
OVER DE ONTDEKKING V A N DE LYMFATISCHE V A T E N 

Te Uppsala mochten wij onlangs het Theatrum Anatomicum be-
zoeken. Dit auditorium werd in 1662-63 door de beroemde anatoom 
Olaus Rudbeck opgericht en is een trouwfe kopij van het auditorium 
voor anatomic van de Universiteit te Padua waar Andreas Vesalius 
doceerde. 

Olaus Rudbeck werd in 1630 geboren. Hij was een hoogstaand 
anatoom en natuurkundige. Hij publiceerde in 1653 een belangwek-
kend boek « Vasa serosa » waarin hij de lymfatische vaten op grond 
van zijn experimentele gegevens beschrijft. Hem werd dan ook vaak 
de ontdekking van de lymfatische vaten toegeschreven. Wijzen we 
er nochtans op dat Jan de Wale reeds in 1640 in zijn publikatie « De 
motu chyli et sanguinis » enerzijds de ontdekking van de grote bloeds-
omloop door Harvey bevestigde en, anderzijds, de lymfatische vaten 
zcer omvangrijk beschreef. Aan Jan de Wale komt dus ook een groot 
aandeel toe in de ontdekking en beschrijving van de lymfatische vaten. 

Jan de Wale werd in 1604 te Middelburg geboren als zoon van 
Antoon de Wale, die zelf in 1553 te Gent het daglioht aanschouwde. 
Hij was professor aan de Leidse Universiteit. Hoe hoog hij als fysio-
loog stond aangeschreven blijkt duidelijk uit de bewoordingen van 
de beroemde fysioloog Halbrecht von Haller (1768) : « Qua Walaeus 
dedit, ea eximii sunt pretii... Johannes Walaeus, qui egregiis et nu-
merosis experimentis id inventum (de ontdekking van Harvey) stabi-
livit ». 

Gottlieb zegt in zijn overzicht van de bijdragen van Jan de Wale 
tot de anatomic en de fysiologie van de bloedsomloop : « de Wale 
kann nach Harvey als einer der ersten Vertreter der experimentellen 
Kreislaufphysiologic angesehen werden ». 

Jan dc Wale is bij ons te weinig bekend en hij zou hoger moetcn 
aangeschreven worden. 

C. Heymans. 
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