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e mens heeft een borstbeen dat uit drie 
delen bestaat: het ‘handvat’ (manubri-
um sterni), het ‘lichaam’ (corpus sterni) 

en ‘zwaardvormig aanhangsel’ (processus 
xiphoideus). Toch heeft men lang gedacht 
dat het menselijke borstbeen zeven delen 
kende. Dat kwam door de Grieks-Romeinse 
arts Galenus (131-201). Zijn medisch denken 
domineerde de westerse geneeskunde bijna 
1.500 jaar. Galenus schijnt een narcistische, 
arrogante man te zijn geweest. De uitspraak 
‘Galenus dixit’ (Galenus heeft gezegd), die 
artsen lang na zijn dood bezigden, zou hem 
zeer aangesproken hebben.

Apen en varkens
Galenus schreef dus dat het borstbeen bij 
de mens uit zeven delen bestond. Dat kwam 
omdat Galenus alleen secties op apen en var-
kens had verricht en deze hebben inderdaad 
een zevendelig borstbeen. De mens heeft dat 
niet, maar ja, Galenus zei het, dus was het 
waar. En artsen die wisten dat het borstbeen 
toch echt uit drie delen bestond, wrongen 
zich in bochten om Galenus niet af te vallen. 
Zo zei de beroemde Nederlandse arts Sylvius 
(1614-1672) dat het feit dat de mens in de 
zeventiende eeuw een driedelig borstbeen 
had, een teken van degeneratie was ten op-
zichte van de tijd van Galenus. Om te zeggen 
of schrijven dat de zelfingenomen Galenus 
het gewoonweg verkeerd had, dat durfden de 
artsen en anatomen toch niet. 

Niet durven
De ommekeer in het denken over de men-
selijke anatomie kwam in de eerste helft van 
1500. Rond 1530 besloot de Belgische arts en 
anatoom Andreas Vesalius (1514-1564) om 
de Griekse teksten over anatomie te vertalen 
naar het Latijn. Vesalius was een slimme man 
met goed observatievermogen en hij zag dat 
Galenus het op veel punten mis had. Onder 
andere over het driedelige borstbeen. Toch 
durfde hij het nog niet aan om Galenus op 
dit punt direct af te vallen. In 1538 verscheen 
de eerste anatomische atlas van Vesalius, 
de Tabulae Anatomicae. Het borstbeen is er 
in zeven delen getekend en ook in de tekst 
spreekt hij over zeven delen.

De Franse anatoom Charles Estienne (circa 
1504-1564) was tijdgenoot van Vesalius. Hij 
begon eerder aan zijn anatomische atlas dan 
Vesalius, al rond 1530. De atlas zou uit drie 
boeken bestaan. Het werk was tot de helft 
van het derde deel al klaar in 1539, maar het 

duurde tot 1545 voor het boek gedrukt werd. 
De dissectione partium corporis humani libri 
tres is een gedegen en prachtig geïllustreerd 
werk. Op de platen van het skelet is duide-
lijk een driedelig borstbeen te zien. In de 
begeleidende tekst staat het ook duidelijk: 
‘Het borstbeen schijnt uit drie botten te zijn 
samengesteld, welke prachtig met elkaar 
verbonden zijn’.
Twee jaar voor Estiennes atlas, in 1543, 
verscheen de grote anatomische atlas van 
Vesalius, de Humani Corporis Fabrica, met 
daarin het menselijke borstbeen getekend in 
drie delen. 

Minder bekend
Algemeen krijgt Vesalius de eer met de 
Galenische traditie gebroken te hebben, ook 
ten opzichte van het driedelige borstbeen. 
Zijn atlas is de beroemdste uit de geschiede-
nis van de anatomie. De atlas van Estienne is 
veel minder bekend. Maar terwijl Vesalius in 
1538 nog schreef dat het borstbeen uit zeven 
delen bestond, had Estienne al in zijn nog 
niet gepubliceerde atlas opgeschreven dat het 
er drie waren. 
Alle eer komt wat mij aangaat Estienne toe en 
niet Vesalius. Estienne was de eerste anatoom 
die brak met de Galenische traditie die de 
skeletanatomie van mensen en varkens als 
gelijk zag.  
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‘Estienne was eerste 
anatoom die brak met 
meer dan een duizend 
jaar oude traditie’ 


