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 1. Inleiding  

“Wer Kentnisse sammeln will über altgermanische Kultur und vorchristlich-germanisches 

Wesen, dem stehen viele Wegen offen. In den Schriften der antiken Historiker wird er so 

manche wertvolle Äußerung über die Altgermanen finden können. Bodenfunde werden 

Belehrung und Bereicherung vermitteln, und Fragmente der Dichtung im südlichen und 

westlichen Germanien werden als unmittelbarste Zeugnisse das Ihre beitragen. Wird aber 

nach Zeugnissen gesucht für das lebendige Sein der Altgermanen, für die Art ihrer Stellung 

im Leben und die Eigentümlichkeit ihres Lebensgefühls, so werden alle zunächst 

eingeschlagenen Wege letzten Endes an einer bestimmten Stelle münden müssen: an der Insel 

Island und ihrer Überlieferung.”  1

Zo begint Konradin Reichardt zijn inleiding tot de door hem samengestelde en in 1934 

in de notoire ‘Thule-reeks’ van Eugen Diederichs Verlag (Jena) verschenen bloemlezing van 

IJslandse saga’s. Wie een soortgelijke inleiding over oud-IJslandse literatuur van recentere 

datum zou lezen, zou geen verwijzingen naar ‘Altgermanen’, ‘vorchristlich-germanisches 

Wesen’, en al helemaal niet naar iets ongrijpbaars als de ‘Eigentümlichkeit’ van het 

Germaanse ‘Lebensgefühl’ aantreffen. Voor Reichardt betekenden de uit de middeleeuwen 

overgeleverde saga’s van IJsland dan ook iets heel anders dan wat ze voor de gemiddelde 

filoloog van nu betekenen. De oud-IJslandse cultuur was voor hem niet uitsluitend iets van 

‘toen’, maar net zo goed iets van ‘nu’, en beter nog; iets voor de nabije toekomst van zijn 

eigen Duitse volk, een millennium en zo’n drieduizend kilometer van saga-IJsland 

verwijderd. 

 Wie zich heden ten dage op academisch niveau bezig houdt met oud-IJslandse cultuur 

dient daarbij bepaalde wetenschappelijke spelregels in acht te nemen, wil hij of zij niet in 

ongenade vallen en door de gevestigde orde van filologen en historici geëxcommuniceerd 

worden. Dit lijkt vanzelfsprekend, en is dat in zekere zin ook. Maar waar men vaak niet bij 

stil staat is, dat die set van wetenschappelijke spelregels niet onveranderlijk is, maar van 

plaats tot plaats en van tijdvak tot tijdvak fluctueert. Dat een cultuur waarin het boven 

 Konstantin Reichardt, voorwoord van Thule; Ausgewählte Sagas von altgermanischen Bauern und Helden, 1

übertragen und bearbeitet von Konstantin Reichardt (Jena 1934) 1. Dit werk behaalde in 1944 een oplage van 
40.000 exemplaren.
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geciteerde  voor ‘academisch verantwoorde’ lectuur door kon gaan in veel opzichten een heel 2

andere cultuur dan de onze moet zijn, behoeft geen betoog.  

 Zo’n (in veel opzichten) ‘heel andere cultuur’ dan de onze was het Duitsland van de 

jaren dertig, het Derde Rijk. Om de totalitaire staat die het nationaal-socialisme voorstond te 

bewerkstelligen was volledige controle over alle media, sociale instanties en 

onderwijsinstellingen een absolute vereiste.  Alles stond in het teken van de propaganda, die 3

de samensmelting van het verdeelde Duitse volk en de uitsluiting van ‘Fremdkörpern’ tot doel 

had. Bijna alle facetten van het Duitse leven waren aan het goed geoliede propaganda-

apparaat van Goebbels onderworpen; zeker die facetten die met de ‘vorming’ (‘Bildung’) van 

de komende, zich nog ontwikkelende generatie Duitsers te maken hadden. Deze kneedbare 

geesten moesten zich een totaal nieuw begrip gaan vormen van woorden als ‘Reich’, ‘jood’ of 

‘Duitsland’, en zich een totaal andere moraal eigen maken. De wetenschappen (voornamelijk 

biologie, geschiedenis, filologie en ‘Germanenforschung’) speelden hierin een sleutelrol. 

 Volgens Klaus P. Fischer, “the aim of education was to produce the wholesome racial 

type for whom knowledge is merely a means to an end.”  De ‘moderne’ aansporing om voor 4

jezelf na te denken en tot eigen conclusies te komen werd ten sterkste ontmoedigd.  Kennis 5

(bijvoorbeeld van het verleden) moest altijd een direct nut dienen, ergens toe bijdragen. Nut 

van de wetenschap was, simpel gezegd, het bijdragen aan de creatie van ‘de nieuwe mens’, de 

heldhaftige ‘Übermensch’. Hitler zei hierover: “Ich will keine intellektuelle Erziehung. Mit 

Wissen verderbe ich mir die Jugend. Am liebsten ließe ich sie nur das lernen, was sie ihrem 

Spieltreibe folgend sich freiwillig aneignen. (…) Sie sollen mir in den schwierigsten Proben 

die Todesfurcht besiegen lernen. Das ist die Stufe der heroischen Jugend. (…) In meinen 

Ordensburgen wird der schöne, sich selbst gebietende Gottmensch als kultisches Bild stehen 

und die Jugend auf die kommende Stufe der männlichen Reife vorbereiten.”  6

 Dé paradigmatische persoonlijkheid binnen deze nationalistische vorm van ‘Germanenforschung’ was de 2

Scandinavist Andreas Heusler, die eveneens betrokken was bij Diederichs’ Thule-reeks (zie hfst. 2.2 en 2.3).

 Wolfgang Benz, Geschichte des Dritten Reiches (München 2000) 39.3

 Klaus P. Fischer, Nazi Germany; A new History (Londen 1995) 348 (cursivering van mijzelf).4

 Idem.5

 Opgetekend door Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler (Zürich - New York 1940) 237. Cursivering van 6

mijzelf. Rauschning citeren is gevaarlijk, maar in dit geval lijkt de uitspraak sterk overeen te komen met Hitlers 
visie op opvoeding zoals hij die ook op andere plaatsen  gepostuleerd heeft.
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Het nationaal-socialistische wetenschapsideaal stond (in theorie!) een paradigmatische 

omwenteling van de moraal voor; een ‘Umwertung’  die zijn weerga in de geschiedenis niet 7

kende. Het onderscheid tussen ‘waar’ en ‘niet-waar’ kunnen maken kreeg in dit proces als 

vanzelfsprekend een ondergeschikte rol toebedeeld. Wetenschap moest het nationaal-

socialisme kunnen rechtvaardigen.  In dit kader moet ook de ‘Westforschung’ van het Derde 8

Rijk geplaatst worden. De projecten van deze onderzoeksdiscipline bezaten “von vornherein 

eine politische, man könnte auch sagen eine ‘praktische’ Dimension (…). Die Texte der 

Westforschung, die im Rahmen der Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften entstanden, 

wurden zwar an akademischen Schreibtischen verfaßt, waren aber von vornherein Teil eines 

Dispositivs, das weit über diese Schreibtische hinausreichte.”   9

In de Duitse ‘Westforschung’ stonden de begrippen ‘Kulturraum’ en ‘Volkstum’ 

centraal; twee begrippen die geheel los van de politiek-vastgestelde staatsgrenzen gezien 

moesten worden en die, na het gehate verdrag van Versailles, sterk aan populariteit wonnen.  10

Politiek geëngageerd was déze discipline van wetenschap dus per definitie. Serieuze 

wetenschappen als antropologie en linguïstiek werden in een etnocentrisch kader gesteld en 

tot een soort legitimerende “Deutschtumsmetaphysik”  omgevormd. Zowel Himmler als 11

Hitler hebben zich in hun redevoeringen beroepen op uitspraken van gerespecteerde 

‘Westforscher’ als Franz Petri.  Dit wil niet zeggen dat ieder werk dat in dit kader ontstaan is 12

bij voorbaat als te programmatisch of on-wetenschappelijk verworpen moet worden; een 

 Het begrip ‘Umwertung’ (‘ommunting’) met betrekking tot de moraal is van Friedrich Nietzsche afkomstig. 7

Ondertitel van zijn postuum verschenen en door zijn anti-semitische zuster samengestelde Der Wille zur Macht 
(1906) luidde: Versuch einer Umwertung aller Werte. Dat mijn woordkeuze hier niet toevallig is, zal ik in hfst. 
2.2 verder uiteen zetten.

 Op dit principe werden de onderzoeks- en leergemeenschappen van o.a. de SS en andere partij-organen 8

gefundeerd. Voor Himmlers opvatting van wetenschap, zie hfst. 3.2. Dit principe geldt in vrijwel iedere vorm 
van absolutistische dictatuur; in Stalinistisch Rusland in veel opzichten nog sterker dan in het Derde Rijk.

 Peter Schöttler, Die deutsche ‘Westforschung’ der 1930er Jahre zwischen ‘Abwehrkampf’ und territorialer 9

Offensive (163), in Tijdschrift voor Geschiedenis (themanummer: De Westforschung in Nederland), nummer 2 
2005 (158-168).

 Burkhard Dietz e.a., Griff nach dem Westen; Die ‘Westforschung’ der völkisch-nationalen Wissenschaften zum 10

Nordwesteuropäischen Raum (1919-1960) (Münster 2003) band 1, IX.

 Idem.11

 Petri was een annexionist, wiens ‘wetenschappelijk’ vastgestelde ‘Führerlinie’ (de scheidslijn tussen het 12

Romaanse en het ‘nordische’ cultuur-gebied) tot toekomstige ‘Reichsgrenze’ uitgeroepen werd. Zie Hans Derks, 
Deutsche Westforschung; Ideologie und Praxis im 20. Jahrhundert (Leipzig 2001) 32.
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zeker besef van het ‘Einsatz’-gehalte van deze gepolitiseerde tak van wetenschap, de inzet 

voor het bereiken van politieke doeleinden, is echter noodzakelijk. Vanwege hun 

legitimerende bezigheden zijn de ‘Westforscher’ ook wel eens als de intellectuele 

wegbereiders van het Derde Rijk, of als ‘Vordenker der Vernichtung’  getypeerd. In hoeverre 13

komt dit beeld overeen met de realiteit? En: in hoeverre is de nationaal-socialistische IJsland-

politiek in dit kader te plaatsen? In de conclusie zal ik, na een uitgebreide analyse van het 

wezen en de werking van deze IJsland-politiek, op dit punt terugkomen. 

Overigens, hiermee is nog niet gezegd dat álle wetenschapsbeoefening in het Derde 

Rijk vanuit een partij-legitimerende insteek te werk ging, of zelfs ook maar ‘nationaal-

socialistisch’ te noemen was. De rol die het traditionele academische establishment gespeeld 

heeft bij de consolidering van het Derde Rijk blijft omstreden.  Het merendeel van de 14

hoogleraren, waaronder de Duitse historici, leek zich niet actief voor het nationaal-socialisme 

in te zetten of in te hoeven zetten; “Die Geschichtswissenschaft trat nicht in ein ohnmächtiges 

Dienstverhältnis, ein Rest von Eigenverantwortung und gedanklicher Unabhängigkeit blieb 

bestehen.”  Toch werden de grenzen van het door de partij toegelatene niet of nauwelijks 15

overschreden; de geschiedwetenschap (zoals die aan de universiteiten bedreven werd) was 

misschien niet het “geschichtliche Rüstzeug” zoals Theodor Mayer en Walter Platzhoff haar 

in 1941 beschreven,  maar haar grote “Mobilisierungsfähigkeit”  blijft desalniettemin 16 17

opmerkelijk. Een mogelijke verklaring hiervoor is de idee van een soort ‘Zeitgeist’; veel van 

de academici mochten dan geen nationaal-socialisten geweest zijn, ze werkten wel met de 

publicaties van Andreas Heusler en Eugen Diederichs en waren daarom vatbaar voor kaping 

door een door dezelfde lectuur geïnspireerde politieke ideologie.  18

 Götz Aly en Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung; Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue 13

europäische Ordnung (Frankfurt am Main 1993).

 Sinds de 42e ‘Deutsche Historikertag’ (Frankfurt am Main, 1998) staat bijvoorbeeld de rol van de Duitse 14

historici die in het Derde Rijk werkzaam zijn geweest ter discussie; zie Winfried Schulze en Gerhard Oexle e.a., 
Deutsche Historiker im Nationalsozialismus (Frankfurt am Main 1999 en 2000).

 Idem (druk van 2000), 39.15

 Geciteerd in idem, 16.16

 Idem, 32.17

 Idem, 39. Een soortgelijke ‘Zeitgeist’ kan ook de opkomst van bijvoorbeeld de ‘Handlungsspielräume’-18

geschiedschrijving, vlak na de bouw van de Berlijnse muur verklaren; zie idem.
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Of IJsland nu wel of niet tot het gebied van de Westforschung gerekend wordt;  19

geïnteresseerd was men zeker in dat mysterieuze, aan de poolcirkel gelegen eiland. 

Runenkunde was voor aanstormende SS’ers verplichte kost, en motieven uit de Edda’s 

moesten in de wereldbeeld-vorming van de nieuwe Übermensch de rol van bijbelse motieven 

grotendeels gaan overnemen. Nieuwsgierigheid naar IJsland, geboorteplaats van de Edda’s en 

die heldhaftige saga-literatuur die door de (neo-) romantische stromingen in Europa bóven de 

klassieke literatuur van de Oudheid verkozen werd,  lijkt in het verlengde hiervan 20

vanzelfsprekend. In het voorliggende werk wil ik onderzoeken hoe deze belangstelling voor 

IJsland in het nationaal-socialistische discours vorm kreeg; waar lagen de wortels van deze 

fascinatie, en hoe werd deze uitgewerkt in de nationaal-socialistische wetenschap, ideologie, 

expeditie-politiek en ‘Weltanschauung’ (voor zover die elementen los van elkaar te zien zijn)? 

Hoe werd IJsland (vanuit verschillende invalshoeken) in de nationaal-socialistische ideologie 

geperst? Ook wil ik kijken naar de effecten van deze aanpak; waren ze bevredigend voor de 

betrokken nazi’s? En hoe reageerden de IJslanders zelf op de op hun gevestigde aandacht en 

het compleet nieuwe discours waarin ze hun eigen natie ineens gesteld zagen? 

Enkele historici hebben zich reeds gebogen over de welhaast absurdistische 

‘Doppelgeistigkeit’ van het nationaal-socialistische regime, waarin radicale politieke 

‘Romantik’ en “Verherrlichung des modernen technologischen Fortschritts”  (gecombineerd 21

ook wel met Goebbels woorden “stahlerne Romantik”  genoemd) hand in hand leken te gaan. 22

Volgens Jeffrey Herf, die deze merkwaardige eigenschap van het nationaal-socialisme 

“reaktionäre Modernität”  doopte, lag hierin het specifieke Duitse antwoord op het universele 23

dilemma hoe “vormoderne nationale Traditionen”  met moderne economie, technologie en 24

massa-cultuur te verbinden. Deze reactionaire moderniteit had (volgens Herf) drie grote 

voordelen voor het nationaal-socialistische regime. Ten eerste kon op deze wijze niet-

 Zowel Schöttler, Dietz als Derks (zie boven) hebben het vrijwel alleen over Frankrijk en de Benelux.19

 Heather O’Donohoghue, Old Norse-Icelandic Literature; A short Introduction (Oxford 2004) 111.20

 Karl Dietrich Bracher, geciteerd door idem, 123-124.21

 Goebbels, geciteerd door Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches; Gewalt und Faszination des 22

deutschen Faschismus (Hamburg 2006) 123.

 Jeffrey Herf, geciteerd door idem, 124.23

 Idem.24
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politieke sleutels gebruikt worden voor het oplossen van politieke en andere problemen.  Ten 25

tweede leek de partij haar (na de ‘Machtergreifung’ schijnbaar tanende) mobiliserende en 

emotionaliserende kracht hiermee tot nieuw leven gewekt te hebben. Ten slotte werd sloeg het 

reactionair-moderne karakter van het nationaal-socialisme een brug tussen technologische 

vooruitgangsdrang en de techniek-vijandige tendensen binnen de partij.  Op deze wijze 26

werden ‘moderniteit’ en anti-individualisme, anti-liberalisme en anti-urbanisering, “Barbarei 

und Modernität”  op revolutionaire wijze met elkaar in harmonie gebracht. De ambivalente 27

Duitse omgang met het culturele erfgoed van IJsland moet naar mijn mening zeker in het licht 

van deze ‘reactionaire moderniteit’ gezien worden. 

Vóór aanvang van een onderzoek als dit, kan het nuttig zijn voor mezelf uiteen te 

zetten wat het onderzoek beoogt níet te zijn. Wie zich bezig houdt met de nationaal-

socialistische interesse in IJsland begeeft zich op een glibberig pad, en loopt continu het grote 

gevaar in algemeenheden en overkoepelende en reeds volledig uitgekauwde onderwerpen 

(zoals de nationaal-socialistische rassenleer) af te glijden. De occulte wortels van het 

nationaal-socialisme moeten weliswaar belicht worden willen we de fascinatie voor IJsland 

begrijpen, een uitgebreide ontleding ervan zult u in dit onderzoek niet aantreffen. Daarvoor 

verwijs ik u naar andere werken, waarin dergelijke ontledingen al zeer naar behoeven 

uitgevoerd zijn.  Ook de binnen het kader van de occulte interessen van het Derde Rijk 28

gebezigde ‘Thule-Forschung’ zal niet tot in den treuren behandeld kunnen worden. Alleen de 

voor de nationaal-socialistische IJsland-belangstelling belangrijke elementen van deze 

uitgebreide materie zullen belicht worden. Voor de politieke kant van het verhaal geldt 

hetzelfde; alleen voor zover van belang voor dit specifieke onderwerp zal ik politieke 

instanties en persoonlijkheden (als Rosenberg, Von Ribbentrop en Himmler) behandelen. 

Alles moet op IJsland toegespitst worden. Wil ik mezelf niet op alle mogelijke en 

 Bijvoorbeeld; het legitimeren met Duitslands buitenlandse politiek aan de hand van (niet-politieke) oud-25

Germaanse geschiedenis.

 Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches 124-125.26

 Idem, 125.27

 Zie o.a. Michael Hessemann, Hitlers Religion (München 2004), Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne; 28

Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik (Freiburg 1999), en 
Nicholas Goodrick-Clarke, Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Die Ariosophie in Österreich und 
Deutschland von 1890 - 1935 (Wiesbaden 2004).
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uitnodigende zijpaadjes verliezen, zal ik Goethes devies ‘in der Beschränkung zeigt sich erst 

der Meister’ onafgebroken voor ogen moeten houden. 

Om de boven geponeerde probleemstellingen naar behoren en zo grondig mogelijk op 

te kunnen lossen leek mij een chronologische aanpak de beste. In het tweede hoofdstuk, dat 

als proloog begrepen moet worden, zullen in vogelvlucht de verschillende voedingsbodems 

voor de latere, nationaal-socialistische IJsland- belangstelling blootgelegd worden. Deze 

voedingsbodems zijn deels romantisch, deels nationalistisch/racistisch, deels 

(antropologisch-) wetenschappelijk, deels occult en deels (moreel-) filosofisch van aard. 

Meestal gaat het echter om een explosieve combinatie van al deze elementen. Deze aspecten 

zal ik, bij beantwoording van de vraag ‘waarom IJsland?’ de revue laten passeren. 

In het derde hoofdstuk zal ik een poging wagen de doorwerking van deze vroeg 20e-

eeuwse IJsland-fascinatie in de (spirituele en politieke) ‘Weltanschauungen’ van de nazi-top 

bloot te leggen. Hierbij zullen vooral de initiatiefnemers van bovenaf (voornamelijk Himmler 

en Rosenberg), maar ook de hen beïnvloedende ‘kleinere mannen’ binnen de partij-structuur 

(zoals Ahnenerbe-lid Bruno Schweizer) bekeken worden. Op basis hiervan kan dan in 

hoofdstuk vier de daadwerkelijke ‘ontmoeting’ met IJsland centraal staan. Wie gingen er naar 

IJsland, en wat waren hun drijfveren? Wat dacht men daar aan te treffen, en hoe verhield dit 

zich tot wat men er daadwerkelijk aantrof? Twee ego-documenten, namelijk de reisverslagen 

van Paul Burkert en Otto Rahn  (die beiden deel namen aan de ‘Studienreise’ die in de zomer 29

van 1936 plaats had) zullen bij de analyse van deze ‘ontmoeting’ centraal staan. 

Hoofdstuk vijf valt in deze chronologische opbouw wat uit de toon. Om de 

wisselwerking tussen  IJsland en Duitsland te kunnen doorgronden, wilde ik hier even kort 

ingaan op de IJslandse houding tegenover het nationaal-socialisme, op de bijval of afkeur in 

de algemene opinie hieromtrent, en reacties op en uitwerking (op langere termijn) van de 

Duitse belangstelling voor IJsland. Dit hoofdstuk is tevens het enige deel van mijn onderzoek 

dat vanuit het oogpunt van IJsland geschreven is. Deze kleine excursie is mijns inziens 

noodzakelijk, omdat de IJslandse reactie op Duitslands IJsland-politiek op haar beurt de koers 

van diezelfde IJsland-politiek beïnvloed hebben. Díe wisselwerking en de laatste fase van de 

nationaal-socialistische ‘Beschäftigung’ met IJsland vormen dan het thema van het laatste 

 Paul Burkert, Island erforscht, erschaut, erlebt!; eine erlebnismäßige Schilderung der Insel am Polarkreis 29

(Zeulenroda 1936), en Otto Rahn, Luzifers Hofgesind; Eine Reise zu den guten Geistern Europas (Leipzig en 
Berlijn 1937).
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hoofdstuk, de epiloog, waarin de chronologische lijn vrij abrupt maar geheel synchroon met 

de geallieerde invasie van IJsland in 1940 afgebroken wordt en mijn onderzoek eindigt. 

Onderzoek naar hoe een bepaalde gemeenschap in een bepaald tijdsgewricht door een 

andere gemeenschap gezien wordt is niets nieuws, en wordt ‘imagologie’ genoemd.  Deze 30

tak van wetenschap houdt zich niet bezig met de geldigheid van een bepaald beeld 

(stereotype), maar uitsluitend met de vorming en werking ervan.  Aangezien ik me in dit 31

onderzoek met de vorming en uitwerking van het Duitse IJsland-beeld in het Derde Rijk bezig 

zal houden, valt dit werk dus grotendeels onder de noemer historische imagologie. Omdat het 

ontstaan van een bepaald stereotype op zo veel verschillende (elkaar versterkende) manieren 

tegelijk plaats kan vinden, is het bronnenmateriaal voor imagologisch onderzoek enorm 

divers. Officiële documenten, kranten,  tijdschriften, literaire werken, toespraken, radio-32

fragmenten, filmmateriaal en ego-documenten; stereotypering is overal. 

IJsland is vanwege haar afgelegenheid en ijzige, mysterieuze karakter een bijzonder 

interessant geval, omdat ze in de loop der tijd zoveel mensen (vooral in Engeland en 

Duitsland) tot utopisch en romantisch gekleurd gemijmer en avontuurlijke Thule-fantasieën 

heeft aangezet. Naast het primaire bronnenmateriaal, is er daarom ook al enig imagologisch 

onderzoek naar de IJsland-receptie in Duitsland verricht. De belangrijkste publicaties op dit 

vlak zijn vooral van de hand van Julia Zernack en Óskar Bjarnason.  Beiden zijn ze 33

geïnteresseerd in de Duitse receptie van de oud-IJslandse literautuur en de gevolgen daarvan 

voor het (nationalistische) Duitse zelfbeeld. Zernack (van huis uit Scandinaviste) bekijkt in 

haar werk zowel vertaling, verdraaiingen als instrumentalisering van het IJslandse erfgoed in 

Duitsland, en richt zich tevens op de ‘hochschulpolitischen’ implicaties van de nationaal-

socialistische machtsgreep voor de Scandinavistiek en Germanistiek. Haar werk is van groot 

 Zie het artikel van Sumarliði R. Ísleifsson, Hellas of the North? Images of Iceland in the 1930s,  pdf-30

document op: http://www.akademia.is/imagesofthenorth/PDF%20for%20project/Sumarli%C3%B0i%20R.pdf 
(laatst gewijzigd: 2002).

 Pieter Stokvis, Nationalisme, nationale identiteit en cultuurverschillen, artikel op: http://www.open.ou.nl 31

/stud_gen/leespakket/ (laatst gewijzigd: 1999). Een belangrijk werk op het gebied van de imagologie is dat van  
Raymond Corbey en Joep Leerssen, Alterity, Identity, Image. Selves and Others in Society and Scholarship 
(Amsterdam 1991). Zie ook het voor mijn onderzoek interessantere werk van Astrid Arndt e.a., Imagologie des 
Nordens; Kulturelle Konstruktionen von Nördlichkeit in interdisziplinärer Perspektive in de serie Imaginatio 
Borealis; Bilder des Nordens band 7 (Frankfurt am Main 2004).

 Kranteartikelen over IJsland van over de hele wereld worden op de afdeling ‘buitenlandse zaken’ van het 32

nationale archief van IJsland (Þjóðskjalasafn Íslands) opgeslagen.

 Voor de door mij gebruikte literatuur van hun hand, zie de bronvermelding.33
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belang voor mijn onderzoek, maar geeft maar weinig inzicht in de uitwerking van de 

nationaal-socialistische saga- en Edda-filie op de Duitse IJsland-beleving; IJsland zelf, los 

van haar literaire erfenis, blijft buiten beschouwing. Ondanks de grote rol die de oud-

IJslandse literatuur in de geplande (en uitgevoerde) IJsland-expedities gespeeld heeft, heeft 

Zernack het niet gewaagd voet buiten het eigen terrein van de ‘Hochschul’- en vertaalpolitiek 

te zetten. Ook Bjarnason legt het accent op de literaire kant van het verhaal, en richt zich 

bovendien vooral op de periode vóór 1933. 

Een meer politieke (en dus minder cultuur-historische) benadering van de op IJsland 

gerichte expeditie-politiek van nazi-Duitsland vinden we wel in enige artikelen van de linguïst 

Gerd Simon, die zich veel heeft beziggehouden met de stand van de (geestes-) wetenschappen 

in het Derde Rijk. Zijn artikel over de geplande IJsland-expeditie van het ‘Ahnenerbe’-

instituut  is erg overzichtelijk en geeft een secuur maar ook erg archief-gebonden, 34

beschrijvend beeld van deze voorgenomen onderneming. Nergens waagt hij zich aan een 

diepgaande interpretatie van de feiten, of brengt hij ze in verbinding met de meer 

geesteswetenschappelijke, ideologische wegbereiders  die de behoefte aan een IJsland-35

expeditie als deze op de eerste plaats gecreëerd hebben. Veel van de door hem gebruikte 

archiefstukken vindt u ook in mijn onderzoek terug, met het grote verschil dat ik zal proberen 

ze in een breder (partij-politiek-overstijgend) kader te plaatsen en in het licht van het grotere 

overzicht opnieuw te interpreteren. Hiermee doe ik een poging al die verschillende elementen 

die aan de nationaal-socialistische IJsland-politiek bijgedragen hebben samen te brengen, en 

zo (voor zover mogelijk) een totaal-beeld te creëren. 

Een zekere nieuwsgierigheid naar wat anderen in het heden of verleden over de eigen 

(nationale) gemeenschap denken of gedacht hebben, lijkt in de aard van de mens te liggen. 

Men wil weten welke stereotypen er over het eigen land bestaan en waarop die gegrond zijn. 

Het leeuwedeel van de literatuur over de imagologie van IJsland is daarom logischerwijze op 

IJsland ontstaan, en blijft daar meestal ook. De IJslandse filosoof en tv-persoonlijkheid Arthúr 

Björgvin Bollason schreef in 1990 een populair wetenschappelijk boek over het IJsland-beeld 

 Gerd Simon in samenwerking met Hans Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS, als pdf-34

bestand op: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/island.pdf (zonder datum). Dit artikel ontstond uit 
voorbereidend onderzoek voor een documentaire over IJsland in een reeks van documentaires over nazi-
expedities. Uiteindelijk is alleen de aflevering over Tibet voltooid en uitgezonden.

 Zoals Rosenbergs polemische wereldbeeld, het ‘nordische’ denken, Himmlers fascinatie voor het occulte en 35

de rol van ‘Thule’ in de Nietzscheaanse cultuur-kritiek van de vroege twintigste eeuw.
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van de nazi’s,  dat niet alleen onvertaald bleef, maar waarover in een andere taal dan het 36

IJslands (dat nu eenmaal geen lingua franca is) ook vrijwel niets te vinden valt. Het behoeft 

nauwelijks betoog, dat hierdoor het internationale debat over dit onderwerp enigszins 

belemmerd wordt. De IJslandse historicus Þór Whitehead, die veel gepubliceerd heeft over 

IJslands rol in de Tweede Wereldoorlog, schreef een boek over Himmlers IJsland-politiek,  37

dat eveneens onvertaald bleef. 

Naast het bovengenoemde secundaire materiaal zijn bronnen (ook de primaire!) met 

betrekking tot dit onderwerp uiterst spaarzaam. Veelal zal ik gebruik maken van werken over 

aangrenzende of overkoepelende onderwerpen (als het ‘nordische’ denken, ‘Westforschung’, 

Germanen-ideologie, of het ‘Ahnenerbe’-instituut), om de daarin geformuleerde bevindingen 

te toetsen op het geval van IJsland en zo tot een beter inzicht in de Duitse IJsland-politiek te 

komen. Veel van de door mij aangehaalde primaire bronnen met betrekking op IJsland zijn 

nog nooit eerder in dit licht geïnterpreteerd. 

Er is geen nationale identiteit zo dynamisch als de Duitse, en geen land dat zo ver over 

de eigen grenzen heen gekeken heeft om zichzelf te definiëren als Duitsland, die ‘verspätete 

Nation’ (een term van Helmuth Plessner). Harold James geeft, onder het kopje The Building 

Blocks of German National Identity een imposante opsomming van alle landen waarop 

Duitsland zich in de loop van haar lange zoektocht naar een eigen identiteit ooit georiënteerd 

heeft.  Of de nationaal-socialistische fascinatie voor IJsland in deze lijn gezien moet worden 38

valt te betwijfelen; nazi-Duitsland koesterde een grote fascinatie voor alles dat bijdroeg aan 

de onomstotelijke ‘bevestiging’ van de superioriteit van het eigen ras; van de piramiden in 

Gizeh, de Acropolis in Athene tot de bouwwerken van de Inca’s en Maya’s in Latijns 

Amerika.  

 Arthúr Björgvin Bollason, Ljóshærða villidýrið; arfur Íslendinga í hugmyndaheimi nasismans (Reykjavík 36

1990). De titel betekent zoveel als: ‘het blonde beest; de IJslandse erfenis in het nationaal-socialistische 
wereldbeeld’.

 Þór Whitehead, Íslandsævintýri Himmlers 1935-1937 (Reykjavík 1988). De titel van het boek laat zich 37

vertalen als ‘Himmlers IJsland-avontuur’. 

 Harold James, A German Identity; 1770 to the present day (Londen 2000) 15-33. IJsland (of ‘Scandinavië’) 38

wordt niet genoemd.
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Volgens Ernest Renan bestond de identiteit van een natie uit “het gemeenschappelijke 

bezit van een rijke erfenis aan herinneringen.”  Het is interessant te zien hoe, onder invloed 39

van het nationaal-socialistische discours, in de loop van de jaren dertig het beeld van de 

geschiedenis van de Duitse natie en die ‘erfenis aan herinneringen’ ideologisch omgevormd 

en gemodificeerd werd. De toenmalige fascinatie voor IJsland kan als symptoom van deze 

megalomane omvorming gediagnostiseerd, en in het kader van een omvangrijke herschrijving 

van de wereldgeschiedenis geplaatst worden. Een herschrijving die nodig was, om het 

nationaal-socialisme te kunnen rechtvaardigen. 

 Ernest Renan, geciteerd door Etienne François in het voorwoord tot Etienne François en Hagen Schulze (e.a.), 39

Deutsche Erinnerungsorte; Eine Auswahl (München 2005) 8. 
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2. Proloog: Waarom IJsland? 

2.1 Thule en de romantiek van het noorden 

De oorsprong van de Duitse fascinatie voor het noorden is, in al haar abstractie, moeilijk 

aanwijsbaar. Vanaf de herontdekking van Tacitus’ Germania rond 1427 ging ‘het Germaanse’ 

een rol spelen in de zelfverbeelding van Duitsland; een ontwikkeling die zich in de loop van 

de vroeg-moderne tijd voortzette.  Eind achttiende eeuw was het de ‘Sturm und Drang'-40

theoreticus Johann Gottfried von Herder die met zijn literatuur-theoretische werken het 

‘nordische’-denken stevig in het zadel bracht. 

 Bij gebrek aan een eigen nationale identiteit heeft Duitsland (dat zelfs Goethe nergens 

op de kaart wist te vinden)  ver over haar eigen grenzen heen geblikt, opzoek naar iets 41

‘eigens’. Amerika, Frankrijk, Engeland en het antieke Hellas; allen hebben ze ooit voor meer 

of minder beperkte groepen precies dát gerepresenteerd wat Duitsland in hun ogen zou 

moeten worden.  Die pluriformiteit in de Duitse zelfverbeelding vond bij Herder zeker geen 42

einde, maar er vond weldegelijk een accentverschuiving plaats. De heilige windrichting van 

de Duitse nationaliteit werd van het zuiden naar het noorden verlegd, omdat de cultuur van 

het noorden nu eenmaal meer aan de Duitse ‘Volksgeist’ verwant was dan die van Italië of 

Griekenland. Voor iedere natie, ieder ‘Volk’, was een karakteristiek mythologisch systeem, 

“ihrer eignen Denkart und Sprache entsprossen”  van het allergrootste belang. Zo’n nationaal 43

mythologisch systeem ontbrak in Duitsland, maar een “Mythologie eines benachbarten Volks, 

auch Deutschen Stammes” zou hierin als “Ersatz” kunnen dienen.  Herder zette zelf met 44

werken als Iduna, oder die Apfel der Verjüngung (1796) de eerste stap; het werk was volledig 

op motieven uit de IJslandse Edda gebaseerd. Duitsland stond volgens Herder op de grens 

tussen ondergang en een nieuwe jeugd; een jeugd die alleen door verjonging vanuit het 

 Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie; vom Humanismus bis zur Gegenwart (Frankfurt a.M., 1970) 40

14-30.

 “Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden.” Geciteerd door Johannes Thiele, Das 41

Buch der Deutschen (Gladbach 2004) 1.

 Harold James, A German Identity; 1770 to the present day (Londen 2000) 15-33. Op modernere speculaties 42

over het ‘Heilige römische Reich deutscher Nation’ als bakermat van de Duitse nationale identiteit kan ik hier 
niet verder ingaan.

 Johann Gottfried von Herder, geciteerd door Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie  3443

 Citaat in Idem. 34.44
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noorden bewerkstelligd kon worden.  Het karakter van de ‘Nordmänner’ (waartoe hij ook 45

Shakespeare en Ossian rekende) werd getekend door trouw aan de vaderlijke traditie, de 

deugden van de strijd, roem, en bereidheid het eigen leven op te offeren ter wille van de eer.  46

 Wat door Herder nog als de cultuur van een (weliswaar verwant) buurvolk ervaren 

werd, kreeg niet veel later door de gebroeders Grimm onbeschaamd het etiket ‘Duits’ 

opgeplakt. In 1835 verscheen Jacob Grimm’s Deutsche Mythologie, dat net als de Kinder-und 

Hausmärchen en Arnim en Brentano’s Des Knaben Wunderhorn op patriottische wijze de 

maatschappelijke versplintering en innerlijke én uiterlijke vervreemding door de opmars van 

de moderne cultuur te lijf ging.  De in dit werk behandelde sagen stamden echter niet uit 47

Duitsland, maar uit de eddische mythologie van Scandinavië. Door deze ongekende 

verbreding van het begrip ‘Duits’ eigenden de Duitsers zich de nationale geschiedenis en het 

nationale cultuurbewustzijn van Scandinavië toe, en werden de termen ‘Duits’, ‘Nordisch’ en 

‘Germaans’ (tot ongenoegen van de meeste Scandinaviërs) gelijkgesteld. Zo begon wat de 

Deense literatuurhistoricus Carl Roos de “droom van het noorden in het Duitse 

geestesleven”  noemde; in Scandinavië was alles te vinden waar het in Duitsland aan 48

schortte. Dáár was de Germaanse oudheid vastgelegd in oude runen-gedenkstenen, literatuur 

in de volkstaal, en de tradities van het volk. Scandinavië werd daarom, niet geheel 

onbegrijpelijk, als een soort “Rüstkammer des germanischen Geistes”  gezien. 49

 In hun verheerlijking van het noorden konden de Duitse romantici aanknopen bij een 

Scandinavische literaire traditie die zo’n honderdvijftig jaar eerder begonnen was. De 

‘Scandinavische Renaissance’ van de zeventiende eeuw had, hoewel sterk door het 

verlichtingsdenken gekleurd, veel voorwerk verricht voor de Duitsers. Een combinatie van 

 Christa Kamenetsky, Herder und der Mythos des Nordens 38, in Revue de Littérature comparée (1973, vol. 47 45

aflevering 1) 23-41.

 Idem, 33.46

 Inge Stephan in Wolfgang Beutin e.a., Deutsche Literaturgeschichte; von den Anfängen bis zur Gegenwart 47

(Stuttgart en Weimar 2001) 208.

 Carl Roos, Essays om Tysk Litteratur (1967) 223, geciteerd door Klaus von See, Deutsche Germanen-48

Ideologie 36.

 Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie 36. ‘Rüstkammer’ kan, naast ‘rustkamer’, ook als ‘arsenaal’ of 49

‘munitie-kamer’ vertaald worden, waarmee meteen op de explosieve potentie van het Duitse Scandinavië-beeld 
gezinspeeld wordt. Gezien de context waarin Von See de term gebruikt (Scandinavië als een soort schatkamer, 
waar al het oud-Germaanse bewaard gebleven is), heb ik er echter voor gekozen het in de titel van mijn 
onderzoek toch bij ‘rustkamer’ te houden. 
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betere contacten tussen het Scandinavische vasteland en IJsland (thuisland van de sagen en 

Edda’s die hier in de dertiende en veertiende eeuw op schrift gesteld waren), én een groeiende 

behoefte aan politieke zelfverheerlijking in Zweden en Denemarken in die tijd, leidden tot een 

intense belangstelling voor de oud-IJslandse literatuur.  IJsland maakte al sinds 1397 deel uit 50

van het Deense koninkrijk, en IJslandse filologen als Árni Magnússon zorgden in de 

zeventiende en achttiende eeuw voor de verscheping van de IJslandse manuscripten naar ‘hun 

vorst’ in Kopenhagen. Dit had een infusie van Edda- en Vikingmotieven in de Scandinavische 

literatuur van die tijd tot gevolg, en leidde bij sommige nationalistische schrijvers tot een 

compleet nieuwe duiding van de eigen geschiedenis. Zo beweerde de Zweedse schrijver Olof 

Rudbeck in zijn Atland, eller Manhem (1679-89) uit de Edda op te kunnen maken dat Zweden 

het oude Atlantis, de wieg van alle cultuur was, en dat Hercules eigenlijk de Zweedse held 

Här-kuller, Thebe eigenlijk het Zweedse Täby nabij Uppsala, en de Peloponnessos het 

Zweedse Pelle påå näset geweest moest zijn.  Hiermee werd een  51

minderwaardigheidscomplex jegens het gecultiveerde zuiden volledig ongefundeerd 

verklaard. Sterker nog; de culturen van het zuiden hadden zonder het noorden nooit tot stand 

kunnen komen! 

 De saga-invloeden werkten door in de literatuur van grootheden als Ibsen, en bereikten 

zo het belezen Duitse publiek.  Vooral baron Friedrich de la Motte Fouqué verwerkte tot 52

halverwege de negentiende eeuw veel Scandinavische motieven in zijn literaire werk. Het was 

echter Richard Wagner die met zijn ongekende opera-triomfen heel nationalistisch Duitsland 

warm deed lopen voor de mythologie en literatuur van het noorden. Abusievelijk wordt vaak 

beweerd dat zijn tetralogie Der Ring des Nibelungen (voor het eerst opgevoerd tussen 1869 en 

1876) op het Duitse Nibelungenlied gebaseerd is. De meeste motieven van de opera-cyclus 

haalde Wagner echter uit de IJslandse Edda’s en de Völsunga saga. Slechts vijf procent van de 

‘Ring’-stof is op oud-Duitse literatuur te herleiden, zo’n vijftien procent op zowel in Duitse 

als in IJslandse bronnen aanwezige motieven, en maar liefst tachtig procent op zuiver 

 Mats Malm, The Nordic demand for Medieval Icelandic manuscripts 101, in Gisli Sigurðsson e.a., The 50

Manuscripts of Iceland (catalogus van het Árni Magnússon instituut, Reykjavík 2004) 101-109.

 Idem, 105.51

 De positieve receptie van deze werken in Duitsland werd door de literair-Germanist Leo Berg toegeschreven 52

aan een gedeelde geest van ‘Germanentum’; zie Bernard Mees, Hitler and Germanentum 259 in Journal of 
Contemporary History (39 2004) 255-270.
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IJslandse literatuur.  De Siegfried van het Nibelungenlied heet in IJsland Sigurðr, en de 53

goddelijke dimensie die zijn verhaal in de Ring krijgt door toevoeging van onder andere de 

Walkuren, Wotan (IJslands: ÓÓðinn) en Donner (IJslands: Þór) is in het Nibelungenlied niet 

aanwezig. Vol overgave stortte Wagner zich op de beschikbare vertalingen van de IJslandse 

originelen: “Unwiderstehlich… auf die nordischen Zeugnisse… hingewiesen, suchte ich nun 

auch, soweit mir dies ohne fließßende Kenntnis der nordischen Sprachen möglich war, die 

‘Edda’ sowie die prosaischen Aufzeichnungen der großßen Bestandteile der Heldensage mir 

vertraut zu machen.”  54

 Wagner had het over ‘nordische Zeugnisse’ en zou zijn bronnen, net als de meeste van 

zijn Duitse tijdgenoten, niet snel ‘IJslands’ genoemd hebben.  De op IJsland opgetekende 55

saga’s en Edda’s waren volgens de Duitse romantici en nationalisten van de late negentiende 

eeuw pan-Germaans van aard, en daarom niet al te zeer gebonden aan de bodem waarop ze op 

perkament vastgelegd werden. Naast het gegeven dat IJslandse ‘skalden’ (schrijvers) als de 

vermaarde Snorri Stuluson (1179-1241; aan hem worden onder meer de Prosa of Snorra-

Edda en de saga van (zijn eigen voorouder) Egill Skallagrímsson toegeschreven) 

verantwoordelijk waren voor het optekenen en conserveren van de sagen en Edda’s, zal 

Wagner zeer weinig tot vrijwel niets over IJsland geweten hebben. Misschien wist hij nog dat 

IJsland eens deel had uitgemaakt van het Noorse, en nu van het Deense koninkrijk. Maar van 

de (in Wagners tijd zeer actuele) IJslandse vrijheidsstrijd tegen Denemarken was op het 

vasteland vrijwel niets bekend. Zelfs Wagner, die zich anders toch zo voor de nationale 

vrijheidsstrijden van alle naties en tijdperken interesseerde, lijkt hier niet van op de hoogte 

geweest te zijn.  Niet IJsland zelf, maar de daar vastgelegde overlevering, product van de 56

‘nordische’ geest; dát was wat telde. De belangstelling was vooral literair van aard, en had in 

de geest van de romantische Duitser weinig van doen met het fysieke IJsland. 

 Aldus Árni Björnsson, Island und der Ring des Nibelungen; Richard Wagner, Eddas und Sagas (Reykjavík 53

2003) 16.

 Richard Wagner, geciteerd door Árni Björnsson, Island und der Ring des Nibelungen, 15.54

 Dit tot ergernis van veel patriottische IJslanders, zoals Árni Björnsson, die met zijn bovengenoemde studie de 55

Edda’s en sagen waar Wagner zich van bediende voor zijn eigen volk wil her-claimen. (zie o.a. blz. 24-26, waar 
hij onder het kopje Was heisst Isländisch? termen als ‘nordisch’, ‘skandinavisch’ en ‘germanisch’ ten gunste van 
‘isländisch’ verwerpt).

 Árni Björnsson, Island und der Ring des Nibelungen; Richard Wagner, Eddas und Sagas, 25.56
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 Waarom de pan-Germaanse ‘Geist’, zoals we die in de Edda’s en de beschrijving van 

oud-Scandinavische zeden en gebruiken in de sagen vinden, nou juist op IJsland en níet in de 

overige Germaanse gebieden opgetekend werd, valt goed te verklaren. In de tijd waarin de 

sagen op perkament gesteld werden was het vooral de kerk die besloot wat opgeschreven 

werd en wat niet. Maar vanwege het relatief lage inwonerstal op IJsland bestond de IJslandse 

geestelijkheid veelal uit belangrijke boeren en andere wereldlijke machthebbers, die 

eigenhandig en op hun eigen grondgebied kerken bouwden en onderhielden.  Daarom is het 57

niet verwonderlijk dat de literaire thematiek die binnen deze context de voorkeur kreeg 

seculierder (en in het geval van de Edda’s ronduit heidens) van aard was in vergelijking met 

de literaire thematiek van het Europese vasteland. Dat wil echter niet zeggen dat de inhoud 

van de Edda’s daarom pan-Germaans was en min of meer ‘per toeval’ op IJsland aan het 

perkament toevertrouwd werd; veel van de thematiek (bijvoorbeeld de ‘vuur - ijs’ -dialectiek) 

en sfeerschetsen zoals die in de Edda’s voorkomen zijn weldegelijk sterk gekleurd door de 

woeste natuur waarin ze hun uiteindelijke literaire vorm kregen.  En dan hebben we het nog 58

niet eens over de vele ‘Islendingasögur’, de beroemde sagen van de IJslanders, die zich op het 

IJsland van de vroege Middeleeuwen (tussen grofweg 874 en 1050) afspelen en vrijwel altijd 

de levens van IJslandse mannen en vrouwen tot thema hebben. 

 ‘Thule’ is de naam die zowel de oudste Griekse bronnen die mogelijk op het bestaan 

van IJsland wijzen (Pytheas, vierde eeuw voor Christus), als ook de Ierse monniken die zich 

er vóór de komst van de eerste Noorse kolonisten (tweede helft van de negende eeuw) in 

eenzaamheid terugtrokken aan het eiland gaven. Deze even klankvolle als mysterieuze naam 

heeft in de loop der eeuwen veel occult gespeculeer en romantische dromerijen, fantasieën 

over een soort mistig en ijzig Atlantis van het noorden tot gevolg gehad. Toen de 

reismogelijkheden richting IJsland eind negentiende eeuw verbeterden en de mogelijkheid 

Thule, bakermat van de Edda’s en decor van de veel geprezen saga-literatuur te ervaren reëel 

werd, waren het in eerste instantie de Victoriaanse Britten die een overtocht naar het noorden 

waagden. De romantiek van het noorden, van ‘Ultima Thule’, is het meest kenmerkende 

ingrediënt van de reisberichten van Sir Richard Francis Burton, Anthony Trollope en Mrs. 

 Jesse L. Byock, Viking Age Iceland (Londen 2001) 297-298.57

 Kevin Crossley-Holland, The Norse Myths; introduced and retold by Kevin Crossley-Holland (New York 58

1980) 182.
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Alec Tweedie.  Snel verschenen de eerste reisboeken, die vooral de IJslandse sagen en de 59

plaatsen die daarmee verbonden zijn op romantische wijze belichtten.  60

Half in extase probeerden velen van hen het land van ‘saga’-helden als Njáll en Egill, 

het land van vuur en ijs optimaal te beleven, en trokken ze naar de geisers en de woeste 

watervallen. Voor de socialistische schrijver William Morris waren de IJsland-reizen een 

utopische ervaring; in Þingvellir, het veld waar de leiders van IJsland vanaf 930 ieder jaar 

bijeenkwamen om wetten op te stellen en het land (zonder staatshoofd) te regeren, stond hij 

bewegingloos in de stromende regen om een perfecte visualisatie van zo’n bijeenkomst in het 

saga-tijdperk niet af te hoeven breken.  Bevangen door het ongetemde landschap reciteerde 61

hij de oude sagen en liet hij zich meeslepen door fantasieën over dit eiland ‘of Refuge’, het 

land van de ‘representatives, a little mingled with Irish blood, of the Gothic family of the 

great Germanic race’. De taal van de oude Germanen was hier nog ‘almost intact’, en ‘the 

shepherd on the hill-side, the fisherman in the firth still chant the songs that preserve the 

religion of the Germanic race…’  62

Hoewel begrippen als ‘race’ en ‘blood’ voor een Britse Victoriaan als Morris nog niet 

dezelfde lading hadden als voor veel van de latere (veelal Duitse) IJsland-gangers, is het toch 

belangrijk op te merken dat in dit stadium het ‘authentieke’ karakter van IJsland door andere 

leden van het ‘Germaanse ras’ als iets ‘eigens’ ervaren ging worden. IJsland mocht dan 

onbekend, mysterieus en nieuw zijn; het was ergens ook heel erg vertrouwd, en zeer nauw 

verbonden met de overige Germaanse naties. Enkele schrijvers in Engeland dachten er zo 

over, maar het was in de Duitse ideeënwereld van het fin de siècle dat deze gedachte pas echt 

een hoge vlucht begon te nemen en ‘Nordlandreise’ een welhaast religieus geladen begrip 

werd. “The entire antiquarian endeavour in Germany - whether philological, archaeological, 

 Joanna Kavenna, The Ice Museum; In search of the lost land of Thule (Londen 2005) 76.59

 Een goed voorbeeld van zo’n reisboek is dat van W.G. Collingwood en Jón Stefánsson, A Pilgrimage to the 60

Saga-steads of Iceland (Ulverston 1899), waarin ‘saga’-IJsland geprezen wordt als een sterke natie in een tijd 
waarin de grote naties van nu nog niet bestonden (blz. 9). Het romantische gehalte van het boek blijkt o.a. uit de 
toeschrijving van een runengrafsteen in Borg aan de ‘saga’-held Kjartan, hoewel zijn naam er niet op vermeld 
wordt. (blz. 59). Het werk berust meer op geromantiseerde traditie dan op onderzoek.

 Joanna Kavenna, The Ice Museum; In search of the lost land of Thule (Londen 2005) 104.61

 Idem, 105.62
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anthropological, folkloric or linguistic - was transformed in the wake of new paradigms 

developed in Germanic archaeology and philology at the time.”  63

2. Wetenschap, moraal en politisering 

In zijn inleiding bij de Engelse vertaling van IJslands meest geliefde saga, Njálssaga,  heeft 64

Þorsteinn Gylfason het over de fatalistische levenshouding en de bijzondere moraal van de 

IJslandse helden uit het saga-tijdperk. Om het verschil met onze huidige ‘verchristelijkte’ tijd 

aan te geven, hanteert hij de sociologische begrippen schaamte- en schuldcultuur. De huidige 

westerse mens leeft in een schuldcultuur; voor het schaden van andermans eer wordt men nog 

niet meteen vogelvrij verklaard en duelleren is verboden. Het IJsland van de Vikingen echter, 

de cultuur van de sagen, is duidelijk een schaamtecultuur waarin eer (zowel op individueel, 

familie- als groepsniveau) het hoogste goed was; het doden van iemand die jouw eer 

geschonden had was geoorloofd. ‘Moord’ als legale categorie zoals we die nu kennen bestond 

dan ook nog niet. Dit grote eerbesef hadden de vroege IJslanders gemeen met de andere ‘grote 

saga-culturen’, zoals het Griekenland van Homerus en van de latere tragedie-dichters (aldus 

Gylfason).   65

 Dit verschil in cultuur bleef ook in het Duitsland van de vroege twintigste eeuw niet 

onopgemerkt. Veel intellectuelen geloofden in een soort cultureel en moreel vacuüm van het 

post-christelijke tijdperk aanbeland te zijn, en men ging elders opzoek naar een normen- en 

waardenpatroon dat op deze nieuwe tijd toegepast kon worden.  Het Wilhelminische 66

Duitsland smachtte naar een zekere grandeur, en had het volgens velen in zich het nieuwe 

Rome of Hellas te worden.  Men vroeg zich (geheel in de geest van Nietzsche) af, of dromen 67

over zulke grootsheid ooit verwezenlijkt konden worden door een aan christelijke moraal 

gebonden volk. Het antwoord van veel Duitse academici was een eenduidig nee. Op zoek naar 

een nieuwe moraal, wendden sommigen de blik af van het zuiden en keek men uit naar het 

 Bernard Mees, Hitler and Germanentum 257.63

 Wordsworth Classics of World Literature , Njál’s Saga (Londen 1998) xi-xxxi.64

Þorsteinn Gylfason, inleiding tot Njál’s Saga xxvii-xxviii.65

 John Wyon Burrow, The Crisis of Reason; European Thought, 1848-1914 (New Haven en Londen 2000) xi.66

 Imitatie van de oude culturen was hiervoor een vereiste, aldus Johann Winckelmann. Zie Harold James, A 67

German Identity; 1770 to the present day (Londen 2000) 19-21.
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‘Hellas van het noorden’.  De oude IJslanders waren de Germaanse tegenhangers van de 68

Griekse sage-helden geweest, en waren vanuit een Herderiaans perspectief dus ‘volkseigener’ 

dan een Hercules of een Odysseus. 

 De beste getuigenissen van dit ‘nordische’ denken in de eerste decennia van de 

twintigste eeuw vinden we in het werk van vooraanstaande Germanisten. Felix Niedner was 

van mening dat de IJslandse sagen hét bewijs vormden voor de unieke ‘Lebenskraft’ der 

noordelijke volkeren, die hen ertoe in staat stelde uitermate heroïsche daden te verrichten.  69

De Zwitser Andreas Heusler, professor in Berlijn en dé toonaangevende persoonlijkheid op 

het gebied van de noordelijke Germanistiek van die tijd, publiceerde het ideologisch geladen 

Germanentum; Vom Lebens-  und Formgefühl der alten Germanen , waarin hij beweerde dat 70

een de IJslandse sagen een waarlijk “germanische Menschenart” voor ogen gevoerd wordt,  71

een gemeenschap die “innerlich noch vorrömisch ist, auch wo sie die Taufe hinter sich hat.”  72

Het bloed van de saga-helden is “nicht das Blut unsrer deutschen Vorfahren, aber unsrer 

Vettern, und die Verwandtschaft spürt jeder, der mit dem heutigen Landvolk in deutschen 

Gauen vertraut ist.”  In vergelijking met Niedner is Heusler minder extreem (hij wil 73

IJslanders en Duitsers niet zonder meer onder de koepelterm ‘Germaans’ gelijkstellen), maar 

het idee dat het IJsland van toen iets met het Duitsland van nu te maken had valt duidelijk uit 

zijn werk op te maken. Zijn herinvulling van het begrip ‘Germanentum’ zou zo’n grote 

invloed hebben, dat velen hem als ‘de derde broeder Grimm’ beschouwden.  74

 Arthur Bonus was de eerste Duitse Germanist die zich intensief ging bezig houden met 

het vertalen van de IJslandse saga’s. In 1907 en 1908 verschenen de drie banden van zijn 

“By this is meant that the general picture conjured up by the concept of medieval Iceland played the same role 68

for northern Europe as ancient Greece had once done for central and southern Europe.” Sumarliði R. Ísleifsson, 
Hellas of the North? Images of Iceland in the 1930s 1.

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 123, in Gisli Sigurðsson e.a., The Manuscripts 69

of Iceland (catalogus van het Árni Magnússon instituut, Reykjavík 2004) 121-131. Dit artikel is gebaseerd op 
Bjarnasons master scriptie Altislandische Literatur und deutscher Nationalismus. Zur Edda- und Sagarezeption 
1900-1933 (universiteit van Reykjavík 1996).

 Heidelberg 1934. Dit populaire werk was een bloemlezing van zijn essay’s over dit thema.70

 Idem 10.71

 Idem 9.72

 Idem 9.73

 Bernard Mees, Hitler and Germanentum 257.74
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Isländerbuch; Sammlung altgermanischer Bauern- und Königsgeschichten. In de saga-

literatuur waardeerde hij vooral de “ganz und gar unpathetische(n) Geist”, die hij als “die 

ältesten und am meisten unerkannten Rasseeigentümlichkeiten unsres Volkes” ervoer.  Bonus 75

was cultuurpessimist en een bewonderaar van Julius Langbehn,  wiens voorbeeld hij volgde 76

toen hij een Germaans ideaalbeeld tegenover het (naar zijn mening) gedegenereerde Duitsland 

van de vroege twintigste eeuw stelde. Langbehn had hiervoor ‘Niederdeutschland’ gekozen; 

Bonus koos voor IJsland.  77

 Het cultuurpessimisme dat in het Duitsland van de late negentiende en vroege 

twintigste eeuw hoogtij vierde verzette zich tegen de moderniserende stroomversnelling die 

Duitsland in haar greep had en het dagelijkse leven op alle voorstelbare manieren 

transformeerde. De grootse Duitse cultuur dreigde hierin ten onder te gaan, en had daarom 

behoefte aan een herbezinning op het ‘zuivere’. Deze anti-moderne stroming mondde uit in 

bewegingen als de ‘Lebensreform’ en de ‘neo-romantiek’, die niet alleen het verleden maar 

ook de natuur, het ‘bäurliche’ leven (Oswald Spengler), het strand en de bergen verheerlijkten 

en tegen het verderfelijke stadsleven afzetten. Deze (veelal op Nietzsches ‘Lebensphilosophie’ 

aanknopende) anti-moderne ‘Sehnsucht’ naar puurheid oefende bovendien grote invloed uit 

op de intellectuele elite (‘Bildungsbürgertum’) van de vroege twintigste eeuw, en zou 

doorklank gevonden hebben in het ambivalente karakter van het nationaal-socialisme.  78

 De Jenaer uitgever en ‘kampioen van de neo-romantiek’  Eugen Diederichs gaf in 79

1911 het eerste deel van zijn vierentwintig-delige serie vertalingen van oud-IJslandse 

literatuur, de zogenaamde Sammlung Thule uit. Deze reeks moest volgens de uitgever tot 

bezinning op het ‘Eigene’ leiden, dat volgens een recensent van de zesde Thule-band uit “die 

Welt deutschen Heroentums, die in den nordischen Sagas eingeschlossen ist”  bestond. 80

 Arthur Bonus, geciteerd door Julia Zernack, Geschichten aus Thule; Íslendingasögur in Übersetzungen 75

deutscher Germanisten (Berlijn 1994) 35.

 Langbehn zette zich in zijn Rembrandt als Erzieher (1890) af tegen het materialisme en de liberalisering van 76

zijn tijd. 

 Julia Zernack, Geschichten aus Thule (zie boven) 355.77

 Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches 125. Zie ook de door Jeffrey Herf bedoelde  78

“reaktionäre Modernität” van het nationaal-socialisme; idem, 124.

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 123.79

 De recensent ‘Dr. N.’, geciteerd door Julia Zernack, Geschichten aus Thule (zie boven) 41.80
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Lange tijd zou deze reeks, waarvan het laatste deel in 1930 verscheen, als enige 

gezaghebbende Duitse vertaling van de IJslandse bronnen overeind blijven. Diederichs betrok 

veel vakgeleerden bij zijn project en kan, hoewel hij ook werken van aanhangers van de 

‘nordische’ ideologie uitgaf, niet zomaar als racist bestempeld worden. Volgens Hans-Jürgen 

Lutzhöft behoorde hij eerder tot de school van Herder dan tot die van het völkische 

nationalisme.   81

       Toch was het Felix Niedner die de introductieband Islands Kultur zur Wikingerzeit  voor 82

zijn rekening nam, waarin begrippen als ‘Sippe’ en ‘Volkstum’ (overigens geheel in de geest 

van zijn tijd) veelvuldig genoemd en vrijwel overal bij betrokken worden. In de sagen 

bespeurde hij de “kraftvolle(n) Menschennatur, die sich in allen Widerwärtigkeiten des 

Schicksals durchsetzt” , en die ook in het Wilhelminische Duitsland van zich deed gelden; 83

“Alles in allem leuchtet hier wie ein Sinnbild aus ältester Zeit der Genius großßen 

Germanentums, dessen willenstarkes Walten wir in dem Zeitalter Bismarcks so lebendig 

verspürten.”  Heusler, een van de twaalf overige Thule-vertalers (hij nam de saga van Njáll 84

voor zijn rekening) was, net als zijn collega Rudolf Meißßner, gematigder van toon. In 

tegenstelling tot Niedner zag hij de saga’s niet als accurate historische optekeningen die niet 

in twijfel getrokken moesten worden, maar eerder als grote literaire prestaties, overwegend 

fictief van aard.  85

 Wat vrijwel alle medewerkers van het Thule-project wel met elkaar gemeen hadden 

was hun afkeer van de christelijke moraal en hun voorliefde voor Friedrich Nietzsche.  Al 86

vóór Nietzsches dood werd er door enkele nationalisten en antisemieten niet voor 

teruggeschrokken het begrip ‘Herrenmensch’ van een raciale lading te voorzien; iets waar 

 Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland 1920-1940 (Stuttgart 1971) 219.81

 Jena 1913, uitgegeven in de reeks Thule; Altnordische Dichtung und Prosa.82

 Idem, 125.83

 Idem, vi. Begrijpelijkerwijs zijn deze uitgave’s van Diederichs’ uitgeverij een grote rol gaan spelen in nazi-84

Duitsland, waar ze veelvuldig herdrukt werden. Toch verloor de uitgever in 1939 zijn druk-bevoegdheid. Voor de 
problematische geschiedenis van Eugen Diederichs Verlag in het Derde Rijk, zie de dissertatie van Florian 
Triebel (universiteit Konstanz), Kultur und Kalkül; Der Eugen Diederichs Verlag 1930-1949 (2001, te vinden als 
fulltext pdf-document op http://w3.ub.uni-konstanz.de/v13/volltexte/2003/1123//pdf/triebel.pdf).

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 123.85

 Idem, 124.86
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Nietzsche zelf veel moeite mee had.  Toch waren er genoeg racistische aanknopingspunten in 87

zijn werk te vinden. Zo had hij het in zijn Zur Genealogie der Moral van 1887 over de 

Germaanse “blonde Bestie”, die met de onschuld van een roofdier, na brand-stichtend, 

verkrachtend, moordend en folterend door het leven gegaan te zijn, nog altijd een zuiver 

geweten had.  Wat Nietzsche hier precies mee bedoelde is in het kader van dit onderzoek niet 88

van belang; hoe de door hem geïnspireerde Germanisten en Scandinavisten ermee omgingen 

des te meer. Nietzsche verbond zijn eigen werk zelf niet zo zeer met de oud-IJslandse moraal, 

zoals we die in de sagen vinden. Dat werd veeleer door zijn lezers gedaan; voor het eerst door 

Georg Brandes, die Nietzsche in een brief van 1888 adviseerde de IJslandse sagen ter hand te 

nemen. Nietzsche zou “Manches darin finden, daßß Ihre Hypothesen und Theorien über die 

Moral einer Herren-Race bestärkt.”  89

 Het ideologische karakter van de Thule-reeks komt ook duidelijk naar voren in de 

selectie van in deze reeks vertaalde sagen. Lang niet alle sagen werden vertaald; zo bleven 

bijvoorbeeld de (in het middeleeuwse IJsland uiterst populaire) ‘riddarasögur’ (ridder-sagen) 

onberoerd, omdat de continentale ‘romantische’ invloed op deze stof te sterk was en deze 

sagen zich dus niet als “genuin germanische Schöpfungen” lieten presenteren.  De in Thule 90

opgenomen sagen moesten ongeschonden en zuiver-Germaanse “Literaturschätze aus der 

Wikingerzeit”  zijn; alles wat dat beeld schade toe kon brengen werd genegeerd. 91

 Zijn afkeer van zijn antisemitische zus en schoonbroer (Bernhard Förster) is bekend. Ook Thomas Carlyle, die 87

het label ‘Herrenmensch’ op allerlei grote mannen uit de westerse geschiedenis ging plakken, had volgens 
Nietzsche het Herrenmensch-concept niet goed begrepen; een te darwinistische invulling ervan viel in zijn ogen 
niet te rechtvaardigen. (zie Rüdiger Safranski, Nietzsche; Een biografie van zijn denken (Nederlandse vertaling, 
Amsterdam 2005) 255-259).

 Rüdiger Safranski, Nietzsche; Een biografie van zijn denken 258. Over de invloed van deze passage is veel 88

afgeschreven, onder andere door Steven E. Aschheim, The Nietzsche Legacy in Germany 1890-1990 (Berkeley, 
Los Angeles en Londen 1992) en Jochen Kirchhoff, Nietzsche, Hitler und die Deutschen. Vom unerlösten 
Schatten des Dritten Reiches (Berlijn 1990). De grote invloed van het ‘blonde Bestie’-citaat bracht Arthúr 
Björgvin Bollason ertoe zijn werk over het nationaal-socialistische IJslandbeeld deze titel mee te geven. (Arthúr 
Björgvin Bollason, Ljóshærða villidýrið; arfur Íslendinga í hugmyndaheimi nasismans (‘het blonde beest; de 
IJslandse erfenis in het nationaal-socialistische wereldbeeld’) (Reykjavík 1990)).

 Georg Brandes in zijn brief van 1888, geciteerd door Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie; vom 89

Humanismus bis zur Gegenwart (Frankfurt a.M., 1970) 55.

 Julia Zernack, Geschichten aus Thule; Íslendingasögur in Übersetzungen deutscher Germanisten (Berlijn 90

1994) 42.

 Aldus Niels Diederichs, zoon van Eugen, toen hij zijn vaders project onder nationalisten wilde aanprijzen. Zie 91

Julia Zernack, Geschichten aus Thule 43.
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 Die strijdvaardige ‘Herrenrasse’-moraal die in de sagen beslagen lag was lang niet 

alleen iets van ‘toen’. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd een eerste concrete 

poging gedaan de explosieve inhoud van de oud-IJslandse literatuur te actualiseren en in te 

zetten als politiek instrument. Op propagandistische wijze werden de sagen en Edda’s in de 

kranten voor de frontsoldaten aangehaald en als ‘Duits’ neergezet.  Alleen op IJsland was het 92

‘zuiver Germaanse’ van de ‘Überfremdungen’ van Romaanse, joodse en christelijke invloeden 

gevrijwaard gebleven, en nu was de tijd om de eigen natie wederom tegen ‘Überfremdung’ 

vanuit het zuiden te beschermen ; een tweede kans voor de Germaanse ziel. Ook Diederichs 93

zag deze oorlog als een soort culturele kruistocht tegen het zuiden, en wilde de Duitse 

soldaten in hun loopgraven bijstaan door kleine boekjes (die in de binnenzak van de een 

soldatenjas paste) over Germaanse heldenmoed en overtuiging uit te geven. Gustav Neckel 

schreef in deze serie het boekje Der germanisch-heroische Geist, waarin de meest heldhaftige 

scènes uit de sagen en de Edda’s bijeengebracht werden.  Hiermee was de politieke 94

mobilisering van de sagen, van Njáll, Gunnar en Grettir, die allen al zo’n duizend jaar dood 

waren en nooit iets met Duitsland te maken hadden gehad, een feit. 

 Maar het mocht allemaal niet baten; Duitsland verloor de oorlog en in het milieu van 

culturele en politieke malaise dat daarop volgde kon het völkische gedachtengoed wortel 

schieten. Diederichs ging door met zijn grootse Thule-reeks, en naarmate de NSDAP aan 

populariteit won raakte het ‘nordische’ gedachtengoed steeds sterker in de Duits-

nationalistische retoriek verankerd. De band die er in het kader van het nordische denken met 

IJsland bestond werd niet uit het oog verloren; in 1926 bracht Hermann Nollau in reactie op 

de als hoogst problematisch ervaren Weimar-republiek zijn boek Germanische 

Wiedererstehung uit, waarin het “nordische Erneuerung”-program van een groep 

gelijkgezinde Germanisten uiteen gezet werd. De Duitsers zouden zich moeten herbezinnen 

op hun “germanische Gesittung”, zich beroepen op de “altgermanische Sittenlehre”, die 

volgens de bijdrage van Heusler het beste in de daden en levens van de saga-helden terug te 

 Bijvoorbeeld in de Armeezeitung Scholtz, waarin de illustratie-bijlage Scheinwerfer van 18 april 1917 de Edda 92

tot thema heeft.

 Gerd Simon en Hans Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS, als pdf-bestand op: http://93

homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/island.pdf. (1-2).

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 124.94

 25



vinden was.  Tussen 1910 en 1920 werden de verschillende stromingen binnen de 95

Germanistiek (waaronder de Scandinavistiek) gebundeld en ‘opgewaardeerd’ tot 

‘Deutschwissenschaft’, waardoor de wetenschappelijke toe-eigening van het noorden in een 

stroomversnelling geraakte en Germanistiek onderzoek een nationale aangelegenheid werd.  96

“(…) auch von den Isländersagas kann, wie mir scheint, zu deutschen Hörern gar nicht oft 

und gar nicht eindringlich genug gesprochen werden: aus ihnen tritt uns das Bild 

vorchristlich-germanischen Menschentums, also - trotz mancher spezifisch nordisch-

isländischer Züge - im Grunde doch das Bild unseren eigenen Vorfahren so rein und so 

unerhört lebendig entgegen wie nirgends sonst” , aldus professor Friedrich Ranke in een 97

toespraak uit 1928. 

 In 1930 vierde IJsland op uitbundige wijze de duizendste verjaardag van haar 

‘Alþing’ (het ‘democratische’ parlement van IJsland, dat in 930 voor het eerst bijeenkwam op 

het veld van Þingvellir); een jubelfeest dat ook in Duitsland niet onopgemerkt voorbij ging. In 

dat jaar publiceerde Walther Heinrich Vogt en Hans Spethmann  hun Deutsche 

Islandforschung 1930; Festschrift zum tausendjährigen bestehen des isländischen Staates.  98

In de twee banden van dit werk (Kultur en Natur) werden de onderzoeksresultaten van een 

door hun geleid Duits onderzoeksteam op uitgebreide wijze gepresenteerd. De Duitse 

‘Islandforscher’ waren stuk voor stuk gezaghebbende en alom geëerde specialisten op hun 

respectievelijke vakgebieden. Aan de eerste band van dit staaltje Duitse wetenschap werkten 

ook de bij het Thule-project betrokken Germanisten Heusler, Rudolf Meißßner en Gustav 

Neckel mee. Laatstgenoemde schreef het openingsartikel Der Wert der isländischen Literatur, 

besonders für die Erkenntnis germanischer Frühzeit,  waarin de verschillen tussen IJsland en 99

‘Germanië’ ten gunste van de taalkundige en culturele overeenkomsten genegeerd werden; 

“Island gehört zu Germanien in dem Sinne, dass es das letzte, germanischer Sprache und 

Kultur erhalten gebliebene Siedlungsgebiet darstellt, das die Germanen in heidnischer Zeit 

 Julia Zernack, Geschichten aus Thule 34-35.95

 Idem, 53.96

 Idem, 56.97

 Breslau 1930. Dit werk kan (qua methode en inhoud) in de traditie van de Duitse ‘Westforschung’ geplaatst 98

worden.

 Gustav Neckel in Deutsche Islandforschung 1930, 1-63.99
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besetzt haben. Es gehört also enger und im strengerem Sinne dazu als Nordamerika, Südafrika 

und die anderen germanisch redenden Länder, die erst in neuerer Zeit kolonisiert worden 

sind.”  100

 Neckel ontmaskerde het christendom als een niet-Germaans element, dat er op den 

duur voor had gezorgd dat ‘Germanië’ haar eigen identiteit verloren had en met de christelijke 

cultuur van het zuiden versmolten was. Dat IJsland nog net vóór de kerstening van de 

noordelijke landen gekoloniseerd werd was dus van cruciaal belang; om die reden alleen 

ontwikkelde IJsland zich tot een Germaans land pur sang, waar het Germaanse erfgoed als het 

ware voor altijd veilig gesteld was. Neckel gaf een taalkundige diagnose van IJslands 

culturele situatie, en lag met zijn conclusies in het verlengde van de toe-eigenende lijn die bij 

de gebroeders Grimm begonnen was; de Scandinavische ideeën over de Noord-Germaanse 

talen als een onafhankelijke eenheid tegenover de overige Germaanse talen waren volgens 

hem “übertrieben worden, und auch wenn das nicht der Fall wäre bedürfte sie der Ergänzung 

durch eine umfassendere.”  Net zoals het “Gemeinnordische” maar een “Spielform” van het 101

“Gemeingermanische” was, zo waren ook historische gebeurtenissen als de uittocht van de 

Kimbren en Teutonen, de Markomannen-oorlog, de Angel-Saksische invasie van Groot-

Brittannië, de Volksverhuizing, als ook de Viking-tochten van de negende, tiende en elfde 

eeuw, allen slechts speelvormen van het grote overkoepelende ‘drama’, met altijd dezelfde 

held, namelijk het Germaanse volk, in de hoofdrol.  IJsland en Duitsland, Teutoon en Viking 102

werden in dit “Gemeingermanische” discours gelijkgesteld. In andere ideologisch geladen 

werken van Neckels hand sprak hij dan ook niet van ‘IJslanders’ of ‘Noren’, maar van 

‘IJslandse Teutonen’ en ‘Noorse Teutonen’.  103

 Een nog frappantere uiting van Duitse toe-eigeningspolitiek jegens IJsland vinden we 

in datzelfde IJsland-jaar 1930. Eugen Diederichs zag zijn kans schoon de festiviteiten voor de 

promotie van het in dat jaar verschenen laatste deel van zijn Thule-reeks aan te grijpen door 

het boek aan het volk van IJsland op te dragen, en een kopie naar de spreker van de Alþing op 

 Idem, 1.100

 Idem, 2.101

 Idem, 2-3.102

 Zie de korte inleiding van zijn in de Thule-reeks verschenen Germanisches Wesen in der Frühzeit (Jena 103

1924).
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te sturen. Tevens stelde hij een vragenlijst op die door honderdzeven vooraanstaande Duitsers 

(professoren, pedagogen, historici, literatuurwetenschappers, theologen, ambassadeurs van de 

noordelijke landen, de burgemeesters van de Hanze-steden, vier ministers en kanselier 

Heinrich Brüning zelf) beantwoord moest worden.  Diederichs’ hoofdvraag betrof de rol die 104

Thule zou moeten spelen in de toekomstige ontwikkeling van de Duitse geest.  

 Niet iedereen gaf gehoor aan Diederichs’ oproep; zo leek kanselier Brünning zich niet 

geroepen te voelen hierover uitspraak te doen. Maar de reacties die wél binnenkwamen geven 

een goede impressie van de meningen die in het Duitsland van vlak voor het Derde Rijk 

circuleerden over de rol van het oud-IJslandse erfgoed in de ontwikkeling van de Duitse 

geest. Vrijwel alle respondenten gaven te kennen weldegelijk te geloven in een sterke band 

tussen de oud-IJslandse sagen en het Duitsland van nu. Sommige reacties waren volledig in 

de geest van het culturele pessimisme, dat de sagen als een laatste bolwerk tegen decadentie 

en corruptie stileerde. Anderen waren uitgesproken racistisch van aard (zoals die van graaf 

Börries von Münchhausen, en Schmitt-Wodder, lid van het Deense parlement van Noord-

Sleeswijk). De schrijver Ernst Jünger zag de sagen als typisch voor de moderne zoektocht 

naar het ‘Duitse’, en de pogingen om dat ‘Duitse’ vervolgens tot bloei te brengen.  De 105

literatuurcriticus Hermann Bahr verweet zijn landgenoten in zijn inzending het ‘vergeten’ van 

de geest van de Edda en de namen van de grote saga-helden; een nieuwe generatie Duitsers 

groeide op zonder de dichter-held Egill bij naam te kennen. Alsof Egill Skallagrimsson een 

Duitser was geweest!  106

 We mogen niet vergeten dat lang niet iedere Duitser deelnam aan de boven geschetste 

Germanomanie. Slechts een uiterst klein percentage van de Duitse bevolking interesseerde 

zich voor dit soort zaken, en binnen dat kleine percentage zal weer een nog kleiner percentage 

zich speciaal in IJsland verdiept hebben. Toch doet Diederichs’ enquete geloven, dat IJsland 

leefde in de Duitse geest van de jaren twintig en dertig; men las de boeken uit Diederichs’ 

 De nu volgende informatie over de reacties op die lijst uit Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in 104

Icelandic books 126-128.

 Vermoedelijk verwijst Jünger hiermee naar de ‘nieuwe’ bewegingen als de ‘neo-romantiek’ en de 105

Lebensreform, die de Duitse identiteit een Germaansere invulling gaven.

