
Op zoek naar Von Thünen
leo paul

n het voorjaar van 1989 verbleef
ik enige maanden in de ddr

voor mijn promotieonderzoek.
Ik wilde uitzoeken hoe het noor-
den van de ddr zich had ont-
wikkeld onder invloed van de

communistische planeconomie. Het was tot de
Tweede Wereldoorlog het gebied waar de adellijke
grootgrondbezitters heersten: zij woonden in grote
landhuizen (‘Gutshäuser’) en verdienden veel geld
aan de export van landbouwproducten. De arme
dagloners en seizoenarbeiders werden dom gehou-
den en waren als lijfeigenen lange tijd niet in staat
om hun miezerige bestaan te ontvluchten. De ste-
delijke ontwikkeling was gering en de weinige
industrie die was ontstaan, was opgezet om land-
bouwproducten te verwerken.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied
onderdeel van de Sovjet-bezettingszone – later de
ddr. Het grootgrondbezit werd verdeeld onder 
de boeren (waaronder vele vluchtelingen), en de
landhuizen en kastelen van de gevluchte adel 
kregen een nieuwe functie als school of opslag-
ruimte. Lang zou de vrijheid van de boeren niet
duren, want vanaf 1952 werd de landbouw-
collectivisatie naar voorbeeld van de Sovjet-Unie
ingezet. Er kwam wat industrie, maar in het 
gebied – tegenwoordig de deelstaat Mecklenburg-
Vorpommern – bleef de landbouw dominant. 
Het communistisch regime zorgde echter wel 
voor betere leefomstandigheden op het platteland
en de loonverschillen met het industriële zuiden
van de ddr waren gering.

Ik kon zonder beperking rondrijden in mijn
onderzoeksgebied en trok met mijn Westwagen
veel bekijks, ook al was het een simpele Ford Escort
1.1. Ik ontdekte vele verwaarloosde Gutshäuser en
raakte steeds meer geïnteresseerd in de feodale
geschiedenis van het gebied. Op één van deze
zwerftochten belandde ik in het kleine dorpje 
Tellow, vlakbij Teterow (ongeveer dertig kilometer
ten zuidoosten van Rostock). Ik had van mijn Duit-
se collega’s gehoord, dat zich daar een klein ‘Thü-
nen-museum’ moest bevinden, en dat mocht ik
beslist niet overslaan. Ik knikte welwillend en pro-
beerde te reconstrueren wat ik ook al weer tijdens
mijn eerste jaar van de studie sociale geografie had
gehoord over Von Thünen. Vaag herinnerde ik mij
een diagram van concentrische ringen rond een
boerenbedrijf en de ideale afstanden om verschil-
lende landbouwgewassen rond die boerderij te 
verbouwen. Maar ook stond mij bij dat het model
dat hij in de negentiende eeuw had ontworpen
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De Universiteitsbibliotheek Utrecht is in het bezit van het beroemde boek Der isolierte Staat van Johann Heinrich von Thünen, uit
1842. Zowel geografen als economen beschouwen Von Thünen als een groot geleerde, die de basis legde voor de locatietheorie. In een
klein Oost-Duits dorp bevindt zich een museum dat gewijd is aan het werk van Von Thünen. In de ddr-tijd legde een energieke
leraar de basis voor dit museum, hoewel de communistische machthebbers daar aanvankelijk weinig enthousiasme voor konden
opbrengen. Hoe is zo’n museum daar terechtgekomen? En wat was het belang van het onderzoek van Von Thünen?
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Het Gutshaus van 
Von Thünen in Tellow.



nauwelijks in de praktijk toepasbaar was, omdat
hij het had getekend in een kunstmatige om-
geving, zonder verstorende elementen als alter-
natieve transportmogelijkheden via een rivier.
Kortom, ik had geen hoge pet op van Von Thünen
tot ik na enig zoeken aanbelandde bij het museum
(afbeelding 1).

Een bijzonder initiatief
In het museum werd ik enthousiast ontvangen
door de oprichter, Rolf-Peter Bartz (afbeelding 2). 
In 1969 kreeg de jonge leraar biologie en schei-
kunde een arbeidsplaats toegewezen. Zo ging dat
destijds in de ddr: na het afstuderen bepaalde de
staat waar je kwam te werken. Grote steden waren
populair, maar daar kwamen alleen de leraren
terecht die het meest trouw aan het regime waren.
Misschien dat de heer Bartz dat niet was, want hij
kwam terecht in het kleine Matgensdorf, vlak bij
Tellow. 

