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Frans EVENS 

(Rumst, 18 octobre 1919 -Antwerpen, 7 janvier 1981) 

Blo ge prononcé à la séance de la Classe des Sciences naturel/es 
et médicales tenue le 23 juin I98I 

par 

J.-P. HARROY 
Membre de l' Académie 

Nous sommes aujourd'hui réunis, dans 1' affliction, pour honorer la 
mémoire d'un homme remarquable par ses qualités de creur et d'esprit, 
remarquable par son reuvre et aussi par l' ampleur du vide que sa 
disparition prématurée a fait ressentir en notre Compagnie à laquelle 
il a rendu tant de services. 

Certains d'entre vous s'étonnent peut-être que ce ne soit pas un 
membre de sa Classe, des Sciences naturelles et médicales, qui prononce 
aujourd'hui l' éloge funèbre de Frans EVENS. 

L' explication réside dans Ie fait que c' est la deuxième Classe elle
même qui a bien voulu en faire la proposition, estimant qu' en dehors 
des mérites scientifiques du disparu - que beaucoup d' au tres en cette 
salle exposeraient bien mieux que moï - il était également important 
de voir souligner ses qualités d'homme d'action, d'organisateur et d'in
fatigable promoteur dans des horizons très divers, domaines ou j'ai été 
témoin privilégié grace aux nombreuses relations d' amicale collaboration 
que nous avons pu entretenir depuis plus de vingt ans. C' est clone très 
chaleureusement et avec émotion que je remercie la deuxième Classe de 
l'honneur et du grand plaisir qu'elle m'a fait en m'appelant à occupe.r 
sa tribune eet après-midi'. 

Frans EvENS était d' ailleurs un homme complet dont les préoccupa
tions se situaient simultanément dans les trois Classes de notre Académie. 
Déjà dans sa propre Classe, il était chez lui tant parmi les tenants des 
sciences naturelles que des sciences médicales, et ce, non seulement par 
sa double formation universitaire, mais aussi par l' exceptionnelle et 
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constante interdisciplïnarité de ses travaux. Mais l'inventeur du dispositif 
d'épuration des eaux du Bosbeek, dans le pare de Boom, se sentait 
également à l'aise dans la Classe des Sciences techniques. Et il en était 
de même pour la première Classe, sa croisade contre la trypanosomiase, 
à elle seule, l' ayant par définition condamné à se plier sans cesse aux 
impératifs des sciences morales et politiques. 

Nos confrères des trois Classes - aux séances desquelles notre 
Secrétaire Perpétuel était toujours fidèlement présent - se souviendront 
que, malgré sa modestie, il avait souvent quelle que fût la Classe ou il 
siégeait, l'un ou l' autre appoint judicieux à apporter à nos travaux, tant 
était large l'universalité de sa vision de nos problèmes d'outre-mer. 

Cette lar geur de ses vues était due d' abord assurément à son intelli
gence et à son érudition. Elle était servie par son exceptionnelle puis
sance de travail, ou se combinaient une persévérance toujours tenace et 
un sens remarquable de l'organisation, de la méthode, de la précision 
dans la lucidité. Elle était encore renforcée, cette ouverture de ses axes 
d'intérêt, par sa constante volonté de toujours créer et agir, d'affronter 
des difficultés matérielles autant qu'administratives pour pouvoir traduire 
ses théories en manif estations concrètes, pour fignoler et faire vivre un 
insectarium à tsé-tsé, pour installer dans un ruisseau pollué un système 
de réoxygénation nouveau, avec trompe à eau, auvent et pompe centri
fuge". 

Ajoutez alors à ces qualités de sérieux, de créativité et de ténacité la 
gentillesse qui séduit et attache les collaborateurs, le dévouement à la 
chose publique qui ne lui permet de refuser aucune mission qui s'offre, 
et vous aurez, malgré mes omissions involontaires, la silhouette de celui 
<lont tous ici nous regrettons la disparition prématurée, à l'àge à peine 
de soixante ans. 

Car Frans EvENS est né à Rumst le 18 octobre 1919. 

Son enfance est assez itinérante, son père faisant carrière dans la 
gendarmerie. Ses classes primaires, il les accomplit à Westrozebeke, 
tandis que ses moyennes se situent à Kain près de Tournai. Cest à une 
volonté paternelle délibérée qu'il doit d'avoir ainsi suivi son enseigne
ment secondaire en français, ce qui devait lui valoir la précieuse richesse 
de maîtriser les deux langues nationales. 

La guerre vient alors perturber ses études de médecine, qu'il avait 
entamées à Gand en 1937· Sa dernière année de doctorat, terminée en 



1944, se situe à Louvain oà lui est décerné son titre de docteur en 

médecine, chirurgie et accouchements. Immédiatement après, son intérêt 
pour l'Afrique étant déjà éveillé, il va conquérir à Anvers son diplöme 
de spécialisation en médecine tropicale, à l'Institut « Prince Léopold ». 
Cette année 1944-1945 est pour lui spécialement troublée, le voyant 
obligé de déménager à plusieurs reprises, son habitation ayant chaque 
fois été touchée par une bombe volante. 

A son intérêt pour la médecine s'étaient très töt ajoutées encore 
maintes autres curiosités, et dès avant la guerre il avait commencé à 
travailler assiduement au Laboratoire de Biologie générale de l'Université 
de Gand, section systématique zoologique et biogéographique, sous la 
direction du prof. Paul VAN ÜYE. Cette activité le conduisit à obtenir, 
cette fois au Jury centra!, le titre de licencié en sciences biologiques, 
section zoologie. 

Excellent étudiant, il marque cette période studieuse par deux con
sécrations annonciatrices de sa valeur. En 1943, à vingt-quatre ans, il 
est proclamé lauréat du Prix de la «Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België». Et trois 
ans plus tard, c' est du Concours interuniversitaire, section sciences zoo
logiques, qu'il émerge comme lauréat avec 80 % des points. C'est aussi 
la période de ses premières publications, davantage orientées vers la 
zoologie que vers la médecine. Son « maiden-text », qu'il signe en 1941 
avec P. VAN ÜYE, traite de la biologie des Desmidiées de l'étang du 
Kraenepoel, les deux suivantes, d'algologie en général. Il a déjà six 
écrits publiés à son actif lors que débute, le ro octobre 1947, sa carrière 
africaine, peu après qu'il ait encore été officiellement consacré spécialiste 
en biologie chimique. 

Son premier terme de médecin de laboratoire Ie voit à ·L éopoldville 
aux cötés de Georges NEUJEAN. Immédiatement s'éveille son intérêt 
pour la maladie du sommeil et son vecteur, la tsé-tsé. En 1950, il rem
place le docteur NEUJEAN, contraint de quitter l'Afrique, à la direction 
de l'Institut de Médecine tropicale Princesse Astrid à Léopoldville. Pfos 
tard, en 1956, on le retrouve médecin-directeur du Laboratoire médical 
de Bukavu, jusqu'à ce qu'en 1957 il soit nommé professeur ordinaire à 
l'Université officielle du Congo beige et du Ruanda-Urundi à Elisabeth
ville. Il mettra fin à sa carrière centrafricaine en 1959, pour accepter 
de reprendre à l'Université de Gand la chaire laissée vacante par Paul 
VAN ÜYE. 
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Ces douze années d'Afrique, remplies par bien des responsabilités de 
toutes sortes, voient cependant un ef fort dominant et une éclatante 
réussite les imprégner toutes, et une figure s'en détacher: Frans EvENS, 
le spécialiste mondialement connu de la tsé-tsé et de la trypanosomiase. 

C'est en 1951 que parait, écrite en collaboration avec Georges 
NEUJEAN, sa première publication sur le sujet: Essais sur Ie Mei B 
Friedheim dans la trypanosomiase humaine à gambiense. En 1958, ses 
publications sur le même thème seront devenues 25. Plus tard, il en 
viendra encore 1 5  autres, parues entre 1963 en 1969, traîtant déjà de 
l'élevage des glossines et de problèmes de synthèse comme l'organisation 
de la lutte contre les trypanosomiases dans toute l'Afrique. Dès 1952, 
on le retrouve co-directeur beige du Bureau permanent interafricain de 
la tsé-tsé et de la trypanosomiase. Son autorité grandissante sur le sujet 
1' amène à beaucoup voyager, en Afrique, en Europe, en Amérique, ou il 
séjourne dans des laboratoires, donne des conférences, participe à des 
colloques scientifiques, représente la Belgique à des conférences, notam
ment de 1'0.M.S. 

Sa contribution au développement des connaissances est considérable. 
Elle concerne principalement les phénomènes physiopathologiques induits 
par la présence dans !'organisme humain de Trypanosoma gambiense. 

Voici à eet égard quelques précisions que je dois à la complaisance 
du docteur Jean-Marie JADIN, du Département de Biologie animale des 
Facultés N.D. de la Paix à Namur. 

Au niveau du diagnostic, il s' est intéressé spécialement aux cas diffi
ciles ou les trypanosomes sont rarement mis en évidence mais ou la 
symptomatologie clinique est suggestive. De tout Ie poids de 1' autorité 
que lui conférait son expérience, il a insisté sur l'importance qu'il y a 
à associer plusieurs techniques de dépistage : 

- l'examen cytologique de la ponction ganglionnaire associé à celui de 
la goutte épaisse multiple (9 gouttes de sang) ; 

- l'hémoculture ; 

- la recherche de trypanosomes dans le culot de liquide céphalora-
chidien. 

Il fut, d' autre part, l'un des premiers à développer des recherches de 
biologie clinique suivant des méthodes très poussées pour 1' époque sur 
des patients atteints de maladie du sommeil. Il a étudié notamment les 
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protéines senques, la bilirubinémie, l'urobilinogène, la cholestérolémie 
et divers tests hépatiques. 

Il a également étudié les variations de ces mêmes paramètres bio
logiques chez des patients soumis à divers traitements trypanocides. Dans 
ce domaine, il a fait ceuvre de précurseur. L'importante publication dans 
laquelle il résume ses recherches est publiée à l'ARSOM en I963 et est 
encore citée dans la littérature internationale. 

Enfin, Frans EvENS s'est fortement intéressé aux glossines. On lui 
doit plusieurs études très détaillées s.ur la dispersion géographique des 
mouches tsé-tsé au Congo belge et au Ruanda-Urundi. 

Tel est clone l'essentiel du bilan des douze fécondes années de travail 
en Afrique de Frans EvENS, période au cours de laquelle j'eus déjà la 
bonne fortune de l'approcher et de l'apprécier, mes fonctions de secré'
taire général de l'IRSAC m' ayant amené à administrer plusieurs pro jets 
de recherche sur la glossine et la maladie du sommeil, ceuvres, notam· 
ment, de feu notre confrère Louis VAN DEN BERGHE et de notre confrère 
correspondant helvétique Rodolphe GEIGY. 

Sa carrière académique en Belgique s'amorce clone en 1959 à l'Uni
versité de Gand, à la succession de Paul VAN ÜYE. Nommé d'abord 
comme chargé de cours, il devient rapidement professeur ordinaire. La 
préparation de plusieurs enseignements nouveaux entrave sa production 
scientifique pendant deux ans mais celle-ci reprend avec abondance en 
1963, traitant encore de trypanosomiase et de son vecteur - cinq en 
deux ans - mais s'en écartant aussi, par exemple pour commenter dans 
Algae and Man Ie futur de la Phycologie. 

En 1965, nouveau tournant important: la création du RUCA est 
décidée et Frans EvENS est sollicité d'y occuper une chaire de la Faculté 
des Sciences. En candidature, il accepte de donner Ie grand cours d'Intro
duction à la biologie animale et végétale, auquel s' ajoutent d' au tres 
responsabilités d' enseignement comme Ie cours avancé de biologie 
animale (partim). Dès la première année de son activité à Anvers, il est 
élu doyen de sa Faculté, écrasé, notamment au Conseil d' Administration, 
de täches de gestion ou ses qualités d'organisateur font merveille mais 
dont ne peut que patir la durée de son temps disponible pour la recherche 
scientifique. 

Il y fait face en redoublant d'efforts, probablement au détriment 
de sa santé. Et il parvient ainsi malgré tout à poursuivre ses publications 
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sur la maladie du sommeil (neuf travaux entre 1965 et 1969) et à 
élargir ses centres d'intérêts vers Ie monde tempéré, notamment dans une 
direction que, dès 1970, il définit par une publication rédigée en commun 
avec un spécialiste o.M.s. , et intitulée : The Influence of Light and Air 
on the Purification of Polluted Water. 

En outre, pour ne pas rompre avec sa spécialité majeure, la glossine, 
il décide d' en tenter un élevage dans son laboratoire, débutant avec des 
moyens financiers dérisoires, on pourrait presque <lire bricolant artisa
nalement dans une cave mise à sa disposition dans les locaux universi
taires. 

Un peu d'aide matérielle finissant toujours par venir à la réussite, 
sa ténacité légendaire, son habileté technique et son inventivité que 
ne renierait pas notre troisième Classe, firent que, ces dernières années, 
Frans EVENS finit par disposer d'un insectarium à mouches tsé-tsé <lont 
Jean-Marie JADIN déclare: « C'est probablement le plus beau dans Ie 
genre de ceux qui existent dans le monde entier ». 

