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Waar moeten we, in de doolhof van de tijd, "alcohol" situeren? 

Het universeel genie Leonardo da Vinci beweerde: "avant l'homme il y avait Ie grain de raisin." Nog 
voor de mens bestond was er al de druif. Virtueel gezien bestond toen ook reeds de alcohol, toevallig 
ontstaan bij de natuurlijke gisting met de Saccharomyces ellipsoïdes. 

In de Bijbel wordt het maken van wijn voorgesteld als het oudste ambacht van de mensheid. De eerste 
vermelding treffen we aan in de geschiedenis van Noach, rond 2350 jaar v. C., aan wie eigenlijk de 
uitvinding van de vinificatie wordt toegeschreven. In het boek Genesis, 9:21, wordt van hem gezegd: 
hij dronk wijn en werd dronken. Had hij niet buitensporig en zonder roes gedronken, had men nooit 
met zekerheid geweten dat er alcohol aanwezig was. Gewoon sap bij het persen van druiven levert 
wijnmost en hierin ontbreekt uiteraard het causaal element van dronken-zijn. 

In China, 4 eeuwen v.C. i~ er voor het eerst sprake van alchemie en wel in verband met levenselixir. 
Maar dan niet in verband met alcohol en evenmin als een soort primitieve scheikunde, doch eerder in 
religieuze connectie: onsterfelijkheid, oosters element van levensbeschouwing, als belichaming van 
transcendente wijsheid, onder meer langer leven om meer verdiensten te verzamelen. 

Doch in de 6de eeuw v. C. hield Xenofoon van Kolofon reeds staande dat de goden bij de aanvang niet 
alle zaken hebben onthuld aan de stervelingen maar dat zijzelf ijverig zoekend op de weg der 
ontdekking onversaagd moesten blijven voortschrijden. 

Zo geschiedde het. Eigenlijk werd eerst vier eeuwen n.C. de grondslag van de alchemie gelegd door 
de Grieks-Egyptische kultuur in Alexandrië, de geleerde stad uit de oudheid. Eeuwenlang zal er 
onophoudelijk utopisch gestreefd worden naar een onbereikbaar doel. Improvisaties, droombeelden, 
hersenschimmen, losgeslagen verbeelding joegen illusies na om de Steen der Wijzen te vinden en 
terzelfder tijd de medisch gerichte vloeibare tegenhanger Levenselixir. 

De verwoede alchemistische praktijken en tevens de integrale Griekse cultuur werden door de 
Arabieren overgenomen en de desbetreffende terminologie is er blijvend van doordrongen gebleven. 
Daarvan getuigen de versmolten Arabische lidwoorden el, al, met Griekse stammen tot eigennamen 
als alchemie, alambiek en eveneens alcohol. Doch hier schuilt een addertje onder het gras. 

Afb. 2: 

Voorstelling van het alchemistisch symbool REBIS (res bis). De steen 
der wijzen werd aanzien als een dubbel ding; vandaar dat de zon 
(mannelijk, goud) en maan (vrouwelijk, zilver) verenigd zijn tot een 
androgyn of hermafrodiet figuur. 

Het is de opmerkelijke verdienste van wijlen collega Leo Vandewiele die 
de gangbare axiomatische mening heeft ontkracht en weerlegd als 
zouden de Arabieren als eersten alcohol, de huidige ethanol, hebben 
gekend. Deze foutieve opvatting was nochtans in zwang gebracht door 
een der voornaamste pharmaco-historici, de Zweed Hermann 
Schelenz, misleid door het Arabisch lidwoord al. 
Eigenlijk kwam die eer toe aan een der belangrijkste geneesheren van 
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de middeleeuwen Arnold van Villanova (1235-1311) die doceerde aan de universiteit van Montpellier. 
Verrast als hij was bij het achtereenvolgens destilleren van witte en rode wijn, trok hij speciaal de 
aandacht op de eigenschappen van het in beide gevallen kleurloze destillaat. 

