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LEVENSBERICHT 

VAN 

KAREL FREDERIK WENCKEBACH 

(24 Maart 1864-11 November 1940) 

Karel Fl-ederik Wenckebach werd den 24en Maart 1864 te 's-Gra
venhage uit een oude Hollandsche familie geboren. Zijn vader, die 
belangrijk werk had verricht bij de invoering van de Telegraphie in 
ons land, moest wegens ziekte op nog b~trekkelijk jongen leeftijd 
ontslag nemen uit zijn ambt. De familie verhuisde toen naar 
Wijk bij Duurstede, waar de zieke na niet langen tijd overleed. In 
moeilijke omstandigheden vestigde de weduwe zich te Utrecht. 
Na daar het gymnasium te hebben afgeloopen, liet de jonge 
Wenckebach zich als medisch student aan de Universiteit inschrij
ven. Aanvankelijk voelde hij zich het meest tot de embryologie en 
de zoölogie aangetrokken. Nauwelijks twintig jaar oud, publiceerde 
hij een mededeeling over de ontwikkeling der roode bloed
lichaampjes in het embryo van Perca fluviatilis, om een jaar later 
een verslag uit te brengen over onderzoekingen in het zoölogisch 
station te Napels, waartoe het gebruikelijke stipendium hem in 
staat had gesteld. Nog verscheidene andere mededeelingen uit die 
jaren - Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Knochenfische in 
1886, een studie over het gastrulatie-proces bij Lacerta agiIis, een 
medededing over de embryonale ontwikkeling van de ansjovis -
leggen getuigenis af van zijn liefde voor deze wetenschap. Een 
belangrijk werk was vooral een studie over de Bursa Fabricii bij 
de vogels, antwoord op een prijsvraag, dat later als academisch 
proefschrift verschenen is (Brill, Leiden 1888). Dit was - naar 
Van Bemmelen, die in dien tijd veel met Wenckebach samen-
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werkte, mij mededeelt - het eerste onderzoek, dat met moderne 
hulpmiddelen in het door Hubrecht nieuw ingerichte Laboratorium 
werd uitgevoerd. Tijdens het verblijf van Van Bemmelen in 1884 
in het zoölogisch station te Napels, was Wenckebach diens plaats
vervanger. Bij de voortzetting zijner geneeskundige studie richtte 
zijn belangstelling zich meer en meer op de anatomie en de patho
logische anatomie. In beide leervakken heeft hij een assistentschap 
bekleed, en op 24-jarigen leeftijd werd hij op een voordracht ge
plaatst voor een hoogleeraarschap in de Anatomie. 

Ik heb gemeend dit jeugdwerk van Wenckebach op anatomisch 
en microscopisch gebied eenigszins uitvoerig te mogen vermelden; 
het maakt begrijpelijk, hoe hij bij zijn laatste belangrijke werk over 
het beri-beri hart op eigen anatomisch onderzoek heeft kunnen 
steunen. 

In 1891 trad Wenckebach in het huwelijk met Mejuffrouw 
C. Henny, en korten tijd later vestigde hij zich te Heerlen, toen 
een onaanzienlijk plaatsje. Het was er hard werken, want hij had 
niet alleen de zieken in Heerlen zelf te bezoeken, maar ook velen 
in breeden omtrek, die zijn hulp en raad inriepen. In zijn Rede 
bij de aanvaarding van het hoogleeraarschap te Groningen, geeft 
hij er blijk van hoezeer de geneeskundige praktijk te midden der 
landelijke bevolking, waar de arts alle onderdeelen van de genees
kunst moet uitoefenen, hem niettegenstaande de vermoeienissen en 
de zware verantwoordelijkheid, een groote innerlijke voldoening 
schonk. Maar naast de behoefte met de verkregen kennis den 
lijdenden mensch te helpen, leefde in Wenckebach het onuitblusch
baar verlangen bij te dragen tot den opbouw der Wetenschap. Na 

. vijf jaar te Heerlen te hebben doorgebracht, nam hij het groote 
besluit naar Utrecht terug te keeren. Ook daar weer vormde hij 
zich spoedig een drukke praktijk, die het overgroote deel van zijn 

tijd in beslag nam. Hij vond er echter, wat hij te Heerlen had 

gemist, den omgang met verscheidenen zijner vroegere leermees

ters, wetenschappelijke onderzoekers van de grootste beteekenis: 
Hubrecht, Pekelharing, Winkier, om slechts enkele namen te 
noemen. Engelmann, die veel voor hem was geweest, was reeds 
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naar Berlijn vertrokken. Toch waren het de onderzoekingen van 
dezen laatste, die Wenckebach' s gedachten hoe langer hoe meer 
gingen bezig houden. Tot dien tijd werd algemeen een langs zenuw
banen zich voortplantende prikkel, die in een of ander zenuw
centrum zijn oorsprong nam, als de oorzaak der contracties van 
het hart beschouwd. Volgens deze voorstelling zou dus - om het 
in Wenckebach' s woorden uit te drukken - de hartspier het pas
sieve instrument zijn, dat door het zenuwstelsel wordt bespeeld :1). 