Sous sa conduite, j' ai pu, il y a deux ans, en admirer les raffine
ments et l'efficacité. Au gré de l'expérimentateur, les paramètres physi
ques : température, humidité, ventilation, peuvent être modifiés, permet
tant d' enregistrer en permanence les réactions des glossines. Un outil 
nouveau était ainsi créé à Anvers qui, à des milliers de kilomètres de 
distance des foyers d'infection, allait permettre une nouvelle ferme de 
recherche au service de la lutte contre la hantise de Frans EvENS, la 
trypanosomiase. Cette redoutable maladie, que l'on avait pu croire 
maîtrisée au début des années soixante, avait, en effet, depuis la décolo
nisation, malheureusement effectué un retour en force en maintes régions 
africaines, tuant encore chaque année des centaines de milliers d'humains 
et d'innombrables troupeaux de bétail. 

La mort prématurée de leur promoteur devait, hélas, interrompre de 
nombreuses expériences en cours, combien prometteuses. Ses collabora
teurs ont relevé le flambeau. Le succès de leurs efforts constituera le 
plus bel hommage à rendre à la mémoire de notre ami et de leur maître 
disparu. 

Dans son Laboratoire d'Ecologie du RUCA, je l'aï dit, d'autres types 
de recherches allaient encore se développer, essentiellement sur le fléau 
contemporain du monde industrialisé, la pollution des eaux douces et 
sur les possibilités de Ie combattre. 
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Pédagogue éminent, adoré de ses étudiants, toujours à leur disposi
tion, il eut en l'occurrence l'art suprême de mettre au service de ses 
investigations Ie travail de ses candidats licenciés et de ses doctorants. 
Des eaux résiduaires de plusieures usines furent ainsi l'objet d'études 
approfondies, de même que celles de l'Escaut entre Anvers et la Hol
lande. Et vous avez entendu évoquer il y a un instant son projet axé 
sur la réoxygénation des eaux d'un petit cours d' eau, Ie Bosbeek, dans 
Ie Pare de Boom. Cette fois, des moyens d' action substantiels, de l' ordre 
d'un million et demi, lui étaient fournis par le Ministère de la Santé 
publique. 

L' expérience fut concluante. Une bonne thèse de doctorat en a fourni 
la description et '!'analyse. Et alors que la méthode classique d'oxygéna
tion par rotor ne permet guère un enrichissement de plus de deux kilos 
d'oxygène par kilowatt-heure, avec sa combinaison du recours au venturi 
et de l'allongement ingénieux du temps de contact entre l'eau et l'air 
atmosphérique, son rendement est plus que doublé. La presse fit écho 
de ce succès. Elle souligna aussi les réticences que le procédé Evens 
rencontra comme toute innovation un peu révolutionnaire par sa simpli
cité, et l' explication que son auteur en a donné : le système a le défaut 
majeur de ne pas être assez coûteux". 

Et vous concevez que dans cette lice ou se rencontraient les champions 
de la lutte par l'action écologique contre la dégradation croissante, quali
tative et quantitative, de l' environnement de notre pays, les occasions ne 
manquèrent pas de nous retrouver cöte à cöte, Frans EVENS et moi, pour 
unir nos ef forts et pour renforcer les miens de la richesse et du poids 
de son expérience. 

Cette conjonction de nos objectifs nous -amena à collaborer encore 
sur le plan international ou, à nouveau, malgré ses charges, il accepta 
de jouer un röle moteur essentie!, dans le cadre du Programme Bio
logique International, PBI, d'abord, et ensuite dans celui du SCOPE 
(Scientific Committee on the Problems of the Environment). Chaque 
fois, dans l' avant-dernière décennie pour le PBI, puis dans la dernière 
décennie pour le SCOPE, lorsque le second succéda au premier, il accepta 
d'exercer, et avec quel zèle et dynamisme, le secrétariat du Comité 
national beige de ces vastes entreprises d' amplitude mondiale. Comme 
le hasar.d me faisait présider dans les deux cas un sous-comité, conser
vation des communautés terrestres au PBI, changements dynamiques et 
évolution des écosystèmes au SCOPE, c' est très fréquemment qu' à nou-
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veau, pendant près de vingt ans et jusque récemment, j' eus recours à son 
aide ou à ses conseils, ce qui augmentait sans cesse mon admiration pour 
sa rigueur dans la gestion, son infatigabilité dans le travail, sa lucidité 
dans la conception, sa gentillesse et son tact dans les relations humaines, 
sa fermeté dans la défense des positions qu'il estimait justes. 

Ces qualités éminentes amenèrent ainsi plusieurs délégations natio
nales à lui demander d'accepter encore la tàche du secrétariat inter
national du SCOPE. Mais ces qualités de rigueur et de fermeté firent 
aussi que cette flatteuse présentation fut combattue par d' autres délé
gations, et finalement écartée. Ce qui ne l'empêcha pas de continuer, 
avec le président du Comité belge, Paul DUVIGNEAUD, à constituer avec 
ténacité le noyau dur de la nécessaire résistance à certaines tendances de 
politique qu'il jugeait devoir être réformées. 

Une réalisation SCOPE particulière, fin octobre 1978, nous amena 
encore à collaborer très étroitement: l' organisation, à Brecht, au nord 
d'Anvers, d'un colloque résidentiel international «Le Tiers Monde et 
l'Environnement », qui, avec financement des Communautés Européen
nes, mit en présence pendant trois journées consécutives une trentaine 
de jeunes ressortissants universitaires de pays en voie de développement 
susceptibles d' exercer des fonctions de responsabilité dans leur patrie. 
Frans EvENS prit à creur cette manifestation SCOPE, régla la plupart des 
détails matériels, procura des contacts officiels à Anvers qui en ampli
fièrent le succès, donnant une fois encore la mesure de ses qualités de 
promoteur et de modérateur. 

Son röle, enfin, dans notre Compagnie ne doit pas vous être longue
ment détaillé : presque tous ici, en effet, vous en avez été autant les 
bénéficiaires que les témoins. Il devint membre correspondant en r957, 
lorsqu'il dirigeait le laboratoire médical de Bukavu. 

Depuis son retour en Belgique en r959, il fut associé puis titulaire 
extrêmement assidu. Au départ de notre confrère Pierre STANER, il fut 
proposé pour lui succéder comme secrétaire perpétuel, fonction qu'il 
occupa depuis le r•r janvier r977, c'est-à-dire, coïncidence, le jour même 
ou je commençais à exercer la présidence de notre Compagnie. Nous 
fîmes ainsi notre noviciat cöte à cöte et je pus le voir de près remplir 
sa charge avec le talent, le dévouement et la courtoisïe souriante que vous 
avez tous appréciés. L' Académie lui garde une profonde et durable 
reconnaissance pour les services éminents, trop vite interrompus, qu'il 
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lui a rendus au fil d'une période particulièrement délicate et difficile de 
son existence. 

Quelques mots encore des sociétés savantes qui l' accueillirent en leur 
sein, des distinctions honorifiques qui lui furent décernées. Il était 
commandeur de l'Ordre de la Couronne. Parmi les sociétés savantes, 
citons, parmi d' au tres, la Société royale de Botanique de Belgique, la 
Société beige de Médecine tropicale, la Koninklijk Genootschap 
Dodonaea de Gand, la Nederlandsche Vereeniging voor Microbiologie, 
la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene de Londres. 

Et terminons eet hommage à Frans EvENS, qui laisse parmi nous tous 
d' éclatants souvenirs et d' amers regrets, en présentant id à sa famille 
les très sincères condoléances du Président, du nouveau Secrétaire 
Perpétuel, des mem bres des trois Classes de l' Académie et aussi du 
personnel du secrétariat administratif de l'Institution et tout spécialement 
de Madame L. PERÉ <lont il avait si bien su s' attacher le fidèle dévoue
ment. 





Frans Evens 
Vast secretaris 

Secrétaire perpétuel 
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Het wetenschappelijk werk van Prof. Dr Frans EVENS 

door 

J. BURKE 
Geassocieerde van de Academie 

INLEIDING 

Het wetenschappelijk werk van wijlen Professor Dokter Frans EVENS 
is zeer rijk, niet alleen in omvang en inhoud, maar vooral door zijn veel
zijdige kijk op de behandelde onderwerpen. 

Aan de basis liggen natuurlijk de uiteenlopende orientaties, beurte
lings geleid door zijn twee gewaardeerde en ik zou zelfs zeggen geliefde 
meesters, wijlen Prof. Dr. P. VAN ÜYE en Prof. Dr. G. NEUJEAN, de 
dierkunde systematiek en bio-geografie enerzijds ; de afrikaanse trypano
somiasis waarvan hij geen enkel probleem onaangeroerd liet, zij het de 
epidemiologie, de klinische diagnose en behandeling, de parasitologie, 
de klinische biologie, de vectorbiologie, ecologie en systematiek, of het 
zoeken naar nieuwe strategieën voor het bestrijden van de endemie 
anderzijds. 

Het werk zelf is moeilijk tot een beknopte appreciatie terug te bren
gen : wat opvalt is het perfectionisme, de kritische geest biezonderlijk 
voor eigen resultaten en aanpak, en eveneens het pragmatisme met de 
steeds terugkerende vraag: is het werk nuttig en toepasselijk, kan het 
diensten bewijzen aan de mensen op het terrein, is het een basis voor 
verder onderzoek ? 

Tenslotte vindt men steeds in EvE:Ns' werk dit leitmotiv terug : « het 
milieu », waarin alles wat leeft en ademt centraal staat. 

Samengaande met zijn wetenschappelijke loopbaan kan men in het 
werk van EVENS vijf periodes onderscheiden : 

- een eerste periode (1938-1947) in zijn studententijd toen hij als vrij 
assistent werkzaam was in het laboratorium voor Algemene Biologie 
van Prof. Dr. P. VAN ÜYE aan de Rijksuniversiteit Gent, periode 
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waarin hij uitsluitend zoölogische en plantkundige onderwerpen be
handelt; 

- de tweede periode (1947-1957) heeft betrekking tot zijn werk in 
Afrika, toen hij als laboratorium dokter aangewezen werd voor het 
« Institut de Médecine Tropicale Princesse Astrid» te Leopoldstad 
onder de leiding van Prof. Dr. G. NEUJEAN, waarbij de studie van 
de trypanosomiasis centraal staat ; 

- een derde periode (1957-1959), eerder een overgang, speelt zich af 
nog steeds in Afrika, toen EVENS als professor aan de universiteit 
van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi zijn werkzaamheden naar 
Elisabethstad moet verleggen. Publicaties uit die periode hebben nog 
betrekking tot de « trypanosomiasis studies » in het laboratorium 
van Leopoldstad ; 

- de vierde periode situeert zich na de terugkeer uit Afrika en zijn 
benoeming als docent en later als gewoon hoogleraar aan de Rijks
universiteit te Gent in vervanging van wijlen zijn meester Prof. 
Dr. P. VAN 0YE, waarbij zijn interesse voor waterzuivering en zijn 
ecologische affiniteit weer op het voorplan staat ; 

- tenslotte treedt een vijfde periode in (1965-1981) met de benoeming 
van Frans EVENS als gewoon hoogleraar aan de faculteit voor weten
schappen aan het nieuw opgerichte Rijksuniversitair Centrum te 
Antwerpen, waar hij zijn levenswerk zou verwezenlijken in verband 
met de strijd tegen de trypanosomiasis en zijn vector: het opzetten 
en instandhouden van een tsetsevliegen kweek om de biologie van de 
vector te bestuderen en hem aldus beter te kunnen uitroeien. 

DE BIOLOGISCHE PERIODE (1938-1947) 

Het baanbrekend werk van P. VAN ÜYE in de ecologie der wieren, 
bevat o.m. een biologische studie van de sierwieren in de Kraenepoel 
vijver in België waaraan de jonge EvENS zijn medewerking mocht ver
lenen (1941). 

In deze studie staven de auteurs de juistheid van de bio-geografische 
wet van de pH door Van Oye : voor bepaalde Desmidiaceeëngeslachten 
stijgt de optimale pH waarde van de polen tot aan de evenaar. Deze 
vaststelling laat vermoeden dat nog tal van andere factoren een grote 
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invloed hebben op de verspreiding van de Desmidiaceeën. Er bestaan 
niet alleen biologische rassen van sierwieren maar ook geografische die 
kenschetsend zijn voor déze gebieden. Aldus ook de Kraenepoel vijver 
die door het voorkomen van zijn sierwieren moet beschouwd worden 
als een overgangsstadium tussen de Flandrische streek en de Kempen. 

Na een «Korte Schets der Wierkunde in België» (1943) verscheen 
van de toen nog student in de geneeskunde F. EVENS een meesterlijke 
monografie over de « Geschiedenis der Algologie in België» (1944). 