Desondanks is het woord alcohol, dan toch afgeleid van het Arabisch "al Kuhul" doch in een andere 
context en dit vergt een nader onderzoek. Zonder uitzondering verwijzen alle etymologische 
woordenboeken en wetenschappelijke werken naar dezelfde herkomst, nl. een vaste stof, een 
antimoniumverbinding, preventief en curatief bij de veelvuldig voorkomende oogziekten met succes 
aangewend in Aziatische landen. Het vakkundig bereiden van het droge collyrium vergde een 
grondige en moeizame trituratie om een impalpabel poeder te bekomen. De preparaten roetcollyrium 
als oogschaduw en arsenicumtrisulfide als ontharingsmiddel, die eveneens door grondig fijnwrijven 
maar als cosmetica werden aangewend, werden evenwel niet met diezelfde naam aangeduid. De "vier 
dingen" die opgesomd worden in de "kunst om verstandig te leven", behelzen: zitten met het 
aangezicht naar de gebedsnis in de richting van Mekka, het bestrijken van de ogen met het collyrium 
voor het slapen gaan, blikken in de groene natuur, het rein houden van de kleding. Mutatis mutandis: 
doe uw best, God doet de rest, of zoals de geneesheer Ambroise Paré zei: je t'ai soigné, Dieu t'a guéri. 

Het afleiden van het woord alcohol van de Arabische stam werd mordicus steeds gezocht bij materiële 
begrippen van onze westerse gedachtenwereld. De link tussen verpulveren en alcohol gebeurde 
geforceerd met behulp van spitsvondige woordspelingen. De fijnheid van het poedercollyrium door 
TRITUREREN moest dan maar met DESTILLEREN concorderen waardoor het subtiele wordt 
verkregen van de vluchtige geraffineerde fijne (bon goût) alcohol, ontdaan van de foezelolie. 

Deze (kortzichtige) zienswijze stemt natuurlijk niet tot voldoening. Na het opsporen in een 
doodlopende straat, zal er moeten gespeurd worden in een ander gezichtsveld, dichter bij de bron, 
goed en wel, in de middeleeuwse spirituele denkwereld van de islam. In de belangrijke "ADAB" 
literatuur zijn grondbeginsel en levensrichtlijnen vervat om op verstandige wijze gelukkig te leven. Het 
zoeken naar geluk heet er "tawakul" bij uitstek met de islam leer vervlochten als radicale overgave aan 
een onbegrensd vertrouwen op Allah. Zou in de laatste lettergreep "kul" niet de sleutel van het raadsel 
besloten liggen? Aldus, alcohol als fonetische transcriptie in Europees taaleigen zou dan kunnen 
beduiden: een veelbelovend middel om gezondheid en welzijn te verwerven. In het Duits komt het 
duidelijk tot uiting: Heilmittel/Heilsmittel. 

Verderop gaan we ons vergewissen hoe in de loop der tijden "alcohol" in het westen vaste voet kreeg. 
De mogelijkheid die daartoe geboden werd met het verschijnen van anastatische drukken, de opera 
pharmaceutica rariora als facsimile herdruk, noopt er ons toe andermaal een erelid van eigen bodem, 
prof. dr. Christiaan De Backer lof te brengen. Zonder dit initiatief ware de toegang tot de overgrote 
meerderheid van zeldzame antiquaria uitgesloten geweest. De Bibliotheca Pharmaceutica 
Antverpiensis bood de unieke gelegenheid talrijke werken in te zien. 

De schranderheid waarmee wijlen prof. dr. Wittop Koning op de tentoonstelling "Artistiek 
Farmaceutsich Testimonium int soete lant van Waes" in 1970 een postincunabel selecteerde om er 
een uitgebreide studie over te maken, biedt ons thans de gelegenheid met ongerepte gegevens de 
introductie van alcohol in onze gewesten onvervalst weer te geven. 
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Afb.4: 
De twee nog overgebleven postincunabelen evenwel 
onderscheidene oplagen verlucht met dezelfde rechthoekige 
houtblok. 

Na de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg in 
1 Mainz, halverwege de XVde eeuw, waren het vooral 

godsdienstige werken die als wiegedrukken verschenen. 
Vanaf 1500 tot 1540 treft men bij de postincunabelen 
geleidelijk meer profane drukwerken aan zoals onderhavig 
destilleerboekje "Dit is die rechte conste om alderhande 
wateren te distilleren." Het werd bij de Opera rariora onder nr. 