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 128. Niet alle reacties op de vragenlijst waren 106

in deze nationalistische, racistische en cultuur-pessimistische trant; Theodor Heuss zag de Alþing als hét bewijs 
voor zijn overtuiging dat Germaanse ziel en parlementaire democratie niet per definitie onverenigbaar zijn 
(idem).
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Thule-reeks en dweepte met begrippen als ‘nordisch’ en ‘gemeingermanisch’. Germanofilie 

was misschien slechts één van de vele modegrillen die in het kader van het alom aanwezige 

cultuurpessimisme de kop op stak, maar dan wel een uiterst hardnekkige. Voor velen was de 

‘Rüstkamer’ van de Germaanse geest zélf tot het Walhalla van de IJslandse Edda verworden. 

De beter bedeelde Duitse neo-romanticus trok er dan ook op uit om het beloofde land met 

eigen zintuigen te ervaren. 

3. Nordlandreise 

Volgens sommige IJsland-kenners is een reis naar IJsland op de eerste plaats “die Wallfahrt zu 

einer Literatur”.  En inderdaad vormde de oude saga-literatuur van het eiland voor velen de 107

eerste aanzet tot en leidraad bij een bezoek aan IJsland. Andreas Heusler, die als Scandinavist 

tot in detail bekend was met de literaire overlevering van IJsland, schreef tijdens zijn eerste 

IJslandreis van 1895: “(D)u glaubst es mir wohl kaum, wenn ich dir sage, daßß ich mich in 

dieser isländischen Hauptstadt schon ganz heimisch fühle und zu den Vífilsfell der Landnáma 

wie zu einem alten Bekannten aufblicke.”  Een gevoel van ‘thuiskomen’ en vertrouwd-zijn 108

met het onbekende land tekende veel van de reisberichten, opgetekend door de neo-

romantische en veelal tot de ‘Lebensreform’-beweging behorende Duitse IJsland-vaarders van 

de late negentiende en vroeg-twintigste eeuw.  Nergens gedijde de Duitser zo goed als in het 109

hoge noorden, dat als “Sehnsuchtsraum” of  “Spiegel der deutschen Seele”  ervaren werd. 110

Een reis richting het noorden betekende dus net zo goed een reis naar de diepste kern van de 

Duitse geest. Dit ‘heimische’ gevoel ontlokte bij latere IJsland-bezoekers meer raciaal getinte 

uitspraken. Zo vroeg Carl Maria Holzapfel, plaatsvervangende Reichsamtleiter van de NS- 

Kulturgemeinde zichzelf af, of het een “Sehnen im unserem Blut (ist), das uns zu dieser 

deutschen Nordlandreise treibt.” Toen de eerste contouren van IJsland aan de horizon 

opdoemden, was hij ervan overtuigd met dit ondernemen “das Blut zu einander zu führen, das 

 De Scandinavist Paul Vad in zijn Islandreise, geciteerd door Arthúr Björgvin Bollason, Andreas Heusler in 107

Island 63 in Jürg Glauser , Julia Zernack e.a., Germanentum im Fin de siècle; Wissenschaftsgeschichtliche 
Studien zum Werk Andreas Heuslers (Basel 2005) 63-85.

 Andreas Heusler aan Wilhelm Ranisch (3 juli 1895), geciteerd door Arthúr Björgvin Bollason, Heusler in 108

Island 64. De berg Vífilsfell wordt in het oud-IJslandse Landnámabók vermeld, en is Heusler daarom bekend.

 Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland 1920-1940 (Stuttgart 1971) 218.109

 Idem, 208 + 218.110
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zu einander gehört.”  Deze oplaaiende bezielde reislust, waarmee Duitsers hun ‘Sehnsucht’ 111

naar het ‘zuivere’ trachtten te stillen, moet zondermeer in het verlengde van het 

cultuurpessimisme en de Lebensreform gezien worden.  112

 Het noorden trok. Niet pas sinds de opkomst van de Romantiek; al in de 

Middeleeuwen ging er van het noorden een bepaalde aantrekkingskracht uit,  en Herder had 113

zelf op zijn eigen ‘Nordlandreise’ kennis genomen van de magie van het schitterende 

Scandinavië.  De band tussen het Duitse nationale karakter en het hoge noorden werd 114

versterkt door de ‘Nordlandreise’ van keizer Wilhelm II, die hij op zijn favoriete jacht 

‘Hohenzollern’ aflegde. Voor de gewone man was een reisje naar het noorden echter 

onbetaalbaar, en het waren vooral de gezaghebbende en goed bedeelde Germanisten die het 

zich permitteren konden in de voetsporen van hun keizer te treden. 

 Van de medewerkers aan het Thule-project hebben alleen Andreas Heusler en Eugen 

Diederichs zelf de reis naar IJsland gewaagd; voor de anderen was het moderne IJsland 

misschien gewoon niet interessant genoeg.  Diederichs plande zijn reis van 1910 als een 115

soort van innerlijke voorbereiding op het uitgeven van de Thule-reeks. Hoe kan een eerste 

fysieke kennismaking met een land, hoe mooi dan ook, echter niet op een desillusie uitlopen 

voor iemand met zulke sterke vooringenomen en romantische voorstellingen als Diederichs? 

De uitgever, die zichzelf als vormgever van wat hij de ‘Neoromantik’ noemde zag, ging 

vooral naar IJsland om “den nordischen Menschen, den ich mir in isländischen 

Wikingergestalten verkörpert dachte, kennenzulernen.”  “Das wichtigste war mir, den 116

Menschen der gotischen Zeit in der Gegenwart zu erleben, der auf materielle Kulten 

verzichtet, den Körper vernachlässigt und ein spirituelles Leben führt.”  Diederichs 117

 Carl Maria Holzapfel, geciteerd in  idem, 218.111

 Zie hfst. 2.2.112

 Lutz Rühling, ‘Bilder vom Norden’; Imagines, Stereotype und ihre Funktion 291in Astrid Arndt e.a., 113

Imagologie des Nordens; Kulturelle Konstruktionen von Nördlichkeit in interdisziplinärer Perspektive (Frankfurt 
am Main 2004) 279-300.

 Zie Christa Kamenetsky, Herder und der Mythos des Nordens 31.114

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 124.115

 Eugen Diederichs geciteerd door Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland 1920-1940 116

(Stuttgart 1971) 219.

 Idem, 219.117
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verwachtte een maatschappij die sinds de saga-tijd onveranderd was gebleven, en waarin 

iedere man een Njáll of een Gunnar was. De algemene teneur van de beschrijving van zijn 

IJslandreis is er dan ook een van lichte teleurstelling. Toch had het land ook enkele 

onverwachte openbaringen voor hem in petto; “Ein Erlebnis waren für mich besonders die 

Frauen, die mich in Ihrer seelischen Disposition oft an Eycksche Madonnen erinnerten.”  118

 Hoe ‘heimisch’ Heusler zich bij zijn eerste kennismaking met Reykjavík ook gevoeld 

mag hebben, ook hij ervoer tijdens zijn eerste IJslandreis van 1895 (een tweede zou in 1913 

volgen) het contrast tussen het romantische saga-land van de Vikingen en de realiteit. Net als 

Diederichs was ook Heusler een aanhanger van de ‘Lebensreform’ (de stroming die onder het 

motto ‘terug naar de natuur’ de moderne urbanisatie en industrialisering bekritiseerde), en 

koesterde hij hooggespannen verwachtingen. Voor het onvergelijkbare landschap van IJsland 

had hij niets dan bewondering; hier was het decor van de sagen onveranderlijk gebleven en 

was de geest van Njáll nog steeds voelbaar.  Over de IJslanders zelf had hij een veel 119

genuanceerder beeld. Heusler had snel door dat hij van de moderne IJslandse samenleving 

geen verzameling van “Menschen der gotischen Zeit in der Gegenwart” verwachten moest. 

De rol die de oude sagen in de moderne identiteit van IJsland moest gaan spelen werd in die 

tijd hevig gedebatteerd, en ook Heusler begreep dat het heidense normen- en waardenpatroon 

van de oude literatuur weinig van doen had met het contemporaine IJsland en dat van de 

toekomst.  Wel was Heusler aangenaam verrast door de kennis die zelfs de schijnbaar laagst 120

opgeleide IJslanders over de sagen bezaten. Ook in de moderne literatuur werd de herinnering 

aan een verloren tijd in ere gehouden; “Die Isländer gehören zu den elegischen Nationen, die 

die Gräber eines entschwundenen Heldenalters schmücken: Der Gedanke: <<wären wir, was 

wir einst waren!>> wird in hundertfacher Wendung von den Dichtern ausgesprochen.”  121

 Heusler werd door zijn IJslandse vrienden geprezen om zijn genuanceerde kijk op de 

moderne IJslandse samenleving, die in bijna alles volkomen anders was dan het ‘bäuerliche’ 

IJsland van de sagen. De heroïsche karaktereigenschappen van de Vikingen waren op IJsland 

waarschijnlijk door toedoen van raciale vermenging verloren gegaan; iets waar de bevolking 

 Idem.118

 Arthúr Björgvin Bollason, Heusler in Island 67.119

 Idem, 81.120

 Andreas Heusler in zijn boek Bilder aus Island, geciteerd door Arthúr Björgvin Bollason (zie boven) 83.121
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van Noord-Duitsland en Noord-Noorwegen van verschoond was gebleven.  Heuslers 122

Viking-ideaal, dat schatplichtig was aan Nietzsche’s ‘blonde Bestie’, manifesteerde zich 

volgens hem veel eerder in de gedaante van Faröer zeelieden dan in de bevolking van 

IJsland.  123

 In de loop van de jaren twintig en dertig, tot 1940, toen IJsland door de geallieerden 

bezet werd, vond er een gestage groei in het aantal Duitse IJslandbezoekers plaats. De 

berichten van hun omzwervingen lopen uiteen van lyrisch enthousiast tot enigszins 

teleurgesteld. 

 De grootste domper vormde meestal Reykjavík, de stad waar de meeste boten 

aanlegden en de romantische geesten dus voor het eerst in aanraking kwamen met het land dat 

zij uit de Thule-reeks dachten te kennen. “Hier sieht alles nach allem anderen aus, nur nicht 

nach Reykjavik”  schreef Adrian Mohr in 1925, toen hij zich in zijn verwachtingen 124

bedrogen zag. Reykjavík was geen kleine boerengemeenschap uit de ‘saga’-tijd meer, maar 

een kleine, ‘aufstrebende’ stad met veel van de voorzieningen en eigenschappen van de 

westerse wereld die de cultuur-pessimistische IJslandganger in zijn reis juist trachtte te 

ontvluchten. De stad werd over het algemeen als ‘ongezond’ en ‘lelijk’ (“Wellblech 

aufgenagelt an den Wänden, Wellblech auf den Dächern, Wellblech an den Mauern. Alles 

Wellblech der Welt scheint sich hier ein Stelldichein gegeben zu haben.” ) ervaren. 125

Bovendien was ze veel te modern en ‘uneigenartig’ om het IJsland van de sagen eer aan te 

kunnen doen; “Geschäftsauslage neben Modeauslage, vorherrschend letzter Pariser Schick 

und japanischer Kitsch. Auto hinter Auto und an der Straßß-enkreuzung sogar ein 

Verkehrsschutzmann. Die Menschen ganz modern gekleidet, viele zu modern, Damen wie 

wandelnde Ölgemälde, aber auch Frauen in der würdigen schwarzen Tracht, ein Stücklein 

echtes Island. Auffallend sind die älteren Frauen, die in Tracht sehr aufrecht und stolz 

dahinschreiten. Abends steigert sich der Verkehr auf der lichtüberfluteten Hauptstraßße zum 

Gedränge. In den Gaststätten herrscht reges Leben, besonders in den Kaffeehäusern, denn in 

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 124.122

 Idem.123

 Adrian Mohr in zijn Was ich in Island sah, Plaudereien vom Polarkreis (Berlijn 1925) geciteerd door 124

Michael J. Dremel en Karl Wiktorin, Islandreisen aus alten Reiseberichten (band 1; 1918-1939) 27.

 Werner Kollath, Island und seine Probleme. Eine hygienische Studie über den Einflußß der Umwelt (Berlijn 125

1937), geciteerd door Dremel en Wiktorin (zie boven) 30.
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Island ist der Kaffee ebenso beliebt wie billig. Aber überall europäische Sitte, nichts, aber gar 

nichts Eigenartiges.”  126

 Na de ‘teleurstelling’ van Reykjavík en haar mistroostige omgeving verlangden de 

meeste bezoekers naar het échte IJsland, het woeste IJsland van de geisers en watervallen. De 

indrukken die de geisers op hun bezoekers achterlieten liepen sterk uiteen, van teleurstellend 

(bijvoorbeeld omdat er geen eruptie plaats vond (zoals voor Heinrich Pudor )) tot grandioos 127

in de pathetische en wild-enthousiaste beschrijving van Hugo Scholz, die sprak over een 

“urgewaltige Kraft”, waar de oude Germanen voor gebeefd moesten hebben als ware het een 

geweldige god.  128

 Het nabij gelegen Þingvellir, de grootse door rotswanden omgeven vlakte waar sinds 

930 jaarlijks het legendarische en vrijwel in alle sagen voorkomende IJslandse parlement (de 

Alþing) samenkwam, oefende een gigantische aantrekkingskracht uit op de romantische saga-

liefhebber. Ook Scholz liet zich, niet geheel onverwacht op uiterst hoogdravende wijze, 

volledig door de omgeving en zijn fantasie meeslepen; “Lange blieben wir auf der geweihten 

Stätte. Alles ist wie getränkt von dem alten starken Geiste und wir sogen ihn in uns ein, denn 

hier zu weilen war ja unser Traum gewesen. Und wir steckten uns die Taschen voll Steine und 

blühendes Heidekraut und ich selbst hob ein Handvoll Erde aus und barg sie in ein Säcklein 

-isländische Erde- von der Stätte des ältesten germanischen Volkstages.”  129

 Over de IJslanders oordeelden de IJsland-gangers over het algemeen positief. De 

IJslanders waren behulpzaam, sympathiek, eerlijk, geleerd, maar ook onbeschoft en 

ongezond. Het door de völkische en nationaal-socialistische Duitsers zo vereerde 

‘Bauerntum’-ethos leek op de moderne IJslander niet van toepassing te zijn; “Bauer ist er 

eigentlich nicht; es gibt in Island nichts zu bauen, da Getreide, Klee und ähnliches nicht reif 

werden würde.”   130

 Hugo Scholz, Mein Islandfahrt (Braunau 1936) geciteerd door Dremel en Wiktorin (zie boven) 31. Scholz 126

stak zijn nationaal-socialistische sympatieën niet onder stoelen of banken. 

 Heinrich Pudor, Nordland-Fahrten (Dresden 1923) geciteerd door Dremel en Wiktorin (zie boven) 83-84.127

 Hugo Scholz, Mein Islandfahrt (Braunau 1936) geciteerd door Dremel en Wiktorin (zie boven) 84-85.128

 Idem, 81.129

 Adrian Mohr (1925) geciteerd door Dremel en Wiktorin (zie boven) 50-51.130
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 Wat er met de heldhaftige Vikingen van weleer gebeurd was bleef ook een raadsel; de 

continu verkouden IJslanders leken zich in weinig te kunnen meten met hun heroïsche 

voorouders. Tussen de regels door lijkt er in sommige berichten een soort (ditmaal niet zozeer 

raciale) degeneratie-theorie door te klinken. De IJslanders maakten te veel gebruik van de 

heet-water-bronnen die hun land rijk is, verwarmden hun huizen zelfs in de zomer, en werden 

daardoor zwak, kregen last van “Islandschnupfen” en chronische verkoudheid.  De 131

geothermische rijkdommen van IJsland hadden het strijdlustige karakter van de ‘nordische’ 

Viking-kolonisten de das omgedaan! 

 Toch was de Viking-geest niet helemaal verloren gegaan; in sommige gevallen had 

deze gewoon een modernere vorm aangenomen. Zo noemde Kollath de “Seefahrerkühnheit 

der Wikinger”, die in de IJslandse vaardigheid zich per auto door het woeste en 

ontoegankelijke landschap van het eiland te maneuvreren een nieuwe gedaante aangenomen 

had.  Verder wist Erich Dautert te vertellen dat het altruïsme en de gastvrijheid van de 132

IJslanders eveneens op de Vikingen terug te voeren was; “Schon die alten Wikinger waren 

dahinter gekommen, daßß Geben glückbringender und ehrenvoller sei als Empfangen, und 

das schon lange bevor das Christentum zu ihnen gedrungen war.”  In alle kritiek die op de 133

teloorgang van IJslandse mannelijkheid geleverd werd, lijken alle reisberichten het met elkaar 

en Diederichs eens te zijn, dat het vrouwelijke schoon op IJsland nergens onder te lijden had 

gehad en van uitzonderlijke kwaliteit was.  134

4. Occultisme en Welteislehre 

Tijdens de Neurenberger processen (1945-’46) gaf Airey Neave, een van de Britse aanklagers, 

te kennen in de rechtszaal niet op de occulte en mythologische achtergronden van het 

nationaal-socialistische gedachtegoed in te willen gaan, omdat de verdediging die wel eens 

 Vooral Kollath (zie noot 92) beklaagde zich over de onuitstaanbare hitte in de IJslandse huizen (Dremel en 131

Wiktorin 31-32).

 Idem, Dremel en Wiktorin 70.132

 Erich Dautert, Islandfahrt. Felsen, Fischer und Vulkane (1939) geciteerd door Dremel en Wiktorin (zie 133

boven) 73.

 Dit blijkt uit tal van toespelingen, o.a. van Heinrich Pudor (1925; “Selbst unter diesen Waschfrauen fielen 134

mir die vielen hübschen Gesichter auf.”), Dremel en Wiktorin 31.
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aan zou kunnen grijpen om haar cliënten ‘geestesziek’ te laten verklaren.  Om de nazi’s de 135

straf te kunnen geven die ze verdienden moesten de (gedeeltelijk) occulte wortels van het 

regime buiten beschouwing gelaten worden. Dit is niet de plek om uitgebreid op deze 

‘geesteszieke’ dimensie van het nationaal-socialisme in te gaan. Alleen die elementen van de 

esoterische en occulte traditie die (naast de reeds behandelde Germanistieke en culturele 

tendensen) een voedingsbodem voor de latere IJsland-belangstelling in het Derde Rijk 

vormden zullen hier kort belicht worden. 

 Belangrijk voor het ontstaan van het nationaal-socialistische Ariër-begrip was in de 

eerste plaats Helena Petrovna Blavatsky’s  occulte geschiedenis van de ontwikkeling van de 

mens, zoals opgesteld in haar levenswerk The Secret Doctrine (1888), waarmee ze het 

fundament van de Theosofie legde. Het begrip ‘Ariër’, dat voorheen aan de Indo-

Germanistieke taalwetenschappen voorbehouden was, kreeg hier zijn spirituele lading.  Het 136

Arische ras vormde volgens Blavatsky het vijfde van de in totaal zeven wortelrassen van de 

huidige kosmische cyclus, en zou de vernieuwing en het herstel van de spirituele puurheid die 

het eerste wortelras bezeten had tot vervulling moeten gaan brengen. Het symbool dat 

onlosmakelijk met de lotsbestemming van dit ras verbonden was, was het hakenkruis, 

symbool van vernieuwing. Het was de Oostenrijkse mysticus Guido von List die hier het idee 

van Germaanse superioriteit aan vast knoopte. Volgens hem had geen ander ras ter wereld nog 

zoveel Arisch bloed in zijn aderen als het Germaanse, en het sprak daarom voor zich dat het 

de (Ario-)Germanen waren die het voortouw moesten nemen in het vernieuwingsproces van 

de mensheid.  Von Lists ‘Ariosofie’ genoot enige populariteit in alle lagen van de bevolking; 137

Duitse generaals liepen weg met zijn ideeën en een enkeling onder de gewone soldaten in de 

loopgraven van de Eerste Wereldoorlog geloofde dat na dit conflict het veld geruimd zou zijn 

voor een Arisch millennium, en droeg door von List voorgeschreven runen-amuletten om de 

strijd te kunnen doorstaan. 

 Voor zowel von List als Blavatsky speelde Herodotes’ verhaal over de Hyperboreanen, 

een mythisch ras dat in het hoge noorden leefde, een grote rol. De Hyperboreanen woonden in 

 Michael Bentine, The Door Marked Summer (Londen, Toronto, Sydney en New York 1981) 291, geciteerd 135

door Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne; Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und 
rechter Esoterik (Freiburg, Basel en Wenen 1999) 142.

 Redactie Lexicon Rechtsextremismus, http://lexicon.idgr.de/a/a_r/arier/arier.php (laatste update: 4-3-2000).136

 Idem.137

 35



“het noordelijke lievelingsland van Apollo, waar de zon nooit onderging.”  Omdat de aardas 138

duizenden jaren geleden anders stond dan nu, zou dit gebied continu door de zon beschenen 

zijn geweest. Pas door toedoen van de zogenaamde ‘Fimbularwinter’ en andere ecologische 

catastrofen (allen beschreven in de letterlijk te interpreteren Edda en zondvloed-vertellingen) 

werden deze Ariërs gedwongen richting het zuiden (Europa) te trekken, waarbij ze hun 

‘Armanen’ (Arische priesterklasse) -wijsheid met zich meenamen. Hier begon de raciale 

degeneratie, die nu, aan de vooravond van een nieuw Arisch millennium, teruggedraaid moest 

worden.  139

 Fantasieën over een Arisch oerparadijs in het ijzige noorden, dat tegenwicht moest 

bieden aan het Romaans-Semitische zuiden, en de Germaanse volkeren hier tegenover een 

eigen identiteit en superioriteitsgevoel moest verschaffen, klonk ook door in de wetenschap 

van de vroege twintigste eeuw. Hanns Hörbiger, een Oostenrijkse ingenieur, zette in 1913 zijn 

‘Welteislehre’ (ook wel ‘Glazialkosmogonie’ genoemd) op papier. Volgens deze ingewikkelde 

(door de serieuze wetenschap nooit serieus genomen ) leer vormde ijs het basiselement van 140

het universum, en waren alle hemellichamen en de melkweg ontstaan door gigantische 

botsingen tussen ijs- en vuurlichamen.  Zowel de ‘Eismilchweg’ als ook onze maan bestond 141

volgens deze leer uit ijs. De aarde had al meerdere manen gehad, die allen met de aarde in 

botsing gekomen waren; een mogelijke verklaring voor de mythische catastrofen uit de Edda 

en andere overleveringen (ondermeer over de zondvloed). 

 De idee dat het heelal en de wereld ontstaan zouden zijn uit een explosief 

samenkomen van ijs en vuur kon door lezing van de Edda, bron van millennia-oude 

overgeleverde Arische kennis, onderbouwd worden; “Von den Zeiten vor Schöpfung der Welt, 

von den Riesen Ymir, aus dessen Schädel die Götter den Himmel bauten, von Sintflut, 

Erdenschöpfung und Paradies und vom Ende aller Dinge, dem furchtbaren Sintbrand und 

 Guido von List, Herodotes citerend, in Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne 36-37.138

 Idem, 37.139

 Hörbiger was er trots op dat hij zijn theorieën nooit wiskundig onderbouwde, omdat wiskunde ‘misleidend’ 140

van aard zou zijn. Zie Heather Pringle, The Master Plan; Himmler’s scholars and the holocaust (Londen 2006) 
179.

 Redactie Geschichte und Chronologie, op http://www.jesus1053.com/l2-wahl/l2-katastrophen/wel.html 141

(laatst gewijzigd: 2006).
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Kampf der Götter mit den Mächten der Finsternis erzählt uns die Edda.”  Hiermee was de 142

Germaanse oudheid opgewaardeerd en tegenover het rationalistische ‘joodse’ wereldbeeld in 

stelling gebracht. De Welteislehre vond daarom vooral gehoor onder antisemieten en werd in 

de loop van de jaren twintig en dertig tegen joodse wetenschappers als Albert Einstein (de 

‘joodse’ relativiteitstheorie was immers in tegenspraak met de ‘Germaanse’ Welteislehre) 

gebruikt. Als ijs het universele oerelement was, betekende dat automatisch dat het ijzige 

noorden en de daaraan ontsproten mensheid  ‘oorspronkelijker’ waren dan het zuiden en 143

zijn cultuur. Om die reden plaatste Himmler Hörbiger in het korte rijtje van grootste 

wetenschappers aller tijden.  Enkele leden van het ‘Ahnenerbe’-onderzoeksinstituut van de 144

SS hadden zich actief met de verdediging en onderbouwing van de Welteislehre 

beziggehouden. Zo ook Edmund Kiß, die in 1933 zijn grotesk getitelde boek Die oft 

verlästerte, von vielen gepriesene, von manchen schon vernichtete, aber zäh und kampfbereit 

weiterlebende Welteislehre, allen Gelehrten und Ungelehrten, vorzüglich aber unbefangenen 

und jugendlichen Gemütern, so diesen Wahnsinn selbst verdammen wollen, oder aber diese 

neue Offenbarung ehrfürchtig und dankbar in sich aufzunehmen trachten, nach Hanns 

Hörbigers Lehre dargestellt uitbracht.  145

 In de geest van von List en Hörbiger vond er een verheerlijking van het noorden 

plaats. Ook het romantische ‘Thule’-begrip kreeg hierdoor een nieuwe, meer radicale lading. 

Waar Thule (het mythische oerland van de Ariërs dat waarschijnlijk bij een van de door 

Hörbiger beschreven catastrofen ten onder gegaan was) geografisch gepositioneerd moest 

worden, was niet duidelijk. Maar dát Thule (dat alle klassieke culturen van het zuiden in 

ontwikkeling en wijsheid naar de kroon stak) bestaan had, stond voor Ariosofisch 

georiënteerde nationalisten buiten kijf. In de IJslandse overlevering, die in de kern veel verder 

 Georg Hinzpeter, Urwissen von Kosmos und Erde; Die Grundlagen der Mythologie im Licht der Welteislehre 142

(Leipzig 1928) 1.

 Antieke ideeën over Scandinavië als ‘vagina nationes’ (‘schoot der volkeren’) leefden in dit verband weer op. 143

Zie o.a. Georg Biedenkapp, Der Nordpol als Völkerheimat (Jena 1906).

 Zie over de rol van Hörbiger’s Welteislehre in nazi-Duitsland vooral Brigitte Nagel, Die Welteislehre; Ihre 144

Geschichte und ihre Rolle im “Dritten Reich” (Berlin - Diepholz 1991).

 Meer over Edmund Kißß en het ‘Ahnenerbe’-instituut in hoofdstuk 3.2.145
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terug te voeren was dan tot dan toe gedacht, lag de grootste bron van kennis over deze 

millennia oude cultuur beslagen.  146

 Onder invloed van Jörg Lanz von Liebenfels, de afvallige cisterciënzer monnik die na 

von Lists dood in 1919 de belangrijkste esoterische persoonlijkheid in Duitsland en 

Oostenrijk werd, radicaliseerde dit gedachtegoed. De Atlanteanen (het vierde oerras van de 

schepping) hadden zich volgens hem opgesplitst in een zuivere en een bestiale tak. Na 

duizenden jaren hadden de godenmensen (het vijfde stamras) zich met dieren voortgeplant, 

waardoor verval en verlies van de occulte krachten was opgetreden. Alleen de oude 

Germaanse stammen hadden door middel van strenge rassenwetten (die door het christendom 

waren afgeschaft) veel van het zuivere bloed weten te bewaren. Zijn oproep deze 

rassenwetten opnieuw in te voeren droeg hij uit in zijn in 1905 opgerichte tijdschrift Ostara, 

dat vooral onder jongelingen (als Hitler en Himmler) gretig aftrek vond.  147

 In dit Ario-Germaanse discours werd het ontsluieren van de runen-mysteriën van het 

hoge noorden een bezigheid van het hoogste, welhaast religieus belang. Daartoe richtte 

Rudolf John Gorsleben, die geloofde dat God enkel in het bloed te vinden is,  in 1925 het 148

‘Edda-genootschap’ op. De Münchense loge van dit op vrijmetselaarspraktijken geënte 

genootschap werd geleid door de mysticus en avonturier Rudolf von Sebottendorff en 

verwierf onder de naam ‘Thule-genootschap’ grote bekendheid. Het was von Sebottendorff 

die het mythische Thule op IJsland, het laatste toevluchtsoord voor niet tot het christendom 

bekeerde Germanen situeerde. Daar werden de ‘sagen van de Edda’ levend gehouden, 

waardoor een herstel van de Germaanse religie mogelijk was.  Thule was in zijn ogen een 149

laatste overblijfsel van Atlantis en het land van de Hyperboreanen, en was sterk verbonden 

met zijn geloof in het goddelijke Arische ras, dat zo’n zesduizend jaar geleden vanaf een groot 

eiland in het noorden de hele wereld veroverd en de grote culturen van de oudheid gesticht 

had. Stonehenge, Mycene, Palestina, India en Perzië; allen hadden ze hun eeuwenoude cultuur 

 Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne 46.146

 Zie ook Wilfried Daim, Der Mann der Hitler die Ideen gab (München 1958).147

 Michael Hesemann, Hitlers Religion (München 2004), Nederlandse vertaling (Hitlers Religie, Soesterberg 148

2007) 110.

 Idem, 140.149
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aan de ‘Duitse stammen’ te danken. Hetgeen de Duitsers later van de oriënt terugkregen, had 

het oosten in de eerste plaats van hen ontvangen.  150

 Maar het Thule-genootschap was meer dan een verzameling teruggetrokken 

aanhangers van iets dat zich het beste als ‘gnostisch Wodanisme’  laat beschrijven. Al snel 151

verwierf het genootschap een sterk aristocratisch getinte politieke kleur, die fel tegen de 

socialistische tendensen van die tijd gekant was. Bij het uitbreken van de revolutie van 1918 

begon von Sebottendorff met het groots inslaan van wapens en ontstond er een ‘knokploeg’ 

van reactionaire en nationalistische vrijwilligers van verschillende gading, die zich in de 

gelederen van het militante Thule-genootschap samenvoegden. De verspreiding en 

bevordering van de cultuur van het Germaanse ras werd zo verbonden en gelijkgesteld aan de 

strijd tegen het communisme en het ‘internationale’ jodendom.  

“Thule ist nicht Vergangenheit, Thule ist die ewige germanische Seele”  had 152

Diederichs reeds in een reclamefolder voor zijn Thule-reeks uit 1913 geopperd. Deze 

actualiserende invulling van het mysterieuze Thule-begrip  had nu een uitgesproken en niet 153

mis te verstane politieke dimensie gekregen, waar nationalisten en antisemieten in heel 

Duitsland en Oostenrijk zich toe aangetrokken voelden. Prominente officieren als Erich 

Ludendorff hadden zich openlijk tot het door von Sebottendorff en gelijkgezinden 

geventileerde gedachtegoed bekend, en ook prominente nazi’s als Dietrich Eckart, Alfred 

Rosenberg, Julius Streicher, Hans Frank en Rudolf Heßß stonden op de ledenlijst van het 

Thule-genootschap. Anton Drexler stond met zijn DAP in nauw contact met de vereniging, 

waardoor een ideologische kruisbestuiving tussen de latere NSDAP en het occulte denken van 

von Sebottendorff voor de hand ligt. De mythische en nationalistische opwaardering van het 

begrip ‘Thule’ in de late negentiende en vroege twintigste eeuw zou tot diep in het Derde Rijk 

door klinken.  154

 Idem, 141.150

 Idem, 142.151

 Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne; Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und 152

rechter Esoterik (Freiburg, Basel en Wenen 1999) 39.

 “The classical designation of the old Germanic North”, aldus Bernard Mees, Hitler and Germanentum 255, 153

in Journal of Contemporary History (39, 2004) 255-270.

 Zie voor een uitvoerigere beschouwing van de occulte bronnen van het nationaal-socialistische denken 154

Nicholas Goodrick-Clarke, Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Die Ariosophie in Österreich und 
Deutschland von 1890 - 1935 (Wiesbaden 2004).
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3. Het Derde Rijk en IJsland 

1. IJsland in nationaal-socialistisch perspectief 

In 1936, het jaar van de SS-Studienreise naar IJsland (zie hoofdstuk 4), brachten ook de twee 

bevriende Engelse schrijvers Wystan Hugh Auden en Louis MacNeice enige tijd op het eiland 

door. In de uiterst komische literaire neerslag van dit oponthoud, Letters from Iceland, wordt 

terloops een aantal ontmoetingen met Duitse nazi’s vermeld en geeft Auden zijn eigen kijk op 

de Duitse belangstelling voor IJsland: “The Nazis have a theory that Iceland is the cradle of 

the Germanic culture. Well, if they want a society like that of the sagas they are welcome to it. 

I love the sagas, but what a rotten society they describe, a society with only the gangster 

virtues.”  “Für uns Island ist das Land”  citeerde hij een “unknown Nazi”, die hij 155 156

waarschijnlijk in IJsland tegen het lijf gelopen was. 

 Zo simpel en eenduidig als deze observatie van buitenaf doet vermoeden was het 

nationaal-socialistische IJsland-beeld echter niet. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb laten 

zien, werden de verschillende Duitse visies op IJsland door tal van sterk uiteenlopende 

discoursen bepaald; voor een nationalistische Germanist speelde IJsland een heel andere rol 

dan voor een volgeling van Guido von List of Rudolf von Sebottendorff.  Dat betekent ook, 157

dat niet iedereen die zich binnen het nationaal-socialistische kader over IJsland uitliet daar 

even positief over was. In het Arische discours, van waaruit de hele geschiedenis herschreven 

moest worden, werd IJsland dan ook lang niet altijd als “cradle of the Germanic culture” 

neergezet. Het Germaanse gehalte van de IJslanders werd soms zelfs regelrecht in twijfel 

getrokken. Zo besteedde Ulrich Noack in zijn Geschichte der nordischen Völker maar weinig 

ruimte aan het eiland, waarover hij het volgende zei: “Natürlich ist durch die keltischen 

Einwanderer auch ein starker nichtnordischer Rasseneinschlag nach Island gekommen. Das 

geschah aber nicht nur durch die Zuwanderung keltischer Gruppen, sondern auch dadurch, 

daß seit Urzeiten gerade in Westnorwegen  ein kurzkopfiger und schwarzhaariger 158

 W.H. Auden en Louis MacNeice, Letters from Iceland (Londen 1937; druk van 1967) 117.155

 Idem, 59.156

 Wat overigens niet wil zeggen dat er geen wisselwerking of contact tussen deze twee werelden bestond. Van 157

enkele Germanisten is bekend dat zij een grote belangstelling voor het occulte koesterden, en beide gebieden 
waren uiterst ontvankelijk voor een op racistische leest geschoeid nationalisme.

 Het stamgebied van de meeste Vikingen die IJsland vanaf ca 860 gingen koloniseren.158
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Bevölkerungsanteil gelebt hat.”  Niet alleen de onderste lagen van de IJslandse bevolking, 159

maar zelfs de “Landnámamänner” (de Viking-veroveraars van IJsland) en grote helden als 

Egill Skalagrimsson hadden volgens de overlevering zwart haar gehad. Het eindoordeel over 

IJsland bleef echter overwegend positief: “Seinem ganzen Wesen nach wurde jedoch das 

isländische Gemeinwesen ein rein nordisch-heidnisches.”  160

 Via Nietzsche, Wagner, Lagarde en Chamberlain was het idee van de Germaan als 

Ariër en superieur aan alle andere volkeren het völkische gedachtengoed binnengestroomd en 

(ondanks tegengeluiden van onder andere Goebbels en de gebroeders Strasser) nationaal-

socialistisch gemeengoed geworden. De ‘nordische’ theorieën van Herder werden aan een 

‘biologisch-deterministische’ omduiding onderworpen,  en de ‘nordische’ mens werd object 161

van verering.  Volkeren werden op hun ‘nordische’ gehalte beoordeeld,  waarbij allerlei 162 163

verschillende eigenschappen (zoals taal, fysieke kenmerken en politieke kleur) van het 

betreffende volk en zijn geschiedenis op geheel subjectieve wijze belicht werden. Het ‘blonde 

Bestie’-citaat van Nietzsche werd door Hitler opgepakt en in zijn versie van het Übermensch-

ideaal uitgewerkt; “Schmerzen muß sie (= de Duitse jeugd) ertragen. Es darf nichts 

Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier muß erst wieder aus ihren 

Augen blitzen.”  Het leggen van een connectie met de moraal van de onverschrokken en 164

‘zuiver-Germaanse’ helden van de IJslandse sagen leek voor de hand te liggen. 

 Toch heeft Hitler het zelf (net als Nietzsche) nagelaten die stap ooit te maken. In 

tegenstelling tot Himmler zag Hitler de antieke culturen van het zuiden (vooral Griekenland) 

als de ultieme manifestaties van Arische superioriteit, en deed hij in besloten kring lacherig 

 Ulrich Noack, Geschichte der nordischen Völker band 1; Nordische Frühgeschichte und Wikingerzeit 159

(München en Berlijn 1941) 194-195.

 Idem.160

 O.a. door Hans Dahmen. Zie Christa Kamenetsky, Herder und der Mythos des Nordens 38, in Revue de 161

Littérature comparée (1973, vol. 47 aflevering 1) 39.

 Zie o.a. Hans Burkhardt, Die seelischen Anlagen des nordischen Menschen (Berlijn en Leipzig 1941). 162

Nibelungen-Verlag, de uitgever van dit boek, was door het ministerie van propaganda opgezet als huis-uitgeverij 
van de ‘Antikomintern’. 

 Sommige noordelijke landen, als het van oorsprong Keltische Schotland, werden door de invallen en 163

langdurige invloed van de Vikingen opgewaardeerd; de Vikingen als ‘germaniserend’ element. Zie Hermann 
Baltzer, Rasse und Kultur; ein Gang durch die Weltgeschichte (Weimar, geen jaartal) 198.