In dit werk, ondernomen gedurende de moeizame oorlogsjaren 
beoogt de jonge auteur een geschiedkundig overzicht te geven van de 
verschillende richtingen waarin de evolutie der algologie gebeurd is 
alsmede de bibliografische basis te leggen voor de wierkundigen om 
een nieuwe « Prodrome » uit te werken. Tenslotte betracht hij deze 
gebieden der algologie op te zoeken die minder bewerkt werden en 
waarvan de studie een grote vooruitgang zou kunnen betekenen. 

Ontstaan omstreeks 1830 is de algologie reeds een omvangrijke 
wetenschap geworden. De stichter ervan in België is Ch. MORREN 
die zich vooral heeft toegelegd op de systematiek en de fysiologie der 
wieren. Nochtans is het de floristiek van de wieren die het eerst de 
aandacht trok en een bloeiperiode kende dank zij J.J. KICKX. Met 
A. VAN HEURCK (Traité des Diatomées, 1895), E. DE WILDEMAN 
(Flore des Algues de Belgique, 1896), en L. ERRERA kwam de bloei
periode van de systematiek gevolgd door een tijdperk van relatieve 
rust. 

Rond 1912 kwam een ontwikkeling van de algologie in vier 
richtingen waarvan drie zouden streven naar een nieuwe bloeiperiode 
geleid door verschillende scholen : 

- die der cytologie in de leuvense school van J.B. CARNOY en V. 
GREGOIRE enerzijds en de brusselse school van A. CoNARD ander
zijds; 

- de richting aangegeven door J. MASSART met de studie der flagel
laten; 

- de ecologische school gesticht door P. VAN ÜYE, die dank zij de 
ecologie der Desmidiaceeën de richting van de toekomst wordt. 

Helemaal afgezonderd van deze drie richtingen ontwikkelt zich de 
palaeobotaniek der wieren met de studie van de fossiele diatomeeën en 
flagellaten. 
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EvENS wijst in zijn werk voornamelijk op het belang van de twee 
nieuwe studierichtingen in de moderne ontwikkeling van de algologie, 
namelijk de wierenecologie die de floristiek en de systematiek heeft 
opgeslorpt en de nieuwere richting in de systematiek die met de kulturen 
van wieren werkt. 

Hij herinnert eveneens aan het voorname werk geleverd voor de 
techniek in de algologie door de diatomeeënkenners o.m. VAN HEURCK 
die de principes ten grondslag legde voor het bouwen van een goed 
microscoop en wiens handleiding daartoe dertig jaren lang als het beste 
standaardwerk gold. 

Ten slotte haalt hij ook het werk aan van de belgische algologen die 
in het buitenland en meer bepaald in de tropen, waar P. VAN ÜYE 
(Nederlands Indië) en E. DE WILDEMAN en P. VAN ÜYE (Belgisch 
Kongo) baanbrekend werk verrichtten. 

In een zeer pragmatische en helderziende synthese trekt EVENS de 
besluiten uit zijn uitgebreide studie : 

- de algologie in België is een flink beoefende tak van de Plantkunde 
en onderzoekers alhier hebben op verschillende gebieden van de 
wierstudie baanbrekend werk verricht. 

Alhoewel verschillende wierengroepen tot in de kleinste details be
studeerd werden blijven nog tal van geslachten onbekend. Ook de 
kulturen der wieren op bepaalde scheikundige middens dringen zich 
op. 

Het staat vast dat de studie der wieren in België de richting van de 
ecologie uitgaat en in dit verband zoekt de studie der wierenasso
ciaties die zich op de ecologie grift naar geijkte metodes. 

De moeilijkheden die EVENS tijdens de oorlogsjaren ondervonden 
had om zijn studie tot een goed einde te brengen, haalt hem ertoe over 
om te pleiten voor betere arbeidsmogelijkheden in België, beperkt door 
een tekort aan biologische stations (waarom geen rollend laboratorium ? 
vraagt hij zich af) , en te ijveren voor een centrale bibliotheek. 

Het opstellen van een nieuwe « Prodrome » der wieren is absoluut 
noodzakelijk. Ten slotte is EVENS er van overtuigd dat er nog baan
brekend werk te verrichten valt in de kolonie, indien een georganiseerde 
studie kan ondernomen worden. 

Een paar jaren later zou EVENS trouwens zelf een eerste stap in die 
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richting doen door de systematische studie aan te vatten van het 
planctonmaterieel destijds meegebracht uit Belgisch Kongo door de 
expeditie van Dr. L. STAPPERS (19u-1912). 

Ondertussen verscheen van zijn hand een korte studie over de even
tuele classificatie van een nieuwe soort groene wieren (Eudorina Echidna 
Swirenko, 1946) en bracht hij hulde aan wijlen Prof. Dr. Sc. George 
L. FUNKE. 

In het laboratorium voor dierkunde systematiek en vergelijkende 
anatomie van de rijksuniversiteit te Gent kreeg EVENS de gelegenheid 
de zeer talrijke plancton stalen afkomstig uit het Moëromeer, de 
riviertjes rond Elisabethstad, de Luapula en het Tanganyikameer in 
Belgisch Kongo te bestuderen. Deze studie leidde tot de identificatie van 
een reeks nieuwe soorten infusoria dewelke nog niet vermeld waren in 
de toenmalige kolonie. De geïllustreerde beschrijving ervan verscheen in 
een artikel « Quelques Rotateurs nouveaux observés au Congo Beige » 

(1947) . Dr. Stappers en Prof. VAN ÛYE werden elk bedacht met een 
nieuw specimen: Testudinella stappersi n. sp. en Vanoyella globosa 
n. g./n. sp. 

Vervolgens verschenen respectievelijk in 1948 en 1949, twee studies 
getiteld « Le Plancton du Lac Moëro et de la région d'Elisabethville », 
waarin EVENS de uiterst belangrijke resultaten beschrijft en commenteert, 
zowel uit het oogpunt van de systematiek en de biologie als dit van de 
bio-geografie en de ecologie, die het studiematerieel opbracht. 

Naast de meest gewone diatomeeën werden 38 verschillende des
midieeën geïdentificeerd waaronder 2 1  nieuwe soorten voor Belgisch 
Kongo en onder deze nieuwe soorten, 3 soorten en 2 variëteiten volledig 
nieuw voor de wetenschap. De desmidieeën florula voor Belgisch Kongo 
omvatte aldus 172 soorten waarbij voor de eerste maal het genus arthro
desmus gerangschikt werd. In tegenstelling met hetgeen andere auteurs 
courant vermeldden werden geen filamentdragende desmidieeën waar
genomen. De raderdiertjes fauna bestaat uit 54 soorten waaronder 34 
volledig nieuw voor Belgisch Kongo. EVENS beschrijft 6 nieuwe soorten 
en één variëteit volledig nieuw voor de wetenschap ; dit bracht het 
aantal bekende soorten op honderd. 

Een
· 

interessante beschouwing is dat het Moëromeer kan aanzien 
worden als een loutere uitzetting van de Luapula-Luvua rivier en door 
zijn geringe diepte (10 m.) essentieel verschilt van de andere afrikaanse 
meren. Daarenboven is het Z.-W.-gedeelte van het meer eerder te ver-
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gelijken met een enorme vijver, waarvan het veeleer stagnerende water 
de grootste rijkdom aan flora en fauna bevat. 

Dr. EvENS was ondertussen afgereisd als laboratoriumdokter naar 
Afrika waar de tropische pathologie en meer speciaal de trypanosomiasïs 
zijn wetenschappelijk werk zou oriënteren en stimuleren. 

DE AFRIKAANSE TRYPANOSOMIASIS PERIODE (1947-1957) 

EVENS heeft in zijn posthume hulde aan G. NEUJEAN, zeer geestig, 
hun eerste ontmoeting verhaald in het laboratorium voor Tropische 
Ziekten te Leopoldstad. NEUJEAN was blij na die lange oorlogsjaren, 
waarin hij alleen stond voor het werk, eindelijk een jonge collega te 
hebben om hem af te helpen van de sleur van raadplegingen, bloed
afname, routine onderzoeken, controles enz. (EvENS : In Memoriam 
G.A. Neujean, r973 en G.A. NEUJEAN, 1973)· 

Het is dan ook niet te verwonderen dat de jonge EVENS ïn dit 
tropisch stortbad van infectieziekten en alledaagse problemen letterlijk 
«eerst zijn �ongen moest zoeken» vooraleer hij scheeps kon gaan, na 
zijn eerste diensttermijn rond 1950, met Neujean in de pathologie van 
de trypanosomiase. 

Niettegenstaande de dagelijkse sleur lukt het EvENS toch mee te 
werken met F. KAUFFMANN en E. VAN ÜYE aan de identificatie van een 
aantal nieuwe salmonella types uit Leopoldstad en omgeving. Er heerste 
in die jaren een rijke en gevarieerde salmonella pathologie in Leopold
stad bestempeld door de kolonialen als « palacite » of « reginite » 
volgens het milieu waarin men te recht kwam. Salmonella « Leopold
ville », S. « Ndolo » en S. « San ga» zijn slechts enkele types geïdentifi
ceerd door EVENS en medewerkers, van de waslijst die in de volgende 
jaren zou opgemaakt worden. 

Intussen heeft de « EvENS-zoöloog » opgemerkt, dat de meestver
spreide pad in Kongo, Bufo regularis Reuss, uitstekend geschikt zou zijn 
voor de biologische zwangerschapstest door toepassing van de reactie 
van Galli-Mainini. Deze eenvoudige en gemakkelijk uit te voeren test 
die geenszins verschilt van de originele metode zou uitstekende diensten 
kunnen bewijzen aan de broesdokters. (EvENS: Diagnostic biologique 
de la grossesse au Congo Belge, 1951) . 
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« L'Institut de Médecine Tropicale Princesse Astrid», gesproten in 
193 7 uit het « Laboratoire Médical de la Société Belge d'Etudes Colo
niales » (1899) met zijn illustere voorgangers, VAN CAMPENHOUT, 
BRODEN, RoDHAIN, DuB01s, MoucHET, VAN DEN BRANDEN, VAN 
HooF en zijn toenmalige directeur NEUJEAN en zijn als het ware aan
geboren roeping in de hand gewerkt door Koning Leopold II om de 
vreselijke slaapziekte te bestrijden, kon niet anders dan ook een schran
dere EVENS meeslepen in de maalstroom van de steeds opnieuw op
flakkerende problemen veroorzaakt door de weerbarstige trypanosomiase 
endemie. 

Ten einde de brede waaier van EvENs' wetenschappelijke bijdrage 
tot de studie van de trypanosomiasis meer overzichtelijk te maken hebben 
wij onze toevlucht genomen tot een doelgerichte indeling van zijn werk 
in de klinisch-diagnostische en behandelingsexperimenten, het laborato
riumonderzoek voornamelijk gericht op de diagnose, en last but not 
least ( « bon sang ne saurait mentir ») de studie van de vector : de 
Glossina. 

A. Het klinisch experimenteel werk 

Vanaf 1940 werd het steeds duidelijker dat de arsenoresistentie en 
meer bepaald de tryparsamido-resistentie een gevaarlijke hinderpaal ge
worden was voor de af doende behandeling van de duizenden slaap
zieken. Gelukkig stelde FRIEDHEIM vanaf 1944 een nieuw arsenicum
derivaat ter beschikking van de clinici, dat nochtans niet van iatrogene 
gevaren ontbloot was en qua toepassing moest uitgetest worden. 

Intussen was ook het « Bureau Permanent International de la 
Trypanosomiase et de la Tsetse » (B.P.l.T.T.) tot stand gekomen, waar
van N EU JEAN (Leopoldville) en CECCALDI (Brazzaville) tot co-directeurs 
werden aangesteld. 

Dit Bureau stimuleerde een reeks opzoekingen waarin de vorsers 
van het laboratorium van Leopoldstad een leeuwenaandeel verwierven. 
In 1951  verschijnt in de annalen van het Bureau, van de hand van 
NEu JEAN en EvENS « Essais avec le Mel B Friedheim dans la trypa
nosomiase humaine à T. Gambiense ». In dit werk wordt voor de eerste 
maal aan de hand van de alteraties van het ruggemergsvocht een code 
uitgevaardigd voor de behandeling van de nieuwe alsook van de resis
tente gevallen van slaapziekte met het Mel B of Arsobal van Friedheim. 
Heden ten dage wordt deze behandelingscode nog strikt nageleefd. 
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Vooral bij de behandeling van de rechutes moet rekening gehouden 
worden met het tijdsverloop sedert de besmetting en de diverse medica
ties die ondertussen werden aangewend. 