XIV als fac simile heruitgegeven.Van de zeldzame originele exemplaren worden er nog drie 
gerepereerd. Een was er in het British Museum te Londen maar werd tijdens de wereldoorlog in 1941 
bij een brand vernietigd. Een tweede waar op 51 bladzijden er 8 ontbreken bevindt zich in particulier 
bezit. Het enige complete treft men aan in de Albertina te Brussel. Het werd uitgegeven in 1520. Wat 
betreft het onvolledige exemplaar, daar moeten we de Franse dichter beamen waar hij beweert: "il n'y 
a pour voir que l'oeil du maître". Inderdaad prof. Wittop Koning had bij nauwkeurig onderzoek 
vastgesteld dat het een contemporaire heruitgave was van rond 1540. Dezelfde houtblokken die 
aangewend werden vertoonden wormstekige gaatjes ( in de letters i en r van de titel) en vooral in de 
dubbelkoppige keizerlijke adelaar, het Antwerpse drukkersmerk van Willem Vosterman. Daar bemerkt 
men best de beschadiging aangebracht door de larve van de houtkever tijdens een rustperiode van de 
houtblokken. 

Dat het destilleerboekje zou geïnspireerd zijn op het vroegtijdig Duits" Distilierbuch der rechten Kunst" 
van Hieronymus Braunschweigen lijdt geen twijfel. Reeds in de titel wordt het verraden met de 
zinsnede "rechte conste". 

Afb.6 

Frontpagina van een destilleerboek, 1532. Een vroeg vakboek met sociaalethische 
inslag, verwijzend naar de arme Lazarus. Deze lekengeneeskunde werd beoefend 
door Latijn onkundige geneesheren. Door de geletterde geneesheren werd de 
destilleerkunst bespot en verketterd. 

Afb. 7: 

Eveneens een pagina uit" Distillierkunst Hieronymi Brunswig". 
Vergeleken met de galenisten aanzagen de aanhangers van de 
destilleerkunst de kruiden niet als kantklare geneesmiddelen. De 
geneeskrachtige werking kan maar optreden als men door 
destillatie het stoffelijke reine van het onreine kon scheiden. 
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Met naïeve eerlijkheid en ongekunstelde oprechtheid, omzeggens in de aard van de Vlaamse 
Primitieven, wordt in een spontane schrijftaal die veel gemeen heeft met een gesproken dialect de 
geheimzinnigheid van de primaire kennis van alcohol (avant la lettre) op een primitieve wijze voor de 
dag gehaald. 

Het is niet met pracht en praal zoals bij de "Blijde Inkomst'' in steden waar vorsten door de bevolking 
werden onthaald dat de alcohol als deus ex machina kwam gevallen. Eerder een traag insijpelen 
kenmerkte de intrede van de alcohol in de artsenijbereidkunde intertijd. De stuwkracht van de 
alchemie met haar conventionele geheim doenerij en haar maniakale destillatie-bezetenheid zal de 
oude galenica gaandeweg uit het zadel lichten. 

Met een a-prioristische opvatting, alleszins een klinkende drogreden, wordt de incunabel ingeleid: 
"omdat water gedestilleerd uit kruiden subtieler is ... zo trekken die meesters de meeste kracht uit alle 
kruiden met destillatie en werken daarmede. En wat ze daar mee werken dat blijft den leken best 
verholen en verborgen." Hiermee verwijst de auteur naar een residu van de occulte wetenschap. Hij wil 
daar komaf mee maken door diskreet de sluier op te lichten: "daarom zal ik in dit tegenwoordig 
boeksken die wateren leren destilleren en van elk die virtuten beschrijven naar best vermogen." 

Dan volgt een summiere beschrijving van het destilleerapparaat, een loden schotel met daarboven 
een helm voorzien van een pijp. De werkwijze is even onbeholpen als soms lachwekkend beschreven. 
Men moet zorgen om een vuur aan te maken zonder rook. Van tijd tot tijd moet men tasten of het 
toestel niet te warm wordt, zoniet zou het water verbranden, zijn kracht verliezen en rood worden. 
Doch, getuigt het anderszins niet van intuïtief doorzicht om het vers destillaat in goed gesloten fiolen 
vijf of zes weken aan het zonlicht bloot te stellen? U.V.-straling, wellicht de enige manier destijds om 
tijdelijk schimmelvorming te vermijden. 

