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Najaar 1871. De aloude koopmansstede Roeselare is in crisis. Zware crisis. Niemand 

kan nog lachen, niemand is blijgezind. Een epidemie van maag- en buikpijn heeft de 
bevolking getroffen. Iedereen klaagt en kermt. Slapen lukt niet en evenmin werken 
zoals het hoort. Baby’s huilen dag en nacht, de jonge moeders zijn in  de wanhoop nabij 
en de vaders die zonder nachtrust moeten gaan werken vloeken van de miserie. Dokters, 
apothekers, kwakzalvers en kruidenmengers slagen er niet in voor genezing te zorgen. 
Bedevaarten door oude vrouwtjes naar allerlei kerken en kapelletjes evenmin. 
 
In de Noordstraat, bij wijn- en likeurhandel VYNCKE-DAELS is René Vyncke in stilte 
op zoek naar hét middel. Hij vraagt apothekers, kruidenmengers en kwakzalvers naar 
hun middeltjes. Hij bezoekt paters en zusters-missionarissen om te horen wat in die 
vreemde landen aan kruiden wordt gebruikt ingeval van maag- en buikpijnen. Met die 
verzamelde kennis gaat hij aan het werk. Hij koopt bij handelaars in koloniale waren 
allerlei kruiden zoals kaneel, muskaatnoot, kruidnagel, koriander, steranijs, 
citroenmelisse en engelwortel aan en maakt extracten, essences, esthers, poeders en 
zalfjes. Hij mengt, zuivert en distilleert en proeft net zolang tot hij voelt dat het werkt. 
Hij laat medewerkers ook proeven. Het lijkt te werken. Nu nog de bevolking 
overtuigen. Weer slaat hij aan het distilleren, mengen, proeven, afkeuren, herbeginnen 
tot hij een product heeft samengesteld dat niet echt jenever of likeur kan genoemd 
worden maar toch uitermate lekker is en bovenal effectief! Zoals alchemisten zochten 
naar het levenselixir zocht hij naar elixir dat maag- en buikpijnen verzacht als het ware 
een balsem voor al wie lijdt. Een passende naam was dan ook vlug gevonden: ELIXIR 
DE ROULERS ! Hij liet burgemeester en schepenen, notabelen en Jan met de pet 
proeven en de weldaad ervaren. Als en lopend vuurtje ging het over de hele stad: de 
redding is nabij, een borrel ELIXIR DE ROULERS verzacht de pijn en maakt het leven 
aangenamer! 
 
En het wonder geschiedde, iedereen wilde dat wondermiddel proeven en aanschaffen. 
Het klagen en kermen veranderde in fluiten en zingen, de babytjes huilden niet meer 
want hun tutter of fokke werd in het elixir gedoopt en ze lurkten dat het een plezier 
was om dan zalig te slapen. Voor de jonge moeders kwam de rust terug, vaders gingen 
uitgerust werken en de koopmansgeest was weer springlevend. Roeselare was weer, 
zelfs nog meer dan voorheen, de olijke, vrolijke handelsstad met dank aan de 
vindingrijkheid en doorzetting van RENE VYNCKE. 
 
Sindsdien heeft elke echte Roeselarenaar het ELIXIR DE ROULERS in huis! Ook in de 
21ste eeuw! 
 
Wie het nog niet heeft geproefd: proef het nu en ervaar die heerlijke smaak en zijn 
weldadige werking, je kan er alleen wel bij varen! Gezondheid! 
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