In een latere studie «Practical value of Arsobal in T. Gambiense 
sleeping sickness patients during a relapse » (1956) dat een complement 
is aan de studie van NEUJEAN ivm. de behandeling van de nieuwe ge
vallen van slaapziekte (1954) maakt EvENS het bilan op van 148 slaap
zieke patiënten die een ongunstige evolutie doormaakten na behandeling 
met één enkel trypanociede middel, ofwel met een combinatie van ver
scheidene drugs, ofwel na een conventionele Mel B kuur. Zoals te ver
wachten lag het aantal ongunstige resultaten veel hoger dan bij de be
handeling der nieuwe gevallen van slaapziekte voornamelijk wat de 
nerveuze evolutie betreft (lumbaalvocht afwijkingen). Het sterftepercen
tage blijft ongeveer gelijk. Een praktische gevolgtrekking is dat het hoe 
langer hoe moeilijker wordt de rechutes te genezen naarmate de af
wijkingen van het ruggemergsvocht toegenomen zijn. Ten slotte gaat 
EVENS accoord met Neujean dat Arsobal het «laatste-kans »-genees
middel is, daar waar resistentie aan andere trypanociede geneesmiddelen 
vastgesteld is. 

Uiterst interessant was de vermelding in 1956 van een geval van 
trypanosomiase bij een afrikaanse zuigeling, drie maand oud, geboren in 
Leopoldstad, dat EVENS bestudeerde en behandelde samen met de 
kinderartsen C. LAMBOTTE en J. LEGRAND («A propos d'un cas de trypa
nosomiase chez un nourrisson traité à l' Arsobal »). De zuigeling genas 
dank zij een ongelooflijk gewaagde intracardiale arsobaltherapie. De 
analyse van het geval leidde tot zeer interessante beschouwingen ivm. 
de virulente infectie ( 14 trypanosomen per 3,2 mm8 in het lumbaal
vocht), en de uitzonderlijk bevredigende algemene toestand. Het on
opgeloste raadsel ligt wel in de oorsprong van de besmetting. De auteurs 
denken (wellicht ten onrechte) dat een transplacentaire infectie weinig 
aannemelijk lijkt. 

Het onderscheiden van de drempel tussen het hemolymfatisch 
stadium en het nerveuze stadium van de slaapziekte heeft de meeste 
clinici voor een raadsel gesteld tot Neujean aantoonde dat in het cefa
lisch vocht reeds alteraties waar te nemen waren, als wanneer het 
lumbaalvocht nog onaangetast leek. Een synthese van deze observaties 
zijn vervat in de nota van Neujean, EvENS en Stijns « Note sur l'invasion 
nerveuse dans la maladie du sommeil à T. gambiense » (1954) . 
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Na een tiental jaren gebruik van Mel B, was het hier ook duidelijk 
geworden dat er progressief een weerstand ontstond tegenover het 
«laatste-kans» geneesmiddel. Nadat PACKCHANIAN het effect bewezen 
had van de nitrofuraanderivaten op T. gambiense en T. rhodesiense bij 
de muizen werd ook de behandeling met nitrofurazone (Furacin) uitge
test op slaapzieke patiënten in Leopoldstad. In een reeks studies door 
EVENS, PACKCHANIAN en NIEMEGEERS werd de waarde van het nieuw 
geneesmiddel in de behandeling van trypanosomiase door T. gambiense 
op de proef gesteld. 

In een eerste reeks proeven werd getracht het therapeutisch effect 
van één enkele dosis Nitrofurazone (roo-1 50 mg/Kg, I.M.) te bepalen 
op chronische T. gambiense en subacute T. rhodesiense infecties bij 
proef dieren. De resultaten waren bevredigend in die zin dat de helft 
van de infecties genazen en bij de andere proef dieren de parasieten 
tijdelijk uit het bloed verdwenen. Ook was het effect van één enkele 
dosis in de subacute. T. rhodesiense besmetting niet zó merkbaar als in 
de T. gambiense infecties, indien tenminste niet langer dan één maand 
getalmd werd met de behandeling. En viel ook een individuele gevoelig
heid onder de verscheidene trypanosomenstammen waar te nemen. 
Tijdens deze proeven was het EVENS reeds opgevallen dat rechutes zich 
na zeer lange perioden kunnen voordoen ( 100-300 dagen) ; dit was een 
zeer kostbare aanwijzing voor latere behandelingsschema's. 

Ook de proeven met slaapzieke patiënten leverden zeer aanmoedi
gende resultaten op. Een dosis van 2 tot 3 g. Furacin per dag voor 
een volwassene was nauwelijks toxisch en de secundaire klachten die 
vnm. bestonden uit krampen in de kuitspieren en gewrichtspijnen ver
dwenen met een adekwate vitamienenbehandeling. Uiterst belangrijk 
was de vaststelling dat Furacin de gevreesdehersenbloed drempel over
schreed en dus actief was tegenover de trypanosomen in het centraal 
zenuwstelsel, wat toeliet slaapzieken in een gevorderd nerveus stadium 
te behandelen. Niettegenstaande het gemak van de orale toediening en 
het gebrek aan toxiciteit is het weinig waarschijnlijk dat een veralge
meende toediening op het terrein mogelijk is: immers orale toediening 
in ruraal milieu in Afrika is niet steeds een voordeel vooral als de 
behandeling een paar weken moet duren. Daarentegen vindt Furacin 
ongetwijfeld zijn toepassing in de behandeling van jonge kinderen en 
in geval van rechutes na Arsobal behandeling. In hopeloze gevallen mag 
men nog ro-i5 % genezingen verwachten. 
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EVENS heeft echter reeds te veel gevallen van weerstand aan het be
staande geneesmiddelen arsenaal gezien en vreest terecht voor een moge
lijke ontwikkeling van weerstandige stammen tegenover nitrofuraan 
derivaten. Daarom stelt hij de « cocktail behandeling» voor van Furacin 
in combinatie met andere trypanocieden, hetzij Bayer 205, lomidine of 
Mel B, die de meest gunstige omstandigheden schept voor een evolutie 
naar de genezing. 

De kroon op het werk ivm. de klinisch diagnostische en behande
lingsproblemen van de slaapziekte kwam in 1958 toen NEUJEAN met 
EvENS het bilan publiceerde van een tienjaren lange activiteit (1944-
1954) van het behandelingscentrum voor trypanosomiase te Leopold
stad. Deze omwentelingsperiode in het endemisch ziektepatroon werd, 
zoals de auteurs het terecht laten opmerken, gedomineerd door de nood
wendigheid om de diagnostische en controle middelen duidelijk te stellen 
en anderzijds om de waarde van het nieuw therapeutisch arsenaal te 
evalueren in vergelijking met de middelen die schijnbaar hun troeven 
tegen de trypanosomen hadden uitgespeeld. 

EVENS heeft hier een ontzaglijk compilatiewerk verricht om de resul
taten van die activiteiten voor te stellen. 

Na de inleidende beschouwingen, waarin een historisch rappel van 
de slaapziekte gegeven wordt en de toenmalige problemen voor de 
bestrijding ervan in ogenschouw worden genomen, geven de auteurs ons 
een overzicht van de werking van het behandelingscentrum, het thans 
verdwenen « Lazaret du Mont Léopold », waar in de geanalyseerde 
10-jaren periode niet minder dan 1 535 slaapzieken behandeld werden. 

In het hoofdstuk over de Diagnose en de Controle van de ziekte en 
de zieken volgt een volledig overzicht van alle beschikbare procedes met 
een kritische analyse van de conventionele diagnostische metodes zowel 
in het hemolymfatische als in het nerveuze stadium van de aandoening. 

Over dit onderscheid van de verschillende stadia van de ziekte had 
reeds veel inkt gevloeid en het is zeker niet de minste verdienste dat 
precies uit deze studie de nieuwe behandelingsstrategieën gerezen zijn, 
gesteund op de waarnemingen dat de leucocytose van het lumbaalvocht 
het meest vroegtijdige gegeven is en het meest mobiele onder al de 
beschikbare parameters en verder dat de overgang van het hemolym
fatisch naar het nerveuze stadium progressief is en vroegtijdig optreedt. 

In het hoofdstuk over de behandeling staat natuurlijk centraal de 
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« tryparsamido-resistentie » en de verrijking van het therapeutïsch 
arsenaal met de diamidines en het melarsenoxyde. Af gezien van de zeer 
interessante vergelijkende studie over de waarde van de verscheidene 
trypanociede middelen gebruikt als «aanvalsbehandeling» zullen wij 
hier vooral de codificatie van de Mel B-therapie onthouden, gesteund 
op de afwijking van het lumbaalvocht en die, dertig jaar na de formu
lering door Neujean nog steeds aktueel blijft. 

Verder in het werk komen de experimenten met de verschillende 
therapeutische associaties aan bod, de diagnose en de behandeling van 
de rechutes en ten slotte het probleem van de genezing waarin uitgeweid 
wordt over de nijpende vraag ivm. de biologische appreciatie van de 
genezing bij een slaapzieke. 

De slotbeschouwingen leiden ons mede in de teorieën over de 
inoculatie van de parasieten door de tsetsevlieg en de vestiging van de 
trypanosomen in de gastheer tot aan het uiteindelijke trypanosomiase
ziektepatroon. 

Veel meer dan enkel een wetenschappelijke synthese uit meer dan 
duizend observaties, lijkt het werk ons eerder een filosofische thesis 
over een uitzonderlijke parasitose. 

Deze studie zal in de toekomst nog steeds het basisonderricht blijven 
voor alwie in aanraking moet komen met de problemen van trypanoso
miase in Afrika. 

B. Het diagnostisch laboratorium onderzoek 

In 1951  en 1952 verschijnen een aantal publicaties door G. NEUJEAN 
en F. EvENS met het doel de practische waarde van de hemocultuur 
als diagnostisch middel in de T. gambiense trypanosomiasis te situeren. 
Met behulp van de reeds beproef de techniek van BRUTSAERT en 
HENRARD op multipele voedingsbodems hebben de auteurs een groot 
aantal hemoculturen verwezenlijkt (212) deels op recent gediagnosti
ceerde slaapzieken en dus nog niet behandeld, deels op vroeger reeds 
behandelde zieken. Teneinde de draagwijdte van de metode beter te 
kunnen aflijnen hebben ze terzelfdertijd verscheidene bloedstalen afge
nomen voor dikdruppel onderzoek en verdachte klieren gepuncteerd. De 
auteurs beoogden aldus de rendabiliteit te bestuderen van elk milieu af
zonderlijk en vervolgens de waarde van de hemocultuur in vergelijking 
met de klassieke opsporingsmetodes naar de parasiet te bepalen. 
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De resultaten wijzen erop dat het gelosemilieu veruit de meest 
gunstige kultuurbodem is maar dat de factor « trypanosomenstam » 

insgelijks een rol speelt in het wellukken of falen van de hemocultuur. 
Bij nog niet behandelde patiënten levert de hemocultuur minder gunstige 
resultaten op in vergelijking met de twee andere klassieke geassocieerde 
diagnosetechnieken (multipele dikdruppels en klierpunctie) .  De resul
taten van het experiment bevestigen overigens de klassieke observaties 
die erop wezen dat het hoe langer hoe moeilijker wordt de trypanosomen 
in het licht te stellen naarmate de aandoening evolueert. Evenwel, aan
gezien de snelheid waarmede de trypanosomen zich ontwikkelen op de 
voedingsbodems onafhankelijk schijnt van het ziektestadium, mag de 
hypothese af gewezen worden dat bepaalde stammen minder leefbaar 
zouden worden naarmate de aandoening vordert. 

Daarentegen heeft de hemocultuur bij de reeds vroeger behandelde 
zieken (rechutes) duidelijk betere resultaten opgeleverd dan deze be
komen met de klassieke metodes. Op te merken valt dat de hemocultuur 
na lomidine behandeling steeds negatief blijft. Deze observatie is kapi
taal inzoverre ze de vermoedde evolutie van de cryptische infecties na de 
profylactische lomidinekampanjes bevestigt. 

Tussen 1952 en 1954 verschijnen een nieuwe reeks publicaties waar
aan naast EVENS een aantal vorsers van het laboratorium te Leopoldstad 
hebben deelgenomen o.a. SCHOENAERS, NEUJEAN, KAECKENBEECK en 
STIJNS. Deze bijdragen beogen de praktische waarde van de comple
mentbindingsreactie in de diagnose van de T. gambiense slaapziekte te 
verduidelijken. 

Reeds in 1907 had CITRON aangetoond dat het mogelijk was de 
complementbindingsreactie van BoRDET en GENGOU toe te passen op de 
diagnose van de trypanosomiase. RoDHAIN en medewerkers bewezen 
eveneens dat de complementbindingsreactie toepasselijk was op de mens 
besmet door T. gambiense en vestigden de aandacht op T. equiperdum 
als superieur antigeen. 

EVENS en medewerkers hebben de rendabiliteit van de antigeen
bereiding volgens Van Goidsenhoven en Schoenaers verbeterd door het 
toedienen van 5 mg. efedrine een l/ 4 uur vóór het doodbloeden van de 
ratten op het ogenblik van een infectiepiek. Uit het resultaat van de 
experimenten blijkt duidelijk dat het mogelijk is de slaapziekte verwekt 
door T. gambiense bij de mens te diagnosticeren door een complement
bindingsreactie met specifiek karakter. De resultaten van de reactie over-
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treffen deze van alle niet specifieke technieken met minstens 10 % . De 
reactie vertoonde zich o.m. positief voor I25  nooit behandelde parasito
logisch erkende slaapzieken bij 95,2 % van de patiënten. De reactie 
wordt o.a. gunstig beïnvloed door de aanwezigheid van trypanosomen in 
het perifere bloed en in de lymfeklieren en aansluitend hiermee was 
het te verwachten dat de positieve reacties ongunstig beïnvloed werden 
door het evolutiestadium van de ziekte. 