Daarop verschijnt de inhoudstafel met 103 verscheidene waters. Weliswaar op de eerste rij, als primus 
inter pares, prijkt het "LEVENDE WATER." Levend wijst hier in de betekenis van levendig, op fluïditeit, 
geringe viscositeit, enigszins de meest in het oog vallende eigenschap waarmede het zich van de 
andere zogezegde wateren onderscheidt. Het blijft nog anoniem en het zal nog verrassend lang 
aanlopen alvorens het bij de ware naam zal genoemd worden: ALCOHOL. 

Pretentieloos beseft men ervan reeds het belang en het nut: "Hier begint een zeer profijtelijk 
boeksken:' Onmiddellijk volgt de bereidingswijze "gemaect van den wine oft van den droesseme." Een 
identificatieproef wordt er aan toegevoegd: een doekje gedrenkt in de vloeistof wordt in de vlam van 
een kaars gehouden zodat het opbrandt. Verwonderlijk kende men toen reeds vele eigenschappen en 
toepassingen. Het deed dienst als conserveermiddel om vis en vlees voor een langere tijd te bewaren. 
Het levende water werd gemeenlijk genoemd" vrouwe van alle medecinen". Het verjongt de mens en 
doet hem goed humeur hebben. Het zuivert de mens van melancholie als men het drinkt met mate: te 
weten zes of zeven druppels daags nuchter met een lepel vol wijns (bis in idem). Het verjaagt de kwade 
humeuren uit de aderen. Het vermeerdert de natuurlijke hitte in de mens. Het versterkt het herte en 
maakt de mens "blide". Het geeft de mens goede "verwe". Het maakt de zware tong licht en 
welsprekend. Het maakt goede digestie en appetijt en verhindert oprispingen. 

Af en toe evenwel, wordt met het redelijke wel een loopje genomen tot in het absurde of worden 
wensen voor werkelijkheid gehouden. Enkele ridicule voorbeelden ter illustratie. Het doet veel haar 
hebben. Het doodt vlooien en luizen. Het is goed tegen de haastige dood gedronken. Het geneest de 
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drie- en de vierdaagse koorts als men het drinkt een ure tevoren eer die ziekte komt. Het geneest alle 
giftige beten van razende honden. 
In het eerste kwartaal van de XVle eeuw wordt alcohol nog steeds niet bij die naam genoemd. Er is 
enkele sprake van brandewijn of consorten. Voortaan krijgt die een bestendige bestemming dankzij de 
koppige visie van Aureolus, Phillipus, Theophratsus Von Hohenheim alias Paracelsus (0 1483 t1531 ). 
Naam die ten volle beantwoordt aan het Latijnse gezegde - nomen est omen er schuilt een 
voorteken in die naam. Aureolus = met goudglanzend aureool; Phillipus = paardenliefhebber, ruiter 
recht op het doel dravend; Theophrastus = verwijzend naar een leerling van Plato en Aristoteles, hij 
schreef een boek over planten; Bombastus = hoogdravend; Von Hohenheim gelatiniseerd in 
paracelsus = zich boven de andere verheffend. Inderdaad, in de geneeskunde verrichte hij 
baanbrekend werk. Hij was een pionier in de echte zin van het woord. Hij ruimde voorbijgestreefde 
inzichten op. Hij bood de farmacie een uitstekende dienst door het invoeren van nieuwe 
artsenijvormen, de later genoemde tincturen en extracten. Hierbij werden met brandewijn werkzame 
bestanddelen, kwintessens genoemd, aan de kruiden onttrokken. Zijn prototype geneesmiddel "Elixir 
proprietatis Parace/si" verwees als merknaam naar goede kwaliteit met ongeëvenaarde 
doeltreffendheid. 
Onversaagd alle beschikbare documentatie naslaan stelde bij het uitpluizen quasi afwezigheid van het 
woord "alcohol" en een bedreigde continuïteit in het vooruitzicht.: 

Afb.8 

Filatelistische merkwaardigheid, bij de 450st
e overlijdensdag van 

Paracelsus in 1991. 
Paracelsus had de oorlog verklaard in 1527 aan de geneeskunde van 
die tijd. Autoriteiten als Hippocrates, Galenus, Avicenna verwierp hij. 
Hij kreeg zoveel tegenstand van de artsen uit Basel dat hij de stad 
moest ontvluchten en heel zijn leven bleef rondzwerven. Toch wordt hij 
nu aanzien als de grondlegger van de moderne geneeskunde. 