Hij kwam er achter dat in Tellow een beroemde
man gewerkt had, maar dat was bij de meeste
inwoners van Matgensdorf niet bekend. Von 
Thünen was één van de grootgrondbezitters
geweest, die zo’n twee eeuwen terug in Tellow een
landbouwbedrijf had gehad. Het Gutshaus van
Von Thünen bevond zich in een verschrikkelijke
toestand. Blijkbaar was niemand geïnteresseerd in
het behoud – zeker de ddr niet, die immers de
grootgrondbezitteres beschouwde als verderfelijke
kapitalisten. Maar Bartz ging aan de slag om de
scholieren in Matgensdorf en omgeving te interes-
seren voor de geschiedenis van hun omgeving in

het algemeen, en het landgoed van Von Thünen in
het bijzonder. In eerste instantie richtte de aan-
dacht zich op de natuur en het herstel van het ooit
zo fraaie park rond het landhuis. Er werden in de
omgeving landbouwgereedschappen verzameld en
als ware archeologen werden de velden onderzocht,
hetgeen prachtige vondsten uit allerlei perioden
opleverde. De gevonden objecten werden tentoon-
gesteld in het oude Gutshaus en zo was al in 1972
een klein ‘Heimatmuseum’ in vier kamers van het
huis ontstaan. Het enthousiasme van de kinderen
(en vooral van de heer Bartz) sloeg over op steeds
meer volwassenen. Op veel ondersteuning van de
staat kon Bartz nog steeds niet rekenen, maar gelei-
delijk aan – en met veel overtuigingskracht van
Bartz – werd het regime soepeler. Bartz kon ervan
profiteren dat de ddr eind jaren zeventig/begin
jaren tachtig de geschiedenis ging ‘herontdekken’.
De machthebbers waren tot het besef gekomen dat
zij tegenover de ddr-bevolking niet langer het ver-
leden kon verzwijgen. Maar het Duitse verleden
had veel negatieve elementen. Daar werd een
geweldige oplossing voor bedacht. Al het slechte
uit de Duitse geschiedenis had zijn erfgenaam
gevonden in West-Duitsland en al het goede uit de
geschiedenis, zoals opstanden tegen het kapitalis-
me, leefde voort in de ddr. Dat ging af en toe wel
wat geforceerd. Zo kon het standbeeld van de grote
koning Frederik de Grote weer geplaatst worden op
de Unter den Linden in Oost-Berlijn omdat hij
allerlei zaken had gedaan om het kapitalisme te
bevorderen, waardoor de communistische revolu-
tie eerder kon plaatsvinden – zo luidde immers de
Marxistische leer van de wetmatige opeenvolging
van maatschappijstelsels. 

Het museum in Tellow toonde de landbouw-
geschiedenis van het gebied: van grootgrondbezit,
via de landhervorming (‘Bodenreform’) na de 
oorlog tot de zegenrijke socialistische landbouw
van dat moment. Zo herinner ik mij althans het
museum, zoals ik dat aantrof in het voorjaar van
1989 – nog niet wetend dat het einde van de ddr

aanstaande was. Ongetwijfeld zal de heer Bartz 
de toon van de begeleidende teksten hebben 
moeten richten naar de wensen van de partij. 
Maar hem ging het om de geschiedenis van het
landgoed van Von Thünen. Met kunst en vlieg-
werk en tegen de verdrukking in was hij er als 
particulier in geslaagd om iets moois tot stand te
brengen. Een unieke prestatie. In 1986 werd 
het museum zelfs officieel erkend door de staat 
en kwam het Gutshaus onder monumentenzorg 
te staan.
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Rolf-Peter Bartz, oprichter
van het Thünen-Museum.
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In 2007 was ik met studenten in de buurt en heel
benieuwd hoe het sinds de omwenteling met het
museum was gegaan en of de heer Bartz nog actief
zou zijn. Maar laten we eerst een nadere blik wer-
pen op het leven van Von Thünen. Want het was
een zeer interessante man, wiens werk meer waar-
dering verdient dan er doorgaans in geografische
handboeken aan wordt gegeven. Tot dat inzicht
was ik inmiddels gekomen.