EVENS ea medewerkers kwamen tot het besluit dat de C.B. reactie 
een belangrijke rol kan spelen in de bestrijding van de slaapziekte. Bij 
de rechutes bleef de C.B. reactie in 80 % der gevallen positief uitvallen 
terwijl het slechts in 60 % der gevallen mogelijk was de parasieten te 
ontdekken spijts alle gebruikelijke onderzoekingstechnieken, alhoewel er 
moet op gewezen worden dat de positieve reacties reeds I 5 % lager 
gelegen waren dan bij de nooit behandelde nieuwe gevallen. EvENS 
meende daaruit de conclusie te mogen trekken dat de complement
bindingsreactie de mogelijkheid boodt een « rechute » te onderscheiden 
van een « reïnfectie ». 

Naast de hemocultuur en de complementbindingsreactie stelde EvENS 
nog een derde diagnostische test voor (F. EvENS, « The diagnosis of T. 
gambiense sleeping sickness by means of a new blood protein floccula
tion test - preliminary paper - I956 ») . Het gaat hier om een een
voudige flocculatie test steunend op het neerslagdiagram van de serum
proteïnen in bufferoplossingen met bepaalde geijkte pH, die toelaat een 
presumptieve diagnose van slaapziekte te stellen. Aflezen van de resul
taten gebeurt met een fotometer en het overbrengen van de fotometrische 
waarden in een grafiek met de pH waarden als abscis geeft een typische 
klokvormige curve die merkelijk verschilt bij de nieuwe gevallen van 
slaapziekte van de normaal bekomen curve. Praktisch volstaat de proef
buis met de oplossing pH 7,0 voor de diagnose: bij een nieuwe slaap
zieke blijven de waarden praktisch steeds onder de waarde 80. 

In I956 gaf EvENS ook met de medewerking van P. CHARLES zijn 
eerste resultaten vrij over een studie van de proteïnen in het bloed bij 
T. gambiense slaapzieke patiënten, waarvan hij later de gedetailleerde 
studie zou laten verschijnen. 

EVENS bestudeert achtereenvolgens de normale waarden bekomen in 
een homologe bevolkingsgroep, de waarden vastgesteld onder de nieuwe 
zieken en tenslotte deze bij de oudere reeds behandelde patiënten, de 
zogenaamde rechutes. 
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Uit de vergelijkende tabellen blijkt dat de reactie op een trypano
someninfectie zich uit door een verhoging van het totaalproteïne gehalte 
in het bloed met enerzijds een zeer duidelijke absolute en relatieve 
daling van het albumine en anderzijds een absolute en relatieve toename 
van de globulines vnm. van de gamma globulines. De alteraties zijn 
identiek bij de twee geslachten. Er bestaat daarentegen wel een fluctuatie 
in de verschillende componenten van de bloedproteïnes, naargelang het 
evolutief stadium van de aandoening. De overgang naar de invasie van 
het centraal zenuwstelsel wordt namelijk voorafgegaan door een ver
zwakking van de immunïtaire verdedigingsmecanismen wat duidelijk is 
in de afname van de globulines en meer bepaald de gamma globulines. 

De resultaten bij de chronische zieken vertonen zekere merkbare 
verschillen : er is een vermindering van het totaal proteïne gehalte met 
een vermeerdering van de albuminen en een vermindering van de 
globulines. Hoe chronischer het ziekteproces, dus hoe meer rechutes de 
patient doormaakt hoe belangrijker de daling van de globulines als 
bewijs van de aftakeling van de verdedigingsmecanismen. 

De melding door MARNEFFE, in mei 1954, voor de eerste maal in 
Belgisch Afrika van een nieuwe haard van slaapziekte veroorzaakt door 
T. rhodesiense ten oosten van de Kongo-Nijl bergkam in de provincie 
Muhinga van Burundi had heel wat stof doen opwaaien en het lag in 
de lijn van de activiteiten van het Laboratorium van Leopoldstad om 
een parasitologische studie te ondernemen van deze nieuwe haard. 

In augustus 1954 trouwens, nadat de britse autoriteiten van het 
Tanganyika Territory de belgische administratie ingelicht hadden over 
het ontstaan van een haard van T. rhodesiense slaapziekte in het grens
gebied met Ruanda-Urundi, werd Evens met een zending in het getroffen 
gebied belast. 

In 1956 verschijnt van EvENS en C. NIEMEGEERS een studie getiteld : 
« Etude comparative entre les souches de Trypanosoma gambiense de la 
région de Leopoldville et les souches provenant du foyer de trypanoso
miase à Trypanosoma rhodesiense du Ruanda-Urundi ». Schrijvers heb
ben de trypanosomenstammen getest afkomstig uit de T. rhodesiense 
haard van Muhinga en de gedragingen van de parasiet bij proefdieren 
vergeleken met T. gambiense stammen uit de omgeving van Leopold
stad. Ze hebben ook de gevoeligheid van de stammen vergeleken tegen
over de trypanocieden en komen tot het besluit dat de stammen uit het 
Oosten van Ruanda-Urundi alle kenmerken vertonen van de typische 
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T. rhodesiense. De virulentie karakteriseert zich door de constante aan
wezigheid van grote hoeveelheden parasieten in het perifere bloed van 
besmette muizen en ratten, de zeer korte incubatieduur en de verkorte 
overlevingsduur. De sensibiliteit tegenover de trypanociede middelen 
kenmerkt zich door een veel geringere gevoeligheid voor de curatieve 
werking van Bayer 205, .de relatieve onverschilligheid voor bepaalde 
dosissen Tryparsamide tot o,ro g./Kg., een geringere gevoeligheid ook 
tegenover pentamidine en ten slotte Furacin dat weinig invloed schijnt 
te hebben op de infectie bij caviae. 

C. De Vector Ecologie 

De wetenschappelijke grondslag voor de geografische verspreiding 
van de Glossinae in Belgisch Kongo heeft destijds de zeer biezondere 
aandacht weerhouden zowel van de medico-sanitaire diensten, als van de 
veeartsenijkundige, de landbouw of de geologische diensten. Verschei
dene vooraanstaande geleerden hebben zich achtereenvolgens ingespan
nen om de bekende en erkende distributie van de tsetsevliegen in kaart 
te brengen : RoDHAIN, ScHWETZ, HEGH, GERARD, HENRARD e.a. 

EVENS heeft zich op zijn beurt aan deze grootscheepse taak gewijd 
en in zijn werk « Dispersion des Glossines du Congo Belge » verschenen 
in 1953 geeft hij een algemeen en volledig overzicht van de bestaande 
kennis en gegevens die de basis moet vestigen voor alle verder onder
zoek. 

In een eerste deel bestudeert hij alle verzamelde bestaande informatie 
en refereert hij naar de beschikbare documentatie. De resultante van de 
studie en van de compilatie van gegevens is : 

- een glossarïum, alfabetisch gerangschikt met de preciese geografische 
opsomming van alle geïdentificeerde plaatsen waar men wel gedefi
nieerde species van Glossinae heeft vastgesteld ; 

- een bibliografie van al de werken verschenen over de identificatie 
van de tsetsevliegen in Centraal Afrika ; 

- een geografische kaart op l/3 .000.oooste met de door conventïonele 
tekens aangebrachte lokalisatie van de verschïllende bestaande soor
ten. 

Het glossarium alleen reeds is een meesterstuk van precisie en ligt 
door zijn accuratesse helemaal in het karakter van EVENS. Men kan zich 
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dat werk inbeelden als een systematische en met veel geduld en door
zichtigheid opgebouwde politieenquête ; de vroeger begane vergissingen 
in de identificatie worden opgespoord, geanalyseerd en rechtgezet. De 
plaatsopgaven uït de verschillende werken worden vergeleken, onder
worpen aan een kruis-analyse, opnieuw gesitueerd om ten slotte te 
resulteren in een terechtzetting die geen twijfel meer overlaat. Het eind
resultaat is een minutieus overzicht over de verspreiding van de I 5 be
kende soorten tsetsevliegen, tot dan toe beschreven in Belgisch Kongo, 
het land (helaas) met de grootste rijkdom aan Glossinae species. 

Een tweede deel beschrijft en analyseert deze geografische versprei
ding van de tsetsevliegen in de toenmalige kolonie, in het algemeen 
kader van hun spreidingsgebied in Afrika. Daarop volgt tenslotte een 
proefschrift over de faktoren die naar alle waarschijnlijkheid de evolutie 
bepaald hebben van de geografische verspreiding van de Glossinae in 
Afrika. EVENS onderscheidt hierin twee grote essentiële faktoren : ten 
eerste de geologische evolutie, verantwoordelijk voor de vestiging van 
de spreidingsgebieden van de grote groepen en in de tweede plaats de 
meer complexe faktor van begroeiing en microklimaat die eerder de 
verspreidingsareas van de verscheidene soorten in de hand gewerkt 
heeft. 

De evolutieteorie van de tsetsevliegen als gevolg van de geologische 
faktoren is een meesterlijke spekulatieve schets waar de bioloog en 
zoöloog Evens zich op zijn geliefkoosd terrein bevindt. 

EVENS, dïe zich beroept op de teorie van }EANNEL « La Genèse des 
Faunes Terrestres » en uitgaat van de paleografische teorie van 
WEGENER, analyseert in een eerste stadium de teoretische mogelijkheden 
die ten grondslag liggen aan de verspreiding van de tsetsevliegen en 
levert in de verdere uiteenzetting het bewijs dat zijn teoretische con
clusies volledig stroken met de bestaande werkelijkheid. De aanhef van 
dit hoofdstuk doet onweerstaanbaar denken aan de stijl van enkele van 
de mooiste pagina's uit Flaubert's roman Salammbê, waar EvENS 
schrijft : « . . . Ces Insectes holométaboles ( ancêtres des Glossines) se 
sont répandus avec les Reptiles et les Conifères dans l'hémisphère Nord 
à la fin du Permien, après le retrait des mers mésogéennes, et ils ont 
survécu aux différentes époques géologiques dans l'asile de !'Angarie. 

« Au Crétacé moyen, fin du Secondaire, et surtout pendant le 
Montien, nous voyons déferler sur la Laurentie, constituée par l' Amé
rique du Nord et l'Europe, une nouvelle flore et une nouvelle faune 
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entomologique venant de l'asile de !'Angarie, ou elle a évolué depuis le 
Permien. 

« Les Glossines doivent avoir atteint leur degré d' évolution dans 
!'Angarie et pas dans la Gondwanie, sinon on aurait pu trouver des 
Tsé-tsés dans les couches géologiques bien connues de l'Australie, de 
l'Afrique du Sud et de Madagascar, et elles devraient avoir survécu au 
Brésil, qui ne s' est séparé de 1' Afrique qu' au Crétacé. 

« Les Glossines doivent avoïr vécu à 1' origine du suc des plantes, et 
ne sont devenues hématophages qu' au cours de leur évolution . . .  

« L'Europe et 1' Amérique se trouvaient à ce moment sous un climat 
subtropical. L'Equateur passait par la Méditerrannée. 

« Le fait que Cockerell a trouvé des Glossines ressemblant à la 
Glossina Fusca dans les couches miocènes du Colorado, en Amérique 
du Nord indique que ces Glossines ont dû passer avec les premières 
migrations du Montien, parce qu'il n'y a plus eu de possibilité de migra
tion de 1' Angarie vers la Lauren tie depuis le Montien jusqu' au Pon tien, 
c' est à <lire pendant tout l'Eocène, l'Oligocène et jusqu' à la fin du 
Miocène. 

« Les lignées de Glossines qui ont pu peupler l'Amérique du Nord, 
l'Europe arctique et moyenne sont venues par le Nord du bassin aralo
caspien. 

« Mais il serait exagéré de croïre que toutes les lignées de Tsé-tsés 
auraient passé par le Nord du bassin aralo-caspien, alors qu'il existait 
un second chemin au Sud de ce bassin, le long des chaînes iraniennes, 
par lequel elle pouvaient émigrer vers les régions tropicales de l'Egéide 
méridionale. » 

Steunende op deze geologische evolutie onderscheidt EvENS drie 
grote dispersiegebieden voor de Glossinae : 

- het west-afrikaanse, bestaande uit de primitieve soorten, verwant 
met de verdwenen noord-amerikaanse tsetsevliegen ; 

- een tweede west-afrikaans dispersiegebied bestaande uit de jongere 
zustertak van de voorgaande, afkomstig uit Klein Azië ; 

- ten slotte het oost-afrikaanse dispersiegebied eveneens bestaande uit 
een jongere zustertak, die heel vroeg af gescheiden werden door het 
ontstaan van de « Graben » in Oost Afrika. 