 Opgetekend door Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler (Zürich 1940) 237.164
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over de Germanomanie van Himmler en de zijnen.  Ook Rosenberg, Hitlers germanofiele 165

partij-ideoloog, kreeg het in Hitlers privé-kring zwaar te verduren. Hitler noemde zijn Mythus 

des 20. Jahrhunderts een onzinnig boek dat door niemand begrepen werd en geschreven was 

door een kleingeestige Baltische Duitser die veel te ingewikkeld nadacht.  Het beloofde land 166

van de Ariërs lag volgens hem zeker niet in het koude, vochtige en donkere noorden met zijn 

onaanzienlijke houten huisjes.  Hitler zag zichzelf als architect, en richtte zijn blik dus liever 167

op de grootse voortbrengselen van de zuidelijke culturen. Toch speelde het noorden ook in 

zíjn denken een bijzondere rol. Volgens Hitler hadden de Ariërs, die later verantwoordelijk 

zouden worden voor het stichten van de Griekse en Romeinse culturen, zich in de oertijd in de 

“Eiswüsten” van het hoge noorden door middel van “Rassenreinsucht” in hoog tempo tot 

super-mensen ontwikkeld.  Deze “Lichtbringer” uit het noorden zouden van reusachtige 168

omvang geweest zijn; een verklaring voor de vele reuzen-verhalen in de Edda en in de 

overleveringen van de zuidelijke landen die door de Ariërs veroverd werden.   169

 Het hakenkruis, dat sinds Blavatsky als met het noodlot der Ariërs verbonden gezien 

werd, was volgens Hitler een noordelijk symbool par excellence. Dit symbool zou uit een 

oeroude, in het noorden ontstane zon-vererende licht-religie voortgekomen zijn. Het 

hakenkruis staat voor de zon, het “Sonnenrad”, en suggereert met zijn draaiende vorm een 

dynamische, aan het firmament rollende beweging, vergelijkbaar met het idee van Apollo, de 

zonnegod, die in zijn zonne-wagen rond de wereld rijdt. Dit idee, van de zon als rond de 

wereld rijdende wagen kon volgens Hitler alleen in het noorden ontstaan zijn, want “(n)ur 

dort rollt die Sonne am Kreis des Horizonts entlang.”  Daarmee achtte hij de noordelijke 170

oorsprong van de Ariërs bewezen. Hitler’s beeld van het noorden was dus sterk occult van 

 Voor een heldere analyse van Hitler’s ambivalente en complexe houding ten opzichte van ‘Germanentum’, 165

zie Bernard Mees, Hitler and Germanentum.

 Zie Skúli Sæland, Eru til ritaðar heimildir um að Hitler hafi sagt að Ísland væri hið fullkomna land? (6 april 166

2005, artikel te lezen op de website van ‘Vísindavefurinn’; http://visindavefur.hi.is/?id=4872. (Laatst gewijzigd: 
28 juni 2007)). De titel in vraagvorm betekent: ‘Bestaan er geschreven documenten om vast te stellen of Hitler 
IJsland het perfecte land genoemd heeft of niet?’

 Idem.167

 Hitler tijdens een toespraak van 13 augustus 1920 in München, geciteerd door Rüdiger Sünner, Schwarze 168

Sonne; Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik (Freiburg, Basel 
en Wenen 1999) 56.

 Rüdiger Sünner (zie boven) 58.169

 Idem. 58.170
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aard en had weinig op met de sagen over de Vikingen die in de loop van de negende eeuw 

IJsland gingen bewonen; die waren niet ‘vorgeschichtlich’ genoeg. Hitlers wereldbeeld was 

een abstract systeem dat (zoals een religie) niet door archeologische of geschiedkundige 

observaties weerlegd of bewezen kon worden. 

 Dat Hitler in besloten kring lacherig deed over Himmlers en Rosenbergs Germanofiele 

neigingen, weerhield hem er niet van in opruiende redevoeringen veel plaats in te ruimen voor 

het populaire Germanen-ethos. In het begin rechtvaardigde hij zijn strategische politiek nog 

aan de hand van het nationale zelfbestemmingsrecht, maar naarmate zijn plannen voor Europa 

zich verder ontvouwden werd deze rechtvaardiging vervangen door de agressieve eis van 

Duits ‘Lebensraum’, waarbij het verschil tussen ‘Duits’ en Germaans een ondergeschikte rol 

speelde; “Jetzt zählten nur noch die ‘biologische Substanz des germanischen Raumes’ und die 

Abwehr ihrer Bedrohung durch die ‘Fremdvölkischen.’”  De bijval was enorm toen Hitler 171

zijn toespraak op de Neurenberger partijdag van 13 september 1937 besloot met de woorden: 

“Die deutsche Nation hat doch bekommen ihr germanisches Reich.”  172

 Over IJsland heeft Hitler zich waarschijnlijk alleen in strategische zin uitgelaten. 

Walther Warlimont gaf de geallieerden door wie hij na de oorlog ondervraagd werd te kennen, 

dat Hitler IJsland eigenlijk nog vóór Noorwegen had willen aanvallen. Toen de Engelsen 

IJsland in 1941 innamen, was hij furieus geweest. Hij had het strategisch gelegen eiland 

willen benutten als luchtbasis en bevoorradingsplek voor zijn onderzeeërs. Toen hij, na de 

Britse invasie, IJsland alsnog in wilde palmen, wisten Raeder en Göring hem daarvan af te 

brengen door hem ervan te overtuigen dat het eiland te moeilijk te handhaven zou zijn.  Er 173

is geen reden om aan te nemen dat er aan deze wens om IJsland in te palmen ideologische 

overwegingen ten grondslag lagen. 

 IJsland werd niet zozeer als “cradle of the Germanic culture”, maar eerder als een 

“racial icebox”  waarin de puurste lijnen van het ‘nordische’ bloed en de rijkste erfenis van 174

 Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches 133.171

 Geciteerd door idem, 133.172

 Skúli Sæland, Eru til ritaðar heimildir um að Hitler hafi sagt að Ísland væri hið fullkomna land? 173

 Heather Pringle, The Master Plan; Himmler’s scholars and the holocaust (Londen 2006) 187.174
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de oude Germaanse traditie gepreserveerd waren gezien.  Die traditie stond in het Derde 175

Rijk in hoog aanzien. De saga-helden voldeden volledig aan het ‘bäuerliche’ ideaal van de 

nazi’s en de Edda, de Ilias van het noorden,  gold als ijkpunt voor al wat Germaans was. 176

Hier was precies die moraal te vinden, die de oorlogszuchtige nazi’s onder het Duitse volk 

wilden verspreiden. Een nieuwe ‘schaamte-cultuur’ moest de afgedankte, humanistisch-

christelijke ‘schuld-cultuur’ aflossen, Europa regenereren, en waarden als ‘trouw’ en 

‘eer’ (zoals uit het SS-devies “Meine Ehre heißt Treue!” op te maken valt) tot het hoogste 

goed verheffen. De roem die in een heldhaftige dood te halen was was eeuwig en werd door 

niets overtroffen. Om dit de aanstormende generatie Duitse ‘Übermenschen’ in te prenten, 

werd op de ‘NSDAP-Ordensburgen’ en ‘SS-Junkerschulen’ meestal een strofe uit het 

IJslandse Hávasmál (‘Lied van de Hoge’) uit de Edda aangehaald: “Besitz stirbt, Sippen 

sterben.- Du selbst stirbst wie sie; - Eins weiß ich, das ewig lebt: - Des Toten Tatenruhm.”  177

 In het Derde Rijk werd de reeds besproken nationalistisch-verheerlijkende trend in de 

Germanistiek geradicaliseerd en van een nog sterkere ideologische lading voorzien. Nadat het 

duidelijk geworden was dat het ‘nordische’ denken met het nationaal-socialistische 

gedachtengoed vervlochten moest worden  verkreeg deze trend een monopolie-positie 178

binnen het Duitse academische leersysteem; de Germanistiek werd tot 

‘Weltanschauungsdisziplin’  bevorderd. Het nationaal-socialisme moest door de oud-179

IJslandse overleveringen niet ondermijnd, en vanuit een ideologische lezing van de sagen 

zelfs als voortvloeiend uit de Germaanse volksaard voorgesteld kunnen worden. Hieruit 

bestond de taak van Germanisten en Scandinavisten in het Derde Rijk. Het moge duidelijk 

zijn dat, hoewel aangepast aan de nieuwe politieke situatie, dit ideologische discours binnen 

 Idem. Of IJsland daadwerkelijk als het land met het zuiverste Germaanse bloed gezien werd, zoals Pringle 175

beweert, is omstreden en naar mijn mening niet helemaal correct (zie o.a. noot 133). Vanuit cultureel oogpunt 
was het IJsland echter weldegelijk gelukt als beste de zuiver-Germaanse identiteit te bewaren.

 Gerd Simon en Hans Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  3. Hermann Göring noemde 176

zijn enige dochtertje naar dit mythologische hoogtepunt in de IJslandse literatuur.

 Uit de Hávasmál, op gedramatiseerde en manipulatieve wijze vertaald door Felix Genzmer. Geciteerd door 177

Julia Zernack, Geschichten aus Thule 365. Zie ook Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne 121.

 Dit was geenszins van het begin af aan duidelijk of vanzelfsprekend; zie Seppo Kuusisto, Alfred Rosenberg 178

in der nationalsozialistischen Aussenpolitik 1933-1939 (Helsinki 1984) 295.

 Julia Zernack in Zernack en Klaus von See (e.a.), Germanistik und Politik in der Zeit des 179

Nationalsozialismus (Heidelberg 2004) 117.
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de Germanistiek allerminst iets totaal nieuws was, dat met het aantreden van de nazi’s als het 

ware uit de lucht zou zijn komen vallen.  180

 De nationaal-socialistische ideologie werd, onder andere door geleerden als Kurt 

Holler, die in 1941 zijn boek Rassenpflege im germanischen Freibauerntum  uitbracht, op 181

de Germaanse oudheid terug geprojecteerd. Uit de IJslandse sagen (vooral die over Ísleifur 

Gissurarson, de eerste bisschop van IJsland) dacht Holler op te kunnen maken dat de 

partnerkeuze toentertijd veel meer op basis van raciale dan materiële overwegingen 

voltrokken werd; Ísleifurs vrouw wilde dat haar toekomstige zoon door niemand in IJsland 

overtroffen zou worden en had daarom voor Ísleifur gekozen, omdat hij het beste genetische 

materiaal (maar niet de grootste rijkdom) bezeten zou hebben.  ‘De Germaan’ was dus een 182

van oudsher niet materialistisch ingesteld mensentype, dat ‘Rassenpflege’ altijd al hoog in het 

vaandel had staan. Het nationaal-socialisme was daarom niet iets ‘nieuws’, maar veeleer een 

herleving van het oude, het fundamentele; een “nordische Wiedergeburt.”  Om deze 183

‘Wiedergeburt’ te kunnen bewerkstelligen was het volgens de Scandinavist Bernhard Kummer 

van het grootste belang te weten “was an unserer Geschichte aus dem eigenen Erbe stammte 

und was neuer Gewinn oder Import war.” Voor het maken van dat onderscheid was de oud-

IJslandse erfenis volgens hem onontbeerlijk; daaraan moest alles gemeten worden.  184

 Een belangrijk onderdeel van dit project was het afkraken van het (als zuidelijk 

ervaren) humanistische denksysteem, waar het Germaanse erfgoed tegenover werd gesteld.  185

Gesteund door Germanisten als Konstantin Reichardt kon de nationaal-socialistische 

lerarenbond in 1933 al oproepen de literatuur van de oude Grieken en Romeinen ten gunste 

van de Germaanse mythologie en sagen uit het onderwijsprogram te schrappen: “Trotz vieler 

 Zoals uit behandeling van deze stof door Maria Winkler en Anne Heinrichs opgemaakt zou kunnen worden. 180

Julia Zernack neemt hier tegen stevig stelling; zie Julie Zernack, Geschichten aus Thule 6-7.

 Verlag Blut und Boden, Goslar 1941.181

 Idem, 200-201.182

 Een term die veel door de partij-ideoloog Rosenberg gebezigd werd. Zie o.a. Seppo Kuusisto, Alfred 183

Rosenberg in der nationalsozialistischen Aussenpolitik 297.

 Kummer in het artikel Alt-Island im Bildungsgut des jungen Deutschland in het Zeitschrift für deutsche 184

Bildung (10, 1934 blz. 9) besproken door Julia Zernack, Geschichten aus Thule 53.

 Polarisering speelde een grote rol in de beeldvorming van het ‘Germaanse’: zo werd in de loop van de jaren 185

’30 ook de zakelijke, onpathetische literaire stijl van de ‘Germaanse’ sagen uit IJsland steeds meer als goed Duits 
alternatief voor het ‘verachtelijke’ Franse naturalisme neergezet. Zie Zernack, Geschichten aus Thule 318.
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Bemühungen volksbewußter Gelehrter und Erzieher ist bis auf den heutigen Tag in den 

deutschen Schulen das ältere germanisch-deutsche Schrifttum samt dem verwandten 

nordischen Schriftgute fast völlig vernachlässigt worden zugunsten der Berichte und Sagen in 

den Büchern der Römer, Griechen, Hebräer, Israeliten und Juden. Mehr oder minder 

ausführlich wurden mitgeteilt oder gelesen die Schicksale von Zeus und Jupiter, Hera und 

Juno, Aphrodite und Venus, Ares und Mars, Hermes und Merkur u.a., kaum aber wurde 

Gründliches mitgeteilt über Odin-Wotan, Thor-Donar, über Balder, Loki, Hel, Freya-Frigg 

usw. Vom Olymp und Hades wissen deutsche Männer und Frauen mehr als von Niflheim, 

Muspelheim und der Weltesche Yggdrasil. Die Personen der südlichen Sagenwelt, wie 

Herakles, Theseus, Oedipus, Oddyseus (sic), Iphigenie, Hektor und Achilles sind allenthalben 

vertrauter als die germanisch-nordischen Helden Egil, Njal und Grettir, als Snorri, Gisli, 

Hakon, Harald und Sverrir (…)”  Het leeuwedeel van de genoemde ‘Germaanse’ helden was 186

van IJslandse komaf, en het spreekt dan ook voor zich dat de IJslandse erfenis een (vanuit 

geografisch oogpunt) buiten-proportioneel grote rol zou gaan spelen in de verdere Germaanse 

bewustwording van Duitsland. 

 Naast ‘Rassenpflege’ dacht men nog een andere typisch Germaanse eigenschap uit de 

verhalen over de vroegste geschiedenis van IJsland te kunnen destilleren; de drang naar en 

verovering van ‘Lebensraum’. De Vikingen werden neergezet als een ‘Volk ohne Raum’, dat 

noodgedwongen uit zijn voegen brak en naar het zuiden en westen trok om daar nieuwe 

leefruimte te verwerven. De verovering van het onbewoonde IJsland door de uitgebroken 

Vikingen gold als schoolvoorbeeld voor dit oer-Germaanse fenomeen dat zich al vele malen 

eerder voorgedaan had, en ook nu, in de tijd van de Germaanse vernieuwing van Duitsland, 

een rol moest gaan spelen in de nationaal-socialistische herindeling van Europa.   187

 IJsland speelde om de boven aangehaalde redenen een bijzondere rol in het 

wereldbeeld van veel (maar niet alle!) nationaal-socialistische theoretici. Het eiland was door 

de verbinding met het “Altgermanische” gemythologiseerd geraakt en werd door sommigen 

als “Zuflucht und Seelenheimat der nordischen Rasse”  gezien. “Island ist uns heute mehr 188

 In het nationaal-socialistische tijdschrift voor leraren (Deutsches Bildungswesen) van oktober 1933 186

(245-246), aangehaald door Zernack, Geschichten aus Thule 58-59. 

 Zernack, Geschichten aus Thule 368.187

 Werner Kulz in Thule, een artikel voor het tijdschrift Sonne (12, 1935, blz. 146), aangehaald door Zernack 188

(zie boven) 70.
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als nur ein geographischer Begriff oder gar ein politisches Gebilde. Es ist uns Thule geworden 

in des Wortes größter und feierlicher Bedeutung.”  De nationaal-socialistische pedagoog 189

Krieck kwam zelfs met de volstrekt onzinnige stelling dat IJsland “durch Jahrhunderte ein 

Sammelbecken gesamtgermanischer Tradition gewesen”  was. De Noorse nationaal-socialist 190

Hans S. Jacobsen schreef in zijn opzet Deutschland und der Norden in der Zukunft : “Mit 191

dem Erwachen des nordischen Rassengenius wurde Island immer mehr die heilige Insel des 

Nordens.”   192

Hoe ‘heilig’ IJsland echter ook mocht zijn, de gemiddelde Duitser moest er niet veel 

van hebben; “die deutsche Nation grifft nicht nach diesen Schätzen, und es ist kein 

Geheimnis, daß das gesegnete Jahr 1933 hier noch keine Besserung gebracht hat.”  Die 193

‘Besserung’ was voor het klaarstomen van het Duitse volk voor dat wat komen zou van het 

grootste belang, en vanaf 1938 vormden de IJslandse sagen een belangrijk onderdeel van de 

verplichte stof op Duitse scholen. 

 De uitbraak van de Tweede Wereldoorlog had een accentverschuiving in de Duitse 

receptie van de IJslandse sagen tot gevolg; het thema van de ‘klassenloze’ samenleving ging 

een grotere rol innemen in het nationaal-socialistische IJsland-discours.  Ras en niet klasse 194

waren in de oer-Germaanse samenleving van IJsland het bepalende element geweest. In 

tegenstelling tot de (sterk geromaniseerde) samenlevingen van het middeleeuwse Europa was 

de (van Romaanse invloeden gevrijwaarde) samenleving van het middeleeuwse IJsland niet 

opgedeeld geweest in een geestelijke, adellijke en boeren -klasse, maar was de hele bevolking 

opgemaakt uit boeren-krijgers, die volledig met het nationaal-socialistische ideaal van de 

 Köhler-Irrgang in Weltanschauung und Schule (388, 1938, blz. 489), geciteerd door Zernack (zie boven) 70.189

 Krieck in zijn artikel Die germanischen Grundzüge im deutschen Geschichtsbild (in het Historische 190

Zeitschrift afl.159, 1939, blz. 524), geciteerd door Zernack (zie boven) 70.

 In Hans Friedrich Blunck (e.a.), Die nordische Welt. Geschichte, Wesen und Bedeutung der nordischen 191

Völker (Berlin 1937) 616.

 Idem. Ook geciteerd door Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland 1920-1940 192

(Stuttgart 1971) 219. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van het ‘Thule’-begrip in nazi-Duitsland zie ook 
Jost Hermand, Ultima Thule. Völkische und faschistische Zukunftsvisionen in Hermand, Orte. Irgendwo. Formen 
utopischen Denkens (Frankfurt am Main 1981) 61-86.

 Hans Naumann in een toespraak van 1934, geciteerd door Julia Zernack, Geschichten aus Thule 57.193

 Die ‘klassenloosheid’ van de oud-IJslandse samenleving had ook vele andere IJsland-liefhebbers (veelal om 194

ideologische redenen) aangesproken. Zie bijv. W.H. Auden, die het eiland van zijn tijd nog steeds “the only 
really classless society” noemde (W.H. Auden en Louis MacNeice, Letters from Iceland (herdruk van 1967) 8).
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‘bäuerliche’ strijder in overeenstemming leken te zijn. Arno Mulot schreef in 1937: “Es gibt 

da nicht Krieger neben Bauern, sondern nur Bauern, die auch die Waffen führen und 

kriegerisch-heldische Tugenden im Mann vor allem schätzen; nicht Priester neben Bauern, 

sondern nur Bauern, die auch priesterliches Amt ausüben; keinen Adel neben und über dem 

Bauerntum, sondern adelsbäuerlichen Geist (…)”  195

 Deze nadruk werd onder invloed van de oorlog aangegrepen en versterkt, onder andere 

in werken als die van Matthías Jónasson,  die naast het ‘bäuerliche’ karakter en de raciale 196

oorsprong van de IJslanders  diep op de hardheid van de IJslandse samenleving inging. 197

Duitsers zouden in deze harde tijden een voorbeeld moeten nemen aan de door 

omstandigheden geharde en onoverwinnelijk geworden IJslanders; “Wie oft hatte es um das 

nackte Dasein zu kampfen! Wie hart waren die Kriege, die es gegen entfesselte Naturgewalten 

führen mußte. Und aufhören werden diese Kriege nie, immer von neuem brechen sie aus. 

Haben wir doch gesehen, daß die Verluste der Isländer (…) den schwersten Opfern 

entsprechen, die andere Völker nur in Kriegzeiten bringen müssen. (…) Dieser Zustand ist 

den Menschen natürlich geworden. Nicht seufzen oder klagen über ihn, sondern sind 

entschlossen, sich weiterhin und mit wachsendem Erfolg zu behaupten.”  De ‘niet klagen 198

maar strijden’ -mentaliteit, dat voor het slagen van het ‘Volkssturm’-project noodzakelijk was, 

werd met deze strijdvaardige aanmaningen aangewakkerd. Jónasson riep alle Germaanse 

volkeren op respect te hebben voor het land dat ook hún culturele erfenis tot stand gebracht 

had, en uitte in deze termen kritiek op de bezetting van IJsland door de geallieerden, die het 

eiland in 1940 preventief ingenomen hadden.  Jónasson geeft met zijn boek een goede 199

indruk van het (meest positieve) nationaal-socialistische IJsland-beeld. 

 Arno Mulot, Das Bauerntum in der deutschen Dichtung unserer Zeit (Stuttgart 1937), geciteerd door Zernack 195

(zie boven) 357.

 Island; Schicksal eines germanischen Stammes (Berlijn 1943), uitgegeven als band 1 in de serie Nordischer 196

Geist van Dirck Clasen.

 Idem, 22-31. Jónasson is, als nationaal-socialist van IJslandse komaf, uiteraard zeer positief over de raciale 197

afkomst van de IJslanders. Volgens zijn bronnen zou maar liefst 84% van de kolonisten direct uit het ‘nordische’ 
Noorwegen stammen, en slechts zo’n 13% uit Keltische gebieden afkomstig zijn (zie blz. 22). Deze statistische 
onderbouwing van zijn ideologische these is typerend voor de wetenschapsbeoefening van de ‘Westforschung’; 
zie Dietz e.a., Griff nach dem Westen (band 1) XVIII.

 Idem, 332.198

 Idem, 332.199
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 In de oorlogsjaren waren het echter vooral de sagen die tot de nationaal-socialistische 

verbeelding speelden. Het ‘heldische’ en strijdbare karakter van de ‘saga’-helden werd 

benadrukt, en hun verhaal diende de Duitse jeugd tot voorbeeld. Pedagogen eerden de 

“Willens- und Kräfteeinsatz”, het “sieghafte Sterben”, “Mut und Tapferkeit, Treue und 

Hilfsbereitschaft, Härte gegen sich selbst, klagloses Ertragen von Leiden und 

Todesverachtung. Dies heldische Sein wird unsere Jugend begeistern; es soll ihr ein Vorbild 

sein, auch unseren Mädchen.”  De saga-receptie stond in het teken van de 200

‘Wehrerziehung’ , moest de droge theorie van het nationaal-socialisme voor de jeugd 201

verlevendigen, en de sagen werden in grote aantallen aan het gewone volk ter beschikking 

gesteld. Bij de sagen waren commentaren van deze toon gevoegd: “Thorolf (aus der Egils 

Saga) wußte als Held zu sterben. Das heben wir besonders hervor, und damit schlagen wir die 

Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart. Wir denken heute genau so. Unsere Helden des 

Weltkrieges wußten ebenso zu sterben. Das gilt auch von den Helden dieses Krieges. Mag 

ihre Lage auch noch so gafahrvoll sein, ein Ergeben gibt nicht, und wenn der Feind alle 

Verbindungen mit der Außenwelt abgeschnitten hat. Für unsere tapfere Soldaten heißt es wie 

bei Thorolf: >>Durch! und wenn es den Tod kostet.<< Durch viele Beispiele aus dem 

Weltkrieg können wir dieses Heldensterben belegen.”  202

 De verheerlijking van de ‘kämpferischen’ aspecten van de IJslandse sagen hield tot het 

eind van de oorlog aan. In opruiende teksten werden saga-helden en ‘Frontkämpfer’ naast 

elkaar gezet, en in sommige gevallen werd docenten aangespoord de sagen tegelijk met 

brieven van gevallen soldaten te behandelen.  De meest vulgair-propagandistische 203

behandeling van de sagen vinden we waarschijnlijk in het werk van de Germanist Horst 

Wagenführ, die zijn saga-uitgaven van 1935 met foto’s van Hitlerjugend inleidde.  Ook de 204

 Steinert, geciteerd door Zernack, Geschichten aus Thule 66.200

 Voor de militarisering van het volk werden die sagen geselecteerd die het meest militair van karakter waren. 201

Zie Zernack, Geschichten aus Thule 74.

Richard Hofmeister in zijn Nordische Dichtung; Ihre Bedeutung für die Wehrerziehung uit 1941, geciteerd 202

door Zernack, Geschichten aus Thule 363. In hetzelfde werk wordt Horst Wessels met de saga-held Thormod 
(Þórmóðr) gelijkgesteld (blz. 37-38).

 Zernack, Geschichten aus Thule 362. Voor de rol van de IJslandse erfenis in het nationaal-socialistische 203

onderwijs zie ook Arthúr Björgvin Bollason, Ljóshærða villidýrið; arfur Íslendinga í hugmyndaheimi nasismans 
(Reykjavík 1990).

 Zernack, Geschichten aus Thule, 75. 204
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Edda maakte deel uit van het verplichte pakket voor de nieuwe Duitsers; de laatste 11.000 

exemplaren van de Volksausgabe daarvan (1945) waren niet te koop, maar uitsluitend voor de 

Hitlerjugend bestemd.  205

 Zelfs binnen dit nationaal-socialistische discours was er echter ook plaats voor 

kritische geluiden. In 1934 schreef Gustav Klingenstein in het tijdschrift Badische Schule dat 

de oud-IJslandse literatuur (en vooral de Edda) niet in het centrum maar eerder aan de rand 

van de ‘Deutschkunde’ geplaatst moest worden. De “Untauglichkeit” van de hoofdpersonen 

zou de moderne Duitsers geen goed doen. Klingenstein beweerde hierin niet alleen Heusler 

maar ook Hitler aan zijn kant te hebben.  “Die isländische Welt zeigt einen ausgeprägten, 206

schrankenlosen Individualismus, und der steht nun einmal in unlösbarem Widerspruch mit 

wesentlichen Forderungen unserer Gegenwart und Zukunft.”  207

 Ook vanuit pedagogische hoek begon men in de laatste fase van het Derde Rijk 

kritischer stelling te nemen tegen de ideologisch geladen ‘saga’-receptie. Helga Reuschel, die 

nog bij Heusler in de leer was geweest, zag de afstand tussen het oude IJsland en het huidige 

Duitsland als onoverbrugbaar, en vond dat de sagen op de eerste plaats als literaire 

hoogstandjes gezien moesten worden. “Verletzte Mannesehre und Sippenehre als Grund zu 

endlosen Rachezügen hin und her, das setzt eine Rechtsstufe voraus, die unwiederbringlich ist 

für Völker, die sie einmal überstiegen.”  Opvallend is dat deze kritiek (waarschijnlijk 208

vanwege het niet al te offensieve taalgebruik) door de censuur kwam en in het Zeitschrift für 

deutsche Bildung afgedrukt werd.  

2.Himmler en het ‘Ahnenerbe’-instituut 

Heinrich Himmler was in zijn ‘wetenschappelijke’ interessen veel eerder een exponent van 

het (meer Edda-gerichte) occulte dan van het (eerder ‘saga’-gerichte) Germanistiek-

wetenschappelijke IJsland-discours. Omdat Hitler nooit een officiële nationaal-socialistische 

 Óskar Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books 129.205

 Zernack, Geschichten aus Thule 67. Klingenstein werd direct heftig bekritiseerd door Germanisten als 206

Kummer en Neckel.

 Idem, 71.207

 Helga Reuschel, Altnordische Literatur - heute. Ein Vortrag. in Zeitschrift für deutsche Bildung (18-19, 208

1942/43, blz. 115, 122 en 123) geciteerd door Zernack, Geschichten aus Thule 67.
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stellingname jegens IJsland geformuleerd had, kon dat stelling-nemen door de SS 

gemonopoliseerd worden;  het was de SS, en daarbinnen vooral het ‘Ahnenerbe’-instituut 209

(de ‘Forschungs- und Lehrgemeinschaft’ van de SS)  dat zich vanuit een nationaal-210

socialistisch perspectief met IJsland bezig ging houden. 

 Het ‘Ahnenerbe’-instituut werd in 1935 door Himmler, in samenwerking met de 

Nederlandse ‘runo-fiel’ Herman Wirth en ‘Reichsbauernführer’ Walter Darré (de man achter 

de ‘Blut und Boden’-ideologie) opgericht. Himmler wilde een kweekvijver creëren voor 

occulte ‘geleerden’, fantasten die door het academische establishment niet serieus genomen 

werden, en ze een kans geven zijn persoonlijke waanbeelden ‘wetenschappelijk’ uit te 

werken. Naast zijn eigen ‘wetenschappelijke’ belangstellingen had Himmler nog een ander 

motief voor de oprichting van het ‘Ahnenerbe’-instituut; het imponeren van Hitler met de 

(altijd ideologisch verantwoorde) resultaten van het ‘Ahnenerbe’-onderzoek. Dat laatste is 

Himmler echter, tot en met 1945, nooit gelukt.  In tegenstelling tot Hitler was Himmler van 211

mening dat de Germaanse cultuur het brandpunt van alle nationaal-socialistische studie moest 

zijn.  Runenkunde was verplichte kost voor SS’ers, en in de ‘Ahnenerbe’- en overige SS-212

publicaties lag de nadruk sterk op het heroïsche karakter van het ‘nordische Germanentum’.  213

Hoe absurd de bezigheden van het ‘Ahnenerbe’-instituut ook op ons over mogen komen, we 

mogen niet uit het oog verliezen dat het overgrote deel van de betrokken onderzoekers uit 

gedegen, nuchtere en academisch geschoolde geleerden bestond.  214

 In tegenstelling tot politieke demagogen als Goebbels, zag Himmler voor de NSDAP 

een religieus geladen, messiaanse missie ten behoeve van het Germaanse ras weggelegd.  215

 Skúli Sæland, Eru til ritaðar heimildir um að Hitler hafi sagt að Ísland væri hið fullkomna land? 209

 Oorspronkelijk voluit: ‘Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte >deutsches Ahnenerbe<’, vervolgens 210

‘Deutsches Ahnenerbe’ en uiteindelijk simpelweg ‘Das Ahnenerbe’.

 Michael H. Kater, Das “Ahnenerbe”; Die Forschungs- und Lehrgemeinschaft in der SS; 211

Organisationsgeschichte von 1935 bis 1945 (dissertatie aan de universiteit van Heidelberg, 1966) 1+4.

 Heather Pringle, The Master Plan; Himmler’s scholars and the holocaust 45.212

 Zie voor een (geenszins volledige) opsommingen van SS-publicaties van deze aard Rüdiger Sünner, 213

Schwarze Sonne (Freiburg, Basel en Wenen 1999) 242 (noot 346).

 “For every Wirth or Weisthor, there were two ‘respectable’ SS scholars…” Bernard Mees, Hitler and 214

Germanentum 261.

 Roger Manvell en Heinrich Fraenkel, Heinrich Himmler (Londen 1965) 78. Zie ook Joseph Ackermann, 215

Heinrich Himmler als Ideologe (Göttingen 1970) 32 e.v.
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Om deze grootste missie zo grondig en goed mogelijk te kunnen volbrengen liet Himmler 

zich omringen door gelijkgezinden en opportunistische schein-gelijkgezinden. Een groot deel 

van hen bestond uit pseudo-wetenschappelijk onderlegde geesten als Edmund Kiß, die in 

1933 reeds een betoog vóór de ‘Welteislehre’ uitgebracht had. Hörbigers theorieën hadden 

Kiß zo sterk aangegrepen, dat hij zijn hele wereldbeeld ernaar vormde en als archeoloog 

opzoek ging naar ‘nordische’ kenmerken in de architectuur van de oude indianenvolkeren van 

Zuid-Amerika, daar naar toe gebracht door de blonde kolonisten uit het door apocalyptische 

natuurrampen verzwolgen Atlantis en Thule.  216

 Over Thule, een groot eilandenrijk van zeevaarders, waarvan Groenland (zogenoemd 

omdat het in die dagen daadwerkelijk groen geweest zou zijn) het grootste eiland was, schreef 

Kiß in 1939 een veelgelezen roman.  Hierin verkondigde hij ondermeer dat er op Thule 217

onder paradijselijke omstandigheden, duizenden jaren voor de geboorte van Christus, uiterst 

ontwikkelde vormen van wetenschap en sterrenkunde beoefend werden en zuiver blanke en 

blonde kinderen grootgebracht werden. Deze Übermenschen waren zich er terdege van 

bewust geweest dat rassenvermenging uit den boze was, wilde men de in de loop der 

millennia ontwikkelde reinheid niet in gevaar brengen.  Om dit mythische beeld met de 218

eigen tijd in verbinding te brengen gaf Kiß een beschrijving van de Atlanteaanse 

‘Reichsflagge’ die op alle schepen van Thule wapperde; “das blaue Banner mit dem silbernen 

gehakten Kreuz.”  Himmler was net zozeer van de Welteislehre gecharmeerd als Kiß, en 219

verhief ‘Thule-Forschung’ tot een belangrijke bezigheid van zijn ‘Ahenenerbe’-instituut. 

Vooral de folklorist en musicoloog Herman Wirth, een van de oprichters van ‘Ahnenerbe’, 

was bij deze tak van onderzoek betrokken.  220

 Een ander kopstuk van de occulte onderstroom binnen de SS was ‘Ahnenerbe’-lid en 

SS-Standartenführer Karl-Maria Wiligut, ook wel ‘Weisthor’ of (spottend) ‘Himmlers 

 Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne (Freiburg, Basel en Wenen 1999) 46. Zie ook Edmund Kiß, Die 216

Singschwäne aus Thule (Leipzig 1939) 7.

 Edmund Kiß, Die Singschwäne aus Thule (Leipzig 1939).217

 Idem 139.218

 Idem 10.219

 Zie o.a. Michael H. Kater, Das “Ahnenerbe”; Die Forschungs- und Lehrgemeinschaft in der SS, 6-8.220
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Raspoetin’ genoemd.  Wiligut leed aan schizofrenie en paranoïde grootheidswaanzin  en 221 222

had Himmler volledig in zijn greep. Het was op zíjn aanraden dat Himmler slot Wewelsburg 

bij Paderborn aankocht om er het religieuze centrum van een mystieke SS-cultus van te 

maken.  Wiligut beweerde uit een lange lijn van Arische priesters voortgekomen te zijn, en 223

zich duizenden jaren van Duitse geschiedenis te kunnen herinneren. Volgens hem begon de 

geschiedenis van de Ariërs in het jaar 228.000 v.Chr., toen er nog drie zonnen in de lucht 

stonden en de wereld bevolkt werd door reuzen en andere fabelachtige wezens. Wiligut 

claimde zelf van koninklijke komaf te zijn, omdat zijn geslacht voortgekomen was uit een 

verbinding tussen de god van het licht en die van het water, en veel van de grote Germaanse 

helden hadden tot zijn familie behoord.  Atlantis en de theorieën van Hörbiger speelden in 224

dit alles een grote rol. 

 Het wetenschapsideaal van de SS en het ‘Ahnenerbe’-instituut was door waanbeelden 

als deze gevormd en verschilde dus sterk van welk ander wetenschapsideaal dan ook. 

Himmlers opvatting blijkt duidelijk uit de volgende passage, een citaat uit de memoires van 

een anonieme deelnemer aan de Tibet-expeditie van ‘Ahnenerbe’. Himmler vroeg het 

betreffende expeditielid “(o)b ich in Tibet Menschen mit blonden Haaren und blauen Augen 

begegnet sei (…) Als ich dieses verneinte, fragte er mich, wie denn nach meiner Meinung der 

Mensch entstanden sei. Ich gab die exakten Ergebnisse anthropologischer Forschung wieder, 

sprach von Pithecanthropus erectus, vom Heidelberg-Menschen, dem Neandertaler und den 

aufsehenerregenden Funden des französischen Jesuitenpaters Teilhard de Chardin in den 

Höhlen bei Peking. Himmler hörte ruhig zu. Dann schüttelte er den Kopf: ‘Akademische 

Lehrmeinungen, Schulweisheit, Arroganz der Universitätsprofessoren, die wie Päpste auf 

ihren Lehrstühlen sitzen… aber von den wirklichen Kräften, die die Welt bewegen, haben Sie 

nicht die leiseste Ahnung… Nun ja, für die minderen Rassen mag das allenfalls zutreffen, 

aber der nordische Mensch ist beim letzten tertiären Mondeinbruch direkt vom Himmel 

gekommen.’” Vooral het runenschrift en de leringen van Hörbiger moest de betreffende 

 Hans-Jürgen Lange, Weisthor; Karl-Maria Wiligut; Himmlers Rasputin und seine Erben (Engerda  2004).221

 Voor een uitgebreid overzicht van zijn lange ziekte-geschiedenis, zie idem, 102-104, 105-106, 111, 112-113, 222

121-122, 124-126, 129-130.

 Idem, 276-291.223

 Idem. Dit werk biedt een overzichtelijke weergave van Wiliguts denkbeelden. 224
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onderzoeker maar eens goed bestuderen, voordat hij over dingen van deze aard weer 

uitspraken mocht doen.   225

 Wetenschap bestond vooral uit het wetenschappelijk onderbouwen van de nationaal-

socialistische leer, en uit het almaar door blijven zoeken naar de daarvoor benodigde bewijzen 

en het negeren van de tegenbewijzen. Deze ‘Wissenschaftseinsatz’ mondde uit in 

‘Legitimationswissenschaft’.  Wat ‘de juiste’ nationaal-socialistische lezing van de feiten 226

precies was was echter nooit helemaal eenduidig. Hierdoor ontstonden er meermaals heftige 

confrontaties tussen academici onderling, die de rechtlijnigheid van het regime ondermijnden 

en dus noodlottig konden uitpakken voor de betreffende geleerden. De academische wereld 

was in het Derde Rijk tot een monstrum, een “hundertköpfigen, sich gegenseitig 

auffressenden Professorennationalsozialismus” verworden ; het ging erom precies dat te 227

zeggen wat de nationaal-socialistische leiding horen wilde, en dat was vooraf moeilijk te 

voorspellen. Als ‘Ahnenerbe’-medewerker kon je het beste naar Himmlers wereldbeeld en 

occulte vooronderstellingen toewerken. Dit gold overigens niet voor de buiten partij-verband 

beoefende wetenschap; voor de medewerkers van het ‘Ahnenerbe’-instituut en het Amt 

Rosenberg stond het legitimeren van het nationaal-socialisme veel hoger op de agenda dan 

voor hoogleraren die geen partij-lid waren en nog iets van hun academische onafhankelijkheid 

bewaren konden.  Kritiek zoals geuit door Klingenstein (zie hfst. 3.1) zou binnen de SS 228

bijvoorbeeld ondenkbaar geweest zijn. 

 Het esoterische en vaag-omlijnde Thule-begrip dat door de ‘Ahnenerbe’-medewerkers 

gehanteerd werd had allerminst per definitie betrekking op IJsland.  De man die 229

verantwoordelijk kan worden gehouden voor het op gang brengen en stimuleren van de  

IJsland-activiteiten binnen het ‘Ahnenerbe’-instituut, was de linguïst, ‘Ahnenerbe’-

Abteilungsleiter en oud-schoolgenoot van Himmler, Bruno Schweizer. Schweizer, sinds 1937 

 Anoniem ‘Ahnenerbe’-lid, geciteerd door Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne (zie boven) 48.225

 Barbara Henkes en Ad Knotter, Ten geleide 146, in Tijdschrift voor Geschiedenis (themanummer: De 226

Westforschung in Nederland, nummer 2, 2005) 146-147.

