
MECHTILD V O N HACKEBORN'S W A A R N E M I N G 
V A N DE 3DE EN 4DE H A R T T O O N 

De auskultatie of het beluisteren van de hartgeluiden met of zonder 
stetoskoop blijft, spijt het invoeren van allerlei nieuwc onderzoekings-
metoden zoals elektrokardiogram, fonokardiografie en meer bepaald 
intrakardiale fonokardiografie, hartkateterisme, hartchirurgic e.a., in 
de kliniek een onmisbaar hulpmiddel dat nuttige inlichtingen verschaft 
over de toestand en de werking van het hart. De stetoskoop heeft 
niets van zijn betckenis verloren en omwille van zijn cenvoudige struk-
tuur en zijn gemakkehjke hanteerbaarheid maar bizonder om de be-
langrijke inlichtingen die langs auditieve weg rechtstrceks kunncn 
waargenomen worden, zal hij niet zo gauw door de andere, technisch 
meer ingewikkelde metoden, onttroond worden. 

In de klinische propedeutiek werd tot voor cnkele jaren onderwe-
zen dat er twee harttonen zijn waar te nemen : de eerste harttoon, 
veroorzaakt door het sluiten van de atrio-ventrikulaire kleppen, het 
sistolisch geluid, en een tweede harttoon, veroorzaakt door het sluiten 
van de aorta- en de pulmonale kleppen, het diastolisch geluid. 

Een meer verfijnd beluisteren van het hart heeft nog een derde 
harttoon doen ontdekken waarop de laatste jaren de aandacht is ge-
vestigd gewordcn. Deze derde harttoon wordt teweeg gebracht door 
de beginfase van de protodiastolische vulling van de hartkamer. Bij 
het kind wordt hij als fisiologisch en normaal aanzien en kan tot de 
lecftijd van 30 tot 40 jaar blijven bestaan. In enkelc gevallen heeft 
deze met dc stetoskoop waarneembarc harttoon een patologischc be
tckenis. 

Fonokardiografische opnamen hebben ook nog een vicrde harttoon 
opgenomen die samenvalt met de laatste fase van de ventrikulaire 
vulling (1 en 2) . Dc kennis van de derde en vierde harttoon is in de 

(1) Crevasse L. e.a. Mechanism of the Generation of the Third and Fourth Heart 
Sounds. Circulation, 22, 1960, 737. 

(2) Duchosal P. W . et Chatillon J. Y. Les trois bruits normaux du coeur et leurs 
modifications pathologiques. Medecine et Hygiene, 1962, 991-992. 

25 



geneeskunde een reccnte aanwinst. Merkwaardig is nu dat reeds in de 
13de ecuw melding gemaakt werd van een derde en vierde harttoon, 
zij het ook dat deze waarneming niet door een geneesheer gedaan 
werd maar ons gemeld wordt in het verhaal van de extase van een 
Duitse kloosterzuster, Mechtild von Hackerborn. 

Mechtild von Hackerborn werd uit een xiddersgeslacht op het kas-
teel Helfta bij Eisleben in het Harzgebied in 1241 geboren. Een oude-
re zuster van haar, Gcrtrud, was in het Cistccienser klooster te Ross-
dorf getreden, waar zij abdis werd. Ter gelegenheid van een bezoek 
aan haar zuster — Mechtild was toen nog maar zeven jaar oud —• 
besloot zij te Rossdorf bij haar zuster in het klooster te bhjven, waar 
zij opgroeide en in de religieuze Cistercienser communauteit werd 
opgenomen. In 1258 verhuisden zij naar Helfta. Hier ontstond een 
merkwaardige groep waarin de mystiek beoefend werd en waarvan 
behalve Gcrtrud en Mechtild von Hackerborn, nog Gcrtrud en Mech
tild von Magdeburg (deze laatste is de schrijfster van het oudste 
werk op het gebied der mystiek in de Duitse taal : Das flieszendc 
Licht der Gottheit) de kern uitmaakten. Mechtild von Hackerborn 
overleed daar in 1299 (3). 

Voor haar dood deed zij het verhaal van haar visiocnen die opge-
tekend werden en waarvan de tekst door haar werd goedgekcurd. In 
deze openbaringen (4) vindt men een passus, « de quatuor pulsibus 
cordis Ohristi » waarin Mechtild verhaalt dat zij het hart van het 
kind Jezus heeft horen en voelen kloppen. 