EvENS bewijst de juistheid van zijn thesis door de aanwezigheid van 
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de grote hoeveelheid zusterstammen uit het verspreidingscentrum van 
de groep Austenina langs de golf van Guinea, uit het verspreidings
centrum van de groep Nemorhina, eveneens langs de golf van Guinea 
en van de groep Glossina s. str. ten oosten en ten zuid-oosten van het 
Victoriameer. De groep Austenina is het oorspronkelijke phylum, terwijl 
de twee andere groepen jongere nakomelingen zijn. De wetten van de 
zoogeografische verdeling zijn dus eveneens toepasselijk op de tsetse
vliegen. 

Wat tenslotte de evolutie aangaat, toe te schrijven aan de klimato
logische faktoren en meer bepaald het microklimaat, bewijst EvENS dat 
de soorten die zich van hun primitieve hygrofiele groep hebben ver
wijderd, dit slechts hebben kunnen verwezenlijken dank zij hun aan
passingsvermogen aan het meer dorre klimaat, zoals G. tachinoïdes, G. 
palpalis martinii of G. morsitans. 

In de loop van de volgende jaren krijgt EvENS de gelegenheid een 
groot aantal nieuwe stalen van tsetse specimens uit alle gebieden van 
de kolonie te identificeren en is hij inmiddels belast geweest met een 
zending naar de voogdijgebieden van Ruanda en Urundi waar hij de 
vector ecologie en het belang van de verscheidene fly beits voor de 
menselijke pathologie en de veefokkerij bestudeert. 

In 195 7 verschijnt dan ook met de medewerking van H. MEYUS, 
L. PIERQUIN en C. NIEMEGEERS het werk « Dispersion Geographique 
des Glossines au Congo Beige et au Ruanda-Urundi ». Het gaat hier 
in de eerste plaats om een actualisatie van het zoëven geanalyseerde 
werk waarbij voornamelijk het « glossarium » werd bijgewerkt niet 
alleen door de opname van al de nieuwe vindplaatsen maar tevens door 
de lijst van de reeds vermelde plaatsen waar de tegenwoordigheid van 
bepaalde species inmiddels bevestigd werd door andere vorsers. 

Het voornaamste deel van het werk is evenwel de gedetailleerde 
studie van de spreiding van de tsetsevliegen in de Ruanda-Urundi. Vier 
soorten Glossinae werden geïdentificeerd : 

- Glossina palpalis, die alle behoren tot het martinii-type en die alleen 
voorkomen in de Ruzizivlakte en langs de oevers van het Tanga
nyikameer ; 

- Glossina pallidipes wordt uitsluitend aangetroffen in het noord
oostelijke gedeelte van Ruanda, nml. in de Mutara en in het 
Akagerapark ; 
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- Wat Glossina brevipalpis betreft vermeldt EVENS de localisatie in 
het Mosso gebied (ontdekt door L. VAN DEN BERGHE) en een 
nieuwe haard door hem persoonlijk geïdentificeerd aan het Tanga
nyikameer dichtbij Nyanza Lac ; 

- Ten slotte Glossina morsitans die men in gans het oostelijk gebied 
van Ruanda-Urundi aantreft. 

Steunende op de natuurlijke grenzen van het hooggebied geven 
EVENS en medewerkers een indeling op van de fly belts in Ruanda
Urundi in zes onderling afgescheiden gebieden : 

- het ·Noord-Oostelijk gebied (Ndorwa, Mutara en Akagera) ; 

- het Centraal gebied met de meren en de Bugesera ; 

- de Ruvuvu vallei ; 

- het Mweruzi gebied, dat epidemiologisch zeer belangrijk is omwille 
van de grote verbindingsweg tussen Urundi en Tanganyika Territory 
die erdoor loopt ; 

- het Mosso gebied ; 

- de oevers van het Tanganyikameer en de Ruzizivlakte. 

Schrijvers bevestigen terloops eens te meer de, door de tsetses niet te 
overschrijden, hypsometrische 1 500 m lijn, a:an de hand van het voor
beeld van het Mohasi meer waar geen tsetsevliegen voorkomen. 

De auteurs besluiten met een analyse van het belang van de ver
scheidene fly belts op medica-sanitair gebied : de menselijke slaapziekte 
door T. gambiense is praktisch verdwenen dank zij de chemoprofylaxis ; 
voorzichtigheid en waakzaamheid blijven evenwel geboden. Wat de 
T. rhodesiense slaapziekte aangaat is alle gevaar na de epidemie van 
1954 nog niet geweken. Er worden immers nog steeds haarden gemeld 
in het grensgebied van Tanganyika Territory. 

Dierentrypanosomiase speelt praktisch geen rol in de Ruzizivlakte 
gezien er heel weinig vee is. De twee meest geteisterde gebieden zijn 
het Noord-oosten en het centrale Bugesera gebied. 

In 1954, verschijnt voor de eerste maal een werk dat wijst op een 
gans nieuwe aanpak in de strategie van de bestrijding van de slaapziekte 
en dat later na zijn terugkeer in België het hoofdthema van EvENs' 
aktiviteiten zou worden aan de RUCA, namelijk het realiseren in arti
ficieel milieu van een kweek van Glossinae. 



Met zijn, in samenwerking met C. NIEMEGEERS verrichte, « Recher
ches sur l'Elevage et la Biologie de G. palpalis martinii », alsmede in 
zijn « Note sur l'élevage et la biologie de Glossina palpalis » stelt 
EvENS zich tot doel de evolutie na te gaan van een kweek van G. 
palpalis en de meest geschikte technieken te bestuderen om tot een 
rendabel resultaat te komen uitgaande zowel van gekweekte als van 
wilde tsetsevliegen en natuurlijk ook van in het wild verzamelde poppen 
evenzeer als van laboratorium-gebroeide larven. Gewoontegetrouw, 
brengt de auteur ons eerst en vooral een uitvoerig overzicht van alle 
bestaande werken. Twee zaken vallen hier op te merken : het is de 
eerste maal dat men het met een glossina van de palpalisgroep probeert 
en het is ook de eerste maal dat men een vergelijkende studie maakt 
tussen in het wilde gevangen en laboratorium-gekweekte glossinae en 
poppen. 

De resultaten geven aanleiding tot een reeks conclusies waarop we 
bij het latere werk van EVENS zullen terugkeren. In een discussie over 
de bekomen resultaten brengt EvENS de hypothese naar voor van een 
« vitaliteitsfaktor » die zou te loor gaan bij de in het laboratorium ge
kweekte glossinae. Hij had inderdaad vastgesteld dat wilde poppen 
tweemaal zoveel vliegen voortbrachten als de laboratoriumpoppen en 
dat de gemiddelde levensduur van de wilde Glossinae ook langer was. 
Hij leidt daaruit af dat de jonge wilde tsetse in het rivierwater of in het 
sap van de planten waarin ze soms haar steeksnuit boort, katalytische 
elementen of vitamines vindt en dat het helemaal niet zó onlogisch zou 
zijn te denken dat de glossina daar, al was het maar voor een zeer 
korte periode van haar bestaan, een van haar primitieve karakters zou 
bewaard hebben. 

In een later verschenen nota « Note on the pupae of Glossina 
Palpalis and their hatching », analyseert EvENS vooral de invloed van de 
verschillende parameters zoals temperatuur en relalieve vochtigheids
graad op de ontwikkeling van de poppen, hun gewicht, de relatie tussen 
gewicht en het ontluiken van mannetjes- of wijfjesvliegen. 

In 1956 wordt Dr. EvENS aangewezen om de directie van het pro
vinciaal laboratorium van Bukavu over te nemen maar reeds het jaar 
daarop wordt hij benoemd als hoogleraar aan de Universiteit van 
Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi. 

Daarmede besluiten wij het decennium dat Dr. F. EVENS doorbracht 
in Afrika als laboratoriumgeneesheer. Het mag wel eigenaardig heten 
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dat hij, in al die tijd doorgebracht met opzoekingen over de trypanoso
miase, toch nog middel vond om een incursie in zijn vroegere research 
te doen in een studie van l 50 bladzijden over het plancton van de vis
vijver van Hamme. (F. EVENS, Etude sur Ie plancton du vivier de 
Hamme, Belgique, 1954) . 

BENOEMING AAN DE UNIVERSITEIT TE ELISABETHSTAD 
(1957-1959) 

We hebben in het wetenschappelijk werk van EvENS geen enkele 
publicatie teruggevonden met betrekking tot die periode. Hetzij dat hij 
helemaal ingenomen werd door zijn nieuwe taak in het hoger onderwijs 
hetzij dat zijn talrijke zendingsopdrachten in het buitenland hem weinig 
tijd lieten om zich aan researchwerk te wijden. 

TERUG UIT AFRIKA : EEN LEERSTOEL AAN DE UNIVERSITEIT 
TE GENT (1959-1965) 

In 1959 keert Dr. F. EvENS terug naar België alwaar hij op 8 mei 
1959 benoemd wordt eerst als docent en later als gewoon hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit te Gent. Het zal dan ook niemand in de weten
schappelijke kringen verwonderen dat zijn interesse voor waterzuivering 
en zijn ecologische interesse weer op het voorplan treden, alhoewel hij 
geenszins af gedaan heeft met de problemen over trypanosomiase, wel 
integendeel. Ten bewijze hiervan hebben we zijn achtereenvolgende 
zendingen als verslaggever voor het International Agency on Atomie 
Energy te Wenen waar het gaat over de Glossina-kweek als onmisbare 
basis voor de toepassing van de uitroeiïngstechniek met steriele manne
tjesvliegen, of het symposium van de WGO in de V.S. over « Insect 
vectors and Control », en verder als lesgever voor de « Cours Profes
sionnel sur les trypanosomiases » in Bobo Dioulasso (Opper Volta) . 

Wat er ook van weze, tussen 1959 en 1963 is een soort stille periode 
ingetreden en legt EvENS zich toe op de verwerking van de resultaten 
van zijn uit Afrika meegebrachte gegevens. 

In 1963 verschijnt, in samenwerking met C. NIEMEGEERS en P. 
CHARLES, een zeer uitvoerige studie met als titel : « Maladie du 



Sommeil à T. gambiense. Etude de quelques réactions biochimiques du 
serum humain ». Deze studie, volgens een verslaggever van een ge
specialiseerd wetenschappelijk tijdschrift, bevat een desdanige rijkdom 
aan informatie en is op zó een precieze manier gedocumenteerd dat het 
praktisch onmogelijk is het werk behoorlijk te resumeren zodat diegenen 
die op hetzelfde terrein werken er alle belang bij hebben het te consul
teren in zijn geheel. 

In feite betreft het de studie van een honderdtal recente gevallen 
van slaapziekte en een goeie vijftig gevallen van rechutes na behandeling 
die samen iets van een 14 ooo laboratorium onderzoeken totaliseren 
gespreid over een periode van twee jaar (tussen 1954 en 1956) . Het 
onderzoek levert alle details met betrekking tot de diagnose van de 
parasitose, de biochemische en immunologische routine tests, de studie 
van de serumproteïnen door precipitatie en electroforese, de levertesten, 
aanwezigheid van bilirubine, urobilinogeen en cholesterol in het bloed 
gemeten in de verschillende stadia van de besmetting alsook na behande
ling, en de vergelijking van de resultaten respectievelijk in T. gambiense 
en T. rhodesiense infecties. 

De resultaten worden kritisch voorgesteld ïn twee luiken : enerzijds 
de feiten en de conclusies ; anderzijds het bediscussiëren en interpreteren 
van de resultaten. 

Aldus komen achtereenvolgens aan bod : de metodologie van het 
parasitologisch onderzoek die naast de conventionele onderzoeken beroep 
kan doen op de hemokultuur, chemische en immunologische reacties 
zoals daar zijn de formolgelificatie, de benzoë colloïdale reactie, de 
complementbinding enz. Verder worden de diverse proteïnefracties in 
bloed en cerebrospinaalvocht tijdens het ziekteverloop in ogenschouw 
genomen. 

In overzichtelijke tabellen worden de veranderingen in de waarden 
van deze proteïnen respectievelijk in T. gambiense en T. rhodesiense 
slaapziekte vergeleken en bediscussieerd. 

Een waslijst levertesten uitgevoerd in de verschillende stadia van het 
infectieuze ziekteproces brengt o.m. naar voor dat de Hijmans van den 
Bergh reactie voor de bepaling van het bilirubine geen betekenisvolle 
afwijkingen vertoont bij de nieuwe gevallen maar frekwent verhoogd is 
in geval van rechute. De resultaten verschillen ook betekenisvol van 
diegene die bekend stonden in T. rhodesiense infecties. EvENS suggereert 
dat dit verschil eventueel zou kunnen aangewend worden om het onder-



scheid tussen de infecties veroorzaakt door beide nosodemen te maken. 
Alle bekomen resultaten worden vergeleken met de waarden bekomen 
in een homogene niet slaapzieke bevolkingsgroep. 