 Aldus het SS-tijdschrift Das Schwarze Korps (1941), geciteerd door Zernack en Klaus von See (e.a.), 227

Germanistik und Politik in der Zeit des Nationalsozialismus (Heidelberg 2004) 188.

 Winfried Schulze en Otto Oexle e.a., Deutsche Historiker im Nationalsozialismus 39.228

 Het begrip ‘Thule’, als zijnde de mythische (en dus moeilijk te identificeren) Germaanse ‘Urheimat’, kon in 229

het nationaal-socialistische discours net zo goed betrekking hebben op o.a. Groenland. Zie bijv. Joachim 
Gerstenberg, Thule; Eine Fahrt nach Grönland (Hamburg 1941).
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lid van het onderzoeksinstituut, hield zich vooral bezig met ideologische interpretaties van de 

Kimbrische taalfamilie  en was om die reden ook aangenomen. Daarnaast hield hij zich ook 230

bezig met oud-IJslandse cultuur en de Edda. In een brief van 13 januari 1938 wees Wolfram 

Sievers, ‘Reichsgeschäftsführer des Ahnenerbes’, Himmler op een bijzonder exemplaar van 

dit werk, dat hij bij een antiquariaat in Berlijn op de kop had weten te tikken. Voor verder 

onderzoek van dit exemplaar verwees hij naar dr. Schweizer, die het oud-Noors beheerste, 

reeds tweemaal in IJsland geweest was, en “sich jetzt Weihnachten mit einer Isländerin von 

einem alten Bauerngeschlecht verlobt. Er ist der Meinung, dass sich aus der auf Island 

bestehenden Familienüberlieferung an Ort und Stelle sehr Genaues über diese Handschrift 

und ihre Bedeutung feststellen lassen wird.”  231

 Schweizer, een groot liefhebber van IJsland, die uit het archief-materiaal als 

“Volldampf-Planer”  naar voren komt, wist de Edda-belangstelling van zijn leiders aan te 232

grijpen en daarmee de expeditie-politiek van het ‘Ahnenerbe’-instituut naar zijn hand te 

zetten. De Edda werd nog altijd gezien als een pan-Germaanse prestatie die min of meer los 

stond van haar land van herkomst en in alle Germaanse landen bestudeerd kon worden. 

Schweizer wilde zich echter ‘an Ort und Stelle’ met de stof bezighouden, in de hoop daarmee 

tot nieuwe inzichten te komen. Al snel kwam hij met een uitgebreide opzet voor een 

‘Ahnenerbe’-expeditie naar IJsland, waar in hoofdstuk zes dieper op in gegaan zal worden. 

3. Het Amt Rosenberg en de ‘Nordische Gesellschaft’ 

In een van zijn brieven uit IJsland (van 1936) schreef Wystan Hugh Auden: “Great excitement 

here because Goering’s brother and a party are expected this evening. Rosenberg is coming 

too.”  Van wie hij het gerucht dat Rosenberg zou komen vernomen had valt niet te 233

 Zie Bruno Schweizer, Zimbrische Sprachreste, Teil 1. Texte aus Giazza (Dreizehn Gemeinden ob Verona), 230

band 5 in de reeks Deutsches Ahnenerbe (Halle 1939). Verdere delen van Schweizer’s onderzoek zijn nooit 
verschenen.

 Wüst aan Himmler 13-1-1938, Bundesarchiv Berlijn NS 21/599.231

 Gerd Simon, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  7.232

 W.H. Auden en Louis MacNeice, Letters from Iceland (Londen 1937; druk van 1967) 117.233
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achterhalen, maar Rosenberg is, hoe graag hij het zelf misschien ook gewild had, nooit op 

IJsland geweest.  234

 De partij-ideoloog Alfred Rosenberg, die met zijn Mythus des 20. Jahrhunderts (1930) 

een tweede nationaal-socialistische Bijbel geschreven had, gold sinds 1934 als 

“Sonderbeauftragter des ‘Führers’ zur Überwachung der gesamten geistigen und 

weltanschaulichen Erziehung und Schulung der NSDAP.”  Na 1933 werd de nationalistische 235

Germanen-waan voor het eerst tot de status van een soort ‘staatsreligie’ verheven,  236

waarbinnen Rosenberg de rol van paus voor zich op kon eisen. Net als Himmler en in 

tegenstelling tot Hitler legde hij sterk de nadruk op de superioriteit van de Germaanse 

ideologie. Hiertoe suggereerde hij een sterke antithese tussen het Germaanse en ‘al het 

andere’, waarbij hij uiteenlopende zaken als christendom, joden (die hij simpelweg “die 

Gegenrasse” noemde ), communisme en het Romaanse op een hoop gooide. Vaak bracht hij 237

deze bonte verzameling anti-Germaanse elementen (die in Rosenberg’s geest allen met het 

oosten verbonden waren) samen onder de noemer ‘Rom’.  238

In zijn uiterst gepolariseerde wereldbeeld, door een uitvergrote noord-zuid-antithese 

gevormd, genoot het noorden boven alle andere windrichtingen zijn voorkeur. Vanuit het 

noorden had alle ware cultuur zich over de hele wereld verspreid; “Wir wissen nun, dass das 

Licht nicht vom Osten kam und dass die Völker Europas nicht von Asien ausgewandert sind, 

sondern dass die Wiege für die Kultur Europas, Indiens, des Iran, und von Holland und Rom 

im Norden gestanden hat.”  Voor de Germaanse volksverhuizingen had er al eerder een 239

‘Arische’ exodus vanuit het noorden plaatsgevonden, waaruit de grote culturen van de 

oudheid ontsproten waren. Toen deze culturen in een ‘Völkerchaos’ vervallen waren, was het 

 “Aber ich bin sicher, dass Rosenberg niemals in Island war.” (Ernst Piper in een e-mail van 7-5-2007 aan de 234

auteur). Dit in tegenstelling tot Joanna Kavenna (The Ice Museum), die beweert dat Auden een hotel deelde met 
Rosenberg (131). Dat is echter onmogelijk; deze bewering berust op een foutieve lezing van de betreffende 
passage in Auden en MacNeice (zie vorige noot).

 Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie; Vom Humanismus bis zur Gegenwart (Frankfurt am Main 235

1970) 90.

 Idem, 93.236

 Ernst Piper, Alfred Rosenberg; Hitlers Chefideologe (München 2007) 211.237

 Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie 93.238

 Geciteerd in het artikel Der Leiter der deutschen Tscheka im Vorstand der Nordischen Gesellschaft (in 239

Dagbladet van 28-6-1935), Duitse vertaling in Institut für Zeitgeschichte München, MA-252 B1. 207-8, ook 
geciteerd door Gerd Simon op http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/dagbladet.pdf.
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tijd voor de tweede ‘nordische Völkerwelle’ geweest. Rosenberg geloofde dat Europa 

opnieuw in ‘Völkerchaos’ dreigde te vervallen, en benadrukte dat een derde Germaanse 

kolonisatie vanuit het noorden noodzakelijk was.  De Ariosofische vooronderstelling dat 240

Atlantis de mythische ‘Urheimat’ van dit Arische superras was werd ook door Rosenberg 

onderschreven. Hoe wankel dit concept ook geweest mocht zijn, ideologisch gezien “wird ein 

nordisches vorgeschichtliches Kulturzentrum angenommen werden müssen.”  Zo werd dit 241

noodzakelijk geachte ‘Kulturzentrum’, dat eens bloeide op een plaats waar nu “die Wellen des 

atlantischen Ozeans rauschen und riesige Eisgebirge herziehen”  met het Atlantis van het 242

noorden, met Thule geïdentificeerd. Hoewel Rosenberg zich voor zijn Mythus veel met 

IJslandse bronnen met betrekking tot Germaanse mythologie bezig had gehouden, heeft hij 

IJsland nooit voorgedragen als mogelijke kandidaat voor deze eretitel, of in dit verband zelfs 

ook maar genoemd.  243

De ‘nordische Gedanke’, de idee dat de Ariërs uit Noord-Europa stammen en dat er 

een soort ‘nordische’, gemeenschappelijke volksziel bestond die de Duitsers met hun 

Germaanse broeders in Scandinavië gemeen hadden, was niet nieuw en werd in Duitsland 

vooral geventileerd door de rassenkundige Hans Friedrich Karl Günther, ook wel ‘Rassen-

Günther’ of ‘Rassenpapst’ genoemd. De partij (en vooral Rosenberg ) had een hoge dunk 244

van zijn ‘wetenschappelijke’ werk, waarvoor hij meermaals onderscheiden werd. Volgens 

Günther was Scandinavië nog niet “seelisch entnordet”,  en moest Duitsland zich in haar 245

streven naar raciale vernieuwing vooral op het noorden richten. Deze ideologische oproep 

vond haar politieke weerklank in de door de nazi’s gekaapte ‘Nordische Gesellschaft’. 

De ‘Nordische Gesellschaft’ was in 1921 te Lübeck opgericht en had van origine geen 

politieke kleur gehad. Pas na 1933 begonnen de nazi’s zich voor het instituut als mogelijk 

 Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie 91. De ideeën van Bertram (die een cult van het ‘Nordblut’ 240

geïnitieerd had) en Chamberlain echoën sterk na in deze herinterpretatie van de Europese geschiedenis. Zie ook 
Robert Cecil, The Myth of the Master Race; Alfred Rosenberg and Nazi Ideology (Londen 1972) 11 e.v.

 Rosenberg in zijn Mythus des 20. Jahrhunderts, geciteerd door Ernst Piper, Alfred Rosenberg 202.241

 Mythus des 20. Jahrhunderts, geciteerd door Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne 44.242

 Ook Ernst Piper is in zijn uitvoerige recherche voor zijn Rosenberg-biografie nooit op dergelijke bronnen 243

gestoten (Piper, in een e-mail van 7-5-2007 aan de auteur).

 Toch zag Rosenberg het Arische oerland eerder aan de Germaanse Oost-Zee-kust dan in het hoge noorden. 244

Zijn Baltische komaf zal daar zeker iets mee te maken hebben gehad. Zie Ernst Piper, Alfred Rosenberg 277.

 Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland 1920-1940  198.245
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instrument voor de verspreiding van het nationaal-socialisme in Scandinavië te interesseren. 

Belangrijke functies werden door prominente nazi’s, waaronder Darré en Julius Streicher 

overgenomen, en het instituut werd onderdeel van het ministerie voor buitenlandse zaken. 

Scandinavië moest zich bewust worden van de “nordische Schicksalgemeinschaft”, waarin ze 

zich samen met Duitsland bevond, de organische “nordische Einigkeit” waar “letztlich die 

Existenz der weißen Rasse überhaupt” van afhing.  246

 Dit Germano-centrische wereldbeeld werd echter niet door al zijn partij-genoten 

gedeeld. Hitler was, zoals reeds aangetoond, geen fan van al te zwaar aangedikte Germanen-

dweperij. Hij had veel respect voor Rosenberg vanwege zijn grote rol in de opbouw-jaren van 

de NSDAP, en was het op veel punten ook inhoudelijk wel met hem eens,  maar op politiek 247

niveau was hij een stuk realistischer ingesteld dan de vurige idealist. Daarom was het in 1938 

niet Rosenberg, maar zijn grootste rivaal Joachim von Ribbentrop die Konstantin von Neurath 

opvolgde als minister van buitenlandse zaken. Deze was erop gericht de (minder ideologisch 

dan politek bepaalde) as Berlijn-Rome-Tokio te versterken, en ervoer Rosenberg’s ‘nordische 

Arbeit’ daarbij als ondermijnend. Nordische Gesellschaft-activiteiten in Nederland en België 

werden een halt toegeroepen, en verdere uitbreiding van het activiteiten-paket werd 

‘unerwünscht’ verklaard. Hitler greep niet in, maar liet zijn satrapen hun ruzie onderling 

uitvechten.   248

 Naast von Ribbentrop vormde ook Himmler een eeuwige concurrent op het 

ideologische vlak. De Germanisten die aan het Amt Rosenberg verbonden waren zagen voor 

zichzelf een belangrijke taak in de grote ‘Kulturkampf’ weggelegd, en kwamen hierbij meer 

dan eens in botsing met Himmler’s wetenschappers. Berucht is de ruzie tussen de 

Germanisten Otto Höfler (Amt Rosenberg) en Bernhard Kummer (SS), over de (politiek 

gezien uiterst brisante) vraag of de oud-Germaanse gemeenschap uit vreedzaam 

samenlevende ‘Sippen’, dan wel uit ‘kriegerische Männerbünde’ bestaan had.  Een gunstige 249

uitkomst van debatten als deze was voor alle betrokkenen van levensbelang. Het 

 Ernst Piper, Alfred Rosenberg 276.246

 Idem, 188.247

 Idem, 182.248

 Julia Zernack, in Zernack en Klaus von See, Germanistik und Politik in der Zeit des Nationalsozialismus 249

186-187, en ook 134-145. Zie ook: Julia Zernack, Geschichten aus Thule 73.
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‘Ahnenerbe’-instituut liet geen middel onbenut om het Amt Rosenberg in een slecht daglicht 

te zetten,  terwijl Rosenburg op zijn beurt zijn best deed het legale fundament van 250

Himmler’s pseudo-wetenschappelijke bezigheden weg te redeneren.  251

 Wat misschien nog noodlottiger was, was dat het overwegend sociaal-democratisch 

ingestelde Scandinavië zelf niet warm leek te lopen voor de ‘nordische Gedanke’;  het 252

“nationalsozialistische Liebeswerben um den Norden”  leek zijn doel voorbij te schieten. De 253

Scandinavische afgezanten op de jaarlijks terugkerende ‘Nordischen Tagungen’ in Lübeck 

leken problemen gehad te hebben met het begrip ‘nordisch’, dat ze vanuit hun eigen 

wereldbeeld en woordenschat niet met Duitsland, en al helemaal niet met de racistische 

idealen van het nazi-regime in samenklank konden brengen.  Het ontbrak de bezoekers uit 254

Zweden, Noorwegen en Denemarken (waar IJsland toen nog deel van uitmaakte) aan de 

benodigde ‘Weitblick’ om zich het ‘nordische’ gedachtengoed eigen te kunnen maken, en ze 

bleven in steeds grotere getale weg van de ‘Tagungen’.  Dit ontlokte aan de verbitterde 255

ideoloog de volgende dagboek-aantekening: “Die schmollenden amtlichen Vertreter 

Skandinaviens waren allerdings nicht gekommen, ihre marxistischen u.[nd] sonstigen 

Regierungsoberhäupten fürchten vielleicht doch eine Ansteckung durch Vernunft. 

Skandinavien ist es zu gut gegangen, es ist satt u.[nd] faul geworden. Die Wikinger sind 

ausgewandert, die Bürger zurückgeblieben. Erst ein schweres Schicksal wird das alte Blut 

 Michael H. Kater, Das “Ahnenerbe” (Heidelberg, 1966) 165.250

 Idem, 163. Tekenend voor de rivaliteit tussen de twee instituten is ook de controverse tussen Hans Reinerth 251

en het ‘Ahnenerbe’-instituut op het gebied van de ‘Vorgeschichteforschung’; zie idem, 166-169.

 “Im Norden ist von einem nordischen Gedanken verflucht wenig zu spüren!”, aldus een kritische geest 252

binnen de SD (geciteerd door Gerd Simon, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  22).

 Ernst Piper, Alfred Rosenberg 276.253

 Seppo Kuusisto, Alfred Rosenberg in der nationalsozialistischen Aussenpolitik 1933-1939  295. Ook andere 254

nordische initiatieven, zoals het tijdschrift Hamer (dat als een soort spreekbuis van een ‘germanische 
Arbeitsgemeinschaft’ dienst moest doen) van Hans Ernst Schneider (SS) konden in de Benelux wel, maar in 
Scandinavië (wegens gebrek aan coöperatie) niet gerealiseerd worden; zie Burkhard Dietz e.a., Griff nach dem 
Westen (band 1) 320.

 Ernst Piper, Alfred Rosenberg 277.255
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wieder rebellisch machen können.” De Vikingen, de ware helden van het noorden, waren 

vertrokken en hadden alleen de zwakkelingen achter gelaten. Wat deze vaststelling van 

degeneratie betekende voor Rosenbergs mening over landen als IJsland, waar de Vikingen 

juist naar toe getrokken waren, valt helaas niet te achterhalen. 

 De Nordische Gesellschaft bracht niet alleen Scandinaviërs naar Duitsland, ze bracht 

ook Duitse enthousiastelingen naar het hoge noorden. Een bijzondere vorm van propaganda 

waren de grote ‘nordischen Kreuzfahrten’, die door de Nordische Gesellschaft georganiseerd 

werden en de Faröer, Noorwegen en IJsland aandeden. In de maanden juni en juli van 1936 

legde het luxueuze stoomschip Milwaukee zo’n ‘Nordlandreise’ af, waarbij het Duitse 

gezelschap overigens niet of nauwelijks in contact kwam met de Scandinavische bevolking.  256

De ‘nordische’ feesten die in aansluiting op deze vaarten aan de Noorse kust georganiseerd 

moesten worden liepen uit op fiasco’s en schaadden het aanzien van Duitsland in 

Scandinavië.  257

Het belang van IJsland bij het vergaren van kennis over oud-Germaanse cultuur leek 

ook Rosenberg en zijn wetenschappers niet ontgaan te zijn. Dit blijkt uit vergevorderde 

plannen voor een IJsland-expeditie, uitgewerkt door Otto Siegfried Reuter, Rolf Müller en de 

archeoloog Hans Reinerth, Rosenbergs rechterhand op meer dan alleen archeologisch 

gebied.  Een voorstel voor deze studiereis verscheen op vijftien juli 1939 in de Völkische 258

Beobachter,  maar de expeditie werd nooit tot uitvoer gebracht. Een belangwekkende 259

nationaal-socialistische studiereis naar IJsland die wél doorgang heeft gevonden was niet door 

Rosenberg, maar door de SS geïnitieerd.  

 Uit het politieke dagboek van Rosenberg, geciteerd door Piper, Alfred Rosenberg 277 (cursivering van mijzelf). 
Hiermee deed hij afstand van Günthers opvatting dat het contrast tussen de ‘Kampflust’ der Vikingen en het 
vredelievendheid van het contemporaine Scandinavië niet uit een “Abwanderung der kriegerischen Elemente” 
maar eerder uit “realpolitische Überlegungen” te verklaren viel; zie Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische 
Gedanke in Deutschland 1920-1940  200.

  Seppo Kuusisto, Alfred Rosenberg in der nationalsozialistischen Aussenpolitik 311-312.256

 Idem, 312.257

 Gerd Simon, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  15.258

 Idem, 18-19.259
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4. Nazi’s op IJsland; de ‘Studienreise’ van 1936 

1. Motieven en ‘Arbeitsplan’ 

In het Derde Rijk waren ‘Nordlandfahrten’ schering en inslag. Niet alleen Rosenbergs 

‘Nordische Gesellschaft’, maar ook de ‘Kraft durch Freude’-organisatie (die de Duitse 

arbeider door het organiseren van reisjes en andere activiteiten moest ontlasten) organiseerde 

deze reizen, die vervolgens vaak in artikel- of film-vorm aan het volk gepresenteerd 

werden.  Het is goed mogelijk dat Auden het in zijn Letters from Iceland over deze 260

bezoekers had toen hij schreef: “I caught the nine o’clock bus to Myvatn, full of Nazis who 

talked incessantly about Die Schönheit des Islands, and the Aryan qualities of the stock ‘Die 

Kinder sind so reizend: schöne blonde Haare und blaue Augen. Ein echt Germanischer 

Typus.’ I expect this isn’t grammatical, but that’s what it sounded like. I’m glad to say that as 

they made this last remark we passed a pair of kids on the road who were as black as 

night.”  261

 De door de ‘Kraft durch Freude’ aangeboden bootreizen en soortgelijke vormen van 

nationaal-socialistische ‘Freizeitgestaltung’ hadden tot doel “die Arbeiter in die 

‘Volksgemeinschaft’ zu integrieren.”  Hoewel er in de beleving van de opvarenden “kein 262

Propagandareden, wenig parteiabzeichen und überhaupt keine Politik an Bord”  plaatshad, 263

werd er met dit soort projecten weldegelijk een propagandistisch doel (namelijk de sterking 

van de ‘Volksgemeinschaft’) nagestreefd. Op de reizen naar Zuid-Europa (voornamelijk 

Italië) werd de relatieve armoede van het zuiden tegen de welvarendheid van Duitsland (en 

dus het succes van de partij) afgezet; de verzuchting “Es gibt halt nur ein Deutschland” was 

vaak te horen.  De boottochten naar het noorden zullen (met diezelfde ‘Volksgemeinschaft’ 264

in het achterhoofd) in plaats van het contrast juist de gemeenschappelijke ‘nordische’ 

 Gerd Simon, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  3 + 4. Voorbeeld van een reisverslag in 260

artikel-vorm: Jakob Schaffner, Eine Nordlandfahrt mit “Kraft durch Freude” in Völkische Kultur 4,1, januari 
1936, 17-30. Joachim (camera) en Viktor (tekst) Hoffmann gaven hun reisindrukken vorm in de film Durch 
Island mit Auto und Pferd (1939). Zie ook de reisberichten van Hugo Scholz, aangehaald in hfst. 2.3.

 W.H. Auden en Louis MacNeice, Letters from Iceland 134.261

 Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches 312.262

 Aldus een terugblikkende opvarende, geciteerd door idem, 318.263

 Idem, 319.264
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identiteit van Duitsland en Scandinavië benadrukt hebben.  Op deze wijze werd de Duitser 265

‘bewust’ gemaakt van het scherpe contrast tussen noord en zuid (Rosenberg). 

 Hoe groot de nationaal-socialistische belangstelling voor ‘Thule’ ook geweest mag 

zijn, een officiële expeditie (in de strikte betekenis van een door de staat bekostigde en op de 

eerste plaats wetenschappelijke (en dus niet zozeer toeristische) aangelegenheid) naar IJsland 

heeft nooit plaats gevonden.  “Wissenschaftliche Expeditionen unterschieden sich von 266

diesen Fahrten (= Nordlandfahrten) nicht nur durch das Personal (außer Forschern: 

Spezialisten, v.a. Techniker, manchmal Geheimdienstler und Kulis), sondern auch dadurch, 

dass diese sich nicht auf Besichtigungen beschränkten. Öffentlich bekannte Orte und 

Massenattraktionen wurden auch eher gemieden.”  Wanneer we ‘expeditie’ op deze wijze 267

interpreteren had er sinds 1930 geen Duitse IJsland-expeditie meer plaats gevonden, en zou 

het daar in het Derde Rijk, ondanks vergevorderde plannen, ook niet meer van komen.  268

 Zouden we een ruimere definitie van het woord expeditie hanteren, dan zouden de 

uitkomsten heel anders zijn. Er heeft namelijk weldegelijk een door de partij geïnitieerde 

‘Studienreise’ naar IJsland plaatsgevonden, die weliswaar niet zo zeer uit wetenschappers als 

uit SS-officieren was opgemaakt en niet zo zeer uit was op het verwerven van nieuwe 

wetenschappelijke inzichten, maar die wél (net als de nationaal-socialistische 

‘Westforschung’) een zeker (politiek) doel diende en de ideologische basis van het regime 

moest versterken. Deze veertien-daagse “Ferien- und Studienreise”  vond plaats in juni 1936 269

en stond onder leiding van dr. phil Paul Burkert uit Berlijn. 

 Burkert was lid van de SS en had een grote passie voor al wat met het hoge noorden te 

maken had. Van huis uit geoloog en aardwetenschapper had hij volledig op eigen kosten al 

 Denk aan de ‘nordische’ feesten die aan de Noorse kust georganiseerd werden voor de opvarenden.265

 “Die Zahl der Expeditionen hängt natürlich davon ab, was man alles dazu zählen will. Sie könnten ja Ihre 266

Reise nach Island auch eine Expedition nennen, und dann wären es zumindest bis September 39 unzählige. 
Wenn man dazu Reisen einer größeren Gruppe in Regierungsauftrag zählen will, muss man konstatieren, dass 
keine einzige diese Beschreibung verdient”, aldus Gerd Simon in een e-mail aan de auteur (24-5-2007). 

 Gerd Simon, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  4.267

 Dit wil niet zeggen dat er überhaupt geen Duits-wetenschappelijk onderzoek (o.a. door geologen als 268

Ferdinand Bernauer, Ernst Herrmann en Emmy M. Todtmann) op IJsland plaatsvond; Zie Léo Kristjánsson, 
Historical Notes on Earth Science Research in Iceland by German Expeditions, 1819-1970 blz. 5-6 (2005, te 
raadplegen als pdf-file op: http://www.raunvis.hi.is/~leo/greinar/thysk_exp.pdf).

 Grundherr, Abschrift zu Pol II 424, 19-06-1936, Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (Berlijn), 269

Gesandtschaft Kopenhagen, C3 (1934/37) Band 1,"Dänische Nebenländer Grönland, Island" (Karton 113).
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meerdere wetenschappelijke expedities, waaronder studie-reizen naar Groenland en IJsland 

ondernomen.  Tijdens die reizen had hij zich zowel met natuurwetenschappelijk als ook met 270

‘volkskundig’ onderzoek bezig gehouden. Zo had hij op Groenland foto’s van ‘Rassetypen’ 

gemaakt, taal en handwerk, maar ook zonnevlekken, het noorderlicht, vogels en het 

stofgehalte in de lucht onderzocht. Ook op IJsland waren beide kanten van zijn brede 

interesse aan bod gekomen. Zo had hij fossielen gezocht en luchtbewegingen onderzocht. 

Verder had hij ook hier rassenkundig onderzoek verricht, in het nationale museum in 

Reykjavík oude dokumenten onderzocht en ‘volkskundliche Gegenstände’ verzameld. Zijn 

reisindrukken had hij in ‘Kulturfilme’ vastgelegd en aan het brede publiek bekend gemaakt 

aan de hand van lezingen, artikelen en (in het geval van de Groenland-reis) een 

‘leichtverständliche Schrift’.  Al met al had Burkert vóór de studie-reis van ’36 reeds meer 271

dan drieduizend kilometer op IJsland afgelegd.  272

 Op zeventien april 1935 richtte Burkert zich in een brief (inclusief ‘Arbeitsplan’ en 

eenentwintig bijlagen) tot de ‘Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft’ met een verzoek 

tot financiële ondersteuning (5.000 Reichsmark) voor zijn onderzoeksbezigheden. Hij wilde 

terug naar IJsland om daar verdere wetenschappelijke arbeid te verrichten, en wist dit als 

volgt ideologisch te onderbouwen: “Die erweiterte und vertiefte Kenntnis der Vorgeschichte 

unseres Volkes kann an keiner Stelle wahrer und gründlicher erkannt werden, als gerade in 

Island, dass sich durch die Eigenart seiner geschichtlichen Entwicklung und seiner 

geographischen Lage von fremden Einflüssen in Rasse, Sitte und Sprache am allerfreisten 

erhalten hat.”  

 Volgens Burkert waren het niet zo zeer de sagen (die overal in uitstekende vertalingen 

voor handen waren) maar vooral de familie- en staatsdocumenten, mondelijke overleveringen 

en gebruiken die ons over die Germaanse ‘Vorgeschichte’ informeren konden. Al deze dingen 

waren niet in Duitsland, maar alleen “an Ort und Stelle”, op IJsland te onderzoeken. De 

IJsland-kenner Burkert zag zichzelf als dé aangewezen persoon hiervoor, en wilde de tijdens 

de expeditie verzamelde kennis in de vorm van populaire publicaties en voordrachten voor het 

 Paul Burkert an Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft (o.a. Arbeitsplan) (17-04-1935) Bundesarchiv 270

Koblenz R73/16788.

 Paul Burkert, Erlebtes Grönland; Eine populäre Darstellung (Berlijn 1935).271

 Burkert an Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. De nu volgende informatie over Burkert is 272

allemaal, tenzij anders vermeld, uit ditzelfde dokument (zonder pagina-nummering) afkomstig.
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hele volk kenbaar maken, zodat ze “in die Seele gegossen werden, um jeden wieder 

heranzuführen an das tiefe arische Gefühl für Geschlecht und Familie.” De uitkomsten van 

deze expeditie zou de rassenkundige kennis over het eigen volk ten gunste komen; “Was uns 

die bisher üblich gewesene Ueberlieferung -mit Tacitus beginnend- über das Leben 

germanischer Vorfahren brachte, ist kein reines Bild. Was uns Island (und auch die Faroer 

zum Teil) darüber bei zielstreberiger Forschung geben ist germanisch und frei von römischer 

Denkweise, auch da wo es die Taufe empfangen hat.” Rosenberg’s antithese ‘Rom’ contra 

‘germanisch’, met IJsland als de bewaarkamer van het zuiver-Germaanse klinkt (als 

ideologische rechtvaardiging) ook in dit ‘wetenschappelijke’ onderzoeksvoorstel door. 

 Burkerts ‘Forschungsplan’ bestond uit elf punten, te weten: 1. Het onderzoeken en 

fotograferen van oude documenten van het nationale museum in Reykjavík, en deze “in 

Bezug auf ihre Bedeutung für germanische (arische) Lebensauffassung und Sittenlehre zu 

durchforschen”, voor zover ze voor Duitsland waardevol waren; 2. Archeologisch onderzoek 

naar de vaak verlaten, aan de kolonisatie-grens gelegen oude hoeven om bewijzen van oud-

Germaans leven bloot te leggen; 3. Grotten, oude huizen en stallen op soortgelijke bewijzen 

(vooral runen) onderzoeken; 4. Oude gebruiken en de meningen van boeren over de saga-

literatuur vastleggen; 5. Gebruiken en klederdracht op foto vastleggen; 6. De raciale 

ontwikkeling van IJsland door antropologisch onderzoek en het maken van foto’s in beeld 

brengen; 7. De oude en nog steeds beoefende vormen van lichamelijke oefening (onder 

andere ‘Glima Kampf’; een typisch IJslandse vechtkunst) op foto vastleggen; 8. Alle nog niet 

verzamelde volkszang opnemen; 9. Onderzoek naar oude bouwwerken, vooral graven; 10. 

Geologisch onderzoek verrichten; en 11. Experimenten met zijn ‘Ultrarot-Blitz-Entwicklung’ 

uitvoeren. Onderaan deze lijst voegde Burkert de volgende gedachte toe: “Dass unser Wissen 

über das Germanentum, über Bauernleben, Sitte und Lebensweisheit durch Sammlung dieser 

Art bereichert wird, dass die Form germanischen Denkens und Handelns durch diese 

Erkenntnisse aus dem Teil der Welt der das Germanentum am reinsten bewahrte, beachtlich 

bereichert wird, bedarf keines besonderen Beweises.”  

Ook ‘gewoon’ antropologisch onderzoek moest ideologisch gelegitimeerd worden, en 

Burkert wist precies wat te zeggen, welk vocabulaire te gebruiken en hoe de ideologische 

snaren van zijn superioren te bespelen. Himmler was het waarschijnlijk helemaal met hem 

eens, en wees hem daarom aan als begeleider van de IJsland-reis die hij voor de top van zijn 
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SS voor ogen had. De reis beantwoordde niet aan Burkerts ‘Forschungsplan’ of zijn 

voorgestelde data (van mei tot oktober 1935), maar hij zou, de partij en de ideologie ten 

gunste, wel weer naar zijn geliefde IJsland mogen. 

 Wat precies Himmlers motieven voor het op touw zetten van deze ‘Studienreise’ 

waren blijft vaag; een concrete opdracht kreeg het reisgezelschap in ieder geval om de een of 

andere reden niet mee.  Rüdiger Sünner verklaart de reis uit Himmlers occulte fascinatie 273

voor Thule.  De meeste (uiterst schaarse) secundaire bronnen zijn het er echter over eens dat 274

de vaag-omlijnde doelstelling van de expeditie veel pragmatischer van aard was; “Without a 

doubt, the trip was intended to inspire the top echelon of the SS with a sense of their Nordic 

heritage and to prepare them for the terrible work that Himmler envisioned ahead of them.”  275

De Arische elite van het nieuwe Europa moest ondergedompeld worden in de ware, de 

zuiverste vorm van eddisch ‘Germanentum’ alvorens volledig te kunnen begrijpen ‘waarom’, 

en klaar te zijn voor het volbrengen van de nationaal-socialistische missie zoals deze Himmler 

voor ogen stond.  De beleving van het zuiver-Germaanse moest bovendien een leidraad 276

leveren bij de toekomstige Germanisering van Oost-Europa.  De diagnose van Grundherr, 277

dat “neben allgemeiner Sommererholung die Besichtigung interessanter isländischer 

Kulturstätten”  als doel van de recentelijk aangevangen reis beschouwd moest worden, lijkt 278

mij nogal oppervlakkig en bovenal verhullend.  

 Vanuit deze gedachte voer begin juni een reisgezelschap van zo’n twintig hoge SS-

officieren (waaronder Hans Peter Coudres (Sturmbannführer, onder andere mede-

verantwoordelijk voor de occulte bibliotheek op slot Wewelsburg), de schrijver Otto Rahn, en 

SS-Gruppenführer Erbprinz Waldeck; het eerste hoofd van de SS-veiligheidsdienst) uit op het 

 Hans-Jürgen Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral; Biografie und Quellen (Engerda 1999) 62.273

Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne 42.274

 Heather Pringle, The Master Plan; Himmler’s scholars and the holocaust 376 (noot 54). Zie ook: Hans-275

Jürgen Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral 62.

 Voor Himmlers misbruik van IJsland zie ook Þór Whitehead, Íslandsævintýri Himmlers 1935-1937 276

(Reykjavík 1988).

 Heather Pringle, The Master Plan 189. Darré, paus van het ‘bäurliche Blut und Boden’-ideaal, speelde hierbij 277

een rol. 

 Grundherr, Abschrift zu Pol II 424, 19-06-1936.278
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Deense stoomschip de ‘Gullfoss’, vernoemd naar de beroemde ‘Gouden waterval’ in het 

zuiden van IJsland. 

2.  ‘Island erforscht, erschaut, erlebt!’ 

Over het verloop van de reis, die na aankomst van de ‘Gullfoss’ in IJsland voornamelijk per 

auto en paard afgelegd werd (en waarop Burkert zelfstandig op ‘Reichskosten’ schulden 

maakte ), is zeer weinig bekend.  Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het hier een 279 280

zomerreisje, weliswaar door de staat geïnitieerd, maar geen officiële aangelegenheid betrof. 

Het stond de deelnemers vrij iets over hun ervaringen in het land van vuur en ijs te publiceren, 

en als zij dat al deden, werden deze reisimpressies niet in de SS-archieven opgeslagen. 

 Aangezien er aan de ‘Studienreise’ geen duidelijk omlijnde doelstellingen of 

onderzoeksvragen verbonden waren, is het moeilijk om over ‘behaalde resultaten’ te spreken. 

Het accent lag vooral op het aandoen van de historisch belangrijkste plaatsen van het eiland, 

waaronder het Alþing-verzamelveld Þingvellir,  en Reykholt; woonplaats van de 281

legendarische skald (dichter) Snorri Sturluson en geboortegrond van zijn (door de nazi’s veel-

geprezen) Proza-Edda van omstreeks 1220-1230. Het ervaren van de oorsprong van dit werk, 

en dus van de smetteloze Germaanse ziel (zoals vastgelegd in de mythologie van de Edda) 

was een beoogd hoogtepunt van de expeditie.   282

 Op vijftien juni 1936 ontving Berlijn de volgende telegram uit Reykjavík: “Bitte an 

RfSS und Keppler durchgeben: alle hiesigen Angelegenheiten stoppen, bis Erbprinz und wir 

zurück. Behrens.”  Met ‘Erbprinz’ werd Waldeck bedoeld. Een dag later volgde een tweede 283

telegram vanuit het Duitse consulaat te Reykjavík: “Bitte an Reichsführer Himmler folgendes 

weiterleiten: Einladung Staatsminister noch nicht eingetroffen wegen Ansage dänischer 

 Hans-Jürgen Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral 62 (noot 110).279

 Gerd Simon: “in der Tat gibt es nur wenig Literatur zu den NS-Expeditionen nach Island.” (in een e-mail aan 280

de auteur, 24-5-2007).

 Heather Pringle spreekt zelfs van een “pilgrimage to Iceland’s national shrine, Thingvellir…”; Pringle, The 281

Master Plan 376 (noot 54).

 Christopher Jones spreekt in het voorwoord tot zijn Crusade against the Grail (vertaling van Otto Rahns 282

hoofdwerk Kreuzzug gegen den Gral (Freiburg 1933), Rochester 2006) zelfs over een Duitse expeditie “to 
Iceland to research the origin of the Eddas and the birthplace of Stalde Snorri Sturluson…” (blz. xii).

 Abschrift Pol VI 424, 19-06-1936, Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, 283

Gesandtschaft Kopenhagen, C3 (1934/37) Band 1,"Dänische Nebenländer Grönland, Island" (Karton 113).
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offizieller Besuche zwocks Zusage dringend erforderlich. Burkert.”  Omdat deze vluchtige 284

berichten niet voor iedereen even begrijpelijk was, schreef Grundherr er op negentien juni een 

verklaring bij. In Reykjavík had Burkert contact gehad met een lid van de IJslandse regering 

en de ‘Chef des isländischen Protokolls’, die hem te kennen hadden gegeven graag voor de 

Olympische spelen in Berlijn dat jaar uitgenodigd te worden. Daarop zou Hitler Himmler 

opgedragen hebben de twee heren uit te nodigen. De uitnodigingen hadden de heren 

klaarblijkelijk nog niet bereikt en werden, met het oog op een naderend staatsbezoek van de 

Deense koning  met enig ongeduld tegemoet gezien.  Tijdens de reis werden er dus 285 286

contacten gelegd met hoge IJslandse gezaghebbers. Afgezien daarvan laten de officiële 

bronnen weinig los over Burkerts IJsland-avontuur. 

