verplicht het voorschrift met deze specificaties over te schrijven in het 
voorschriftenboek van de apotheek, maar nooit op de rekening van de klant, waar dat trouwens 
overbodig is. 
Dat laat ons veronderstellen dat niet de apotheker zelf, maar een bediende (de ontvanger van het 
hospitaal) het voorschriftenboek letterlijk heeft gekopieerd voor het opmaken van deze rekening, 
zonder eigenlijk te weten waarover het precies gaat. 

Belangrijk is tevens te weten dat de apothekers door een "Arrêté de l'Administration Municipale du 
Canton de Louvain établissant un règlement de police pour les pharmaciens de ce Canton" van 23 
Ventóse van het 4e jaar van de Franse Republiek (13 maart 1796) 1, verplicht zijn een hele lijst 
medicamenten en ingrediënten in voorraad te hebben. Ze staan vermeld in de "Catalogue des 
Drogues & Médicaments dont les Pharmaciens du Canton de Louvain doivent être pourvûs", 
gebaseerd op de Pharmacie de Triller. 
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(9) 

CATALOGtJÉ 
Des Drogues & Médicamens dont leJ 

Pharmaciens du Canton de Louvairi 
doivent être p~urvûs. 

Aceta & Succi acidi. 

Acetum commune 
Bezoardicum n. 4. Pharmacopere TriÎled .. · 
Bezoardicum n. 5. 
Sarnrninum n, I 3. 
Sdlliticum n. 14. 
VmL 

Deflillatum n. 13. 
• Succu3 citri. 

Anànalia & eorum partes &c" 
• Bezoard. occidenta1. Lap. 
• orîental. Lap. 

Cancrorum cbel::e 
oculi S. Lapilli; 

Cantharides 
C,.fi:oreum fybericum. 
Cochenilla 
,Conchre 
Corall. album 

rubrum 
Corallina· 

corfica S. Limithocarthon 
Cornu cervi Rafrra 
Grana Kermes d,éta 

~ Ivlargaritre occidental. ~ oiientil. 
, n 
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( 31 ) 

- Bafilic. $ • • • • , • • • • -i • • n. 2643. 
Judaic. vel Citrin. S. ad Scabiem. • • n. 27 54. 
Neapolitan. • • • • • • • • • • n. 2697. 

"'N . erv1n. • • • • • • • • • • • • n. z;oo. 
Nutritum S. de Lithargyrio. • • • • n. 2684. 
Populeum. . • • • • • • • • • • n. 2731" 
Rofat. Simpfex fine ol. lign. Rhodii. • • n. 273&. 

• Saturnin. ~ S. Balfam. univerfale. • • • • n. z 7 43. 
• De Stvrace. • • • • • • • • • • n. 2769. 
• De Verbafco. • •1 • • ·• • • • • • n. 2776. 

Les drogues & médicamens, notés d'une étoile, *., 
font plutót de Convenanc~, que de néceffité abfoluc. 

11 efl: d''ufage dans ce Canton, de fe fervir pour les 
poids des rnédicamens folides, de même que pour les 
fels , de la livre médicinale, divif ée en douce on ces; 
l'once en buit drachmes; la drachme en trois fcruples; 
& celui- ei en ving1: grains : mais pour les eaux, les 
décoétions, les eif ences , efprits, teintures &c. on f e 
fert de la livre" équiva1ant à une de mie" pinte, dite du 

· Brabant ; _cette livre fe divitè en feize onces; l'once 
en ,J:rnit drachmes ; la drachme en trois fcrup1es; ~ le 
fcruple eft eftimé vingt gouttes. 

Fait en Séance Municipale Ie 23 Ventófe quatrième 
année de la R.épublique françaife une & indivifible, 
préièns les Cito yens T1nELENS Préfidenc, VAN LEEMPOEL9 

GENS " VAN R.oosT lv1unicipaux, 1\1ARCELIS faifant les 
fonttions du Commiifaire du Direètoire Exécutif & Ie 
Sécrétaire Greffier par. interim DE JoNGH 

J 

Pour Expédition conforme 
( Etoit figné) . 