Ziehier het fragment van de tekst dat hier terzake van belang is : 

« Tunc anima accipiens puerum, et amplexibus stringens. cordi suo 
impressit ita, ut audiret et sentiret pulsum Cordis ejus. Habebatque 
insimul uno impetu tres validos pulsus, et post hoc unum lenem pal' 
sum. Super quo dum anima miraretur, ait ad earn infans : ' Pulsus 
Cordis mci non erant ut caeterorum hominum, sed semper tales habui 
pulsus ab infantia mea usque ad mortem, indeque [actum est quod 
tarn cito moriebar in cruce ' », 
wat we als volgt kunncn vertalcn : 

(3) Over Mechtild von Hackerborn raadplegc men : W . Oehl. Deutsche Mystikcr-
briefe des Mittelalters 1100-1550, Miinchen 1931. 

(4) Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae, 11 Sanctae Mechtildis virginis or-
dinis sancti Benedicti Liber Specialis Gratiae, Paris 1877, biz. 18 e.v. 
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« Tocn nam haar zicl het kind (Jezus) in haar armcn en het in een 
omarming omstrengelcnd, drukte zij het zo vast tegen haar hart, dat 
zij de slag van zijn Hart hoorde en voelde. En met een stoot (hart-
contractie ?) had het drie krachtige slagen en daarna een zachtc hart-
slag. Terwijl haar zicl zich daarover vcrwondcrde, sprak het kind 
tot haar : ' de slagen van mijn hart zijn niet als die van andere men-
sen, integendeel vanaf mijn kindcrjaren tot aan mijn dood heb ik 
zulke hartslagen gehad, vandaar dat ik zo snel aan het kruis stierf * ». 

Belangrijk is te vernemen dat Mechtild von Hackeborn in haar ex
tase goed drie hartslagen waarnam bij het ikind Jezus, gevolgd van 
een zwakke hartslag. Zij hoorde ze (5) en zij voelde ze. Deze mede-
deling over vier hoorbare harttonen, drie duidelijk waarncembaar en 
een vierde die zwakker is, is in overcenstcmming met wat de heden-
daagse geneeskunde weet over de auskultatie van harttonen bij het 
kind : de drie eerste tonen zijn met de stetoskoop te horen, de vierde 
toon is enkel fonokardiografisch waar te nemen. De derde en de 
vierde toon zijn fisiologisch of kunncn de aanduiding zijn van een 
afwijking. 

Er is echter nog meer in wat Mechtild mcdedeclt. 
R. Zuokermann (6) heeft vastgestcld dat bij het uitoefenen van 

een druk op het epigastrium, juist onder het zwaardvormig uitstceksel 
van het borstbeen, de normale derde harttoon verdwijnt. Bij een pa' 
tologisch hart daarentegen blijft dc derde toon bestaan wanncer men 
druk uitoefent op het epigastrium : « durch eine Druckausiibung auf 
das Epigastrium dicht unterhalb des Schwertfortsatzes wird ein III. 
normaler Herzton weder hor- noch registricrbar, wahrend ein Mitral-
offnungston unbeeinfluszt blcibt. Ein tachykardiebedingter proto-
diastolisoher Galopp verschwindet und ein insuffizienzbedingter per-
sistiert ». Wanncer men Zuckermann's crvaring toctst aan wat Mech
tild von Hackerborn verhaalt, dan durven we de volgende gevolg-
trckking maken ; Mechtild drukte het kind in haar omhclzing stevig 
aan zich aan (amplexibus stringens cordi suo impressit), zodat men 

(5) ] . H. Van den Berg in Het menselijk Lichaam. Een mctabletisch onderzoek, 
Nijkerk 1961. wees reeds op deze vroegtijdige melding van het hoorbaar klop
pen van het hart, terwijl in de medische literatuur tot aan Harvey men het 
hart steeds voelde kloppen. 