Voortbouwende op het werk. vooral van Gaskelt, had Engelmann 
aangetoond, dat bij den kikvorsch althans de prikkel. die de samen
trekking teweegbrengt, in de cellen der hartspier zelf ontstaat en 
niet langs zenuwvezels, maar door deze cellen verder wordt geleid. 
Onder normale omstandigheden gaat de prikkel uit van een punt 
in den wortel der V. cava. vanwaar hij wordt voortgeplant door 
de voorkamer en de kamer naar de hartpunt. Het vermogen den 
contractieprikkel te doen ontstaan, het vermogen hem verder te 
leiden, en de contractiliteit der hartspiercellen staan weliswaar met 
elkander in betrekking, maar zijn in wezen onafhankelijk van 
elkander. Reeds lang te voren had Marey ontdekt, dat de hart
spier kort v66r en kort na een contractie zich in een refractaire 
phase bevindt, gedurende welke de sterkste prikkel geen samen
trekking doet ontstaan. Na afloop daarvan kan een extra prikkel 
een extra samentrekking - extrasystole - doen ontstaan, die zelf 
weer een refractaire phase tengevolge heeft. Met deze kennis ge
wapend ging Wenckebach aan het werk om de onregelmatigheden 
van den polsslag te verklaren, die bij lijders aan een gestoorde 
hartwerking zoo veelvuldig voorkomen. Zijn mededeelingen "Zur 

Analyse des unregelmässigen Pulses" in 1898 tot 1901 in Zeitschr. 

f. klin. Med. en gedeeltelijk ook in het Neder!. Tijdschrift voor 
Geneeskunde, wierpen op het ontstaan van den onregelmatigen 

polsslag een geheel nieuw licht. 

Het te Utrecht begonnen werk werd voortgezet te Groningen, 

waarheen hij in 1901 als opvolger van Kooyker tot hoogleeraar 

1) "Die Arythmie, enz." rg03, blz. 2. 
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in de inwendige geneeskunde werd benoemd. Een samenvatting 
van het tot dusver bereikte werd neergelegd in een monografie 
"Die Arythmie als Ausdruck bestimmter Funktionsstörungen des 
Herzens" in 1903. Het is dit werk, dat in alle landen een nieuw 
veld van arbeid opende. Verdiept men er zich thans nog eens in, 
dan staat men verbaasd hoeveel Wenckebach met de eenvoudige 
door hem gebruikte hulpmiddelen heeft weten te bereiken. 

Tot dusverre toch had hij zich beperkt tot het registreeren van 
de uitslagen der polsslagader op het beroet papier, die uit den 
aard der zaak slechts den weerslag vormen van de contracties der 
linkerkamer van het hart. Intusschen had James Mackenzie, toen
maals eveneens een praktizeerend geneesheer in een kleine plaats, 
zich reeds geruimen tijd met dezelfde problemen beziggehouden. 
Aanvankelijk kenden beiden elkanders werk niet, maar weldra met 
elkaar in aanraking gekomen, is er tusschen hen bij voortduring 
een wisseling van gedachten blijven bestaan. Trouwens Wencke
bach heeft zich in wetenschappelijke kringen in Engeland in den 
omgang met mannen als Osler, Keith en tal van anderen veel 
eerbied en veel vriendschap verworven. 

Vermoedelijk heeft hij voor het eerst met Mackenzie's onder
zoekingen kennis gemaakt in 1902. Deze had van begin af aan 
naast den arterieelen ook den veneus en pols (bovendien dikwijls 
ook den leverpols) geregistreerd, waardoor een inzicht wordt ver
kregen, niet alleen in de werking van het linker-, doch ook in die 
van het rechter hart. Toegerust met deze uitbreiding zijner onder
zoekingsmethode, zette Wenckebach den arbeid voort. De Arch. f. 
Anat. und Physiolog. 1903, 1906 en 1907 leggen getuigenis af van 

het vele, dat daarmede werd bereikt. Het is ook in die jaren, dat 
hij den invloed, dien de ontsteking van het pericard, en dien welke 
de ademhaling op den bloedsomloop uitoefenen (Ueber patholo
gische Beziehungen zwischen Atmung und Kreislauf, Volkmann's 

Samml. klin. Vortr., 1907) benevens de werking van het nog steeds 
wonderbaarlijke vingerhoedskruid, onderzocht. 

