
Hulde aan Dr Louis Willems* 

« Natura-Limbarg » is een vereniging die de belangstelling voor de 
natuurwetenschappen in Limburg wil bevorderen (sekretariaat : Dr 
Willemsstraat 23, Hasselt). Ze geeft een driemaandelijks Bulletin uit 
dat dezelfde naam draagt. Het bulletin voor de 2e en 3e trimester 1958 
(biz. 237-296) brengt hulde aan dokter Louis WiJlems (1822-1907) 
die in 1850-52 de preventieve inenting van het hoornvee tegen de 
pleuropneumonia exsudativa heeft ontdekt. 

Het bulletin vangt aan met een studie van Willems' leven en af-
stamming. Het blijkt dat de voorouders van de arts uit Diepenbeek 
herkomstig zijn, dat zijn grootvader een hasseltse vrouw huwde en 
zich daarop te Hasselt vestigde, dat sindsdien de familie Willems met 
het leven van die stad is vergroeid. Vader Willems was er burgc-
meester. woonde in de Demerstraat 71, was stoker, landbouwer, brou-
wer en maalder, 

Rene Jorissen geeft de bibliografie van L. Willems : zij behelst 44 
titels, lopend van 1852 tot 1904, meestal over zijn ontdekking, in de 
meest verscheiden periodieken van het land, en die de waarde van 
de preventieve inenting tegen de gevaarlijke epizootie vestigden. Op 
drie nederlandstalige artikels in lokale landbouwerstijdschriften na, 
zijn al de bijdragen van Willems in het frans. Reeds uit de titels alleen 
kan men opmaken dat zijn ontdekking het voorwerp van veel betwis-
tingen is geweest. 

Dit blijkt nog meer uit de beknopte(?) bibliografie over Willems 
en zijn cEuvre, waar Rene Jorissen, in een chronologische volgorde, 

* HuUi; aan Dr. Louis Willems, Hasselt 1822-1907. Nrs. 12 en 13 van 
Natura-Limb-urg, Driema.indelijks Bulletin, 1958, biz. 238-296, ill. (spe-
ciaal nummer). 
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van 1850 tot 1904, 18 bladzijden aan besteedt. Deze betwisting is ver 
buiten de landsgrenzen uitgedeind : Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Italic hadden er een aktief deel in. Men volgt de ontwikkeling van een 
taaie strijd die uiteindelijk tot de Internationale erkenning van Wil 
lems' metode leidde. Op 21 oktober 1900 werd Willems in zijn ge-
boortestad plechtig gehuldigd door de wetenschappelijke en vader-
landse verenigingen onder het motto : de belgische Pasteur ! 

Apoteker J. Moons geeft een analytisch overzicht van L. Willems' 
levenswerk, over de verspreiding van de pleuropneumonie (ook long-
pest geheten) van het rund, die in 1835 te Hasselt opdook en de stal-
len van vader Willems uitdunde. Het is een specifieke veeziekte, ge-
kenmerkt door een bepaalde lichamelijke toestand, die zich manifes-
teert op de longen en het longvlies waar een lobaire longontsteking 
met etterpleuritis ontstaat. Zij gaat met koorts, polsversnelling, me-
teorisme, grote gevoeligheid van de borstkas en aamborstigheid ge-
paard. Het zieke dier weigert eten, houdt niet op met kreunen, verhest 
etter uit neus en mond en is eerst met verstopping en later met over-
vloedige afgang geplaagd. Drie periodes kenmerken de ziekte : 1) de 
ontsteking van de longen en het longvlies; 2) het verlies van schui-
mende etter, die uit de ontstoken organen voortkomt; 3) de genezing 
of de dood. Heel het verloop duurt 30 tot 40 dagen. De meeste ge-
vallen hebben een noodlottige afloop (biz. 272). 

Het door Willems ontdekte voorbehoedmiddel tegen de longpest 
bestaat erin de gezonde dieren met stoffen afkomstig van zieke dieren 
in te enten. Hij gebruikte als entstof het vocht, dat uit een zieke long 
werd geperst. Willems verrichtte de inenting op het uiteinde van de 
staart. Na 10 tot 30 dagen doen zich plaatselijke zowel als algemene 
verschijnselen voor : de dieren zijn met loomheid, verminderde eet-
lust, trage ontlasting, soms met koorts geplaagd. De lokale verschijn
selen bestaan in een min of meer groot gezwel aan de staart, die op 
de plaats van de inenting zeer gevoelig is. Die ontsteking doet geen 
etter ontstaan, maar wel een eigenaardig plastisch exsudaat. Meestal 
hoeft men voor de algemene toestand van het rund niet te vrezen ; 
indien het gezwel in koudvuur overgaat, valt een deel van de staart 
af. De ziekte is dan een pleuropneumonie van de staart geweest (sic), 
of beter een aandoening « totius substantiae ». Middelerwijl heeft zich 
op aktievie wijze een immuniteit in het dierenlichaam ontwikkeld. Zel-
den sterft het dier ten gevolge van de inenting (biz. 276-7). 
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De genese van de ontdekking wordt haarfijn naar tijdverloop uit-
gerafeld, met officiele rapporteu, weerklank in het buitenland, de ge-
volgen van de ontdekking, en de uiteindelijke erkenning. Het gehele 
eindigt met de weergave, in fac-simile, van de briefwisseling tussen 
L. Willems en L. Pasteur en Ed, van Beneden. Deze laatsten koester-
den veel bewondering voor Willems en zijn werk dat het afdoendc 
middel bracht om de ruineuze longpest van het hoornvee preventief te 
bestrijden. 

Deze historische studie van een der merkwaardigste ontdekkingen 
die bier te lande op het gebied van de immunologie zijn geschied, is 
een buitengewoon verdienstelijke bijdrage tot de bronnenkennis van 
Willems' werk ; zij is de enige die tot nog toe over de gelcerde werd 
gemaakt. Zij verrijkt het inzicht in de betekenis van de hasseltse ge-
neesheer voor de leer der immuniteit ; zij werpt opnieuw een helder 
licht op de figuur van de nederige maar koene geleerde die, voor een 
eeuw, in het landelijk-provinciale Hasselt, op cigen inspiratie afgaand, 
met eigen middelen een metode bedacht en wetenschappelijk fundeer-
de die een belangrijke stap inhield naar de betere kennis der ziekten 
van dier en mens. 

Louis Willems werd, in 1952, bij de honderdste verjaring van zijn 
ontdekking, in zijn stad of provincie niet herdacht. Waarom ? Wi j 
•herinneren ons slechts een artikel, in Wetenschappelijke Tijdingen, 
te hebben gelezen. De publikatie van Natura-Limburg maakt een on-
begrijpelijke vergetelheid of inertie, ten dele, goed. De samenstellers 
van dit hulde-album hebben degelijk werk verricht en dienen geluk-
gewenst met hun kranige uitgaaf. 
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