DE JONGI-I 
Sécrétaire par interim. 
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Praktisch alle voorgeschreven geneesmiddelen zijn terug te vinden in deze uitgebreide lijst. 
Gevangeniswezen te Leuven einde 18" eeuw 

In zijn monumentaal werk over Leuven "Louvain dans Ie passé et dans Ie présent" (1895)2
, situeert 

Edward Van Even de gevangenis in de gebouwen van de Biestpoorte (Porte de la Biest) .. Het 
gebouw werd zo genoemd omdat ze naar het Biestplein leidde, het huidige Sint-Jacobsplein, aan 
de Brusselse straat. Vandaar ook de naam Brusselsche-Binne-Poorte (Fausse Porte de Bruxelles). 
Vanaf de eerste helft van de 14 e eeuw reeds deed het gebouw dienst als Burgerlijke Gevangenis, 
dat wegens grote beschadiging werd afgebroken maar weer opgebouwd in 1383. 
Het geheel bestond uit twee indrukwekkende cirkelvormige torens (zie afbeelding) verbonden door 
een gebouw waarin een ingangspoort naar de stad was uitgespaard. In de 15" eeuw deed het 
gebouw terug dienst als gevangenis. De onderaardse cellen hadden geen trappen: de gevangenen 
werden erin neergelaten langs ijzeren kettingen omheen een as, zoals de stadsrekeningen van 

1469 duidelijk maken3
• 

In 1429 werd er een keuken in geplaatst 
ten behoeve van de gevangenen en in 
1431 werd er een ruimte gemaakt als 
munitiedepot van de stad. Vanaf de 17e 
eeuw deed het gebouw dienst als 
onderkomen voor militairen die langs 
de stad passeerden. Op 22 november 
17 43 staken Britse troepen die er 
gelogeerd hadden, het gebouw in 
brand met grote schade tot gevolg. In 
17 44 werd de Biestpoorte opnieuw 
gerestaureerd. Tijdens een zitting van 
het stadsbestuur op 1 juli 1776 besloot 
de magistraat dat de Biestpoorte haar 
oude bestemming van gevangenis 
terug zou vervullen en zodoende 

· werden de gevangenen van de stad in 
de maand november 1778 verhuisd van 
hun verblijf in de Heilige Geest Poort 
(Porte du Saint-Esprit) naar de 
Biestpoorte. Deze toestand bleef zo tot 
wanneer in 1817 de Diestsepoort aan 
de tweede omheiningsmuur van de 
stad, werd omgevormd tot gevangenis. 
In de loop van het jaar 1819 werd de 
oude gevangenis afgebroken. 

De eerste tekening toont de 
Biestepoort en op het 16e -eeuwse 
grondplan van Leuven (uit "Leuven" van 
Justus Lipius) ligt de Porta Bruxellensis 
op nr. 8 en verder naar het zuiden, op nr. 
47 de Biestensis Porta. 
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Burgerlijk Hospitaal 

L'Hópital Civil (het Burgerlijk Hospitaal)4 van 
' Leuven vindt reeds zijn oorsprong in 1080, toen 

broeder Heryward een toevluchtsoord inrichtte 
voor de arme zieken (ad usum pauperum). Met 
de goedkeuring van Hendril 111, graaf van Leuven, 
werd een nieuw bouwwerk opgetrokken, "un 
saint Hópital" waar we dus voor 't eerst de naam 
hospitaal kunnen lezen (Sanctum Hospitale). Het 
hospitaal was rijkelijk voorzien van 
landbouwgrond, weiden, bossen, boerderijen en 
zelfs van een windmolen. Broeders en zusters 
verzorgden de zieken. Voor het einde van de 13e 
eeuw telde men er reeds twintig bedden, maar 
dat aantal groeide tot 36 bedden in 1529. 
Datzelfde aantal bedden was voorradig in 1790. 
Het is niet met zekerheid te bepalen waar het 
hospitaal werd ingeplant, maar alles wijst er op 
dat het zich bevond in de Brusselse straat, vlak bij 

de Dijle die langsheen de eerste vestigingsmuren van de stad liep. En daar is het vandaag nog 
steeds gevestigd. 
De oorspronkelijke naam Saint-Hópital werd al gauw vervangen door Hópital Saint-Pierre of in de 

