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arenlang stonden de zeven grote zwart-
lederen banden van Eduard Pernkopfs 
Topographische Anatomie des Menschen 

op planken van de medische bibliotheek 
van het Erasmus MC. Honderden medisch 
studenten hebben ze gebruikt. Sinds kort zijn 
ze weggedaan (volgens de bibliotheekmede-
werker die ik er onlangs op aansprak waren ze 
‘te oud’). Dat is heel jammer, want Pernkopfs 
Anatomie is zonder twijfel de uitgebreidste en 
fraaist geïllustreerde anatomische atlas van 
de twintigste eeuw.

Hoogstandjes 
Het eerste deel van het volumineuze werk 
werd gepubliceerd in 1937, het laatste deel in 
1960. Prof. dr. Eduard Pernkopf (1888-1955) 
was de schrijver van de meeste tekst. De 
eerste tekenaar die Pernkopf inhuurde was 
Erich Lepier (1898-1974). Daarna kwamen 
Ludwig Schrott (1906-1970), Karl Endtres-
ser (1903-1978)en Franz Batke (1903-1983). 
Minutieuze beschrijvingen van de menselijke 
anatomie werden rijkelijk geïllustreerd door 
hoogstandjes van anatomische tekenkunst.

Nazi
Pernkopf was hoogleraar anatomie in Wenen 
en werd in 1938 decaan van de medische 
faculteit. In 1933 was hij lid van de NSDAP, de 
nazipartij, geworden. Tijdens de oorlogsjaren 
was hij actief uitdrager van de nazi-ideologie. 
Hiervoor werd hij in 1945 gearresteerd en 

zat tot 1948 in een gevangenis in Salzburg. 
Hierna pakte hij zijn werk als anatoom weer 
op, en werkte verder aan de anatomische 
atlas. Pernkopf stierf in 1955 aan de gevolgen 
van een hersenbloeding. Een aangeboren 
hartafwijking, voor het eerst beschreven 
door Pernkopf in 1920, draagt nog zijn naam 
(Taussig-Bing-Pernkopf syndrome).

Vrijwel alle platen in de atlas zijn gesigneerd. 
In de eerste drukken vallen de handteke-
ningen van twee tekenaars op. Erich Lepier 
tekende op veel platen een swastika achter 
zijn naam en Karl Endstresser verving de twee 
s’en in zijn naam door het runenteken dat 
door de Schutzstaffel (SS) werd gebruikt. 

Slachtoffers
In 1996 richtten twee Joden aandacht op 
Pernkopfs naziverleden en zijn anatomische 
atlas. De vraag werd gesteld waar de lijken 
in de oorlogsjaren vandaan waren gekomen. 
Tussen 1938 en 1945 zijn in Wenen 1377 
mensen door de Gestapo geëxecuteerd. Als je 

naar sommige platen in de atlas kijkt, zijn veel 
van de lijken extreem mager, hebben kortge-
schoren haar en zijn de mannen besneden. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat het Joodse 
slachtoffers van de nazi’s waren geweest. 

Ondanks verwoede pogingen is het niet 
gelukt om bewijs te vinden dat Pernkopf ‘zijn 
lijken’ uit de vernietigingskampen kreeg, 
maar bleef het bij een sterk vermoeden. Na 
1997 trachtten Joodse organisaties de atlas 
internationaal in de ban te krijgen. Vanwege 
de kwaliteit van tekst en illustraties en het 
ontbreken van bewijs dat de lijken afkomstig 
waren van slachtoffers van het naziregime, 
gaven slechts enkele universiteiten hier ge-
hoor aan. De meeste lieten het briljante werk 
gewoon op de planken staan. 

In de latere herdrukken van de atlas werden 
de handtekeningen van Lepier en Endtresser 
aangepast. De swastika was weggepoetst en 
de SS-runentekens vervangen door twee ge-
wone s’en. Deze aangepaste herdrukken staan 
nog wel in onze bibliotheek, de eerste druk-
ken van dit unieke boek sinds vorig jaar niet 
meer. Niet vanwege de beladen geschiedenis, 
maar simpelweg omdat ze te oud waren.  
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Extreem magere 
lijken met kort

geschoren haar
Erasmus MC’er Erwin Kompanje verzamelt  

antieke medische boeken. Daarin stuit hij soms 
op de eerste beschrijving in de historie van een  

specifieke ziekte. Ditmaal: briljant werk, maar  
wel van de hand van een nazi. 
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‘Tekenaar plaatste bij 
veel platen een swastika 
achter zijn naam’ 