 In datzelfde jaar 1936 verscheen Burkerts boek Island erforscht, erschaut, erlebt!; 

Eine erlebnismäßige Schilderung der Insel am Polarkreis bij Bernhard Sporn Verlag te 

Zeulenroda. Net als zijn eerder verschenen Erlebtes Grönland; Eine populäre Darstellung 

was ook dit boek een “leichtverständliche Schrift”,  duidelijk bedoeld voor een groot 287

publiek en dus weinig studieus van opzet. Preciese reisdetails als data, een lijst van 

deelnemers, exacte routebeschrijving en het kader waarbinnen de reis plaatshad ontbreken 

daarom; het betreft hier een uiterst ‘erlebnismäßige’ en subjectieve sfeerschets, voorzien van 

veel fotomateriaal. Omdat Burkert dit populaire werk in zijn verzoekschrift aan de 

Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft  niet genoemd had als reeds volbracht of nog 288

te volbrengen werk, lijkt het voor de hand liggend om aan te nemen dat de beschreven 

expeditie de behandelde ‘Studienreise’ van 1936 is. Toch lijkt me dat onwaarschijnlijk, te 

meer omdat Burkert de aankoop van zeven paarden vermeldt; drie voor de baggage en vier 

voor de reisgenoten.  Dit lijkt in niets overeen te komen met de gegevens over de reis van 289

het twintigtal SS-officieren. De ‘expeditie’ beschreven in dit boek was een eerdere IJslandreis, 

 Idem.284

 Dit koninklijke bezoek van 1936 werd ook door W.H. Auden beschreven in zijn Letters from Iceland 107.285

 Grundherr, Abschrift zu Pol II 424, 19-06-1936.286

 Paul Burkert an Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, Bundesarchiv Koblenz R73/16788.287

 Idem.288

 Paul Burkert, Island erforscht, erschaut, erlebt!; Eine erlebnismäßige Schilderung der Insel am Polarkreis 289

(Zeulenroda 1936) 7.
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mogelijk op persoonlijk initiatief van Himmler en met illustere doelstellingen in het 

achterhoofd geïnitieerd.  Desalniettemin verschaft het boek inzicht in Burkerts IJsland-290

ervaring “an Ort und Stelle”, en de manier waarop hij hier een ideologische draai aan trachtte 

te geven. 

 Het kleine reisgezelschap waarmee Burkert er volgens zijn boek op uittrok bestond 

onder meer uit Walter Gehl, Scandinavist en historicus die naast werken als Ruhm und Ehre 

bei den Nordgermanen (Berlijn 1937) ook pathetisch-verheerlijkend schoolmateriaal over het 

Derde Rijk en de ‘Duitse revolutie’ voortbracht. In zijn beschrijving van IJsland besteedt de 

geoloog Burkert geen aandacht aan de occulte bijklank van het woord ‘Thule’, dat hij slechts 

één keer, in de betekenis van het oude saga-IJsland noemt.  Waarschijnlijk waren occulte 291

uiwijdingen over Hyperborea en het Arische wortelras dat op Thule woonachtig geweest zou 

zijn ook niet aan het beoogde, brede lezerspubliek van Burkerts boek besteed. 

 Doel van de IJslandreis was volgens Burkert om “heimisch zu werden auf dieser Insel. 

Ihre Geschichte, die vergangene und die gegenwärtige, zu verstehen. Den verwehten Atem 

des einstigen Thule und den schlagenden Puls des heutigen Islands zu erspüren.”  Dat begon 292

al op de boot, met de zuidelijke Vestmannaeyjar (‘Westman-eilanden’) voor de boeg. Varend 

langs de kust van IJsland mijmerde Burkert over het begrip ‘Heimat’; de saga-held Njáll zou 

het Heimat-gevoel hier zo sterk ervaren hebben, dat hij zijn leven minder achtte dan het 

afscheid van zijn geliefde IJsland.  De boot zou niet in Reykjavík aanmeren, maar helemaal 293

naar het noorden, naar de stad Akureyri door varen. Daar zouden dan IJslandse ponies 

gekocht worden, waarop de reis dwars door het ruige, onbewoonde binnenland van IJsland, 

richting Reykjavík voortgezet zou worden.  294

 Hoofdrolspeler in Burkerts sfeerschets is ongetwijfeld het (veelal in pathetische 

bewoordingen beschreven) IJslandse landschap. Na beklimming van een met sneeuw-bedekte 

 Volgens ‘Vance Pollock’ was Burkert “a special agent to Himmler sent to the country to investigate possible 290

land winnings for Great Germany.” Deze bewering is echter, evenals de site waarop ze geponeerd werd, uiterst 
discutabel. Zie: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=21335 (toevoeging van 16 mei 2002).

 Idem, 7.291

 Idem, 7.292

 Idem, 6-7. Uit deze anekdote blijkt Burkert’s gebrekkige kennis van de IJslandse sagen; het was niet Njáll, 293

maar zijn vriend Gunnar die door de schoonheid van zijn ‘Heimat’ aangespoord werd niet in ballingschap te 
gaan, en daarmee welbewust een gewisse dood tegemoet te treden.

 Idem, 7.294
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berg is het team bevangen door het “Glück jubelnder Gipfelfreude”,  en Burkert zelf had de 295

wisselwerking tussen mens en natuur nooit zo intens ervaren als tijdens het ochtendkrieken in 

de IJslandse verlatenheid.  Burkert hield zich tijdens de reis bezig met geologische 296

observaties (bijvoorbeeld bij de grens tussen de gletsjers Lang- en Hofsjökull ) en verloor 297

zichzelf daarbij in neo-romantische natuur-dweperij.  

 Die dweperij liep vrij snel over in een analyse van de IJslandse volksgeest en saga-

cultuur. Op een mooie avond, doorgebracht aan de voet van een grote berg (Mælifell), voelde 

het gezelschap zich volkomen ‘heimisch’ in de anders zo mens-onvriendelijke omgeving, en 

werd door de grootse schoonheid verklaard “warum die Männer und Frauen, die in diesem 

Lande lebten und leben, zu jenen großen Handlungen fähig sind, von denen uns die alte 

Pergamente Islands durch die Sagas erzählen..”  Op dat moment begon Gehl, als uit het 298

niets, de bloedige sage van Víga-Glúm te vertellen, waarop zich een discussie over moraal en 

volksgeest ontspon. “Die sittliche Auffassung der alten Germanen ist der der Griechen ja viel 

näher, als der religiös unterbauten. Nur das Ehrgefühl entscheidet, man schätzt die harten 

Eigenschaften am Menschen.”  Niet iedereen was echter even gecharmeerd van Gehls 299

vertelling; een reisgenoot genaamd Leiter had de sage “ernüchtert.” Hij gaf te kennen een 

passie voor IJsland te hebben, maar de waarde van dit soort verhalen niet te kunnen 

ontdekken; “Daran ist nichts Ethisches und nichts Schönes. Wenn alle Sagas Islands so sind, 

möchte ich sie gar nicht kennen lernen.”  Zijn kameraden konden zich daar niet in vinden en 300

gaven tegengas; “Was uns die Sagas geben ist nicht Tränenseligkeit, sondern die 

erdverbundene, herrenbäuerliche Lebensauffassung. Das Zusammenwachsen eigenmächtiger 

Einzelner zu einer Rechtsgemeinschaft.” Gehl had, als Scandinavist en overtuigd nationaal-

socialist, het laatste woord: “Die Sagas sind wie diese Landschaften (…) Kleinlichkeit und 

Enge sind in dieser Natur verspönt. Sie waren ebenso verspönt in Herz und Seele der 

 Idem, 60.295

 Idem, 78.296

 Idem, 71.297

 Idem, 14.298

 Idem, 36.299

 Idem, 36.300
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Menschen, die vor 1040 Jahren in dieses Land gekommen sind, dürstend nach Freiheit.”  301

Zowel in de oud-Germaanse wereld als in de natuur heerste een constante “Kampf um die 

Macht, ein Kampf um das Beherrschen”, waarin niet het ‘goede’ of ‘mooie’ maar het “Gesetz 

der Stärke” maatgevend was.  Een gedachtegang die in het Germanistieke milieu van de 302

vroege twintigste eeuw begonnen was, galmde hier in het berglandschap van IJsland na. 

 Het Germaanse karakter van IJsland vormt (misschien noodgedwongen) een 

belangrijk zwaartepunt in Burkerts werk; “Island! Ahnungen und Stimmungen klingen auf 

beim Ton dieses Wortes. Irgendetwas im germanischen Blut gerät in Schwingungen. Warum? 

Island!”  IJsland wordt niet alleen als geboorteland van de onovertroffen sagen, maar ook 303

als thuisland van de Germaanse ontdekkers van Amerika en Groenland, de oudste republiek 

ter wereld, en als “Quelle der Erkenntnis germanischer Gemütsart” gevierd.  Die oude 304

Germaanse geest werkte volgens Burkert ook nog door in het huidige IJsland; de heldhaftige 

walvisvaarders waren, na hun strijd met de elementen “kampfmüde Sieger”,  en de recente 305

politieke vrijheidsstrijd tegen Denemarken was uiting geweest van de Germaanse drang naar 

vrijheid.  IJsland was een organische ‘Volksgemeinschaft’, waarin familie, stam en ‘Sippe’ 306

nog een veel grotere rol toebedeeld kregen dan in de andere westerse landen.  Burkert 307

beschrijft een standbeeld van de IJslandse beeldhouwer Einar Jónsson, waarin hij de rusteloze 

Germaanse geest op meest zuivere wijze uitgedrukt zag. Alleen een IJslander, door zijn rauwe 

omgeving gehard, kon zulke kunst voortbrengen.  Net als de meeste IJsland-gangers voor 308

hem viel Burkert tevens de klasseloosheid van de IJslandse samenleving op. Maar in 

tegenstelling tot Jónasson werkt Burkert die observatie niet ideologisch uit.  309

 Idem, 36.301

 Idem, 106.302

 Idem, 9.303

 Idem, 12.304

 Idem, 111.305

 Idem, 99-100 en 109.306

 Idem, 109.307

 Idem 45.308

 Idem, 101.309
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 Vanuit dit Germaanse IJsland-discours slaat Burkert vervolgens de brug naar het 

eveneens Germaanse Duitsland. Net als de IJslanders waren ook de Duitsers een volk van 

strijders; relatief gezien eiste het onstuimige vissersbestaan op de Vestmannaeyjar ieder jaar 

meer levens dan de Wereldoorlog dat in Duitsland had gedaan.  In die Germaanse 310

krijgersgeest lag de onderlinge verbondenheid van de twee landen; deze geest maakte IJsland 

tot “ein Reiseland, das viel mehr und tiefere innere Beziehungen zu uns hat als der 

vielbesuchte Süden.”  De banden met het hoge noorden moesten, ten koste van die met het 311

‘rassenfremden’ zuiden aangehaald worden. Rosenbergs ‘nordische Gedanke’ lijkt hierin door 

te klinken. Sommige Duitsers waren zich daar eeuwen geleden reeds bewust van geweest. 

Burkert noemt Didrik Pining, een Duitser die aan het eind van de vijftiende eeuw voor de 

Deense koning werkte, onder andere stadhouder van IJsland was en een expeditie naar 

Groenland en wellicht (zo’n twintig jaar vóór Columbus) Noord-Amerika ondernomen zou 

hebben. Hij wilde, aldus Burkert, zijn “Wahlheimat” tot centrum van het noorden maken, en 

met zijn mannen een utopische “neue deutsche Welt” tot stand brengen. Hij zou ervan 

gedroomd hebben zijn volk een nieuwe wereld binnen te leiden, “einem Volk neuen 

Lebensraum zu erschließen.”  De verheerlijkende toon waarop Burkert zijn landgenoot 312

bespreekt, geeft een indruk van zijn ideeën over hoe IJsland en Duitsland zich tot elkaar 

zouden moeten verhouden. 

 Typisch nationaal-socialistische tendensen in zijn denken komen ook naar voren in 

zijn bespreking van de rol van de vrouw in zowel saga- als modern-IJsland. Volgens Burkert 

was de IJslandse vrouw, zowel in het verleden als in het heden, de “fast unbeschränkte 

Erzieherin der Kinder. Sie ist auf den bäuerlichen Höfen, wie in den sinnestreuen Familien der 

Stadt, Stütze der Familie, Sorgerin des Heims und Gefährtin der Mühen und Gefahren des 

Mannes.” Zij was het die aanmoedigde of zich juist afzijdig hield “wo der Tatendurft des 

Mannes oder der Knaben erlahmt oder überschäumt.”  Dit waren precies de taken die het 313

Derde Rijk voor vrouwelijk Duitsland weggelegd zag; de Duitse vrouw zou zich met andere 

woorden naar het IJslandse ideaalbeeld moeten voegen. 

 Idem, 6.310

 Idem, 102.311

 Idem, 103-104.312

 Idem, 107.313
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 Het reisgenootschap legde een spannende reis af door de woeste binnenlanden van 

IJsland en bezocht uiteindelijk ook de populaire reisbestemmingen van het zuiden; de Gouden 

waterval, Geysir en Þingvellir. Reykholt, het ideologische hoogtepunt van de ‘Studienreise’ 

van 1936, werd weliswaar aangedaan, maar niet uitgebreid beschreven in de tekst. Twee in het 

boek opgenomen foto’s (waaronder een van het originele bad van Snorri Sturluson) getuigen 

van dit bezoek.  Het overige beeldmateriaal is uiterst veelzijdig; het toont veel van het 314

gevarieerde IJslandse landschap, moderne architectuur naast het oudste overgeleverde 

handschrift, ponies, en het portret van een oude man; “Ein Isländer aus einem alten 

Bauerngeschlecht.”  Het oude en het nieuwe IJsland lopen hiermee als het ware in elkaar 315

over; de oude Germaanse Viking-geest is niet dood, wordt daarentegen geactualiseerd en is 

ook nu nog tot grootse prestaties in staat. 

 Waarom dit beloofde land dan toch door zoveel Duitse IJsland-gangers als anticlimax, 

als een grote teleurstelling ervaren was (zie hoofdstuk 2.3) lag volgens Burkert niet aan het 

land, maar aan de reizigers zelf. Zij zouden volgens Burkert enkel de door reisgidsen 

geprezen zienswaardigheden aan doen, en teleurgesteld raken door het gebrek aan grootse 

monumenten. Zonder kennis van de sagen ervaart een toerist niets van de “tausendjährigen 

germanischen Geschichte Islands.”  Daarover is er voor de reiziger niet veel te zien, maar 316

des te meer te horen; “Wer an den geschichtlichen Stätten der Sagazeit steht, muß den 

Einsatzbereiten Kampfgeist und die beherrschte Leidenschaftlichkeit Wikingerscher Recken 

im Blute schwingen fühlen”, en dat gaat niet zonder enige kennis van de saga-literatuur.  317

 Burkert besluit zijn boek met een ode aan het IJslandse volk; “Ein trotziges Geschlecht 

seid ihr. Lebensstark und lebensbereit.”  Niet het landschap of de natuur, maar het volk 318

maakte IJsland volgens Burkert tot een uitzonderlijk land, waar ook (of juist) Duitsland veel 

van kon leren. Zoals we al vastgesteld hebben, waren de meningen hierover (binnen nazi-

Duitsland) sterk verdeeld; niet iedereen deelde Burkert’s enthousiasme voor het kale, 

uitgestorven eiland. Het enige ego-document waarin de ‘Studienreise’ van 1936 behandeld 

 Idem, 90-91.314

 Idem, 29.315

 Idem, 107.316

 Idem, 108.317

 Idem, 112.318
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wordt en dat nog voor handen is, is van de hand van Otto Rahn. Deze subjectieve tekst geeft 

het meest kleurrijke en levendige beeld van de betreffende reis, en toont ons een heel ander 

IJsland-beeld dan dat van Burkert. 

3. Otto Rahn 

Otto Rahn was graalszoeker en esotericus, en had in 1933 zijn uiterst populaire Kreuzzug 

gegen den Gral   uitgebracht, waarin hij, op dezelfde wijze waarop Schliemann Homerus’ 319

Illias gebruikte om het antieke Troje te vinden, Wolfram von Eschenbachs middeleeuwse 

Parzival-epos gebruikte om de locatie van de heilige graal (ergens in het land van de katharen 

in Zuid-Frankrijk) te bepalen. In dit werk worden de katharen als zuivere lieden, mensen met 

een hoger inzicht en in bezit van de ware graal neergezet. Rome (symbool van al het kwade) 

bestempelde het katharisme echter als ketterij, en vernietigde in een ‘kruistocht tegen de 

graal’ de hele kathaarse samenleving. Deze anti-Roomse gedachtegang sprak veel Duitsers 

aan, en trok (niet geheel onverwachts) de aandacht van Heinrich Himmler. 

 Himmler wilde Rahn in de SS. Daarom werd Rahn in maart 1936 opgenomen, waarna 

hij Himmler meteen te hulp schoot bij samenstellen van diens stamboom; de Reichsführer-SS 

leek enige problemen te ondervinden bij het (voor iedere SS’er verplichte) tot 1750 

terugvoeren van zijn joden-vrije bloedlijn. Om deze reden nam Rahn een bijzondere positie in 

binnen de SS; hij en Himmler gingen op vrijwel vriendschappelijke wijze met elkaar om.  320

Al snel na zijn toetreding kreeg hij te horen dat hij aan Burkerts ‘Studienreise’ naar IJsland 

deel zou gaan nemen, om het mythische ‘land van de Hyperborea’  te onderzoeken. Dit 321

duidt op een heel andere insteek dan die van de ‘nuchtere’ Burkert. 

 Over Rahns ervaringen op IJsland kunnen we lezen in zijn tweede boek, Luzifers 

Hofgesind; Eine Reise zu den guten Geistern Europas (Leipzig 1937), waarin hij aan de hand 

van dagboek-aantekeningen (gemaakt tijdens zijn vele reizen door Europa) een idyllisch beeld 

van het heidense, voor-christelijke Europa probeert te scheppen. Dit werk moest niet als een 

zuiver-historisch werk opgevat worden, was daarentegen juist zeer actueel, want “(m)an 

 Freiburg 1933.319

 Hans-Jürgen Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral 61.320

 Zie het forum van de rechtvaardige rechters op http://www.rechtvaardigerechters.nl/forum/index.php?321

s=f4f73d8e4c5f1152a253148be1a96b52&showtopic=84&pid=1222&st=0&#entry1222 (toevoeging van 16 
oktober 2006).

 73



spricht heute viel von Heiden und Ketzer.”  Hoewel Rahn ‘nuchterder’ was dan occulte 322

fantasten als Edmund Kiß,  stond hij in nauw contact met Karl Maria ‘Weisthor’ Wiligut, die 323

hem er waarschijnlijk toe aanzette aan deze reis deel te nemen maar zelf niet mee ging.  324

Rahn stelde de Reichsführer voor een vriendin mee te nemen die voor het team zou kunnen 

koken, maar dit werd niet toegestaan; vrouwen mochten niet deelnemen aan deze expeditie.  325

 Meer dan in zijn eerste boek klinkt in Luzifers Hofgesind de ideologische ondertoon 

van zijn broodheren door. Net als in Kreuzzug gegen den Gral spelen de katharen en hun 

religie een grote rol, alleen wordt ditmaal de vermeende ‘nordische’ afkomst van deze cultuur 

benadrukt; de katharen waren van Gothische komaf geweest en hadden het noorden als heilige 

windrichting, de plek van de lichtbrengers (‘Lucifer’, in tegenstelling tot de ‘Satan’ van het 

zuiden, van Rome) gezien.  De kathaarse minne-zang zou daarom niet zomaar over ‘de 326

liefde’, maar over het ‘gedenken’ van het anti-katholieke katharendom gaan.  Bewijs 327

daarvoor vond hij op IJsland, in de oud-Germaanse taal van de IJslanders. Daar betekende het 

woord ‘minni’ namelijk nog altijd ‘gedenken’ of ‘herinnering’.  Vanuit dit ‘nordische’ 328

discours geredeneerd zou een reis naar het hoge Thule een soort bedevaart moeten zijn, en zo 

stelde Rahn het zich (vóór zijn aankomst in Reykjavík) ook voor; “Diese Islandreise sollte 

meine Wallfahrt sein.”  329

 Op de ‘Gullfoss’, waarop voor de gelegenheid een witte vlag met blauw hakenkruis 

pronkte,  overdacht Rahn zijn voorgenomen studie-land. Terwijl hij de tuimelaars in de 330

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind; Eine Reise zu den guten Geistern Europas (herdruk van 2006 (Dresden)) 10.322

 Aldus Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne 42.323

 Hans-Jürgen lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral 62.324

 Idem, 62. Hieruit valt af te leiden dat deze reis weldegelijk meer dan een ‘uitje’ was; dit was een SS 325

aangelegenheid, waarbij de Germaanse ‘Männerbund’ centraal stond en er dus geen plaats was voor vrouwen.

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 34-35.326

 Idem, 32-33.327

 Idem, 226.328

 Idem, 225.329

 Idem, 220. Waarom precies voor deze (en niet de door de partij voorgeschreven) kleuren gekozen was is 330

onduidelijk, maar ik vermoed een connectie met Edmund Kiß’ Thule-roman, waarin beschreven wordt hoe het 
oude Thule onder de “blaue Banner mit dem silbernen gehakten Kreuz” uitvoer (Kiß, Die Singschwäne aus 
Thule (Leipzig 1939) 10). Deze beschrijving zou in occulte kringen al voor het uitkomen van deze roman 
gerouleerd kunnen hebben.
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golven gade sloeg, fantaseerde hij over Orpheus, de Argonaut, die op een van deze dieren 

(Apollo’s lievelingen) naar het hoge noorden gekomen was. Misschien was Orpheus zelf wel 

een ‘Nordmann’ geweest; zijn moeder had immers Chione (‘die Schneeige’) geheten.  De 331

‘nordische’ oorsprong van de klassieke culturen van het zuiden (zoals Hitler die benadrukte) 

lijkt in deze overpeinzingen een rol gespeeld te hebben. Maar ook Rosenberg was geen 

vreemde voor Rahn; Fenrir, die tijdens ragnarök (het heidense, in de Edda beschreven einde 

der tijden) de oppergod Óðinn verslindt, was niet voor niets een wolf, het zinnebeeld van 

Rome geweest.  ‘Rom’ was voor Rahn net zo goed als voor Rosenberg een koepelbegrip 332

waar al het kwade en verfoeilijke uit het zuiden en oosten onder te brengen was.  

 Tijdens de heenreis vroeg Rahn zich ook af in hoeverre IJsland aan het beeld van het 

door Pytheas beschreven Thule voldeed. IJsland werd officieel pas tussen de negende en elfde 

eeuw na Christus voor het eerst bevolkt, toen de christelijke koningen van Noorwegen het 

“heidnische Bauerntum Norwegens” begonnen te onderdrukken en “des Landes Beste” naar 

IJsland uitweek om er, met de oude vrijheid, een nieuw, heidens thuisland te stichten.  Toch 333

had Pytheas, in de vierde eeuw voor Christus, Thule als een bewoond land voorgesteld. Hij 

had zelfs Thuleanen ontmoet, die hem over de ijs-zeeën van het noorden hadden bericht. Hoe 

had deze cultuur, zonder enig spoor achter te laten, zomaar kunnen verdwijnen? Rahn achtte 

deze hypothese hoogst onwaarschijnlijk, en was geneigd Thule (ondanks enig tegenbewijs 

van onder andere Strabo, uit wiens geschriften op te maken valt dat Thule niets anders dan 

IJsland kón zijn) ergens anders dan op IJsland te localiseren.  Rahns reisgenoten zullen niet 334

veel van zijn gepeins mee gekregen hebben; zij namen de dromer niet serieus, en Rahn lag 

daarom niet lekker in de groep.  335

 Met de aankomst in Reykjavík werd een lange keten van desillusies in werking gezet. 

Rahn verafschuwde de lelijke stad, en ergerde zich aan de verwesterde jeugd en “(g)rell 

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 220.331

 Idem, 238.332

 Idem, 220.333

 Idem, 222-223.334

 Hans-Jürgen Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral 62.335

 75



geschminckte Frauen.”  “Ist das die Insel Thule, für die Pytheas das Leben wagte? Ich hatte 336

mich in ein Märchenland hineingeträumt. Grausamste Wirklichkeit umgibt mich. (…) Alles 

macht den Eindruck des Ungewachsenen, Unbodenständigen, des Gemußten, aber nicht 

Gewollten. So dürften die Goldgräberstädte ausgesehen haben, als das kalifornische oder 

kondykische Gold die Menschen schürfen und schürfen ließ…”  Dit was niet het land der 337

Vikingen waar Rahn naar had verlangd. Met deze teleurstellende eerste kennismaking 

schaarde Rahn zich (misschien geheel onbewust) in de lange rij van gedesillusioneerde Duitse 

idealisten (zie hfst. 2.3). “Was mir Reykjavik zu bieten hat, hätte mir ein Marseille, wie ich es 

gemieden habe, auch bieten können…”  338

 Maar bij de IJslandse hoofdstad hield de teleurstelling niet op. Rahn was goed op de 

hoogte van de IJslandse geschiedenis, maar kon hier nergens een spoor, een tastbare 

getuigenis van ontwaren. Voor mannen als Otto Rahn ging het om “‘Mäler’, die ihnen Beleg 

-physischer, faßbarer Beleg- für ihre Träume sind. In Island hat Otto Rahn zu wenig ‘Mäler’ 

gesehen, nur eine unmittelbare, monumentale und drohende Natur.”  Die natuur, hoe 339

monumentaal deze ook geweest mag zijn, was de uit het Odenwald-stammende Rahn te kaal 

en ‘unheimisch’ geweest. Volgens SS-Sturmbannführer Hans Peter des Coudres, die als 

wetenschapper aan de opbouw van de Wewelsburger bibliotheek verbonden was  en tijdens 340

de IJsland-reis met Rahn bevriend raakte, zou Rahn op IJsland uitgeroepen hebben: “Ich will 

Bäume sehen!”  341

 Dit gebrek aan bomen, aan ‘Germaanse wouden’, lijkt de rode draad in Rahns IJsland-

beleving te zijn; “Kein Baum, der im Winde raunt; kein Vogel, der im Geäst sein Lied 

singt.”  Deze uitgestrekte leegte en eenzaamheid hadden Rahn gegrepen, en deden 342

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 224.336

 Idem, 225.337

 Idem, 226.338

 Aldus de historicus Armin Mohler, geciteerd door Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral 62.339

 Coudres wordt door Gerd Simon als “zweifellos der beteutendste Bibliothekar innerhalb der SS” gezien. Zie: 340

Simon (in samenwerking met Dagny Guhr), Chronologie Coudres, Jean-Pierre des (alias Hans Peter des 
Coudres) op http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrCoudres.pdf (2004, laatste wijziging november 
2006) 1.

 Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral 62.341

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 224.342
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overduidelijk iets met hem. Hij werd moedeloos. Het landschap was weliswaar niet ‘lelijk’, 

“(w)ollte ich es behaupten, so übertriebe ich oder spräche unwahr. Nein: ich hab hier nichts zu 

suchen. Das ist es!”  Toen hij de ‘gouden ronde’ (die bij toeristen nog steeds in trek is en 343

onder andere langs Geysir, Þingvellir en de ‘Gouden waterval’ (Gullfoss) voert) aflegde werd 

hij niet gegrepen door het geothermische natuurgeweld of de indrukwekkende rotsen van 

Þingvellir; veeleer dacht Rahn aan Duitsland, en verbaasde hij zich over de schaarste aan 

levende wezens die hij tijdens de rit opmerkte. Bijna waren ze op één hand te tellen.“Kein 

Baum, nicht einmal ein Strauch oder ein Busch bot uns den Segen der Erde.”  Een van zijn 344

kameraden gaf hem te kennen niet te kunnen wachten om weer in Duitsland terug te zijn. Dan 

zou hij een lange wandeling door het Teutoburger Wald gaan maken.  345

 Niet alleen de Duitsers, maar ook de IJslanders zelf leken (in Rahns beleving) naar 

aangenamere gebieden te verlangen. Dit bleek ondermeer uit de vele schilderijen van bomen 

en beboste weiden die IJslandse vertrekken sierden. “Islands Künstler sehnen sich nach dem 

Süden! Aber: Sind sie im Süden, so wollen sie wieder nach Hause!”  Rahn raakte bevriend 346

met een jonge IJslandse kunstenaar (ene Mansi; samen met zijn broer (die in zijn hele leven 

nog nooit een boom gezien had) de laatste nazaat van Snorri Sturluson en de saga-held Egill 

Skallagrimson), die Rahn aanraadde Reykjavík te verlaten. Rahns teleurstelling in IJsland lag 

niet aan IJsland maar aan Rahn zelf, en misschien aan Reykjavík, aldus Mansi.  “Ich hätte in 347

seiner Inselheimat allerlei zu suchen - und zu finden, dürfte dabei aber nicht vergessen, den 

isländischen Himmel zu betrachten.”  348

 Idem, 225.343

 Idem, 226.344

 Idem, 226.345

 Idem, 226. Deze opbservatie lijkt te botsen met die van W.H. Auden: “Unlike the German, he (= de 346

IJslander) shows no romantic longing for the south…” Zie Auden en MacNeice, Letters from Iceland 27.

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 227. Deze mening lijkt te stroken met die van 347

Burkert, die eveneens beweerde dat elk gevoel van desillusie aan de bezoeker zelf te wijten was. Zie Burkert, 
Island erforscht, erschaut, erlebt! 107.

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 227.348
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 Toen het reisgenootschap rond midzomerzonnewende Reykholt, woonplaats van 

Snorri Sturluson en geboorteplaats van de Edda aandeed,  had Rahn zijn negatieve kijk op 349

IJsland nog niet overwonnen.Terwijl zijn kameraden zich in het zwembad van het spik-

splinter nieuwe bezoekerscentrum (waar het team tevens overnachtte) vermaakten, kwam 

Rahn op zijn kamer met de opvallende these dat Snorri zijn heidense Edda uit pure heimwee 

geschreven had. Rahn hield niet van het landschap rondom Reykholt, en nam aan dat Snorri 

dat, zo’n zevenhonderd jaar eerder, ook wel niet gedaan zou hebben. “Ob wohl Snorri, 

Zeitgenosse eines Wolfram von Eschenbachs und eines Walters von der Vogelweide (…) in 

einer solch armseligen Kate die ‘jüngere Edda’ und die norwegische Königsgeschichte 

‘Heimskringla’ verfaßt hat? Hat ihm nicht Sehnsucht nach der verlorenen Heimat und dem in 

Vergessenheit geratenden Glauben seiner Väter die Feder geführt während der langen 

Winternächte, da Eiseskälte und schwärzestes Dunkel, nur dann und wann vom Nordlicht 

erhellt, auf seinem so weltfernen Gehöft lastete?”  Deze opvatting staat haaks op die van 350

literatuur-wetenschappers als Kevin Crossley-Holland, die concludeerden dat veel van de 

Edda-stof juist door het kenmerkende IJslandse landschap gekleurd is.  351

 Het bleef die nacht de hele nacht licht, en Rahn besloot samen met een anonieme 

kameraad de holen in een nabij gelegen berg te verkennen.Tussen de twee heren ontvouwde 

zich een lang gesprek, dat al snel uitliep op een sterk anti-christelijke monoloog van de 

kameraad over heidendom, ‘Volkstum’, en over de sterke verbondenheid tussen die twee. 

Volgens de kameraad stond ‘Götterdämmerung’ daarom gelijk aan ‘Blutesdämmerung’; “Das 

Blut verliert seine geistige Bedeutung, es vertrocknet, die Ahnen schweigen.”  De 352

Germanen hadden dit ingezien, en hadden deze ‘wijsheid’ in hun Edda opgeslagen. Historici 

zouden de oude mythen en sagen serieus moeten nemen, en de diepere waarheden die erachter 

steken moeten actualiseren.  Dat leek, met de opbloeiende nationaal-socialistische 353

belangstelling voor Germaanse mythologie, nu toch eindelijk gerealiseerd te gaan worden; 

 Of het samenvallen van deze heidense feestdag met de aankomst in Reykholt (Mekka van het Germaanse 349

heidendom) op toeval of op timing berustte is onbekend, maar het eerste lijkt mij onwaarschijnlijk.

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 230.350

 Kevin Crossley-Holland, The Norse Myths 182.351

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 238.352

 Idem, 237.353
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“Wenn wir die Zeichen der Zeit recht verstehen, so beschäftigen wir uns heute mit den Götter- 

und Heldengestalten nicht deshalb, weil entsprechende Dokumente vorliegen und einmal 

Menschen solches für wirklich gehalten haben, sondern weil wir selbst unmittelbar über die 

weltanschaulichen Vordergründe in tiefere Regionen streben.”  354

 Rahn leek door het betoog van zijn vriend bekeerd, en in staat gesteld het grotere, pan-

heidense verband te doorgronden. “Es ging ein Singen durch diese Nacht der 

Sommersonnenwende auf Island. Sollte es nicht Sphärenmusik gewesen sein, die Baldrs Tod 

und Wiederkehr ankundet? Ehe dieser tote Gott auf dem Dornholz von den Flammen verzehrt 

wurde, flüsterte Allvater Odhin ihm das Wort der höchsten Weisheit ins Ohr. Dieses Wort 

könnte Luzifer gelautet haben. Auch Lohengrin oder Helias.”  Met deze realisatie werd 355

Reykholt gewijde grond. Rahn raapte er een steen op om deze mee te nemen en thuist naast 

een afgebroken stukje tempel-fries uit Delphi, en een steen uit de ruïnes van de katharen-

burcht Montségur te leggen.  Samen vormden de drie stenen een monument, een ‘Denkmal’ 356

voor het pre-christelijke, heidense en ketterse Europa. Rahn betreurde de kerstening van 

IJsland, die ongetwijfeld met veel bloedvergieten gepaard gegaan moest zijn.  357

 Luzifers Hofgesind zou geïnterpreteerd kunnen worden als Rahns poging zichzelf 

definitief naar het nationaal-socialistische gedachtegoed te voegen. De heimelijke 

homoseksueel  voelde zich echter niet op zijn plaats in het intolerante klimaat van de SS, en 358

vroeg daarom in 1939 ontslag aan. In datzelfde jaar nog pleegde hij onder verdachte 

omstandigheden zelfmoord, waarschijnlijk door zich (naar kathaars gebruik) op de Eiberg in 

 Idem, 238.354

 Idem, 239. Baldr, zoon van Óðinn, was de lieveling onder de goden, maar werd op listige wijze door Loki’s 355

toedoen om het leven gebracht. Dit verhaal vormt een van de aangrijpendste passages uit de Edda.

 Otto Rahn, Luzifers Hofgesind (herdruk van 2006 (Dresden)) 239.356

 Dit motief van ‘de geweldadige bekering’ vinden we ook bij Burkert, die meende dat heidenen zich uit angst 357

voor vervolging schuil hadden gehouden in de velen spleten en holen die het IJslandse landschap hen bood (zie: 
Burkert, Island erforscht, erschaut, erlebt! 43-44). Hier zijn echter geen bewijzen voor; de kerstening van 
IJsland (rond het jaar 1000) was een relatief vreedzaam proces. Eerder moeten we deze verhalen interpreteren in 
het licht van de anti-christelijke sentimenten die het nationaal-socialisme eigen waren.

 Over Rahns seksuele geaardheid is veel af gespeculeerd, maar Hans-Jürgen Lange heeft aan de hand van een 358

nog nooit eerder gepubliceerde briefwisseling naar behoeven aangetoond dat Rahn weldegelijk homoseksueel 
was; zie Lange, Otto Rahn und die Suche nach dem Gral.
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de buurt van Söll (Tirol) dood te laten vriezen. Hij werd postuum weer in de gelederen van de 

SS opgenomen.  359

 Idem, 80.359
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5. Spot of wederzijdse toeneiging?  

       

In dit hoofdstuk, het enige vanuit IJslands perspectief geschreven, zal ik proberen een beeld te 

schetsen van de uitwerking van de nationaal-socialistische belangstelling op IJsland zelf. 

Deze toeneiging vanuit Duitsland, dit “nationalsozialistische Liebeswerben um den 

Norden”  bleef namelijk niet onopgemerkt, en zal ook niet iedere IJslander onberoerd 360

hebben gelaten. Hoeveel draagvlak was er op het afgelegen eiland voor de ‘nieuwe’ nordische 

ideeën uit Europa, en hoe nieuw waren deze ideeën eigenlijk voor IJsland? Het belang van 

deze vragen voor mijn onderzoek ligt daarin, dat op een gegeven moment reacties in de 

IJslandse en Deense pers het nationaal-socialistische IJsland-beleid gingen beïnvloeden, 

waardoor er een zekere wisselwerking ontstond. Het hele verhaal enkel en alleen tot de Duitse 

kant ervan beperken leek mij dan ook een incomplete voorstelling van zaken. 

 Zoals in de vorige hoofdstukken reeds vastgesteld, leek Scandinavië niet warm te 

lopen voor Duitslands pretentieuze, pan-Germanse initiatieven, waaronder de ‘Nordische 

Gesellschaft’.  Tot groot ongenoegen van Rosenberg, bleven de Scandinavische 361

afgevaardigden de ‘nordische Tagungen’ met een grote boog mijden.  IJsland lijkt in dit 362

patroon van Scandinavische desinteresse geen uitzondering geweest te zijn. Dit valt 

ondermeer op te maken uit de uiterst geringe invloed en popularitet van de (min of meer) 

nationaal-socialistische partij van IJsland (‘Flokkur Þjóðernissinna’, of ‘Nationalistische 

Partij’), die in 1934 ontstond uit het samengaan van twee kleinere partijen en op geen enkel 

punt in haar hele geschiedenis (officieel tot 1944) meer dan 450 leden telde.  Hoewel het 363

gevaarlijk was voor een klein landje als IJsland om het machtige Duitsland iets te weigeren, 

deed het dat toch. In 1939 onthield de IJslandse minister-president Hermann Jónasson 

Duitsland het recht haar Lufthansa-toestellen op IJslandse bodem te landen. Dit werd en 

wordt nog steeds door veel IJslanders als een heroïsche daad van verzet ervaren.  364

 Ernst Piper, Alfred Rosenberg 276.360

 Zie o.a. Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie 79 e.v.361

 Ernst Piper, Alfred Rosenberg 277.362

 Zie o.a. Snorri G. Bergsson, Íslensku „nasistarnir" (artikel op http://notendur.centrum.is/~snorrigb /363

islenas.htm), laatst gewijzigd: december 2006.

 Jón R. Hjálmarsson, History of Iceland; From the Settlement to the Present Day (Reykjavík 1993) 155.364

 81



 De IJslanders stonden en staan nog steeds bekend om hun grote historische en literaire 

bewustzijn. Dit ervoer ook de Europese IJsland-bezoeker, en wekte de verbazing van onder 

meer W.H. Auden  en Andreas Heusler.  Nog steeds bespreken en betreuren eenvoudige 365 366

IJslandse boeren vol passie de dood van grote saga-helden zo’n duizend jaar geleden,  en 367

toen in 1971 de IJslandse saga-manuscripten eindelijk vanuit Kopenhagen naar hun eiland van 

oorsprong terug gebracht werden, werd dit als een van de grootste mijlpalen in de nationale 

geschiedenis ooit gevierd.  De IJslandse nationale identiteit is, kortom, sterk saga-gebonden 368

en gericht op het verre verleden. Het grote verschil met de Duitse verering van de Germaanse 

oudheid lag daarin, dat de IJslanders ‘van nature’ “unidealistic”  waren en er dus, buiten 369

chauvinisme en een groot nationaal zelfbewustzijn, geen grotere racistische, ‘nordische’ of 

pan-Germaanse idealen aan hun saga-verering ten grondslag lagen. De vraag is, in hoeverre 

dit beeld correct is. 