volksmond Grand Hópital (Groot Gasthuis). Omdat een dochter van de heilige Elisabeth, Sophie 
van Thuringen, in 1246 de stichting van het hospitaal had bevestigd, werd het soms ook Sint 
Elisabeth Gasthuis genoemd. 
In 1794 bezat het hospitaal vele hectaren landbouwgronden en weiden, boerderijen, molens en 
huizen in de omliggende dorpen. De opbrengst diende voor het hospitaal, herstellingswerken aan 
alle gebouwen, algemene kosten en lonen van de 84 personen, te weten 36 zieken, 29 religieuzen, 
16 huisbedienden, 1 directeur, 1 biechtvader, 1 pastoor voor de zieken en 1 ontvanger. Van 
verloning van een apotheker of apothekerskosten is nergens sprake. 
Tijdens de Franse Revolutie werd de administratie van het hospitaal waargenomen door de 
"Commission des hospices". 

Hoogstwaarschijnlijk zorgden de religieuzen zelf voor de bereiding van de geneesmiddelen. Dat 
verklaart tevens waarom een "ondeskundige" ontvanger de rekening heeft opgemaakt met het 
overbodig overschrijven van de volledige formules en aanbevelingen. 

Tot totale som bedraagt: 
La som me totale monte a trent sept florins doux sols 
Deux liards en argent du de devant Brabant, faisant la somme en argent de France de septant 
Livres 

Totalefl.37= 12=2 
LIV. 70=0=0 
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Gebuikte geneesmiddelen en hun frequentie 

Meer dan 90% van de voorgeschreven geneesmiddelen behoort tot het plantenrijk. De kruiden 
worden in hun geheel gebruikt of als wortels of bloemen. In theemengsels vindt men verschillende 
onderdelen van de plant(en). Vaak gebruikt men aftreksels van plantendelen in alcoholische 
oplossingen (wijnazijn, graanalcohol) of als afkooksels in water. Giftige metalen als kwik en 
antimonium komen geregeld voor terwijl kreeftsogen als enig mineraal in gebruik is tegen 
maagzuur. 

Onderling wordt alles gemengd om een brede werking te bekomen. Zo zien we dat middelen tegen 
migraine gecombineerd worden met kalmerende klaproos of waterafdrijvende kamfer. 
Een waterafdrijvende plant wordt vaak voorgeschreven samen met een krampwerend kruid, en 

middelen tegen maag- en darmklachten gaan samen met een laxerend middel of een kruid met een 
krampwerende en een spijsverteringsbevorderende eigenschap. Soms wordt er bovendien een 
opwekmiddel of een versterkend middel aan de formule toegevoegd. 
Zoethoutwortel wordt vaak in het mengsel gebruikt om de smaak te verbeteren of om de maag te 
beschermen tegen maagzuur veroorzaakt door de toegediende medicijnen. 
Bij sommige formules met kwikverbindingen is de indicatie voor mij niet erg duidelijk: kwikzouten 
worden inwendig tegen huidaandoeningen maar eveneens als wormafdrijvend middel 
aangewend. Uit de gebruikte formule is het juiste gebruik niet op te maken. 

Voorgeschreven geneesmiddelen uit het plantenrijk: 

Aalbes (zwarte) (2x) 
Alsem (1x) 
Arabisch gom poeder (6x) 
Basilicum zalf (1 x) 
Braamblad (2x) 
Bryonia (2x) 
Citroen(siroop) (4x) 
Duivelsbeet (1 x) 
Duivelsdrek (1 x) 
Duizendblad (1 x) 
Frigidi (vier zaden) (3x) 
Galbanumhars (1 x) 
Gerst(water) (9x) 
Glaskruid (1 x) 
Graanalcohol (5x) 
Heemstwortel (22x) 
Hoefblad (klein) (1 x) 
Hyssop (2x) 
lriswortel (1x) 
Kaasjeskruid (1 x) 
Kamfer (7x) 
Kamille(water) (17x) 
Klaproos (28 x) 
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Klis (grote) (1x) 
Mirre (1 x) 
Munt(water/siroop) (8x) 
Rabarber (20x) 
Roos (2x) 
Sarsaparille (1 x) 
Sennapeul (4x) 
Smeerwortel (1 x) 
Spinaziezuring (1 x) 
Suiker (witte) (9x) (uit riet of biet) 
Terpentijn (1 0x) (hars uit bomen) 
Tarwebroodkruim (mica panis tritici) (2x) 
Tragacanth (2x) 
Valeriaan (1 x) 
Viooltje (1 x) 
Vlierbes (29x) 
Weens laxerend water (3x) (kruidenmengsel), purgerend kruidenmengsel (5x) 
Zeeajuin (1x) 
Zoethoutwortel (6x) 