Aanvankelijk had Wenckebach van hetgeen zijn studiën over den 
onregelmatigen pols hem hadden geleerd, grootendeels slechts de 
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physiologische zijde bekend gemaakt. Maar allengs waren daaruit 
voor de praktijk belangrijke gevolgtrekkingen voortgesproten. In 
1914 heeft hij deze samengevat in een monographie "Die unregel
mässige Herztätigkeit und ihre klinische Bedeutung'", een boek, 
dat om zijn oorspronkelijkheid en de scherpe analyse van een groot 
waarnemingmateriaal, tot de klassieken der geneeskunde zal 
blijven behooren. Het werd opgedragen aan de Groningsche 
Universiteit bij gelegenheid van de herdenking van haar drie
honderdjarig bestaan in 1914. Een paar jaar tevoren, in 1911, had 
Wenckebach reeds het professoraat te Groningen verwisseld met 
dat in Straatsburg. Het zal hem niet gemakkelijk zijn gevallen dat 
besluit te nemen. Hij ging er toe over, omdat hij begreep in het 
groote Duitschland zijn vleugels wijder te kunnen uitslaan. In z1jn 
gevoelens bleef hij zijn vaderland getrouw. 

Te Straatsburg heeft Wenckebach hard gewerkt. Den naam van 
een leerstoel, die vóór hem door iemand als Naunyn was bezet, 
heeft hij hoog gehouden. Meer en meer werd hij alom als een der 
eerste kenners der hartpathologie vermaard. Zoo komt het, dat na 
enkele jaren een der oudste en meest beroemde faculteiten der 
wereld, die van Weenen, hem tot zich riep. Daar kwam de groote 
oorlog, die hem noodzaakte Straatsburg ijlings te verlaten. Niet 
lang daarna, maar na een allesbehalve gemakkelijk reizen en 
trekken nam hij, in 1914, bezit van den leerstoel van de eerste 
kliniek voor inwendige ziekten, als opvolger van v. Noorden. 

Te Weenen heeft Wenckebach zich thuis gevoeld als nergens 
elders. Aan deze groote Universiteit met haar drie klinieken voor 
inwendige ziekten, kon hij, zonder aan het onderwijs in dit leervak 
in zijn geheel schade te doen, een groot deel van zijn tijd besteden 
aan zijn geliefkoosde studie van de ziekten van het hart. 

Zijn werk en dat van Mackenzie hadden door de geheeIe wereld 
tot onderzoekingen over den onregelmatigen hartslag aanleiding 

gegeven. Het was noodig het nieuw gevondene met het oudere te 

vergelijken, onvolkomenheden recht te zetten of te vervolmaken. 
Temeer kon dit niet worden nagelaten, omdat sinds eenige jaren 
de electrocardiograaf van onzen Einthoven alom in gebruik was 
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gekomen, het wondervolle instrument, dat de bij de spiercontractie 
ontstaande actiestroomen, en daarmede de samentrekkingen van de 
verschillende spiervezels, met ongewone nauwkeurigheid weergeeft. 
Dit alles maakte het gewenscht het tot dusverre tot stand gekomen 
werk kritisch te herzien en samen te vatten. Een omvangrijk boek
deel, een uitgebreide herziening van zijn vroegere werk - "Die 
unregelmässige Herztätigkeit", geschreven tezamen met Winter
berg, - was daarvan het gevolg. 

Begrijpelijkerwijze heeft Wenckebach zich niet tot de studie van 
de onregelmatigheden van den pols bepaald, maar heeft de patho
logie van het hart in alle deel en hem beziggehouden. Daartoe werd 
hem de gelegenheid geboden door zijn steeds wassenden naam als 
specialist in hartziekten, die patiënten uit de geheele wereld naar 
hem deden toekomen. 

Zijn denkbeelden en de resultaten zijner onderzoekingen heeft 
hij in tal van voordrachten en kortere mededeelingen neergelegd, 
waarvan ik hier slechts wil noemen zijn boekje "Herz- und Kreis
lauf-Insuffizienz" (1931). 

In 1929, op zijn 65ste jaar, trok Wenckebach zich uit zijn ambt 
terug, teneinde het onderwijs aan jongere krachten over te laten 
en om zijn geheelen tijd te kunnen geven aan de bewerking van 
problemen, die hij tot dusver geheel of gedeeltelijk had moeten 
laten rusten. 