(6) R. Zuckermann. Ein Druckvcrsuch zur Erkennung des III. normalen Herztones, 
Zeitschrift fur Kreislaufforschung, 49, 1960, 452-434. 
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mag aanvaarden dat door deze omhclzing druk werd uitgeocfcnd op 
het epigastrium van het kind. Nochtans vcrklaart zij dc derde en dc 
vicrde toon te hebben gehoord, waaruit dan het besluit kan volgcn 
dav het hier dus geen normale harttoon betrof maar wcl dc harttoon 
van een hart met ccn afwijking. Hicrdoor krijgen dc woorden van 
het kind Jezus « indeque factum est quod tarn cito moriebar in cruce » 
een verrassende en logische betckenis. Indcrdaad is de Godmens 
Kristus, in de bloei van zijn dertiger jaren, betrekkclijk vlug aan het 
kruis gestorven : volgens de getuigenissen van de evangelistcn heeft 
het gehele werk der kruisiging, waartoe ook de tooht naar Golgotha 
kan gerekend worden, tot aan de dood van Kristus, zes uren ge-
duurd : van het derde tot het negende uur na zonsopgang (7). 

Wij willen het mystieke en het visionaire van Mechtild von Ha-
ckeborn's extase buiten beschouwing latcn en ook niet de psycholo-
gische aard van haar belevenisscn onderzoeken. Uitsluitcnd op het 
gebied der geneeskunde blijvend, mogen we zeggen dat haar mede-
deling van het waarncmen van de 3de en de 4dc harttoon, niets ir-
reeels bevat en dat het verhaal van haar belcvenis niet wordt tcgcn-
gesproken door de kennis die we aan dc hand van dc huidige car-
diologische onderzoekmetoden opdoen van de fisiologie en de patolo-
gie van het hart bij de kinderen. Ook is het naar onze mening in de 
geschiedenis van de geneeskunde de eerste vermelding van dit car-
diologische verschijnsel. Alhoewel aan de « revelationes » van Mech
tild von Hackerborn geen medische betckenis kan gcgeven worden, is 
het daarenboven het vermclden waard dat zij sprcekt van een hart 
te horen kloppen en dit drie ceuwen voordat Harvey, dc ontdekker 
van de bloedsomloop, en zes ceuwen voordat Laennec, dc uitvinder 
van de stetoskoop, geboren werden. 

P. Bocynaems. 

(7) Noch de doornenkroning, noch de geseling, noch het doorboren van handen 
en vocten met nagels lijken ons voldoende om de dood voor gevolg te hebben 
op zo kortc tijd. Het doorboren van de zijde met de lans gebeurde na de dood. 
Bij de kruisafneming was Kristus gestorven, en bleken de twee moordenaars 
nog in leven te zijn, anders ware het niet nodig geweest hun benen te breken. 
Johannes zegt (19:32 6 33) : De soldaten kwamen dan en braken wel de benen 
van de eerste, en van de andere die met Hem gekruisigd was, doch bij Jesus 
gekomen zagen ze dat Hij reeds gestorven was, en braken zijn benen niet. 
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RESUME 

La connaissance du troisieme et du quatrieme bruit cardiaque est une acquisition 
recente de la medecine. Dans le recit des revelations mystiques de Mechtild von 
Hackeborn (1241-1299) il y a un passage (de quatuor pulsibus cordis Christi) dans 
lequel on raconte comment cette religieuse, en pressant 1'enfant Jesus contre son 
coeur, sentit et entendit quatre bruits cardiaques chez I'enfant. Dans la lumiere de 
nos connaissances cardiologiques actuelles la perception de ces quatre bruits chez 
un enfant n'a rien d'irreel. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Kenntnis des III. und IV. Herztones ist cine neuzeitige Errungenschaft der 
Medizin. In dem Bericht der mystischen Offenbarungen der Mechtild von Hacke
born (1241-1299) ist eine Stelle (de quatuor pulsibus cordi Christi), wo erzahlt 
wird, wie diese Klosterfrau, als sie das Jesuskind an ihr Herz drijckte, bei dem 
Kinde vier Herztone fiihlte und horte. Im Lichte der gegenwartigen kardiologischen 
Kenntnisse ist die Wahrnehmung dieser vier Herztone bei eincm Kinde nicht un-
moglich. 

SUMMARY 

The knowledge of the third and fourth heart sound is a recent accession in 
medecine. In the narration of the mystical revelations of Mechtild von Hackeborn 
(1241-1299) one finds a passage (de quatuor pulsibus cordis Christi) in which is 
told how this nun, while pressing the child Jesus against her heart, felt and heard 
four heart sounds. In the light of modern cardiological science the ob.servation of 
four heart .sounds in a child is not unreal. 
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