Andere gebruikte geneesmiddelen: metalen, mineralen of dierlijk. 

Honig (3x) 
Oxymel (honig+ azijn) (19x) 
Spaanse vlieg (3x) 
Varkensreuzel (1 x) 
Witte waszalf (walschot 
Aethiops (kwiksulfaat en antimoonsulfaat) (6x) 
Antimoonsulfide (3x) 
Calomel (kwik.kwikchloride) (1 x) 
Crème de Tartre (kaliumbitartraat) (5x) 
Kermes (antimoonsulfide) (2x) 
Kwikverbindingen in schurftzalf (8x) 
Precipitaat (rood kwikoxide) (2x) 
Sublimaat (kwikchloride) (7x) 
Ammonium gom (1 x) 
Hoffmann druppels: ether/alcohol (3x) 
Kaliumnitraat (17 x) 
Kreeftsogen (kalkverbinding) (3x) 
Magnesiumsulfaat (2x) 
Natrium-kaliumtartraat (5x) 
Natriumsulfaat (2x) 
Vitriool (6x) 
Wijnazijn (2x) 
Zeep (natronloog) (2x) 
Zwavelbloem (9x) 
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Gebruikte hulpstoffen 

Bindmiddel en verdikkingsmiddel in dranken: Arabische gom, tragacanth 
Bindmiddel in pillen: witte zeep, oxymel, honig, tarwebroodkruim, witte suiker 
Zalfbasis: varkensreuzel, witte was 
Oplosmiddel: wijnazijn, graanalcohol 
Smaakverbeteraar: citroensap, rozenblad, iriswortel, zoethoutwortel en soms vitriool. 

Aanwending van de voorgeschreven geneesmiddelen 

Blaartrekkend: pleisters 
Blaaskrampen: kamfer 
Bloedsomloop: aalbes 
Bloedzuiverend (galaandoeningen, reuma): spinaziezuring, sarsaparille, grote kliswortel 
Braken: muntblad 
Diarree: braamblad, vitriool 
Eetlustwekkend: alsem, muntblad 
Hoest, keel, slijmen: heemstwortel, mirre, hyssop, klaproos, klein hoefblad, kaasjeskruid, 
antimoniumsulfide (in Kermes), smeerwortel. 
Huiduitslag: kwikderivaten, zwavelbloem, antimoonsulfide 
Kalmerend: klaproos (bij hoest), valeriaan, kamfer 
Krampen (maag, darm): ammoniakhars, duizendblad, duivelsdrek, pleisters 
Laxerend: rabarber, heemst, sennapeul, vier koude zaden, Weens water, créme de tartre, 
Seignette zout, Epsom zout, Glauberzout. 
Maag, darmen, spijsvertering: kamille, zoethout, grote klis, alsem, rabarber, valeriaan, 
brioniawater, gerstewater, 
Migraine, hoofdpijn: muntblad 
Mond- en tandontsteking: heemst(water) 
Opwekkend: Hoffmann druppels (alcohol/ether), pleisters. 
Reuma: kamfer 
Schurft: duivelsbeet, terpentijn, kwik met salpeterzuur 
Syfilis: kwikverbindingen 
Waterafdrijvend: sarsaparilla, vlierbes, kaliumnitraat, glaskruid, zeeajuin 
Wormafdrijvend: kwikverbindingen, antimoonsulfaat, pleisters 
Zenuwstelsel: stimulerend: muntblad 

sederend: kamfer 
Zweren: basilicum(zalf), rood kwikoxide 

Behandelde ziektes 

Bij het analyseren van de gebruikte enkelvoudige geneesmiddelen en de samenstellingen van de 
kruiden kan een lijst opgesteld worden van de toepassingen: 