Sinds tientallen jaren had hij zich aangetrokken gevoeld tot de 
vraag naar het ontstaan van de merkwaardige stoornissen van het 
hart, die bij lijders aan beri-beri worden aangetroffen en die reeds 
lang de aandacht van de tropenartsen hadden getrokken. Niemand 
had de kliniek van het beri-beri hart scherper waargenomen en 
nauwkeuriger beschreven dan Aalsmeer. Deze was getroffen door 
de verschillen, die dit ziektebeeld onderscheiden van dat van 

.. andere hartziekten, in het bijzonder doordat de uitzetting van het 
rechter hart zoo sterk overweegt en het aderlijke stelsel in zoo op

vallende mate overvuld is. Ook had hij met nadruk gewezen op 
den invloed ten goede, dien een aderlating in deze omstandigheden 
uitoefent, terwijl hij tevens had gevonden, dat adrenaline den toe-
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stand opvallend verergert. Wenckebach kon hier de waarneming 
aan toevoegen, dat pitrescine daarentegen verbetering teweeg 
brengt. Reeds in 1929 had Wenckebach op grond van Aalsmeer's 
beschouwingen van sommige dezer symptomen een voorloopige 
verklaring gegeven (Aalsmeer und Wenckebach, Herz und Kreis
lauf bei der Beri-Beri Krankheit, 1929). Twee jaar later werd hij 
door het Koningin Wilhelmina-fonds in de gelegenheid gesteld zijn 
onderzoek samen met Aalsmeer in Indië zelf voort te zetten. Diens 
waarnemingen kon hij bevestigen. Hij vond verder nog, dat terwijl 
het, de arteriolae van de arteria corona ria verwijdende adrenaline 
den toestand verergert, het deze vaten vernauwende pitrescine 
daarentegen de circulatie - zij het slechts tijdelijk - verbetert. 
Wenckebach besloot daaruit, dat bij de beri-beri ten gevolge van 
de verwijding der arteriolen en der praecapillairen in de hartspier, 
het terugkeerende bloed in te groote hoeveelheid naar het rechter 
hart stroomt. Dit wordt dientengevolge steeds meer verwijd en 
moet ten slotte zijn werk opgeven. De slechte hartwerking is dus 
niet het gevolg van een lijden van het hart, maar van een ge
stoorde functie van de arteriolae. Op deze wijze werd een zeer 
waarschijnlijke verklaring gegeven van hetgeen bij de beri-beri, en 
misschien ook in het geval van stoornissen in den bloedsomloop bij 
sommige andere ziektetoestanden, plaats vindt. 

Wenckebach's onderzoekingen hebben zich zoo goed als uit
sluitend op het gebied van de gestoorde hartfunetie bewogen. Een
zijdig was hij echter allerminst. Integendeel, groot was zijn eerbied 

voor belangrijk werk, dat zich in andere richting bewoog. Met 
ijver heeft hij in zijn Groningsche kliniek het onderzoek met 
Röntgenstralen in toepassing gebracht en in het bijzonder zich met 
de opname van stereoscopische beelden beziggehouden, ten tijde 
dat de groote beteekenis der X-stralen voor de geneeskunde door 
vele anderen nog niet werd begrepen. 

Het is niet alleen de onvergankelijke beteekenis van het door 
Wenckebach nagelaten wetenschappelijk werk, dat ons eerbied af
dwingt voor dezen zeer bijzonderen man. 
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Of iemands arbeid en zijn persoon ooit scherp van elkander zijn 
te scheiden, weet ik niet. Ik betwijfel het. Maar zeker is dit niet 
mogelijk bij den clinicus. Deze vindt zijn problemen in de ziekten 
der menschen, die hem om hulp komen vragen VOor hun lijden. 

Het was Nothnagel, een van Wenckebach's voorgangers in Weenen, 
die de gevleugelde woorden sprak: "Nur ein guter Mensch kann ein 
guter Arzt sein". Een goed en een volledig mensch is Wenckebach 
geweest: in den grond eenvoudig, vol belangstelling voor hetgeen 
anderen volbrengen, bereid om goed te doen. Getuigenis daarvan 
heeft hij afgelegd, toen hij na 1918 zich de grootste inspanning 
heeft getroost om voor het uitgehongerde Ween en, welks bevolking 
de prooi van ontberingsziekten was geworden, voedsel en genees
middelen te verkrijgen, althans voor de zieken der hospitalen In 
1918 reisde hij daartoe naar Engeland. Veel heeft hij daar weten 
te bereiken. Eerst kwamen de Quakers te hulp. Daarna kwam, 
dank zij den invloed zijner vele vrienden, een organisatie tot stand, 
die groote hoeveelheden voedsel en levertraan naar de ongelukkige 
stad heeft gezonden. Weenen is lVenckebach daar altijd dankbaar 
voor gebleven. 

Voortreffelijk spreker, die meer dan eens belangrijke onder
werpen voor breedere kringen van geneesheeren ("Der Mann von 
fünfzig Jahren"), en ook wel voor het groote publiek behandelde, 
vol geestdrift voor de kunst (Kunst und Medizin, Wien. kIin. 
Wochenschr., 1923), nooit autoritair, altijd begrijpend, was hij in 
alle kringen der groote stad een bekende en beminde figuur ge
worden, geëerd als een der grootste geleerden harer Universiteit. 

Hij overleed aldaar in 1940 op 76-jarigen leeftijd. 

A. A. HIJMANS v. d. BERGH 