Een van de vragen gold ook het feit of de vastgestelde bïochemische 
alteraties bestendig waren of regresseerden na een adekwate behandeling 
en in dit geval of de biochemische test als een betrouwbare maatstaf 
kon aanzien worden voor de genezing. Opnieuw komt uit een reeks 
overzichtelijke tabellen klaarblijkelijk het verschil naar voor ïn de af
wijking van de albumine- en globulinewaarden vóór en na de behande
ling met diverse geneesmiddelen. De stijging van het serumproteïne 
gehalte, veroorzaakt door de infectie, keert meestal tot de norme terug 
na behandeling ; de normalizering is echter des te meer vertraagd naar
mate de behandeling laattijdig wordt ingesteld. Ook in goed behandelde 

. rechutes dalen de serumproteïnen maar het betreft hier hoofdzakelijk 
een scherpe vermindering van de globulines terwijl de albumines eerder 
neiging vertonen tot een relatieve verhoging. 

Over het algemeen bestaat er een goede correlatïe tussen de waarden 
verstrekt door de verschillende aangewende tseten o.a. ·voor wat de 
gamma globulines betreft. Voor sommige levertesten echter was het 
andersom : een negatieve Takata Ara test of Thymol turbiditytest, één 
jaar na behandeling wordt aanvaard als een getuigschrift voor de ge
nezing, terwijl de Zinksulfaat test op dat ogenblik nog ver van normaal 
kan zijn. Andere levertesten zijn ofwel te gevoelig ofwel van weinig 
praktische waarde. Ten slotte worden zoals hoger aangehaald alle con
clusies nog eens grondig bediscussieerd en zelfs voor wat T. rhode
siense betreft vergeleken met de resultaten bekomen door anderen. 

* * *  

Zoals- voordien reeds aangehaald werd, had EvENS de gelegenheid 
gehad de eerste inval van T. rhodesiense slaapziekte in het oostelijk 
gedeelte van Burundi te bestuderen nadat Dr. Marneffe in maart 1954 
in de sector Muhinga een eerste geval had ontdekt dat aanleiding had 
gegeven tot het ontstaan van een epidemische haard ( I4 % nieuwe 
besmettingen) in een tot dan toe ongedeerd gebleven gebied. 

Aansluitend op zijn reeds gepubliceerde studie over deze epidemie 
alsook over de vector ecologie, laat EvENS in 1963 een volledig overzicht 
verschijnen van de epidemiologie van de trypanosomiasis in Ruanda
Urundi (F. EVENS, Maladie du Sommeil à Trypanosoma rhodesiense au 
Rwanda-Burundi, 1963) .  
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In zijn analyse van de problemen die ten grondslag liggen aan het 
falen om de T. rhodesiense invasie van 1954 effectief te hebben kunnen 
tegenhouden, bestudeert EvENS achtereenvolgens de diverse relaties 
tussen gastheer, parasiet en vector. Getrouw aan zijn werkwijze om zo 
volledig en zo kritisch mogelijk te zijn herneemt hij de analyse van de 
moderne opvatting over de parasiet, die het ontstaan van de twee 
nosodemen gambiense en rhodesiense toeschrijft aan ontstane fysio
logische verschillen als resultaat van verschillende ecologische condities 
en meer speciaal het verschil in gastheer. EVENS verdedigt de hypothese 
dat het de voorbestaande biochemische verschillen zijn die het verschil 
in virulentie voor zekere diersoorten en voor de mens hebben verwekt. 

De conventionele bestrijdingsmetodes namelijk de herhaalde semes
triële complete census van de bevolking, de onmiddellijke afdoende 
behandeling van de zieken en de veralgemeende chemo-profylaxe, zijn 
na een aanvankelijk sukses (tijdens de laatste census van 1954 werden 
nog slechts 2 nieuwe gevallen gevonden) niet af doende gebleken om de 
epidemie in te dijken. In 1955 werden tientallen nieuwe gevallen ge
diagnosticeerd en was een systematische uitbreiding van de epidemie 
vooral in de richting van de Bugesera in Rwanda evident. 

Zijn analyse van het mecanisme van deze uitbreiding en de aldus 
ontstane toekomstproblemen is voor EVENS een gelegenheid om terug 
te komen op zijn hierboven reeds gecommentarieerde werk over de geo
grafische spreiding van de verscheidene fly-beits in Rwanda en Burundi. 

Uiteindelijk stelt zich de vraag : hoe heeft T. rhodesiense zich 
kunnen inplanten in een tot dan toe ongedeerd gebleven gebied en 
hoe heeft ze er zich kunnen handhaven ? 

Ongetwijfeld is het virus uit het vroegere Tanganyika Territory af
komstig, waar de Engelsen sedert 1953 een opflakkering van de oude 
epidemische haarden rond Tabora gemerkt hadden alsook het ontstaan 
van nieuwe haarden in het N.-0. langs de Ruvuvu rivier. De haard ont
dekt door Dr. MARNEFFE bevond zich trouwens juist tegenover een 
van deze nieuwe haarden aan de overzijde van de grens. Het uitgangs
punt ligt ongetwijfeld in de komst van geïnfecteerde reizigers en het 
verder verloop gebeurt volgens het klassieke schema van de drie cyclus
sen : l - de mens-vector-mens of epidemische cyclus ; 2 - de dier-vector
dier cyclus of reservoirbestand ; 3 - de dier-vector-mens of endemische 
cyclus en omgekeerd de mens-vector-dier cyclus die het reservoir tot 
stand brengt. 
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Indien het eerste gedeelte van de vraag namelijk de implantatie van 
T. rhodesiense aldus gemakkelijk te beantwoorden is, valt de systema
tische uitbreiding doorheen het land in weerwil van de betroffen maat
regelen moeilijker uit te leggen. Reizigers ? Seizoenarbeiders ? bieden 
geen af doende uitleg. EvENS is de mening toegedaan dat het logisch en 
noodzakelijk is het bestaan van een dierlijk virusreservoir aan te nemen 
en wel de Phacochaerus aethiopicus of wilde ever. 

* 
* *  

In het Witboek van onze Academie verschenen in 1963, behandelde 
EvENS het hoofdstuk « Recherches Médicales » waarin hij zich kwijt 
van de zeer moeilijke taak, zoals hij het zelf bekent, om in een paar 
tientallen bladzijden het aandeel van Kongo in 70 jaar overzeese weten
schappelijke activiteiten te condenseren. 

De geschiedenis begint in 1894 met de oprichting onder de auspiciën 
van Koning Léopold II, van het laboratorium te Bama en de benoeming 
van zijn eerste directeur Dr. DE MARBAIX. 

Maar . . .  we gaan het niet wagen deze Evens-getrouwe minutieuze en 
toch vlot verhaalde wetenschapsgeschiedenis van de laboratoria en ver
wante instellingen in de vroegere kolonie en in het moederland nogmaals 
te resumeren. Enkel maar de namen opnoemen van al diegenen die met 
en na VAN CAMPENHOUT, BRODEN en RODHAIN ( « the great old man » 
de la médecine tropicale beige, zoals EvENS hem noemt) , het weten
schappelijk werk verricht hebben en de verscheidenheid van hun werken 
citeren, zou bladzijden vergen en eerder een tekortkoming betekenen 
dan een hulde. 

. Laat ons er enkel op wijzen dat de wetenschappelijke activiteiten 
van de laboratoria zich situeerden op drie vlakken : de eigenlijke 
« research », de laboratoriumonderzoeken met het doel een diagnose te 
stellen of te bevestigen en tenslotte het bereiden van entstoffen en sera. 
Deze activiteiten beoogden een drieledig resultaat : ten eerste de interesse 
opwekken of bevorderen voor het wetenschappelijk onderzoek in recht
streekse relatie met de routine analyse ; verder een nauwe samenwerking 
tot stand brengen met de geneesheren in de hospitalen of verbonden aan 
de itinererende zendingen en tenslotte rechtstreeks het welzijn en de 
medica-sanitaire toestand van de bevolking bevorderen. 

* 
* *  



- 42 -

Als een schakel tussen zijn vorige studies en zijn later levenswerk 
laat EvENS in 1964 een nota verschijnen met als titel « L'Elevage des 
Glossines » waarin hij de volledige en zeer belangrijke technische aspek
ten van de voeding van de tsetsevliegen in artificieel milieu ontleedt en 
op punt stelt ; dit zijn basistechnieken zonder dewelke elke poging om 
glossinae te kweken falikant afloopt. 

Daarop volgt nog een overzicht van de factoren die de vruchtbaar
heid en de copulatie beïnvloeden, factoren ivm. de duur van het pop
stadium en het ontluiken. De nota eindigt met een discussie over de 
optimale ecologische voorwaarden voor het wellukken van een tsetse
vliegenkweek waarin EvENS vnm. de aandacht trekt op de belangrijk
heid om zo getrouw mogelijk het karakteristieke « environment » van 
de insekten te simuleren en zijn ondervinding de vrije teugel laat om de 
technische moeilijkheden te omzeilen. 

* 
* *  

Wij mogen niet uït het oog verliezen dat EvENS, alhoewel een 
laboratoriumgeneesheer, met zijn systematische geest en ondernemings
zin een geboren organisator was die door het contact met zijn meester 
G. NEUJEAN, eveneens een uitzonderlijke organisator, nog zou aange
spoord worden. 

Omstreeks 1964 was de Wereldgezondheidsorganisatie danig ge
schokt door de heropflakkerende evolutie, na een quasi-eradicatie, van 
de trypanosomiasis in Afrika en zocht naar een middel om opnieuw de 
strijd tegen de endemie te kunnen coördineren. 

Het is met dit doel dat EvENS, in een meesterlijke monografie, een 
ontwerp ontwikkelde voor de WGO, van een moderne strategie voor de 
bestrijding van de trypanosomiases in Afrika. (F. EvENS, « Projet de 
Plan Général de l'Organisation de la Lutte contre les Trypanosomiases 
en Afrique, 1965 ». 

EvENS toont daarin aan dat het probleem der trypanosomiase een 
fundamenteel probleem is dat in zekere zin alle belangrijke uitzichten 
voor �e socio-economische ontwikkeling van Afrika bepaalt. Hij analy
seert het geheel der factoren die een rol gespeeld hebben in de aanpak 
van de strijd tegen deze gesel en tracht de vorm en de functie te bepalen 
van een organisatie die deze belangrijke belemmering voor de harmo
nische ontwikkeling van Afrika zou kunnen uit de weg ruimen. De 
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auteur stelt wijselijk een organisatie voor aangepast aan de technische 
particulariteiten van het trypanosomiaseprobleem, veeleer dan de tech
nische rekwisieten in een administratieve dwangbuis te steken. Hij blijft 
ervan overtuigd dat deze taak moet opgenomen worden door de ge
specialiseerde instellingen van de Verenigde Naties, maar dringt niette
min aan op de noodzakelijkheid de metodes en de middelen aan te 
passen aan de specifieke technische aspecten van het probleem. Hij legt 
eveneens de nadruk op de omvang en de ingewikkeldheid van het pro
bleem dat enkel zijn oplossing kan vinden in het kader van de algehele 
ontwikkeling van Afrika. EvENS doelt hier natuurlijk op de dierlijke 
trypanosomiasis en het potentieel aan dierlijke proteïnes dat de tsetses 
aan de mens ontzeggen door het belemmeren van het bestaan van onge
veer 125 miljoen stuks vee. De moeilijkheden te wijten aan het fyto
geografisch milieu en in een heel ander opzicht de destabilisatie van de 
postkoloniale periode waren zeker ook niet vreemd aan zijn beslomme
ringen. 

De lessen uit het verleden gewagen van sukses, moeilijkheden maar 
ook van tegenslagen : « Presque tous les cris de victoires précoces se 
sont étouffés dans d'amères déboires » schrijft EVENS. Hij dringt aan 
op een reëvaluatie van onze aanpak die zondigt door een individualisme 
van de verscheidene betrokken diensten die als het ware reageren op een 
geconditioneerd reflex. De medewerking van de bevolkingsgroepen is 
onontbeerlijk ; Evens komt hierin tegemoet aan een van de basisvereisten 
die I 5 jaar later in Alma Ata zouden gesteld worden voor de ontwikke
ling van de basisgezondheidszorg. 

Een fundamenteel principe stelt dat de afrikaanse staten zich soeve
rdn moeten inlaten met de situatie van de trypanosomiasis in hun land. 
Zij moeten echter geholpen worden daarin en hier stelt zich de vraag : 
wie ?, wat ? en hoe ? 

Zoals hoger gezegd is EVENS de mening toegedaan dat een inter
nationale organisatie (WHO/FAO) de strijd moet coördineren in drie 
fasen : het toezicht op de endemische haarden, de strijd tegen de epi
demische opflakkeringen en ten slotte de uiteindelijke eradicatie. Hij 
stelt voor onmiddellijk een « Section Trypanosomiase OMS/FAO » 

met operationele teams te laten in werking treden, die naast de directe 
technische bijstand zou zorgen voor wetenschappelijke documentatie en 
informatie, opleiding van nationale technici en stimulatie van het weten
schappelijk onderzoek. 



Wat ten slotte het « hoe ? » betreft analyseert EvENS de plaats van 
zijn gesuggereerde « trypanosomiasis af deling » in het kader van de 
gespecialiseerde organisaties. Dit probleem zou enkele jaren later een 
oplossing vinden in de oprichting van de « gespecialiseerde program
ma's » als onderdeel van het « Tropical Diseases Research » project. 