 Op 23 februari 1939 verscheen in Morgunblaðið (de belangrijkste krant van IJsland) 

het volgende bericht onder het kopje “Hitler, Göring, Goebbels, afstammelingen van Vikingen 

-!”: “Het (Deense) tijdschrift Politiken! drukt vandaag op de voorpagina als boodschap uit 

Berlijn: Himmler, de hoogste leider van de Duitse geheime politie, zou het voornemen 

koesteren om volgende maand een groep antropologen naar IJsland te sturen, om uit te laten 

zoeken in hoeverre de leidende mannen van het Derde Rijk hun afstamming op IJslandse 

Vikingen terug kunnen voeren. De Deense antropoloog Fausböll maakt echter duidelijk, dat 

dit bericht op een misverstand lijkt te berusten, omdat het onmogelijk is, wat voor connectie 

tussen het Duitse volk en de ‘nordische’ Vikingen dan ook geloofwaardig te maken.”  Het 370

bericht trok de aandacht, en leidde (vooral in Denemarken) tot scherts en hoongelach; “En 

thans liggen de oude Njal en Gunlög tussen de wormen in hun grafheuvels, en wachten erop 

 W.H. Auden en Louis MacNeice, Letters from Iceland 110-111.365

 Arthúr Björgvin Bollason, Heusler in Island 83.366

 Zie Jane Simmonds e.a., Iceland in de serie Insight Guides (Singapore 2005) 27.367

 Jón R. Hjálmarsson, History of Iceland 176-178. Zie ook: Gísli Sigurðsson., “Bring the manuscripts home!” 368

in Sigurðsson e.a, The manuscripts of Iceland (Reykjavík 2004) 171-178

 W.H. Auden en Louis MacNeice, Letters from Iceland 27.369

 Duitse vertaling van dit artikel opgenomen in het bericht Betr.: Auslandsmeldungen über Island-370

Expeditionsplan der SS  aan dr. Bruno Schweizer (Berlijn, 11 maart 1939; vertaling van mij), Bundesarchiv in 
Berlijn, NS 21/40. Het complete Deense artikel in Politiken! (waar dit IJslandse bericht een beknopte 
samenvatting van is) is in Engelse vertaling te vinden in Heather Pringle, The Master Plan 189-190.
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de voorvaderen van grote mannen van het Derde Rijk te worden.”  Tot groot ongenoegen 371

van Himmler werden zijn IJsland-plannen als volslagen idioot afgeschilderd; de 

Scandinaviërs leken het groot-Germaanse totaalbeeld niet begrepen te hebben.  

 Als we nu een blik werpen op de wortels van het IJslandse nationalisme lijkt deze 

conclusie toch niet helemaal correct. Toen in 1918 een comité van vier IJslandse en vier 

Deense diplomaten bijeen kwam om de toekomstige relatie tussen de twee landen te 

bespreken, begonnen de IJslanders de onderhandeling met de volgende verklaring: “De 

IJslandse natie is de enige Germaanse natie die de oude taal, die 900-1000 jaar geleden door 

alle noordelijke landen gebruikt werd, zo onveranderd heeft weten te behouden dat alle 

IJslanders nog steeds prima de literaire schatten van zowel onze eigen oude cultuur als die 

van die van de andere noordelijke landen begrijpen en gebruiken kunnen. Met de taal, hebben 

de mensen een karakteristieke nationaliteit, karakteristieke gebruiken en een karakteristieke 

cultuur gepreserveerd. En, met de taal, heeft het bewustzijn van ‘s lands speciale status in 

relatie tot de ons verwante landen altijd met onze natie geleefd. Naar ons oordeel geven deze 

omstandigheden, een specifieke taal en karakteristieke cultuur, ons het recht op volledige 

onafhankelijkheid…”  Het IJslandse nationalisme (‘Þjóðernishyggja’, of ‘Föðurlandsást’ ) 372 373

ging weldegelijk uit van een ‘nordisch’ model, en ging (in sommige gevallen) gepaard met 

racistische vooronderstellingen omtrent de superioriteit van dit ‘nordische’ ras.  Dat het 374

nationaal-socialisme toch niet aansloeg op IJsland valt wellicht te verklaren uit het hoge 

democratische gehalte van het IJslandse nationalisme, dat vol trots op de oer-oude 

parlementaire  Alþing-traditie terugblikte en IJsland als de oudste democratie ter wereld 

zag.  Het ‘Führerprinzip’ kon in dit democratische discours geen plaats hebben. 375

 Uit het artikel Kleine kenmerken bij grote mannen in het Kolding Folkeblad van 22 februari 1939, geciteerd 371

door Gerd Simon, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  15 (Nederlandse vertaling van mij).

 Geciteerd door Guðmundur Hálfdánarson, Icelandic Nationalism: A Non-Violent Paradigm? 12-13, in 372

Nations and Nationalities in Historical Perspective (Pisa 2001) 1-14 (Nederlandse vertaling van mij).

 De termen betekenen respectievelijk letterlijk ‘nationaliteits-gerichtheid’ of ‘nationaliteits-geloof’, en 373

‘vaderlandsliefde.’ Beide termen zijn met ‘nationalisme’ te vertalen, maar duiden eigenlijk op de specifieke 
IJslandse invulling daarvan.

 Idem, 10. De simpele reden waarom dit idee van raciale superioriteit niet omsloeg in vreemdelingenhaat was, 374

dat er nauwelijks etnische minderheden aanwezig waren op IJsland.

 Zie Jón R. Hjálmarsson, History of Iceland 103-104.375
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 In oktober 1934 beklaagde Morgunblaðið zich over het feit dat de ‘slachtoffers’ van 

het nazi-regime in veel media als heiligen werden neergezet, die niets gedaan zouden hebben 

om deze vervolging te verdienen. De krant concludeerde dat, aangezien Duitsland een uiterst 

geciviliseerd en daarom respectabel land was, de joden dit onheil wel over zichzelf 

uitgeroepen moesten hebben.  Het was echter vooral de krant Vísir die zijn Hitler-376

sympatieën niet onder stoelen of banken stak; als de ‘Arische revolutie’ communisten, joden 

en andere vijanden van het ‘Reich’ hun rechten zou ontnemen, dan moest het simpelweg zo 

zijn.  Door sommigen werd nazi-Duitsland ook als een machtige potentiële bondgenoot in 377

de strijd tegen de Deense overheerser gezien. In 1939 vertrokken drie IJslandse nazi-

sympatisanten naar Duitsland om prins (en vooraanstaand nationaal-socialist) Friedrich 

Christian zu Schaumburg-Lippe de kroon van IJsland aan te bieden, mocht de verhoopte 

Duitse inlijving van het eiland verwezenlijkt worden. De prins dacht serieus over het voorstel 

na, en legde het voor aan Goebbels. Deze zou (als we de autobiografie van de prins (1952) 

mogen geloven) van het plan gecharmeerd geweest zijn. Dit in tegenstelling tot Von 

Ribbentrop, die het aanbod uiteindelijk afwees.  Het is bekend dat een handjevol IJslanders 378

toegetreden is tot de SS.  379

 Hetzelfde ‘nordisch-Arische’ zelfbeeld dat veel IJslanders niet negatief tegenover het 

Hitler-regime deed staan, gaf ook vorm aan het IJslandse immigratie-beleid. In mei 1938 sloot 

Denemarken haar grenzen voor joodse asielzoekers uit Wenen, en enkele weken later volgde 

IJsland. De vluchtelingen die IJsland toch binnen kwamen kregen het veelal zwaar te 

voorduren; niet alleen het weer, maar ook het IJslandse volk was de nieuwkomers over het 

algemeen vijandig gezind.  Toen C.A.C. Brun, Deense afgezant en sympathisant van de 380

joodse vluchtelingen, na afloop van een dinner de IJslandse minister-president (dezelfde die 

Duitsland het landingsrecht onthouden had) aansprak over een specifieke joodse vluchteling 

 Snorri G. Bergsson, Iceland and the Jewish Question until 1940, artikel op http://notendur.centrum.is/376

~snorrigb/Jewicel.htm  (1995).

 Þór Whitehead, Stríð fyrir ströndum (Reykjavík 1985) 96-97. De titel betekent: ‘Oorlog langs de stranden’.377

 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, Iceland, the Jews, and Anti-Semitism, 1625-2004 in Jewish Political Studies 378

Review 16:3-4 (herfst 2004. Dit is een uitgave van het ‘Jerusalem Centre for Public Affairs’, en is te vinden op: 
http://www.jcpa.org/phas/phas-vilhjalmur-f04.htm).

 Idem.379

 Idem.380
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die asiel zocht op IJsland, gaf de minister-president te kennen dat ook deze jood het eiland 

verlaten moest. Dat was een principe op IJsland, aldus de premier; IJsland was altijd een puur 

‘nordisches’ land geweest, zonder joden, en moest dat ook blijven. Ook zij die in de afgelopen 

jaren toegestroomd waren moesten weg, maar de jood in kwestie kreeg uitstel tot de lente om 

zijn zaakjes op orde te krijgen.  381

 In de jaren veertig ontbrandde er op IJsland een ware strijd om de politieke toe-

eigening van de saga’s. Zoals gezegd speelden deze kroonjuwelen van de IJslandse natie een 

toonaangevende rol in het nationale zelfbewustzijn van de eilanders; iets waar ook de 

IJslandse politici zich van bewust waren en waar ze op in trachtten te spelen. “‘(C)ontrol’ over 

Icelandic culture -including the sagas- would bring control over the people of Iceland at the 

same time.”  In 1941, het veelbewogen jaar waarin de Amerikanen het IJslandse bestuur van 382

de Britten overnamen, nam het parlement een wet aan waardoor de saga’s alleen nog maar 

door de staat uitgegeven mochten worden. Doel van deze maatregel was het tegenwerken van 

‘niet-IJslandse’ elementen die de verhalen konden vervormen en voor hun eigen ideologieën 

in konden zetten. Vooral de communisten moesten, volgens de politicus Jón Jónsson, 

weerhouden worden van het publiceren van ‘slang’-vertalingen voor het gepeupel.  383

 Zijn grootste opponent was de latere nobelprijs-winnaar en beroemdste schrijver van 

IJsland, Halldór Laxness. Laxness was in die dagen socialist (als niet communist) en verzette 

zich, onder meer door zijn innovatieve uitgaven van verschillende saga’s, tegen de nieuwe 

wet.  Opvallend is dat beide partijen hun tegenstanders met nazi’s vergeleken; volgens de 384

uitgevers van de staatsuitgaven zou Laxness de saga’s ideologisch willen herschrijven, net 

zoals Hitler de Bijbel zou willen herschrijven, terwijl de beruchte saga-wet van ’41 volgens 

de socialist Einar Olgeirsson gelijk stond aan de boekenverbrandingen in Duitsland.  Na de 385

overname door de geallieerden lijkt openlijk symphatiseren met de nazi’s taboe geworden. 

 Idem.381

 Jón Karl Helgason, Parliament, sagas and the twentieth century 152, in Sigurðsson e.a, The manuscripts of 382

Iceland 145-155.

 Idem, 152.383

 Vooral zijn uitgave van Njállssaga (1945) is beroemd geworden.384

 Jón Karl Helgason, Parliament, sagas and the twentieth century 152-153.385
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 De Canadese, Britse en Amerikaanse soldaten die op IJsland gestationeerd werden 

hebben veel problemen gehad met het winnen van de IJslandse harten; ze werden opgelicht in 

de winkels en mochten niet in de buurt komen van IJslands vrouwelijk schoon. “Life in 

Iceland the soldiers reported, was not cordial. When a British expeditionary force took over 

Iceland at the time of the Nazi invasion of Norway, their reception by the natives was 

anything but warm. The Icelanders so resented the British that soldiers had to go out in parties 

of three, well-armed and on their guard against stabbings and shootings.”  Voor deze 386

vijandige houding werden verschillende redenen aangedragen. Eén daarvan was, dat er in 

IJsland verregaande plannen voor een nationaal-socialistische coup en aansluiting bij nazi-

Duitsland geleefd hadden; “All this uncordiality, said the soldiers, was the result of patiently 

spread German propaganda to the effect that Iceland and Germany were brother States (…) 

British found large areas where the shale had been scraped away apparently for landing fields. 

The occupation of Iceland, uncongenial though it might be, seemed worth the price as a 

preventive.”  Een andere verklaring voor de IJslandse vijandigheid is natuurlijk, dat de 387

IJslanders (die zelf nooit een leger gehad hebben) problemen hadden met het idee ‘bezet’ te 

zijn; om het even door wie. 

 Hoe het ook zij, aan geallieerde zijde lijkt de overtuiging dat het niet veel gescheeld 

had of IJsland was Duits geworden overheerst te hebben. In 1936, toen Auden in Reykjavík 

verbleef, gonsde het al van de geruchten over een coup die vanuit het Duitse consulaat 

gepleegd zou gaan worden,  en Time-Magazine schreef in 1940: “Last year there was every 388

sign that A. Hitler & Co. might be ready overnight to seize this kingdom (…) Preparations for 

a coup in Iceland were believed almost complete when Nazi Gestapo Chief Heinrich Himmler 

announced that in March 1939 he proposed to land in Reykjavik with a large delegation of 

Germans who would conduct genealogical research all over the kingdom to establish the 

"Viking ancestry" of prominent Nazis. It was just luck for Iceland that Adolf Hitler took 

 A Hard Life, artikel in Time Magazine (13 januari 1941), te vinden op: http://www.time.com/time/magazine/386

article/0,9171,772538,00.html?promoid=googlep.

 Idem.387

 Auden en MacNeice, Letters from Iceland 107.388
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Bohemia-Moravia instead, and Genealogist Himmler canceled his Reykjavik appointment to 

rush to Prague.”  389

 In welk stadium van ontwikkeling eventuele coup-plannen in Reykjavík geweest 

zouden kunnen zijn, valt onmogelijk meer te achterhalen. Dat de uitwerking van de nationaal-

socialistische IJsland-belangstelling (op het eiland zelf) complexer was dan de boven-

aangehaalde schertsende reactie in Morgunblaðið op het nieuws van een geplande SS-

expeditie doet vermoeden, lijkt mij echter bewezen. Toch zou dit bericht, dat in Berlijn als 

tekenend voor de publieke opinie op IJsland en in Denemarken gezien werd, grote invloed 

uitoefenen op de verdere planning van de genoemde excursie en de hele nationaal-

socialistische IJsland-politiek. 

 Nobody’s Baby, artikel in Time Magazine (22 april 1940), te vinden op: http://www.time.com/time/magazine/389

article/0,9171,763855,00.html?iid=chix-sphere.
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6. Epiloog: de mislukte expeditie 

1. Bruno Schweizer  

De nationaal-socialistische expeditie-politiek jegens IJsland lijkt, in grote lijnen, volledig 

terug te voeren op de passies, initiatieven en het doorzettingsvermogen van twee IJsland-

minnende individuen, te weten Paul Burkert en Bruno Schweizer. Laatstgenoemde (zie ook 

paragraaf 3.2) was, hoewel geen lid van de NSDAP,  een toegewijd idealist die zijn hele 390

wetenschappelijke bezigheid in het teken van het ‘nordische’ denken stelde. Volgens Gerd 

Simon vormde hij een “überschäumend sprudelnde Ideenquelle in der Umgebung Himmlers. 

Nur eine Verkettung glücklicher Umstände verhinderte es, dass er größeren Schaden 

anrichtete.”  391

 Schweizer was in het Beierse Dießen ter wereld gekomen en in het nabijgelegen 

Landshut een oudere schoolkameraad van Himmler geweest. Hij had zich, al voor zijn 

kennismaking met het ‘Ahnenerbe’-instituut wetenschappelijk met IJsland beziggehouden, en 

had op een door het DFG (‘Deutsche Forschungsgemeinschaft’) georganiseerde IJsland-reis 

zijn toekomstige echtgenote (Þorbjörg Jónsdóttir, stammend uit een oeroud 

‘Bauerngeschlecht’ ) ontmoet. In 1937 werd hij, op basis van zijn dialectologische kennis, 392

lid van ‘Ahnenerbe’ en ‘Abteilungsleiter’ van het door ‘Ahnenerbe’ ingelijfde (door Wilhelm 

Teudt opgerichte) ‘Vereinigung der Freunde germanischer Vorgeschichte’ in Detmold. Onder 

Schweizers leiding werd dit instituut omgevormd tot een ‘Nordistik-Institut’, waar ‘serieuze’ 

en internationale werkzaamheden verricht werden.  393

 In maart 1938 schoof Schweizer met Sievers en de ‘Ahenenerbe’-Indo-Germanist 

Walther Wüst aan tafel om toekomstige expeditie-plannen te bespreken. Zes dagen na dit 

gesprek (op tien maart) legde Schweizer al een arbeidsplan, ‘Plan einer Island-

Forschungsfahrt’  voor. De reis, die Schweizer voor de zomermaanden (juni-augustus) van 394

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  20.390

 Idem.391

 Wüst aan Himmler 13-1-1938, Bundesarchiv Berlijn NS 21/599.392

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  13.393

 Bundesarchiv Berlijn NS 21/624. Dit arbeidsplan is ook te vinden in Simon en Raab, Die Island-Expedition 394

des >Ahnenerbes< der SS  4-7.
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hetzelfde jaar voorzag, zou uit maximaal vier expeditie-leden (met uiteenlopende talenten, 

van fotografie tot kennis van IJslandse volkskunde) moeten bestaan en zo’n vijf tot zes weken 

in beslag nemen. In die tijd zou het team zo’n twee- tot drieduizend kilometer af kunnen 

leggen. 

 Om zijn superieuren van de noodzaak van deze reis te overtuigen begint Schweizer 

zijn arbeidsplan met een weinig rooskleurige sfeerschets van het huidige IJsland; “Von Jahr 

zu Jahr wird es schwieriger auf dem klassischen Boden Islands die lebenden Zeugen 

germanischen Kulturempfindens und germanischer Seelenhaltung unbeeinflusst von dem 

übermächtigen Zugreifen westlicher Zivilisation anzutreffen.” Terwijl de “oberflächliche 

moderne Geist” zich in rap tempo van het eiland meester maakte en Reykjavík zich met 

Amerikaanse vaart tot moderne metropool ontpopte, moest het authentieke Germaanse 

karakter van IJsland steeds verder het veld ruimen. De “angeborene germanische 

Nüchternkeit” werd vervangen door “kalte Berechnung” die de IJslanders naar de grote stad 

trok, om daar in de vaart der volkeren opgezogen, ‘internationaal’ en materialistisch te 

worden. Het Duitse cultuurpessimisme van de vroege twintigste eeuw klinkt hier luid en 

duidelijk in door.  395

 Hoewel op IJsland volgens Schweizer de “Gesinnung der Leute noch lange den 

althergebrachten Grundlinieen germanischen Charakters treu bleiben werden” gingen de 

uiterlijke vormen van dat oud-Germaanse leven snel verloren. De traditionele plaggen-

architectuur, het spinnen en weven, de oude saga’s en mythen die vroeger op koude 

winteravonden van generatie op generatie overgeleverd werden, en het geloof in 

“übersinnliche Wesen und Fähigkeiten” dreigden in dit tijdsgewricht voorgoed tot het 

verleden te gaan behoren. Ieder jaar dat er met deze expeditie gewacht zou worden zouden er 

meer en meer kostbare objecten (vooral op architectonisch gebied) aan de vooruitgangsdrang 

van de IJslanders ten prooi vallen. Deze allesvernietigende vooruitgangsdrang moest volgens 

Schweizer niet onderschat worden; overdreven “Heimatstolz” zette de IJslanders ertoe aan 

150 procent moderner en “fortschrittlicher” te willen zijn dan de rest van Europa en maakte 

de eerste kennismaking met het land voor veel Duitsers tot een onaangename ervaring.  396

 Zie hfst. 2.2.395

 Ook Schweizer probeert hier het gevoel van desillusie dat uit zoveel Duitse reisverslagen spreekt te 396

verklaren. Dit doet hij echter door de schuld daarvan af te schuiven op een niet authentiek-IJslandse, westerse 
vooruitgangs-geest.
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 De voorziene expeditie was in de eerste plaats een soort reddingsoperatie, waarbij 

zoveel mogelijk getuigenissen van de oud-Germaanse ziel van IJsland op foto of anderszins 

vastgelegd moesten worden. De drie hoofdopgaven zouden volgens het arbeidsplan uit 1. 

landschapsonderzoek (onder andere naar vroegere Þing-, offer- en tempel-plaatsen); 2. het 

onderzoeken en vastleggen van oude (vooral plaggen-) huizen en huisraad; en 3. volkskundig 

onderzoek (onder andere naar tradities, alledaagse bezigheden, bijzondere gelegenheden als 

begrafenissen of bruiloften en nog niet vastgelegde vertellingen) moeten bestaan. Daarnaast 

zou het team zich bezig kunnen houden met het vastleggen van IJslandse gezichten en het 

verrichten van “Rassemessungen”, en het fotograferen van de IJslandse museum-schatten. Het 

‘bäuerliche’ karakter van IJsland stond voor Schweizer centraal, en daarom zouden de steden 

gemeden worden. Hij dacht voor het ondernemen een bedrag van zo’n vijftienhonderd Mark 

nodig te hebben. 

 De onderzoeksresultaten van de beoogde ‘Ahnenerbe’-expeditie zouden volgens 

Schweizer het beste in de vorm van een “Islandbuch”, een “neuartig aufgebauten Werk über 

Island” gepubliceerd kunnen worden. Vooral het aan de hand van goede afbeeldingen 

behandelen van belangrijke saga-plaatsen zou in dit boek centraal moeten staan. “Im 

Gegensatz zu den bisherigen nur auf die Schaulust des Reisepublikums abgestimmten 

Bilderwerke, sollte nun vom Ahnenerbe ein das kulturell Wertvolle betonendes germanisches 

Islandbuch geschrieben werden.” Wüst bestempelde dit plan als “ausgezeichnet”.  397

Toen Schweizer in hetzelfde jaar nog naar IJsland afreisde om in het huwelijk te treden 

met zijn IJslandse verloofde, besteedde hij zijn vrije tijd aan het heimelijk voorbereiden van 

zijn expeditie en het samenstellen van dossiers van een vijftien-tal IJslanders die bij het 

totstand komen ervan van nut zouden kunnen zijn.  Tegelijkertijd ontving hij, bij wijze van 398

huwelijks-geschenk, van zijn schoonfamilie twee IJslandpony’s, die hij graag met zich mee 

terug naar Duitsland wilde nemen. Toen zijn schip eenmaal aankwam in de haven van 

Hamburg, stuitte hij met zijn pony’s op grote problemen die hem nog lang zouden blijven 

achtervolgen. De tol verlangde namelijk vijfhonderd Mark per pony; meer dan dubbel het 

bedrag dat ze waard waren geweest op IJsland. Daarop voer Schweizer terug naar Reykjavík, 

 Zusatz Sievers auf Plan Schweizer (10-3-1938), Bundesarchiv Berlijn NS 21/624. Ook geciteerd door Simon 397

en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  7.

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  10.398
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waar hij de paarden (vanwege de uiterst strenge wetgeving omtrent het importeren van dieren) 

niet aan land mocht brengen. Ook in Engeland was hij niet welkom, en hem werd geadviseerd 

de dieren af te slachten en overboord te gooien. Dit wilde Schweizer niet doen, en na een 

(zowel psychisch als financieel) uiterst pijnlijk bureaucratisch traject  kon Schweizer (met 399

behulp van zijn superieuren) bij wijze van grote uitzondering de tol tot een kwart van het 

gevraagde bedrag gereduceerd krijgen. Hij schonk de pony’s aan het ‘Ahenenerbe’-instutuut, 

waarna dezen als ‘puur Germaans paardenras’  in het natuurpark bij de Externsteine bij 400

Detmold tentoongesteld werden. 

In de primaire literatuur over Schweizer vinden we veel toespelingen op Schweizers 

volharding, zijn moeilijke karakter en zijn grootheidswaanzin; vaak handelde hij in openlijke 

tegenspraak met de hem opgedragen bevelen,  of liet hij zijn superieuren niet weten waar hij 401

mee bezig was. Hoewel hij er geen schriftelijke bewijsstukken voor heeft kunnen vinden, lijkt 

het Gerd Simon allerminst onwaarschijnlijk dat, aangezien Snorri Sturluson als een 

Germaanse Homerus en zijn Edda als de ‘Ilias van het noorden’ gezien werden, Schweizer op 

IJsland opzoek was naar een soort Troje, een oer-oud cultuurcentrum van het Germaanse ras. 

In al zijn arrogante zelfoverschatting hoopte hij daarmee voor zichzelf een plaatsje naast de 

beroemde Troje-ontdekker Schliemann in te kunnen ruimen.  402

De machtsstrijd die zich intussen tussen Hitlers belangrijkste satrapen ontvouwen had, 

had verstrekkende consequenties die zelfs het afgelegen eiland aan de poolcirkel niet 

onberoerd lieten. Toen minister van buitenlandse zaken Konstantin von Neurath bij een van 

deze strubbelingen in 1938 het onderspit moest delven, werd hij vervangen door de SS’er 

Joachim von Ribbentrop. In het kielzog van deze door Himmler geleide kaping van de 

buitenlandse politiek werden veel SS-kritische diplomaten afgezet en vervangen door trouwe 

SS-mannen. Zo ook op IJsland, waar de Duitse ‘Generalkonsul’ dr. Günter Timmermanns (die 

 Veel documenten in Schweizers ‘Ahenenerbe’-dossier getuigen van deze voortslepende lijdensweg. Zie o.a. 399

de correspondentie met de minister van financiën (15-11-1938 en  8-12-1938) en de bijlage Zu Zollerlassgesuch 
Schweizer vom 15.11.1938. Schweizer aan Brandt (19-2-1944) bewijst dat ook na de schenking aan het 
‘Ahenenerbe’-instituut de problemen nog lang niet voorbij waren. Bundesarchiv Berlijn BDC-Ahnenerbe 
8260/0014/10.

 Heather Pringle, The Master Plan 188.400

 Toen Schweizer Sievers’ bevel alle IJsland-bezigheden voorlopig te laten rusten naast zich neerlegde, sprak 401

Sievers hem boos toe: “Der Umfang Ihre Weltfremdheit übertrifft alles normale Mass, das man schliesslich 
einem Wissenschaftler zubilligen kann.” Sievers aan Schweizer (8-5-1939) Bundesarchiv Berlijn NS 21/40.

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS  9.402
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de partij veel problemen had bezorgd) plaats moest maken voor Werner Gerlach. Gerlach 

toonde zich gewillig de SS en al haar (onderzoeks-) afdelingen zijn volledige medewerking 

toe te zeggen, waardoor de nationaal-socialistische IJsland-politiek vanaf toen volledig in 

handen van Himmler lag.   403

De Reichsführer-SS wilde de mogelijkheden die hij daarmee voor zijn SS gecreëerd 

had niet onbenut laten, en stemde in met Schweizers expeditie-plan.  Net zoals bij Burkerts 404

‘Studienreise’ zal Himmler ook bij deze beslissing waarschijnlijk onuitgesproken, meer 

pragmatische motieven in het achterhoofd gehad hebben; de ‘Ahnenerbe’-expedities werden 

per slot van rekening met partij-gelden gefinancierd. Gerd Simon doet hier in zijn artikel geen 

uitspraak over, maar volgens Heather Pringle (in haar boek The Master Plan; Himmler’s 

Scholars and the Holocaust) zag Himmler IJsland als één groot archief van oud-Germaans 

recht en oud-Germaanse cultuur en (voornamelijk plaggen-) architectuur. Kennis daarvan zou 

de SS van nut kunnen zijn bij de Germaanse vormgeving van het nog te veroveren 

‘Lebensraum’ in het oosten.  De Duitse boeren die hierin een sleutelrol zouden gaan spelen 405

moesten zogenaamde “Wehrbauern”  worden, en hun SS-kolonies moesten te herkennen 406

zijn aan hun Germaanse architectuur en een centraal ‘Thingplatz’.  Het lijkt mij zeker niet 407

onwaarschijnlijk dat Himmler deze toekomstplannen in het achterhoofd had toen hij het 

voorstel van een ‘Ahnenerbe’-IJsland-expeditie zijn goedkeuring gaf. Voor het nationaal-

socialisme was het vergaren van kennis per slot van rekening meestal “merely a means to an 

end.”  408

Wat de achterliggende gedachten ook geweest mogen zijn; de expeditie was 

goedgekeurd en Schweizer ging met zijn assistent Friedrich Müller aan de slag met het op 

poten zetten van de onderneming. Daarbij was absolute geheimhouding geboden; voor vrijwel 

alle door het Derde Rijk georganiseerde expedities gold, dat reisdoel, expeditie-motieven en 

 Skúli Sæland, Eru til ritaðar heimildir um að Hitler hafi sagt að Ísland væri hið fullkomna land?403

 Zie Sievers aan Wüst (21-4-1939) Bundesarchiv Berlijn NS 21/40.404

 Heather Pringle, The Master Plan 189. Deze missie lag voornamelijk in handen van de SS.405

 Een combinatie van soldaat en boer; de link met de hybride IJslandse saga-helden ligt voor de hand. Zie 406

Hermann Kaienburg, Die Wirtschaft der SS (Berlijn 2003) 265-271.

 Idem, 262.407

 Klaus P. Fischer, Nazi Germany; A new History 348.408
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reisdetails (zelfs in de deels vertrouwelijke documenten) zo min mogelijk expliciet genoemd 

moesten worden.  Dit vooral om te voorkomen dat nieuwsgierige journalisten uit het 409

buitenland expedities als deze op basis van officiële bewijsstukken belachelijk konden maken 

en het betreffende onderzoeksinstituut in verlegenheid konden brengen. De SS toonde zich 

erg gevoelig voor dit soort satirische berichtgeving in het buitenland, die in het ergste geval 

een reeds tot in de puntjes uitgewerkt expeditie-voornemen volledig onderuit kon halen.  410

6.2 Onoverkomelijke problemen 

Het was aan Schweizer om een reisgenootschap samen te stellen, waarin alle voor het 

onderzoeksplan benodigde talenten vertegenwoordigd waren. Hij was door een lezing van 

Bruno Kress (die bezig was met het samenstellen van een oud-IJslands woordenboek) erg 

onder de indruk geraakt van diens kennis van de IJslandse taal, en stelde hem terstond voor 

het linguïstische deel van de expeditie (dat voornamelijk had moeten bestaan uit het 

vastleggen van oude vertellingen en dergelijken) op zich te nemen. Kress nam de uitnodiging 

aan.  Intussen was de voor de zomer van ’38 geplande expeditie al een jaar uitgesteld. 411

 Al snel ontving Schweizer verontrustende signalen van zijn assistent Müller. Deze had 

in februari 1939 Walter Gehl (de populaire wetenschapper die ook aan de in Island erforscht, 

erschaut, erlebt! besproken expeditie van Burkert deelgenomen had. Zie paragraaf 4.2) 

ontmoet in Leipzig, en van hem te horen gekregen dat ook hij, in samenwerking met de 

prehistoricus Kurt Tackenberg een soortgelijke IJsland-expeditie aan het organiseren was. 

Hun taak was het om op IJsland ‘oud-nordische’ tempels op te graven, en ook zij zouden dit 

in naam van het ‘Ahnenerbe’-instituut doen.  Tackenberg was een leerling van de beruchte 412

archeoloog Gustaf Kossinna (de grondlegger van de Germanologische, 

‘siedlungsarchäologischen Methode’ ) geweest, en had bovendien openlijk met Hans 413

Reinerth (Rosenbergs rechterhand) gebroken. Dit maakte hem tot een ideale kandidaat voor 

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS 4.409

 Idem, 1.410

 Idem, 14.411

 Idem, 14.412

 Zie Bernard Mees, Hitler and Germanentum 257, 259, 262. Kossinna genoot een hoog aanzien in het Derde 413

Rijk.
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Himmlers ‘Ahnenerbe’-instituut en voor ieder SS-project dat met de Germaanse oudheid 

verband hield.  414

 Nog voor Schweizer precies wist wat hij met deze informatie aan moest vangen, 

bereikte hem een tweede, mogelijk fataal bericht. De Duitse anbassade in Denemarken had de 

satirische berichtgeving over een op handen zijnde Duitse IJsland-expeditie onderschept, 

vertaald en naar Berlijn gestuurd.  Meteen werd er uitgegaan van een lek, en Himmler was 415

woest.  Zulke onvoorzichtigheid kon zijn SS zich niet veroorloven. Hij liet onderzoeken of 416

achterhaald kon worden hoe deze vertrouwelijke informatie de redactie van Politiken bereikt 

kon hebben, maar tevergeefs.  Binnen de gelederen van het ‘Ahnenerbe’-instituut begon een 417

kleine heksenjacht, waarbij Gehl door Sievers verdacht werd.  Zeer waarschijnlijk waren de 418

Scandinavische journalisten niet op het Schweizer-project, maar op de voorbereidende 

werkzaamheden voor de veel kleinere expeditie van hem en Tackenberg gestoten.  Himmler 419

kon het allemaal niet veel schelen; hij gebood ‘Ahnenerbe’ alle IJsland-activiteiten voorlopig 

te staken.  420

 Toen de woede bekoeld was, leken er echter nieuwe mogelijkheden te ontstaan. Uit 

een gesprek tussen Sievers, Schweizer en de vers benoemde ‘Generalkonsul’ van IJsland 

Gerlach kwam het besluit naar voren, dat (in enigszins gewijzigde vorm) “an der 

Durchführung der Island-reise festgehalten werden soll.”  De expeditie van Schweizer en 421

die van Gehl en Tackenberg werden samengevoegd, en omdat het aantal expeditie-leden 

gereduceerd moest worden trad Müller, die de reis zelf had helpen organiseren, terug ten 

gunste van Gehl en werd Tackenberg vervangen door de ‘Ahnenerbe’-archeoloog Herbert 

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS 15.414

 Zie hoofdstuk 5.415

 Himmler aan Sievers (22-3-1939) Bundesarchiv Berlijn NS 21/40.416

 Zoals blijkt uit SD-Hauptamt aan Ahnenerbe (20-5-1939) Bundesarchiv Berlijn NS 21/40.417

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS 15 e.v.418

 Dit zou betekenen dat Pringles idea van een lek binnen het Schweizer-project (Heather Pringle, The Master 419

Plan 377) ongegrond is. Zie hierover ook Gerd Simons recensie van Pringle’s boek op http://homepages.uni-
tuebingen.de/gerd.simon/pringle.pdf (laatst gewijzigd: 2006) 4.

 Himmler aan Sievers (22-3-1939) Bundesarchiv Berlijn NS 21/40.420

 Sievers, Besprechung Sievers-Schweizer-Gerlach (21-4-1939) Bundesarchiv Berlijn NS 21/40.421
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Jankuhn.  Jankuhn, die door sommigen voor de machtigste archeoloog in het Derde Rijk 422

gehouden wordt,  had zijn sporen verdiend met zijn opgravingen in de Viking-stad Haithabu 423

en was bovendien een overtuigd SS’er, die bij vrijwel alle archeologische bezigheden van  het 

‘Ahnenerbe’-instituut betrokken was. Naast de lijst van deelnemers moest ook de lijst van 

doelstellingen ingekort worden. Dit was al in april gebeurd, toen Gerlach de volgende korte 

plan-schets ontving: “I. Ausgrabungen (Vereinbarung mit Landeskonservator Thórdarson): 

Tempel und Gehöft. Jankuhn zuständig. II. Geländeforschung: 15-20 Thingplätze (Lichtbild + 

Maßzeichnung). Lokale Angaben der Sagas überprüfen. Schweizer zuständig. III. Bildkatalog 

des Landesmuseums. Matrizen von Runenschriften. Schweizer zuständig. IV. Rasenhäuser. 

(Fotos) Architektur + Hausgeräte. Rudolph zuständig. V. Farbige u. schwarze Lichtbilder von 

kulturkundlichen Objekten. Schallaufnahmegerät für phonet. Untersuchungen. Interviewte 

nach Reykjavik. Kress zuständig. VI. Balladen-Tänze auf den Faroer Inseln. Auf Rückreise 

Film- u. Schallplatten-Aufnahmen. Dauer der Forschungsaufgaben fordert 6-8 Wochen.”  424

 Alles leek geregeld; het plan leek in orde en Gerlach zou vóór vijftien mei vanuit 

Reykjavík de boodschap “herzlich willkommen” (wat betekenen zou dat de expeditie in haar 

volle omvang door kon gaan) of “willkommen” (de expeditie zal in gereduceerde vorm plaats 

moeten hebben) naar Berlijn telegraferen.  Maar het ondernemen leek tegenslagen aan te 425

trekken; Himmler was niet tevreden. Hij wilde dat het aantal expeditie-leden nog verder 

gereduceerd werd, en dat er (voor het drukken van de kosten) op IJsland in het huis van 

Gerlach geslapen werd. Verder kon de Reichsführer niet meer dan vijfhonderd IJslandse 

kronen (ofwel 250 Mark, tegenover de door Schweizer verlangde vijftienhonderd Mark) ter 

beschikking stellen. Sievers zag in dat de expeditie onder deze omstandigheden onmogelijk 

doorgang zou kunnen vinden, en deelde in een ‘Rundbrief’ mee dat de IJsland-reis 

hoogstwaarschijnlijk naar volgend jaar verschoven zou worden.  Hij kon toen nog niet 426

weten dat de Tweede Wereldoorlog dan in volle gang zou zijn. 

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS 16.422

 Henning Hassmann, Archaeology in the Third Reich 85, in Heinrich Härke e.a., Archaeology, Ideology and 423

Society (Frankfurt am Main 2000) 67-142.

 Sievers aan Gerlach (18-4-1939) Bundesarchiv Berlijn BDC Pa. Schweizer, tevens geciteerd door Simon en 424

Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS 16-17.