49 x bloedzuiverende middelen, verdeeld over 
27 x een waterafdrijvend (diuretisch) middel 
22 x een laxerende samenstelling 

31 x maag- en darmklachten (spijsvertering, krampen, verzachtend) 
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26 x een mengsel tegen hoest, slijmen, keel irritaties 
20 x tegen huidaandoeningen (zalven, pleisters of orale geneesmiddelen) 
1 1 gevallen van schurftbehandeling 
î O x wordt in het samengesteld geneesmiddel een kalmerende stof gemengd 
3 blaasontstekingen worden behandeld 
3 x wordt een blaartrekkend pleister bereid 
3 x komt een behandeling van migraine voor 
3 x voegt de voorschrijver een zuurwerend maagmiddel toe aan de samenstelling 
3 x is er gebruik van de opwekkende Hoffman druppels 
3 x werd syfilis vastgesteld 
3 x klachten van diarree 
2 x worden zweren behandeld 
2 x zijn er wormklachten 
2 x wordt een zweetbevorderend middel voorgeschreven 
î x is galbanumhars gebruikt als versterkend middel 
î x een geneesmiddel tegen reuma of artritis 

Bijzondere aanbevelingen of opmerkingen vermeld bij de bereidingen 

R/ Mercurius sublimatum corrosivum, tritis adde mica pan is: 
Voeg tarwebroodkruim toe (als bindmiddel bij sublimaatpillen) 

R/ radix altheae, herba altheae, MS cog in suf gr aq clat.. .. : 
Misce, Signa coge in suffecta gramma aqua colatura (meng, geef uitleg, doe samen in 
voldoende gram doorzijgsel). 

R/ camphorae rite subacta: 
Kamfer op gebruikelijke manier verwerkt, nl. olie uit Lamnus camphora. 

R/ emplastrum epispasticum ad magn palm Manus sign.: 
Emplastrum vesicatorum (canthariden) in fijn poeder, ad magnitudinem palmae manus 
(ter grootte van een handpalm, 11 x 9 cm). 

R/ ..... , spirit. Vitriol q s ad grat. 
Acidum suphuricum dilutus, quantum satis ad gratam [aciditatem] (zoveel als nodig 
voor een aangename zure smaak.) 

.......... ad gratam [saporem] (zoveel als nodig voor een aangename smaak.) 

R/ ...... M.a.g. S utf. pilul.: 
Misce ad gratum [saporem], Signa ut fiat pilullas (meng tot aangename smaak, teken en maak er 
pillen van.) 

R/ ..... cog in sult q. aq calor: 
Coque in sufficiente quantitate acquae caloratae (kook in voldoende heet water.) 

R/ .... Gumarab.QsutfLApil: 
Gummi arabici quantum satis ut fa lege artis pilullas (voldoende Arabische go mom pillen te maken 
volgens de kunst.) 
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R/ emplast oxycroc q s utf emplastad magn ¼ fol. maj.: 
Emplastrum oxycroceum quantum satis ut fa emplastrum ad magnitudinem ¼ folium major. 
(voldoende hars nemen om een pleister te maken van de grootte van¼ van een groot blad.) 

Besluit 

Het is duidelijk dat tijdens de gehele beschreven periode maagklachten en problemen met de 
spijsvertering de meeste aandacht vragen. Wellicht als gevolg van de niet al te hygiënische 
levensomstandigheden in de kelder van de Biestepoort-gevangenis en de overwegend onverse 
maaltijden en drank. 
Blaasontstekingen waarvoor waterafdrijvende geneesmiddelen gebruikt worden staan samen 
met hoest- en keelproblemen op de tweede plaats. Ook hier vanwege de voortdurende 
herbesmetting omwille van de vele personen samen in een kleine niet-verluchte en onhygiënische 
ruimte. 
Opgemerkt dient te worden dat de veelvuldig voorgeschreven laxeermiddelen en waterafdrijvende 
geneesmiddelen heel dikwijls bedoeld zijn als bloedzuiverende therapie, 
helemaal in de tijdsgeest van het einde van de 18e eeuw. Purgeren (klisteren) en water 
afdrijven zijn naast aderlaten en het plaatsen van bloedzuigers immers alledaagse 
behandelingen die, bij gebrek aan specifieke geneesmiddelen, heel wat ziektes moeten genezen. 
De gangbare "humoraaltheorie", als zou ziekte voortkomen uit de overheersing van kwade 
lichaamssappen op de goede sappen in het bloed, noodzaakte immers een therapie van 
bloedzuivering. De onmogelijkheid om gevangenen ter plaatse te gaan aderlaten, een klisteer 
toe te dienen of bloedzuigers te plaatsen wordt ruimschoots opgevangen door het toedienen van 
de laxeermiddelen en de waterafdrijvende producten. 
Daarnaast moeten de waterafdrijvende kruiden ook een blaassteen helpen uitwateren: een 
aandoening die dan vaak voorkomt. 