EvENS concludeert filosofisch dat de nieuwe organisatie waarschijn
lijk wel niet voor morgen zal zijn, maar men moet zich bewust zijn 
van de te volgen weg. En het voorgestelde Plan betekent DE Weg. 

* * *  

Alvorens een punt te zetten achter deze periode van EvENs' weten
schappelijke activiteiten mogen we niet uit het oog verliezen dat hij zijn 
vroegere leermeester Prof. Dr. P. Van Oye had opgevolgd in zijn leer
stoel en in het laboratorium voor dierkunde systematiek en bio-geografie 
aan de RUG. 

Uitgenodigd als verslaggever op het N.A.T.O. symposium van 
Louisville (USA) over « Algae and Man » verscheen later (1964) in de 
verhandelingen van de NATO studie instelling een schitterende bijdrage 
over de ecologie van de bruine wieren : « The Future of Phycology ». 

HET RIJKSUNIVERSITAIR CENTRUM TE ANTWERPEN : 
DE TSETSEVLIEGENKWEEK (1965-1981)  

De overgang naar de RUCA bij de  oprichting van het Centrum en 
zijn aanstelling als eerste dekaan van de faculteit van Wetenschappen, 
met al de beslommeringen verbonden aan functies en organisatie zijn 
hoogstwaarschijnlijk de reden dat tussen 1965 en 1967 opnieuw een 
stille pauze waar te nemen valt in het gepubliceerde werk van Prof. 
EVENS. 

Als voorbode verschijnt in 1968 « Les Trypanosomiases », een over
zicht van de actuele toestand en de evolutie van de trypanosomiase in 
Afrika. 

Kort daarop publiceert EvENS in medewerking met zijn assistent 
A. VAN DER VLOEDT en G. CALLENS de resultaten van een research 
programma in opdracht van de I .A.E.A. (International Atomie Energy 
Agency) over de kweek van G. morsitans en het onvoorziene wedervaren 



met insecticidestrips. (A.M.V. VAN DER VLOEDT, F.M.J.C. EVENS, 
G.M.J. CALLENS : « Rearing of Glossina morsitans. - I. Wild and labo
ratory bred puparia. » en « Rearing of Glossina morsitans. - II. Deve
lopment of a colony of Glossina morsitans and « Vapona strip » 
influence », 1968) . 

Na een literatuuroverzicht met opgave van de diverse resultaten 
ivm. ontluikingspercentage en gemiddeld gewicht gaan de auteurs over 
tot de kritische analyse van hun eigen resultaten. Zij stelden vast dat 
het gemiddeld gewicht van de poppen en · het ontluikingspercentage 
hoger lagen bij de in het laboratorium uitgebroeide vliegen dan bij de 
wilde specimens en schrijven dit toe, althans gedeeltelijk, aan de dikwijls 
beperkte voedingsmogelijkheden in de natuur en de nadelige invloed 
van luchttransport (veroorzaakt door trillingen en lawaaistoornis) op de 
ontwikkeling van de poppen. De interessante conclusies uit deze studie 
stellen dat het maximale ontluikingspercentage evenredig is met de 
optimale gewichtklasse van de poppen. Het sukses van een tsetsekweek 
is aldus niet alleen afhankelijk van het aantal larven gedeponeerd door 
de wijfjesvliegen maar eveneens van het gewicht van de poppen dat 
optimaal 28 tot 30 mg bedraagt. Ten slotte ligt de ontwikkelingsduur 
tussen 29 en 33  dagen. Een snellere ontwikkeling vastgesteld bij de 
wijfjes zou kunnen een basis vormen voor seks selectie. 

Helemaal onvoorzien, kwamen de auteurs tot de vaststelling dat 
Shell Vapona strips opgehangen in het lokaal waar de proef dieren ge
houden werden, waarop de tsetses zich voedden, onrechtstreeks de kweek 
konden bedreigen. Het gesublimeerde dichlorvos concentreerde zich nml. 
in de oppervlakkige vetlagen van de proefdieren. Deze praktisch onbe
duidende concentraties verkorten de levensduur van de vliegen en beïn
vloeden de larvenproductie. 

Op het « Eerste Internationaal Symposium over Tsetsevliegenkweek 
in het Laboratorium en zijn praktische toepassing », in 1969 te Lissabon, 
gaven EVENS en VAN DER VLOEDT lezing in een reeks bijdragen, van 
hun experimenten met een kweek van Glossina palpalis en Glossina 
quanzensis en behandelden sommige aspecten van de eradicatiemetode 
van de Glossinae door middel van de zogenaamde « sterile male » 
techniek. 

EvENS heeft al deze experimenten samengebundeld in een opmerke
lijke « Bijdrage tot de studie van de tsetsevliegen Glossina palpalis 
palpalis en Glossina palpalis quanzensis », verschenen in 1969 in de 



Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Weten
schappen. 

Het is de zeer interessante wetenschappelijke geschiedenis van het 
oprichten en instandhouden, in het laboratorium van het Rijksuniversi
tair Centrum te Antwerpen, van een tsetsevliegenkweek van de Palpalis
groep waarbij alle vliegen in de kolonie individueel gevolgd werden ten 
einde een inzicht te krijgen niet alleen in de voornaamste biologische 
parameters maar voornamelijk in de dynamiek van de tsetsepopulaties. 

De eerste pogingen om tsetsevliegen te kweken waren er enkel op 
gericht om de vector van de slaapziekte nader te kunnen bestuderen. 
EVENS vertelt ons hoe RoDHAIN, MELLANBY, RoUBAUD, VAN HooF, 
HENRARD enz. pogingen hadden aangewend maar er niet in geslaagd 
waren resultaten te boeken die tot een « selfsupporting » kolonie 
moesten leiden. GEIGY daarentegen in 1948 was tot dicht bij het doel 
geraakt. EVENS zelf in Leopoldstad kon zich evenmin op een volledig 
sukses beroepen. Het is slechts nadat KNIPLING tussen 1955 en 1960 
in de V.S. erin geslaagd was Cochliomya hominivorax bij het vee uit te 
roeien met de « steriele mannetjes » techniek dat plots de hoop rees op 
een specifieke bestrijding van de Glossinidae in Afrika en dat aldus de 
tsetsevliegenkweek een hoogst belangrijk doelwit werd. Achtereenvolgens 
slaagden FRAGA DE AZEVEDO in Lissabon, NASH in Bristol, lTARD in 
Maisons-Alfort en nog anderen erin een kweek in stand te houden. Het 
gold echter steeds xerofiele soorten. De kweek van hygrofiele soorten 
zoals G. palpalis lukte veel moeilijker omdat het niet zo gemakkelijk 
is in de natuur poppen te vinden en men aldus aangewezen was op het 
vervoer van levende vliegen en anderzijds omdat de gepaste ecologische 
voorwaarden niet zo best te realiseren waren in een grotere plaats in het 
laboratorium. 

EVENS is erin geslaagd al deze moeilijkheden te overwinnen en de 
studie van de « self-supporting » kolonies van palpalis palpalis en 
palpalis quanzensis die hij als eerste tot stand bracht heeft toegelaten 
een inzicht te krijgen in de populatie-dynamiek van de tetsevliegen 
waardoor een praktische bijdrage kon geleverd worden voor het bereke
nen van de densiteit van de Glossinaepopulaties in de natuur. De snelle 
en progressieve ontwikkeling van de kolonies laat toe met optimisme 
de massale kweek tegemoet te zien met als einddoel de bestrijding in de 
natuur. Tenslotte heeft de studie van enkele biologische parameters 
samen met de studie van de gedraging nieuwe inzichten gegeven waar-
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door het mogelijk wordt de bestrijdingstechniek met de steriele man
netjesvliegen aan te passen aan de Glossinidae. 

* 
* *  

EVENS onderneemt nog met de medewerking van R. MARSBOOM en 
J. MoRTELMANS een studie over de experimentele infectie van honden 
met T. brucei, T. rhodesiense en T. gambiense. Het doel van dit experi
ment is een klaarder inzicht te krijgen in de evolutie van deze infecties 
en de reacties te bestuderen tussen de onderlinge infecties met de ver
schillende trypanosomenspecies. De resultaten opgeleverd door de studie 
van de verscheidenè aspecten en parameters werden in een computer 
gestuwd. De nota die in verband hiermede gepubliceerd werd geeft 
enkel een reeks voorlopige algemene conclusies aan zoals de vaststelling 
dat deze honden gemakkelijk kunnen besmet worden, dat de trypano
somen veeleer parasieten van het lymfestelsel en het intercellulaire vocht 
zijn en dat myocarditis, oedeem en iridocyclitis regelmatige verwikke
lingen zijn. 

Respectievelijk in 1970 en 1972 verschijnen nog twee studies van 
EVENS in samenwerking met W. DE SMET, over een probleem dat hem 
nauw aan het hart lag, namelijk de waterzuivering. 

De eerste studie over « The Influence of Light and Air on the 
Purification of Polluted Water » is een bijdrage om een meer rendabel 
systeem te vinden waardoor de verluchting van de vervuilde waters kan 
in de hand gewerkt worden. De tweede studie, « A hydrobiological 
study of the polluted River Lieve (Ghent-Belgium) » behelsde de resul
taten van de biologische analyses van het zeer vervuilde water van de 
Lieve. Hetzelfde thema diende eveneens als onderwerp voor diverse 
bijdragen o.m. voor het Vlaams Geneesheren Verbond en voor de 
Rotary International. 

* 
* *  

Voor de plenaire openingszitting van oktober 1971 van de Konink
lijke Academie had EVENS « Enkele Overwegingen bij het streven naar 
de Ontwikkeling van Ontwikkelingsgebieden » te best. 



Zeer kritisch onderzocht hij in zijn lezing de verschillende aspecten 
van onze samenleving in de geïndustrialiseerde landen in verband met 
hun integrale toepassingsmogelijkheden in de ontwikkelingsgebieden. 
Terecht wees hij zijn publiek erop dat veranderingen in waardeoordelen 
en gedragingen die elke actie vooraf gaan, moeten groeien uit de bewust
wording van het dreigende gevaar dat iedere onverschilligheid t.o.v. 
onderontwikkeling zou meebrengen. 

EVENS neemt eens te meer het standpunt in van de bioloog en 
ecoloog wanneer hij de vraag stelt : mag men in de ontwikkelings
gebieden eenvoudigweg een kopie realiseren van de ontwikkelde samen
leving of kunnen deze laatste hoogstens tot na te volgen voorbeelden 
strekken ? 

De sleutel tot de toegang naar ontwikkeling, zo antwoordt EvENS, 
meende het Westen gevonden te hebben in een groeiende technologie 
en in de bewustwording van de arbeidersklasse. Thans is het minder 
overtuigd van de absolute suprematie van zijn filosofie maar het blijft 
nochtans onwrikbaar wat betreft zijn geloof in de intrinsieke vooruitgang 
van de technologie en in de economie als einddoelwit. EvENS komt 
echter tot de conclusie dat, indien het bruto nationaal produkt de maat 
is van de welstand, dat we veel te welvarend zijn voor ons biologisch 
welzijn ; de milieudruk uitgeoefend door de mens op zijn omgeving 
stijgt met zijn ontwikkeling en verstoort hoe langer hoe meer het eco
logisch evenwicht. 

Het is dus wel verantwoord de vraag te stellen of onze leefwijze 
het geschikte patroon is dat tot voorbeeld mag strekken. Des te meer 
dat tropische ecosystemen met hun stabiele klimaten veel minder in 
staat zijn om belangrijke ingrepen van de mens te incasseren. Daarin 
juist ligt hem het gevaar van de Westerse landbouw en de Westerse 
industrie die de twee hoofdexportartikelen geworden zijn van onze ont
wikkelingshulp. 

* 
* *  

Om te eindigen, vergeten we dan heel eventjes EvENS als weten
schapsmens om hem enkel als diepvoelend mens te herkennen en erken
nen in zijn eenvoudige maar ontroerende « in memoriam » die hij 
gewijd heeft aan zijn meesters Prof. Dr. P. VAN ÜYE en Prof. Dr. 
G. NEUJEAN, alsook aan een zekere professor Edward HINDLE over wie 
hij wist te vertellen dat hij miljoenen kinderen gelukkig had gemaakt 
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met de nakomelingen van het eerste paar gouden hamsters die HINDLE 
eens meebracht uit Aleppo. 

* 
* *  

Daarmede zijn we aan het eind gekomen van deze verhandeling. 
Maar, voor het wetenschappelijk ceuvre dat Prof. Dr. F. EvENS heeft 
nagelaten is het nog steeds de bloeiperiode van een weids gehoor. 

We zouden willen eindigen met twee citaten, waaraan de studie van 
EVENS' werk ons herinnerd hebben : 

« Nothing great was ever achieved without enthusiasm » 

(Amerikaans spreekwoord) 

« Pour exécuter de grandes choses, 
il faut vivre comme si l'on ne devait jamais mourir. » 

(V AUVENARGUES) 

Oktober 1982 
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