 Sievers, Besprechung Sievers-Schweizer-Gerlach (21-4-1939) Bundesarchiv Berlijn NS 21/40.425

 Rundbrief Sievers (26-5-1939) Bundesarchiv Berlijn BDC PA. Schweizer + PA. Gehl + NS 21/120 + 123.426
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 Het zou heel goed kunnen dat Himmler zich er terdege van bewust was dat hij met zijn 

nieuwe eisen de hele expeditie onderuit haalde. De twee mogelijke motieven die Gerd 

Simon  voor dit destructieve gedrag aandraagt, zijn naar mijn mening beiden erg 427

overtuigend. Ten eerste was Himmler natuurlijk erg geschrokken van de satirische 

nieuwsberichten uit Denemarken, en wilde hij kosten wat het kost de bezigheden van de aan 

hem gelieerde instellingen buiten de schaduw van dit soort berichtgeving houden. Hij wilde 

de voortgang van de planning misschien alleen maar vertragen, niet helemaal stil leggen, 

zodat, als de expeditie een jaar later doorgang zou vinden, niemand zich de nare artikelen uit 

Denemarken nog zou kunnen herinneren. Ten tweede zou volgens Simon het nieuws van een 

mogelijke IJsland-expeditie uit het kamp van Rosenberg (georganiseerd door Otto Siegfried 

Reuter en Rolf Müller, in samenwerking met Reinerth)  de pret voor Himmler bedorven 428

kunnen hebben. Hoewel Rosenberg en Himmler alles op alles zetten om elkaar weg te 

concurreren, zagen beiden in dat het parallel bezig zijn met dezelfde projecten absurd en een 

verspilling van geld en tijd was. Bovendien bestond er tussen de twee partij-bonzen een soort 

verdeling van de macht; het terrein van de ‘Vorgeschichte’ moest in conflict-gevallen altijd 

aan de partij-ideoloog overgelaten worden.  429

 Daarnaast was er vanaf 1939 nog een andere bijkomstigheid die veel aandacht voor 

zich op eiste; de Tweede Wereldoorlog. Alles binnen de partij moest gericht worden op het 

behalen van de ‘Endsieg’, en daarom veranderde ook het takenpakket van het ‘Ahnenerbe’-

instituut. Niet alleen de IJsland-expeditie, maar ook reizen naar Zuid-Amerika (onder leiding 

van Kiß), Iran (onder leiding van Wüst) en de Kanarische Eilanden (onder leiding van Otto 

Huth) werden tot na die beoogde ‘Endsieg’ uitgesteld.  Tegelijkertijd vond er een 430

thematische accentverschuiving plaats; alleen de ‘kriegswichtige’ activiteiten van het instituut 

werden nog gefinancierd, wat betekende dat het zwaartepunt vooral op de natuur-

wetenschappelijke projecten kwam te liggen.  Veel van de aan het ‘Ahnenerbe’-instituut 431

verbonden geesteswetenschappers werden naar het front gestuurd, waar ze verder droomden 

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS.427

 Zie paragraaf 3.3. Ook deze expeditie heeft nooit doorgang gevonden.428

 Simon en Raab, Die Island-Expedition des >Ahnenerbes< der SS 18-19.429

 Heather Pringle, The Master Plan 195.430

 Michael H. Kater, Das “Ahnenerbe” 114 e.v.431
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over hun ‘toekomstige’ expedities. Schweizer voelde zich in ieder geval in zijn geheel niet 

thuis tussen het oorlogsgeweld; hij wilde zo snel mogelijk weer op reis.  Hij overleefde de 432

oorlog (in tegenstelling tot Gehl) en stierf in 1958 in zijn geboorteplaats Dießen.  433

 Toen de Engelsen in mei 1940, na de Duitse ‘Blitz’-verovering van Noorwegen, 

IJsland preventief innamen, was elke vorm van nationaal-socialistische IJsland-politiek 

voorgoed voorbij.  Kress bevond zich op dat moment op IJsland, waar hij aan zijn oud-434

IJslandse woordenboek werkte, werd samen met alle andere Duitsers op IJsland opgepakt en 

op het eiland Man in het Mooragh-interneringskamp te Ramsey ondergebracht, waar hij 

enkele jaren verbleef. Vanuit het kamp schreef hij in 1942 een brief naar Sievers, die 

verbazingwekkend genoeg door de censuur in Liverpool kwam en Sievers bereikte. In de brief 

legt Kress uit dat zijn situatie niet al te slecht is en dat hij vlijtig doorwerkt aan zijn boek over 

de oud-IJslandse grammatica. Om zijn werk hieraan te vergemakkelijken had hij graag een 

typemachine met IJslandse karakters gehad, maar de Engelse autoriteiten kunnen hem die niet 

leveren. In de brief vraagt hij Sievers om hulp, en om een antwoord ter bevestiging van 

ontvangst.  Sievers schreef terug, gaf hem te kennen geen IJslandse typemachine toe te 435

kunnen sturen aangezien deze door de Britse autoriteiten waarschijnlijk niet door gelaten zou 

worden, en wenste hem namens hemzelf en Schweizer (die op dat moment niet meer in 

Detmold maar in München werkzaam was) het allerbeste.  Volgens George Broderick is het 436

goed mogelijk dat Kress in het kamp spionage-werk verrichtte voor de SS,  maar waarop hij 437

dit baseert is mij onduidelijk. Kress’ omvangrijke IJslandse grammatica zou pas tien jaar na 

het einde van de oorlog, in de DDR verschijnen. 

 Schweizer diende onder meer in Vlaanderen, maar zag kans zijn militaire verplichtingen te ontvluchten door 432

‘Ahnenerbe’-reizen te ondernemen naar Italië en Scandinavië; Simon en Raab, Die Island-Expedition des 
>Ahnenerbes< der SS 19-20.

 Idem, 3.433

 Het ‘ideële’ IJsland bleef echter wel een rol spelen in het Derde Rijk; zie 3.1.434

 Kress aan Ahnenerbe (17-7-1942) Bundesarchiv Koblenz NS21/361 + 966. Zie ook George Broderick, 435

Wartime Correspondence between the Mooragh Internment Camp, Ramsey, and the ‘Ahnenerbe’ of the SS in 
Berlin (artikel op: http://www.george-broderick.de/ns_docs/ns-kress_letters.doc, zonder jaartal).

 Ahnenerbe aan Kress (19-8-1942) Bundesarchiv Koblenz NS21/361 + 966 BDC PA ‘Kress’.436

 George Broderick, Wartime Correspondence between the Mooragh Internment Camp, Ramsey, and the 437

‘Ahnenerbe’ of the SS in Berlin.
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7. Conclusie 

Tijdens het schrijven van dit onderzoek ben ik me steeds meer gaan verbazen over de absurde 

staat van denken, die een eiland dat sinds mensenheugenis aan de rand van de wereld had 

gelegen, ver weg in het hoge noorden, ineens in het centrum van het Duitse denken kon 

plaatsen.  Deze centralisering van de periferie kwam niet uit de lucht vallen, maar was het 438

gevolg van een geleidelijke ontwikkeling die het Duitse geestesleven in de loop van de 

negentiende eeuw steeds steviger in haar greep kreeg. Voor een groeiende groep cultuur-

pessimistische intellectuelen en escapisten werd het noorden (als de enige niet door joden, 

christendom, kapitalisme of communisme ‘besmette’ windrichting) steeds meer een geestelijk 

toevluchtsoort. Schrijvers en kunstenaars als Richard Wagner, wiens Ring des Nibelungen 

voor zo’n tachtig procent op zuiver IJslandse bronnen te herleiden valt,  namen in deze 439

ontwikkeling het voortouw. 

 Het is in dit milieu dat de “droom van het noorden in het Duitse geestesleven”  vorm 440

kreeg. In een tijd waarin alles aan verandering onderhevig leek, ging Eugen Diederichs met de 

kring Germanofiele neo-romantici en nietzscheanen die hij om zich heen verzameld had in de 

oude IJslandse saga’s opzoek naar het ‘eigene’. Door bestudering van het oud-Germaanse 

culturele erfgoed, dacht men de christelijke, joodse en zuidelijke ‘Überfremdung’ uiteindelijk 

de baas te kunnen worden. Sommige Duitse en Oostenrijkse soldaten ervoeren de Eerste 

Wereldoorlog als een culturele, raciale kruistocht en putten kracht uit Diederichs’ uitgaven 

van saga’s over de krijgslustige helden van IJsland. De ware Duitse identiteit lag in het 

noorden; naarmate het vertrouwen in de politiek en de door haar vastgestelde staatsgrenzen 

verbleekte, raakte de Duitse vereenzelfiging met het ‘nordische’ en het Germaanse steeds 

meer in zwang. De toe-eigening van het Scandinavische culturele erfgoed (die in een rechte 

lijn van de neo-romantiek via Wagner op Herder terug te voeren is) leek vanuit dit oogpunt 

vanzelfsprekend. 

 Verbazing hierover dreef ook Julia Zernack, Geschichten aus Thule 1.438

 Árni Björnsson, Island und der Ring des Nibelungen 16.439

 Carl Roos, Essays om Tysk Litteratur (1967) 223, geciteerd door Klaus von See, Deutsche Germanen-440

Ideologie 36.
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 De economische en culturele malaise van de Weimar-republiek waren 

verantwoordelijk voor een explosief groeiend interesse in occulte en anti-semitische 

wereldbeelden, zoals die door de geschriften van esoterici als Helena Blavatsky en Guido von 

List geventileerd werden. Wetenschap moest van het joodse juk bevrijd worden en daarom 

met elementen uit de Germaanse overlevering verbonden worden (zie Hörbigers 

‘Welteislehre’). De meest obscure motieven uit vertellingen over een mysterieuze ‘voor-

tijd’ (Thule, de eddische scheppingsmythen) werden als uitdrukking van hoogste Arische 

wijsheid gestiliseerd en tegen al het ‘andere’ afgezet, om de superioriteit van het Arische ras 

(dat alle grote culturen ter wereld had voortgebracht) onweerlegbaar vast te stellen. Er moest 

niet in ‘staten’, maar in rassen gedacht worden (Blavatsky), en de Duitsers behoorden, met de 

Scandinaviërs en overige ‘nordische’ volkeren, tot dezelfde “nordische 

Schicksalgemeinschaft” (Rosenberg), tot het Germaanse ras, dat de Arische eigenschappen 

het best had weten te bewaren. In het Thule-genootschap werd deze gadachtegang nog verder 

met het noorden verweven en bovendien politieke geladen. Toen begin twintigste eeuw 

denkbeelden als dat van het Thule-genootschap, het ‘nordische’ denken, en het ideologisch-

geladen ‘Germanentum’-begrip (zoals dat door Germanisten als Heusler vorm gekregen had) 

zich met elkaar vervlochten, ontstond de voedingsbodem waar de latere IJsland-politiek van 

het Derde Rijk uit voortkomen kon. Een ver-afgelegen, obscure oudheid, een nieuw en nog 

onbevlekt universum, was ingekleurd, toe-geëigend, geactualiseerd en gemobiliseerd geraakt. 

Het ‘nordische’ was ‘heimisch’ geworden. Toch moeten we deze occulte en esoterische 

onderstromingen van het keizerrijk en deWeimar-republiek ook weer niet overschatten; zij 

vormden een van de vele mode-verschijnselen van de Fin de siècle, en spraken slechts een 

uiterst klein percentage van de (vooral hoger opgeleide) Duitse bevolking aan. 

 In de vroege dagen van de nationaal-socialistische beweging was het allerminst zeker 

of vanzelf-sprekend dat dit ‘nordische’-denken überhaupt door het nationaal-socialistische 

gedachtengoed ingelijfd zou gaan worden. Over het ‘völkische’ denken werd door de 

verschillende partij-leden uiteenlopend geoordeeld. In dit opzicht was het ‘nieuwe’ nationaal-

socialisme nog een zoekende, en dus beïnvloedbare beweging waarbinnen de persoonlijke 

neigingen en belangstellingen van de leidende persoonlijkheden nog veel-bepalend waren. 

Het was door toedoen van de overtuigde occultist Himmler en de aanhanger van het 

‘nordische’-denken en tevens partij-ideoloog Rosenberg dat de verheerlijking van het noorden 
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(pas relatief laat!) in het officiële ideologische program van de beweging verankerd raakte. 

Binnen de partij maakte het ideaal van wetenschappelijke objectiviteit en onpartijdigheid 

plaats voor onderlinge concurrentie en het behagen van de ‘Führer’. De ‘academische’ 

strubbelingen tussen Germanisten van de verschillende kampen binnen de partij 

(voornamelijk die van de SS en die van het Amt Rosenberg) leunden niet op 

wetenschappelijke kennis of methode, maar op onenigheden over de precieze invulling van 

het nationaal-socialistische wereldbeeld. Voor degene met de ‘beste’ (dat is, de Hitler-meest-

behagende) argumenten was promotie, een hogere partij-functie, een stap dichterbij het 

centrum van de macht weggelegd.  

 Deze alom-aanwezige promotie-drang kan ook de twee voornaamste initiatief-nemers 

op het gebied van de expeditie-politiek jegens IJsland bewogen hebben. Zonder Paul Burkert 

en Bruno Schweizer en hun ingezonden ‘Arbeitspläne’ zou IJsland heel goed buiten het vizier 

van de SS gebleven kunnen zijn. Beide initiatieven, zowel de ‘Studienreise’ van 1936 als de 

(nooit uitgevoerde) IJsland-expeditie van het SS-‘Ahnenerbe’-instituut kwamen van beneden, 

niet van boven. Een “working towards the Führer” (in dit geval Himmler) -mechanisme lijkt 

ook op dit terrein werkzaam geweest te zijn. Daarbij speelden de persoonlijke interessen van 

de betroffen initiatiefnemers een grotere rol dan het ideologische program; zowel Burkert als 

Schweizer hadden zich buiten de partij om vanuit heel andere dan ideologische 

beweegredenen met het eiland beziggehouden (Schweizer trouwde zelfs met een IJslandse) en 

leken bij de ideologische opwaardering van hun lievelingseiland gebaat te hebben, omdat ze 

in dat geval op kosten van de partij IJsland-reizen organiseren konden. De portefeuille voor 

expeditie-politiek was nu eenmaal (net zoals alle andere portefeuilles) stevig in handen van de 

NSDAP, en mensen als Burkert (die als aard-wetenschapper in de eerste plaats vooral in de 

unieke geologische fenomenen op het eiland geïnteresseerd zal zijn) paste zijn 

onderzoeksvoorstel op deze situatie aan.   

Vanzelfsprekend raakten neo-romantici, beïnvloed door het ‘nordische’ denken en de 

Thule-reeks van Diederichs, opgewonden door dit soort voorstellen en ook Himmler was 

hiervoor niet ongevoelig. Laatstgenoemde was echter niet de occulte dromer waar velen hem 

voor houden; in het geval van de behandelde (voorgenomen) IJsland-projecten had hij 

hoogstwaarschijnlijk fijnzinnigere doelstellingen, een soort ‘Germaniserende brainwash’ voor 

ogen, waar de expeditie-leden zich zelf waarschijnlijk nooit van bewust waren en die de 

 100



toekomstige bezigheden van de SS (onder andere in het oosten) mede moest gaan helpen 

invullen. 

 ‘Westforschung’-initiatieven ontstonden altijd “in enger Zusammenarbeit mit 

nationalsozialistischen Dienststellen, die Vorbereitungen, Entscheidung und Ausführung der 

Eroberung, Einverleibung und Neuordnung des Ostens bzw. Westens begleiteten.”  Ook in 441

het geval van IJsland waren het deze partij-organen (Amt Rosenberg, SS) die 

verantwoordelijk waren voor het tot stand komen van de expeditie-politiek. Naar mijn mening 

moet de in dit onderzoek behandelde IJsland-politiek zeker in het licht van de 

‘Westforschung’ gezien worden; de toe-eigenende (en dus annexatie-legitimerende) stijl is 

identiek. Net zoals Burkhard Dietz voor zijn uitvoerige onderzoek naar de werking van de 

Duitse ‘Westforschung’  de alternatieve titel Siegfrieds mißlungene Heimholung in 442

gedachten had,  zou de hele nationaal-socialistische IJsland-politiek onder de alternatieve 443

titel ‘Njálls’ of ‘Egills mißlungene Heimholung’ gebracht kunnen worden. 

 Een groot verschil tussen de reguliere ‘Westforschung’ (als door Derks en Dietz 

beschreven) en de door mij beschreven IJsland-politiek is gelegen in het belang dat er over 

het algemeen aan toegerekend werd. De ‘Westforschung’ richtte zich (evenals de 

‘Ostforschung’) vooral op Duitslands ‘Grenzgebiete’, en was daarom nauwer verbonden met 

Duitslands directe ‘Expansionsbestrebungen.’  Hitler had behoefte aan een 444

‘wetenschappelijk’ en ideologisch onderbouwde legitimering van zijn annexatie-drang, en 

achtte het werk van ‘Westforscher’ als Franz Petri dan ook noodzakelijk. IJsland lag in dit 

opzicht natuurlijk minder gevoelig; het eiland maakte geen deel uit van Hitlers directe 

veroveringsplannen en ‘Islandforschung’ had daarom (vanuit een pragmatisch standpunt) geen 

directe politieke waarde. De ‘Heimholung’ van Njáll was in de ogen van strategici als Hitler 

om geo-politieke redenen minder urgent dan de ‘Heimholung’ van Siegfried. 

 Hans Derks, Deutsche Westforschung 28.441

 Burkhard Dietz e.a., Griff nach dem Westen. Dit werk richt zich vooral op Duitse activiteiten met betrekking 442

tot de Benelux en (in mindere mate) Frankrijk.

 Idem, IX. Siegfried (de held van het Nibelungenlied) zou uit de ‘Nederlanden’ (Xanten) afkomstig geweest 443

zijn.

 Idem, XII.444

 101



 Over het algemeen is er naar mijn mening veel te zeggen voor Aly’s these dat de 

‘Westforscher’ als ‘Vordenker der Vernichtung’  gezien kunnen worden. En dat geldt net zo 445

goed voor de ‘Islandforscher’; door het benadrukken van het zuiver-Germaanse karakter van 

IJsland (waarschijnlijk het achterliggende hoofdmotief van Himmler) werd de verhouding tot 

het niet-Germaanse (de twee tegenpolen als vormgegeven door Rosenberg) op scherp gezet en 

een semi-wetenschappelijk, ideologisch kader voor de ‘Endlösung’ (de ultieme maatregel 

tegen de niet-Germaanse ‘Überfremdung’) gecreëerd. Hoewel de aan dit project verbonden 

onderzoekers (veelal noodgedwongen) de rol van intellectuele wegbereiders vervulden, wil 

dat nog niet zeggen dat ieder binnen dit discours verricht werk ‘slecht’ of verwerpelijk is. 

Enkele serieuze wetenschappers die niet al te sterk aan het nationaal-socialisme gebonden 

waren en ook los daarvan functioneren konden, hebben na de val van het Derde Rijk (in het 

geval van Kress zelfs in de DDR!) hun in nazi-Duitsland-ontstane werk kunnen publiceren. 

Veel van het op IJsland verrichte (geologisch of antropologisch) onderzoek was helemaal niet 

‘abnormaal’ of ideologisch geladen. Maar we moeten kijken naar het grote, overkoepelende 

systeem waarbinnen dit onderzoek ontstond, en welke doelen er op dit niveau nagestreefd 

werden. Ook de wetenschappelijk-neutrale werken van mensen als Burkert of Kress droegen 

(vooral in hun onderwerpskeuze) hun steentje bij aan Himmlers ‘Germaniserende brainwash’; 

raison d'être 

van zowel ‘West’- als ‘Islandforschung’. 

 In hoeverre de buiten partij-verband opererende wetenschappers tot deze groep van 

‘Vordenkern’ gerekend kunnen worden blijft omstreden. Niet iedere hoogleraar was partijlid, 

en bij lange na niet iedere hoogleraar liet zich in zijn werk sturen door de nationaal-

socialistische overwegingen. Dat hoefde ook niet, zolang hij met zijn werk het nationaal-

socialisme ook maar niet ondermijnde. De grens tussen manipuleerders en gemanipuleerden, 

tussen meelopers en het nationaal-socialisme zelf (een grens die volgens Hans Mommsen 

eigenlijk niet bestaat ) is erg vaag, en vormt om die reden een van de grootste uitdagingen 446

voor moderne Duitse historici. 

 Götz Aly en Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung.445

 Geciteerd door Schulze en Oexle e.a., Deutsche Historiker im Nationalsozialismus 32. Het debat hieromtrent 446

is in Duitsland nog steeds in volle gang.

 102



 Of de fysieke ontmoeting met IJsland, het ‘Germaanse Walhalla aan de poolcirkel’ ook 

daadwerkelijk het gewenste ‘Germaniserende’ effect op haar bezoekers gehad heeft blijft een 

tweede. Burkert en Schweizer horen we nergens klagen; dat zou niet alleen hun eigen 

initiatief (en dus hun aanzien binnen de SS) onderuit gehaald hebben, ze leken er ook geen 

reden toe gehad te hebben. Iemand die IJsland vanuit een geologisch oogpunt benadert is 

moeilijk teleur te stellen, en Schweizer, die er in al zijn zelfoverschatting vanuit ging een 

Germaans Troje te ontdekken, heeft (gelukkig?) nooit de kans gehad deze hooggespannen 

verwachtingen te ontkrachten. 

 Voor andere IJsland-gangers lijkt dit echter niet op te gaan. In de reis-aantekeningen 

van Otto Rahn (die niet uit vrije wil naar IJsland ging) bespeuren we duidelijk een gevoel van 

desillusie, en lezen we tevens dat hij niet het enige expeditie-lid was dat het kale eiland op 

deze wijze ervoer. Rahn wilde, net als (tenminste één van) zijn kameraden bomen zien, en 

verlangde hevig terug naar de dichte wouden van Duitsland. Ook de IJslanders, die ‘edele 

saga-helden’, leken in niets op hun verre voorouders. Niet alleen Rahn, maar ook andere 

Duitse reisberichten (zie hfst. 2.3) getuigen van deze ervaring. Waar komt deze desillusie uit 

voort?  

Naar mijn mening kan dit fenomeen het best verklaard worden uit het stevig 

gegrondveste, sterke idée-fixe dat er omtrent ‘het noorden’ en Thule ontstaan was. De “droom 

van het noorden in het Duitse geestesleven” had de escapistische Duitsers van het 

teleurstellende (zuidelijke) wereldpolitiek weggevoerd en had van het Germanse noorden, van 

Scandinavië en IJsland een soort wit doek gemaakt, waar al het ‘eigene’, bevrijd van alle niet-

Germaanse, niet-‘nordische’ elementen, op geprojecteerd kon worden. Als al het verderfelijke 

uit het zuiden en oosten voortkwam, dan moest in het hoge noorden, ver weg van dat alles, 

wel de thuishaven van al het goede liggen. Dit polemische wereldbeeld, deze dichotomie lag 

ten grondslag aan Rosenbergs invulling van het nationaal-socialisme, en zette Schweizer ertoe 

aan in zijn ‘Arbeitsplan’ alle negatieve eigenschappen van het IJslandse volk (die tot een 

gevoel van desillusie konden leiden) op de ‘verwestelijking’ (en dus niet de IJslanders zelf) af 

te schuiven. De Duitsers die zolang aan de invloed van dit (eenzijdige!) verbroederingsproces 

blootgesteld waren geweest, werden dan, tijdens hun daadwerkelijke kennismaking met het 

noorden, vaak overvallen door het gevoel van ‘Unheimlichkeit’, in een verwant land dat toch 

eigenlijk een heel ‘heimische’ indruk had moeten maken. Het boom-loze land bleek dan toch 
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niet dat ‘edelere Duitsland’ te zijn dat velen er in hun hoofden van gemaakt hadden. Het vroeg 

twintigste-eeuwse cultuurpessimisme van de neo-romantiek (waar het ‘nordische’ denken op 

de eerste plaats wortel geschoten lijkt te hebben) klinkt duidelijk door in de reisberichten van 

gedesillusioneerde nazi’s, die in de verwesterde jeugd en de potsierlijke golfplaat-architectuur 

van Reykjavík niets van ‘hun’ heroïsche Thule terug konden herkennen. 

 Naast Rahn, wiens loyaliteit aan het nationaal-socialistische gedachtengoed in twijfel 

getrokken kan worden, waren er ook trouwere partij-leden (vooral buiten de SS) die het 

nationaal-socialistische belang van IJsland in twijfel trokken. Naast ontoegeeflijke ideologen 

bestond de NSDAP namelijk ook uit realisten, die meer zagen in een op ideologie-gegronde 

politieke band met het zuiden (Italië) dan met het (politiek relatief onbeduidende) 

‘Germaanse’ Scandinavië. Om dezelfde reden waarom niet Rosenberg maar Von Ribbentrop 

de positie van minister van buitenlandse zaken toegewezen kreeg, werd ook de 

nationalistische Arminius-verering ten gunste van een sterkere band met het (Romeinse) Italië 

aan banden gelegd.  Deze (vanuit ideologisch oogpunt bezien) matigende koers werd niet 447

alleen door von Ribbentrop, maar ook door Hitler zelf voorgestaan. Vaak genoeg liet hij zich 

laatdunkend uit over zijn al te Germanofiele partij-genoten, en zijn persoonlijke lieveling 

Albert Speer ontwierp geen oud-Germaanse plaggen-hutten, maar grootse 

‘Monumentalbauten’ waarin de antieke grandeur van het oude Hellas of Rome weerklonk. 

Hitlers wereldbeeld was beduidend anders dan dat van een Rosenberg of een Himmler, maar 

ook voor hem lag onomstotelijk vast dat al het bewonderingswaardige van het zuiden 

uiteindelijk op het Arische (niet zo zeer Germaanse) noorden te herleiden was. Met het fysiek 

onderzoek-bare IJsland had dit mystieke denkbeeld echter niets te maken; Hitlers Thule was 

mythologie, ‘vorgeschichtlich’ en dus onbewijsbaar, maar daarom niet minder ‘waar’. 

 Dit verschil in discours maakte het onmogelijk een eenduidig nationaal-socialistisch 

standpunt ten opzichte van IJsland en haar culturele erfgoed in te nemen. Voor de nazi’s die 

het ‘nordische’ gedachtengoed overgenomen en tot kern van ‘hun’ nationaal-socialisme 

hadden gemaakt, kan IJsland ‘die heilige Insel des Nordens’ of de ‘Rüstkammer des 

germanischen Geistes’ geweest zijn. Ik heb in dit onderzoek genoeg voorbeelden gegeven van 

Duitsers voor wie IJsland, het land dat het meest gevrijwaard was gebleven van christelijke en 

 Reinhard Koselleck, Ein Jahrhundert Hermanndenkmal, in Lippische Mitteilungen (band 45, Detmold 1976) 447

305 e.v.
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zuidelijke ‘Überfremdung’, de ultieme bewaarplaats van oud-Germaanse (en dus ‘eigen’) 

cultuur was. De vraag is echter, in hoeverre dit een algemeen verbreide en onderschreven 

zienswijze was. Ik heb laten zien dat de oude saga’s weliswaar in het Duits voorhanden 

waren, maar (ook na 1933) vrijwel alleen door hoog-opgeleiden (meestal uit de 

Germanistieke hoek) gelezen werden. Het ‘Germaanse’ erfgoed zoals vastgelegd in de saga’s 

en Edda’s (die eerder als Duits dan IJslands gezien werden) werd tot verplichte kost in de 

nationaal-socialistische opvoeding, maar kon tegelijkertijd ook openlijk bekritiseerd worden. 

Dit lijkt erop te duiden dat het literaire erfgoed van IJsland weliswaar deel uit maakte van het 

nationaal-socialistische gedachtengoed, maar niet tot die onaanraakbare, heilige kern daarvan, 

die nooit openlijk in twijfel getrokken mocht worden. Het uiten van dit soort kritiek hield niet 

automatisch in dat je geen goede nationaal-socialist meer was. In tegendeel; sommige van 

deze critici konden zich op Hitler-citaten beroepen om hun standpunt kracht bij te zetten. 

Rahns teleurstellende IJsland-ervaring weerhield zijn boek Luzifers Hofgesind (waarin het 

reisverslag opgenomen werd) er niet van een nationaal-socialistische bestseller en een van 

Himmlers lievelingsboeken te worden. ‘Hellas’ of het ‘heilige eiland’ van het noorden was 

IJsland dus niet persé; “Die kulturelle und kulturpolitische Wirklichkeit war..,” ook in dit 

geval, “.. differenzierter und damit auch widersprüchlicher, als es zumindest eine 

totalitarismustheoretisch eingeschränkte Sichtweise wahrhaben will.”  448

 Gerd Simon geeft een gedetailleerde beschrijving van de partij-politieke 

gebeurtenissen rondom de beoogde IJsland-reis van het ‘Ahnenerbe’-instituut, maar gaat 

nergens in op de ideologische achtergronden van dit hele gebeuren. Zernack toont op haar 

beurt aan hoe de IJslandse saga’s door Duitse Germanisten gemanipuleerd en misbruikt 

werden, maar houdt het bij dit literaire, academische milieu en gaat nergens in op de verdere 

uitwerking hiervan (in politieke zin). De reizen van Burkert zijn zelfs (naar mijn weten) 

überhaupt nog nooit onderzocht. In dit onderzoek heb ik geprobeerd een uiterst breed scala 

aan bronnen (archiefmateriaal,  kranten, saga-vertalingen, brieven, redevoeringen, occulte 449

en ideologische geschriften, reisverslagen, etc.) bij elkaar te brengen om zo tot een nieuwe 

 Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches 123.448

 Veel van de door mij aangehaalde archief-stukken zijn al door andere auteurs gebruikt, maar nooit eerder in 449

het bredere kader geplaatst, waardoor een heel nieuwe lezing van deze bronnen mogelijk wordt.
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interpretatie van het totaalbeeld te komen. Dit is naar mijn weten (met betrekking tot dit 

specifieke onderwerp) nog nooit eerder gedaan. 

 Het gebruik van niet-Duits bronnenmateriaal, zoals de brieven van Auden, de artikelen 

uit Time Magazine en Politiken, en het Israëlische onderzoek naar antisemitisme op IJsland 

hebben naar mijn mening veel frisse inzichten geleverd, bijvoorbeeld inzake de IJslandse 

opstelling tegenover het nationaal-socialisme (die volgens mij minder eervol was dan menig 

historicus zou doen geloven). Door Rahns reisverslag of Burkerts expeditie-plan in het licht 

van Rosenbergs wereldbeeld of Hitlers Atlantis-beeld te analyseren, is er een dieper en 

genuanceerder beeld ontstaan van deze complexe materie. Dat IJsland zeker niet bij voorbaat 

sacrosanct, het ‘heilige eiland’ van elke nazi was (zoals de brieven van Auden of het werk van 

Óskar Bjarnason zouden kunnen doen vermoeden ) en dat het de partij aan een eenduidig 450

nationaal-socialistisch IJsland-beeld ontbrak, komt uit het ‘nieuwe’ totaalbeeld dat zich in dit 

onderzoek ontvouwen heeft duidelijk naar voren.  

Tijdens het werk aan dit onderzoek viel mij op dat de IJslandse bronnen zich over het 

algemeen veel negatiever uit laten over de Duitse interpretatie van hun nationale erfgoed dan 

de bronnen uit Duitsland. De Thule-reeks van Diederichs komt er in het werk van Óskar 

Bjarnason op geen enkel punt positief vanaf,  terwijl Duitse Scandinavisten (zich bewust 451

van het enorme belang van deze gezaghebbende vertalingen voor hun eigen taalgebied) zoals 

Julia Zernack hieromtrent over het algemeen een milder oordeel vellen.  IJslandse 452

betrokkenheid bij de racistische interpretatie die het Derde Rijk aan de saga’s en Edda’s gaf 

lijkt taboe; de trotse IJslanders lijken zich veelal achter de satirische Deense artikelen, de 

uiterst geringe populariteit van hun nazi-partijtje en de ‘heroïsche’ weigering van hun 

minister-president jegens nazi-Duitsland, te verschuilen. Toch blijkt uit niet-IJslandse bronnen 

over IJsland ten tijde van het Derde Rijk, dat het ‘nordische’ denken ook hier niet 

onopgemerkt bleef en aanleiding gaf tot een zeker gevoel van raciale superioriteit. joodse 

vluchtelingen waren op het ‘Arische eiland’ niet welkom, en steun vanuit het machtige Derde 

Rijk in de strijd tegen Denemarken mag voor veel IJslanders als muziek in de oren geklonken 

 Bjarnason, The “Germanic” heritage in Icelandic books.450

 Idem, 123.451

 In haar boek Geschichten aus Thule wordt de reeks niet alleen bekritiseerd maar ook linguïstisch 452

geanalyseerd.

 106



hebben. Het grootste obstakel voor een vruchtbare samenwerking met Duitsland en het 

aanslaan van het nationaal-socialisme op IJsland, vormde hoogstwaarschijnlijk het 

democratische IJslandse klimaat. Het democratische principe had al sinds de dagen van de 

eerste Alþing (930 n.Chr.) vast onderdeel uitgemaakt van het IJslandse nationale bewustzijn, 

en stond het ‘Führer’-principe dat met het nationaal-socialisme gepaard ging in de weg. Maar 

dit maakte van de IJslanders geen volk van nazi-haters; de ‘nordisch’-racistische implicaties 

van de beweging zullen veel IJslanders (zelfs op het hoogste niveau) aangesproken hebben. 

 In zijn boek Schwarze Sonne beschrijft Rüdiger Sünner de SS als “Brennpunkt 

deutscher Janusköpfigkeit zwischen idealistisch-romantischer Inbrunst und bürokratisch-

pedantischer Todeskälte.”  Deze tweekoppigheid van de SS (Jeffrey Herfs “reaktionäre 453

Modernität” ) heb ook ik tijdens het lees- en schrijfwerk voor dit onderzoek met groeiende 454

verbazing gade geslagen. Het werkt bijna absurdistisch te zien hoe akten vol ‘nordische’ 

zwijmerij naast die met kille berekeningen omtrent te ‘evacueren’ joden opgesteld staan. Toch 

liggen de twee, zoals ik aan de hand van de vermoedelijke achterliggende doelstellingen van 

Himmler heb laten zien, niet zo ver uit elkaar als men op het eerste gezicht zou vermoeden; 

denk hierbij aan de eerste van drie door Herf geformuleerde (in de inleiding aangehaalde) 

voordelen van de ‘reactionaire moderniteit’ voor het nationaal-socialisme, namelijk het 

oplossen van politieke problemen of rechtvaardigen van politiek gedrag aan de hand van niet-

politieke middelen, zoals het IJslandse culturele erfgoed. Alleen een diep besef van de eigen 

superioriteit kon mensen ertoe bewegen de ‘minderwaardigen’ dat aan te doen wat Himmler 

voor ogen stond. Daarvoor moest een nieuw wereldbeeld gecreëerd worden; iets waar de SS 

zichzelf net zo verantwoordlijk voor voelde als voor de praktische doorvoering van de 

‘Endlösung’. De in onze ogen absurde IJsland-politiek was hier een gevolg van, maakte deel 

uit van die megalomane herschrijving van de geschiedenis die het nationaal-socialisme (in de 

visie van Himmler en Rosenberg) voorstond. “Het gemeenschappelijke bezit van een rijke 

erfenis aan herinneringen” waar volgens Renan de nationale identiteit uit bestond moest in rap 

tempo op volledig nieuwe wijze vorm gegeven worden, om de alleenheerschappij van de 

NSDAP te consolideren. Maar omdat het aan een eenduidige nationaal-socialistische kijk op 

het verleden ontbrak, was dit project gedoemd te mislukken. 

 Rüdiger Sünner, Schwarze Sonne 217.453

 Zie de inleiding, en Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches 124-125.454
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8. Dankwoord 

Op deze plaats wilde ik graag mijn dank betuigen aan diegenen die mij tijdens de 

totstandkoming van dit werk geholpen of gemotiveerd hebben. Allereerst zijn dat Inge 

Braband (Bundesarchiv Koblenz), Simone Langner (Bundesarchiv Berlijn) en Lucia van der 

Linde (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts in Berlijn) die mij geholpen hebben bij het 

vinden en kopiëren van benodigde documenten die in de genoemde archieven opgeslagen 

liggen. 

 Verder ontving ik vanuit Duitsland hulp van Ernst Piper, de historicus die onder andere 

een omvangrijke biografie van Alfred Rosenberg (2005 en 2007) op zijn naam heeft staan en 

mij op het gebied van diens IJsland-politiek het een en ander verduidelijkt heeft. Ook Gerd 

Simon, die ik in dit werk meermaals geciteerd heb, bleek enthousiast over mijn ondernemen 

en heeft me met zijn uitvoerige beantwoording van mijn vragen een heel stuk opweg 

geholpen. 

 Maar ook vanuit IJsland bleef medewerking mij niet ontzegd. Vooral Gísli Sigurðsson 

van het Árni Magnússon-instituut te Reykjavík (onder andere verantwoordelijk voor de 

samenstelling van de schitterende tentoonstellingen en de catalogus (The Manuscripts of 

Iceland (2004)) van het instituut) toonde zich bereid veel van zijn kennis met mij te delen en 

mij in contact te brengen met derden. Dit heeft mij veel werk bespaard. 

 In eigen land waren het Renger de Bruin (onder andere mede verantwoordelijk voor 

het samenstellen van de succesvolle expositie Vikingen! van 2004-2005 in het Centraal 

Museum Utrecht) en mijn scriptie-begeleider dr. mr. Frans Willem Lantink die mij (vooral in 

het begin) gemotiveerd hebben en mij geholpen hebben richting te geven aan het onderzoek. 

 ‘Last but not least’ is daar natuurlijk nog mijn lieve vriendin Vala Védís 

Guðmundsdóttir, die mij geduldig geholpen heeft met de vertaling van enkele IJslandse 

bronnen en zich ook op IJsland ingezet heeft voor het vinden van bruikbaar bronnenmateriaal. 

Al deze mensen ben ik veel dank verschuldigd. 

 108



9. Beeldmateriaal 

Afbeelding 1: Kaart van IJsland  

Afbeelding 2: Þingvellir, waar vanaf 930 de jaarlijkste alþing gehouden werd. 
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Afbeelding 3: Runenkunde voor SS-leden. 

  

 

Afbeelding 4: Nationaal-socialistische Viking-ethos op een SS-propaganda poster in 

Noorwegen (1943) 

 110



                     

 Afbeelding 5: Otto Rahn                                                     Afbeelding 6: Bruno Schweizer in  

                                                                                               SS- ornaat. 

  

Afbeelding 7: Andreas Heusler en zijn vrouw in Lebensreform-tenue, tijdens Heuslers eerste 

IJsland-reis (1895) 
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Afbeelding 8: embleem van het Münchense Thule-genootschap van Rudolf von Sebottendorf. 

  

  

Afbeelding 9: Burkerts reisgezelschap, waaronder Walter Gehl (geheel rechts) en enkele 

Deense en IJslandse begeleiders, voor een typisch IJslandse boerderij bij Hvítarvatn. 
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Afbeelding 10: Paul Burkert, terwijl hij zijn IJslandse ‘skyr’-maaltijd bereidt. 

 

Afbeelding 11: Burkerts gezelschap te paard. 
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Afbeelding 12: Het bezoekerscentrum te Reykholt, waar de ‘Studienreise’ van 1936 de nacht 

van de midzomer-zonnewende verbracht. 
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