In 1685 bij Charas in Pharmacopoea Regia staat op een zonderlinge 
wijze in het Index rerum "alkohol quid" vermeld, alsof de auteur zich 
afvraagt wat is me dat voor iets?" Hij verwijst dan toch naar pagina 21, 
waar enkel sprake is van trituratio en alcohol er zelfs niet meer bij 
vernoemd wordt. Het komt voor alsof de auteur zelf er geen blijf mee 
weet, het volledigheidshalve niet wil weglaten doch er geenszins de 
zin van vat, het eeuwenoude spoor bijster is geraakt. 

1 n 17 48 in het uitgebreide Pharmacopée Universelle van Lemery is "al kool" slechts opgenomen in het 
Lexicon dat slechts verwijst naar de etymologie van farmaceutische termen, zonder praktische 
aanwendingen in bereidingen. 

In 1756 wordt in Cours de Chimie van de vorige auteur"alkool" en "alkoliser" opgenomen, evenwel nog 
steeds teruggaand op "fijngewreven poeder'' en "fijnwrijven". Met alcool de vin wordt bedoeld esprit de 
vin rectifié, wat bewijst dat die term uiterst zelden wordt gebruikt. 

In 1770 vermeldt de Leidense Pharmacopee dat "alcohol purum" alcohol vini is die meerdere malen 
aan destillatie onderworpen werd. 
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In 1772 wordt er in de pharmapcopee van Rijsel (lnsulensis) op gewezen dat bij rectificatie zeer 
zuivere "re media ut purissima sive al kool evadent". 

Pharmacopoea Gandavensis van 1786 geeft als synoniem aan spiritus rectifactissimus sive alkool 
vini. 

In Pharamcopoea Borussica, 1799, wordt aan het destillaat van Acidum Aceticum, de naam "alcohol 
aceti" gegeven. Hieruit blijkt onmiskenbaar dat er verwarring is ontstaan in de nomenclatuur en 
onbegrip omtrent de etymologische associatie. 

Aldus, tot op het einde van het Ancien Régime was het naamgebruik "alcohol" sporadisch gebleven. 
Maar als een donderslag bij heldere hemel verschijnt ten tonele: Parmentier (0 1737 t1813) , vooral 
bekend omdat door hem de aardappel als voedingsmiddel werd aangeprezen en de teelt ervan werd 
gestimuleerd. In de gastronomie wordt een gerecht waarin de aardappel is verwerkt in soep, gehakt 
enz. tegenwoordig algemeen aangeduid als parmentier, - ière. Doch ons interesseert vooral 
Parmentier als apothicaire. Zijn titels geven ons een beeld van zijn voornaamheid in ons beroep. 
Apothicaire-major de l'Hêtel royal des lnvalides, Maître apothicaire de Paris, Prévêt du Collège de 
Pharmacie, Membre de l'Académie des Sciences, lnspecteur-général du Service de Santé. Premier 
pharmacien des Armées, Président de la Société de Pharmacie de Paris. 

Toevallig is er in onze handen een kaduuk boek terecht gekomen, slordig ingenaaid, zonder stevige 
kaft, alom met opgerolde ezelsoren, kennelijk met proletarische Franse Revolutie allure. Het draagt de 
titel: Code Pharmaceutique à l'Usage des Hospices Civils. Paris An Xll-1803. Het is in dit formularium 
dat de verdwaalde « alcohol "wordt opgerakeld en terecht gebracht. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een personaliteit als Parmentier, die op alle niveaus met 
leidinggevende functies belast was, concrete beslissingen moest nemen, ook op het hem toegewezen 
farmaceutisch terrein niet zou nalaten kordaat orde op zaken te stellen. 

Voortaan worden de gebruikelijke benamingen, esprit de vin, esprit de vie, esprit de vin rectifié, 
vervangen door de denominatie alkool, al kool rectifié, al kool très rectifié. Doch ook het gehalte diende 
aangegeven te worden voor meer nauwkeurigheid. Alcohol van 18° tot 25° Baumé vervangt eau de vie; 
van 25° tot 30° Baumé vervangt esprit de vin; van 30° tot 35° Baumé vervangt esprit de vin rectifié; 
alcohol vanaf 35° tot 40° neemt de plaats in van esprit de vin of al kool très rectifié. 