Opmerkelijk zijn de vele drastischebe handelingen van schurft en huidaandoeningen, (op de derde 
plaats), vooral tijdens de periode an six en an sept (september 1797 tot 1799), waarin blijkbaar een 
schurftepidemie is uitgebroken. 

Alle medicaties zijn hoofdzakelijk gebaseerd op samengestelde kruiden en plantendelen waardoor 
een breed behandelingsgebied mogelijk is. Metalen en mineralen worden af en toe 
voorgeschreven en dan vooral bij huidproblemen. Daar zien we het veelvuldig aanbrengen van 
pleisters met de giftige kwikzouten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel ongelukken 
gebeurden: de patiënt was dan wel verlost van zijn huidziekte, maar stierf aan een vergiftiging met 
zware metalen. 

GuyGilias 
Milsestraat 33-3053 Haasrode 

Oktober 2007. 
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Résumé 

L'étude de la facture détaillée des médicaments pour les prisonniers de la ville de Louvain nous 
permet de rédiger une liste des plantes, des minéraux et des substances animales prescrites à la 
fin du 18ième siècle, ainsi que leur quantité. Nous pouvons déterminer les maladies les plus 
fréquentes en les comparant avec les circonstances de vie médiocre dans la prison louvaniste. 

Summary 

This detailed account to the service of prisoners of Louvain (B) in the period of the French Republic, 
learns us the use and the frequency of medication in the late 18e century. Considering the bad 
circumstances of living of the prisoners we can identify the ruling diseases or complaints. 
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t Met droefheid melden wij U het plotse overlijden van ons erelid (1970) licentiaat Pierre Julien te 
Parijs op vrijdag 9 maart 2007, amper enkele weken na het overlijden van zijn echtgenote. 
Overledene werd 85 jaar oud en was een regelmatig deelnemer aan onze 
congressen. Regelmatig genoten we van zijn voordrachten in verband met 
Cosmas en Damianus, zijn stokpaardje, of van een aangename presentatie uit 
zijn verzameling reclameprentjes betreffende de farmacie. Hij was erevoorzitter 
van de Académie internationale d'histoire de la pharmacie. 

t C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès Ie vendredi 9 
mars 2007 à Paris, quelques semaines après celui de son épouse, de notre 
membre d'honneur (1970) Pierre Julien, à l'äge de 85 ans. Il était président 
d'honneur de l'Académie internationale de l'histoire de la pharmacie. 
Nous avons accueilli Ie défunt souvent aux congrès du Cercle. Ses exposés sur les saints Cóme et 
Damien et la présentation d'images de sa collection de publicités pharmaceutiques nous restent 
vivement dans la mémoire. 

t Bedroefd geven we kennis van het onverwachte overlijden van collega 
Bernard van den Brekel, echtgenoot van Miep Kerckhoffs, op 17 augustus 
2007 in 's-Hertogenbosch. 

We kennen Bernard als een gewaardeerd en geïnteresseerd lid van de Kring, 
die samen met echtgenote Miep talloze Congressen meemaakte waar ze 
tafelgesprekken wisten te animeren en steevast genoten van een "late" borrel. 

We zullen ons Bernard herinneren zoals de aanhef van het overlijdensbericht 
meegeeft: :"Eenvoud siert de mens". 

Aan de nabestaanden biedt de Kring zijn gevoelens aan van gemeend medeleven. 
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