Namen als elixir, esprit, essence, quintessence, baume, etc. moeten voortaan verbannen worden uit 
onze pharmacopoeën. 

De eenvormigheid in de alcoholnomenclatuur is in de Nederlanden spoedig verwezenlijkt geweest in 
tegenstelling tot de invoering na de Franse Revolutie van de decimale geneeskundige gewichten die 
zelfs op halsstarrige weerstand botste tot in het laatste kwartaal van de XIXe eeuw. 

Alcohol is nu plots in een eenparig versneld tempo gekomen, door Berthelot wordt in 1856 
ethylacoohol gesynthetiseerd en ter vervanging van aardolie wordt de industriële productie in het 
vooruitzicht gesteld van bio-ethanol. 
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Samenvatting 

Een eeuwenlange weg werd afgelegd om "alcohol" uiteindelijk in een officiële benaming op te nemen. 
Aan de thans gangbare etymologische beschrijving met enge westerse zienswijze wordt getornd. In 
de islamleer wordt "al kuhul" opgevat als een uiting van volledige overgave aan, en betrouwen op God 
om, na de trituratie van een antimoniumhoudend mineraal de gezondheid van de ogen te verwerven 
en daardoor een zinvol en gelukkig leven te kunnen leiden. Een uiterst zeldzame incunabel "Dit is die 
rechte conste ... " zorgt voor de intrede van de (nog anonieme) alcohol in de farmacie rond î 500. 
Paracelsus maakt er dankbaar gebruik van om nieuwe artsenijvormen in voege te brengen. 
Inmiddels was de oorspronkelijke betekenis zoek geraakt en het is aldus hoogst verwonderlijk dat, na 
de Franse Revolutie, door een Frans apotheker, met name Parmentier, diezelfde benaming, 
herinnerend aan het Arabische woord terug is opgenomen, tenslotte als een uitstekend middel om het 
welzijn te bevorderen. 

Summary 

The entrance of alcohol in the pharmacy of the Netherlands. 

Several centuries have passed before the name alcohol became official. The current etymological 
description of today is an one-side occidental point of view and not, as it ought to be. In the Islam
doctrine the Arabic word "al kuhul" is considered as a concept of reliance on Allah. Pulverizing the 
antimony-mineral to an impalpable powder, applied daily to cure re eyelids means: do your best and 
leave the rest to God. This way of thinking is proposed as the straightforward, true etymological origin 
of alcohol. 
A very scare Flemish incunable of the still nameless alcohol, around the years î 500 is the precursor of 
the entrance in pharmacy. Paracelsus put it into use by inventing several new pharmaceutical 
preparations. 
In the meantime the original signification was lost and it is astonishing that after the French Revolution, 
a French pharmacist, called Parmentier, used the same denomination, reminding the Arabic word, 
perhaps as an "excellent remedy to realize the well-being" 

Résumé 

L'entrée de l'alcool en pharmacie aux Pays-Bas. 

On dû attendre plusieurs siècles avant que Ie nom alcool devienne officiel. 
En Europe, l'étymologie du mot, basé sur un malentendu, puisque conçu comme trituration, est 
d'optique strictement Occidentale. Par contre, Ie mot arabe, « al kuhul ", émergeant de la doctrine 
islamique référait au tawakul, une règle de conduite. Ce droit coutumier exigeait la trituration d'un 

20 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 56 Nr î 12 2007 



minerai antimonial dont la poudre impalpable devrait être appliquée journellement aux yeux. De ce qui 
était sous-entendu, serait issu l'étymologie exact: faites de votre mieux" Ie reste tera Dieu. 
Un incunable imprimé à Anvers vers î 500 nous informe sur les préliminaires de l'alcool dans la région. 
Paracelsus a rendu un grand service à la pharmacie à cette époque en introduisant des préparations 
galéniques qui sont devenues classiques. 
Dans l'intervalle la signification originale de l'alcool était, pour ainsi dire complètement oubliée. Il est 
surprenant comment, après la Révolution Française, Ie pharmacien Parmentier a emprunté ce même 
mot pour rendre officie! l'alcool, en réminiscence d'un excellent remède pour obtenir Ie bien-être. 

Apr. Leonard De Causmaecker 
Gasstraat 35 A 

B- 91 60 Lokeren 
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