Concentrische ringen
Johann Heinrich von Thünen (afbeelding 3) – in
1783 geboren – raakte na zijn tijd op de middelbare
school geïnteresseerd in landbouwtechnieken. Als
student in Göttingen kwam hij in aanraking met
de economische ideeën van Adam Smith en het filo-
sofisch gedachtegoed van Kant. In 1810 kocht hij
het landgoed in Tellow. Hij wilde in de praktijk
zijn ideeën over de moderne landbouw uitprobe-
ren. Tien jaar lang hield hij zelf de boekhouding
bij, en noteerde minutieus wat de productie van
hout, rogge en boter had gekost en wat de opbreng-
sten waren. Op oudejaarsdag 1820 sloot hij zijn
gegevensverzameling af met de woorden ‘Der 
heutigen Tag wird in meinem Leben einen be-

deutenden und angenehmen Abschnitt machen’. 
Op basis van het verzamelde materiaal kon hij

beginnen aan wat zijn grote werk zou worden: 
Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationalökonomie, waarvan het eerste deel zou ver-
schijnen in 1826 (het tweede en derde deel versche-
nen in het jaar van zijn dood, 1850). Dat werk werd
een standaardwerk in de geografie en de economie.
Hij creëerde met zijn ‘geïsoleerde staat’ een kunst-
matig land dat werd buitengesloten van externe
invloeden. Daardoor kon hij de interne werking
van de economie bestuderen, als een soort van
regionaal laboratorium. Op die manier konden de
factoren worden geïdentificeerd die van invloed
waren op de locatie van boerderijen rond een cen-
trale stad en de verschillende vormen van land-
bouw rond die stad. In zijn kunstmatige staat
waren klimaat en bodemgesteldheid overal gelijk
en er waren geen reliëfverschillen. De boer streefde
– conform Adam Smiths ‘Homo Economicus’ naar
een zo groot mogelijk winst, die gerealiseerd kon
worden door de optimale benutting van de grond
en beperking van de transportkosten. Von Thünen
ging er van uit dat de boeren zelf hun goederen
naar de stad zouden transporteren en dat zij daar
de ossenkar voor zouden gebruiken. De transport-
kosten waren afhankelijk van het gewicht van de te
transporteren goederen en de afstand tot de stad.
Hij ging uit van vaste prijzen die in de stad betaald
zouden worden voor de verschillende producten. 

Tot welk grondgebruik zou dit alles leiden?
Welke landbouwactiviteit kon het best waar 
plaatsvinden? Von Thünen ontdekte dat het 
optimale grondgebruik leidde tot een patroon van
zes concentrische ringen rond de stad (afbeelding 
4, Tafel i, linksboven). Dicht bij de stad was het
vooral profitabel om gewassen te telen met de
hoogste opbrengsten, zoals groenten. Ook was 
deze eerste ring geschikt voor intensieve vee-
houderij, zoals de productie van melk. Binnen 
de tweede ring was bosbouw het meest rendabel:
een verrassende uitkomst, maar ook weer niet 
zo vreemd gezien het feit dat hout in de tijd van
Von Thünen heel belangrijk was, als bouwmateri-
aal en als energiebron. De volgende ring was het
meest geëigend voor akkerbouw waarvoor geen
braakperiode nodig was, zoals de teelt van graan. 
In de vierde zone konden akkerbouw en weide-
veeteelt afgewisseld worden. In de vijfde zone 
kon het drieslagstelsel gebruikt worden: de meest
extensieve vorm van graanteelt, in combinatie 
met braak. De buitenste zone was alleen geschikt
voor extensieve veehouderij.
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Johann Heinrich 
von Thünen.
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De oorspronkelijke teke-
ningen van de concentrische
ringen in Der Isolierte Staat
(Utrecht ub, r oct 636).

Wetenschappelijk en maatschappelijk belang
Op het eerste gezicht is dit model niet wereld-
schokkend. Maar het knappe van het werk van Von
Thünen is dat hij als één van de eerste wetenschap-
pers de relatie tussen consumenten (de stedelijke
inwoners) en de producenten (de boeren) in kaart
had gebracht, evenals de relatie tussen koopkracht,
productiekosten en transportkosten. De beslissin-
gen van de boeren hingen sterk af van de verande-
ringen in de stad, zoals bevolkingsgroei en prijzen
van agrarische producten.

De ideale wereld van Von Thünen bestaat
natuurlijk niet. Rivieren en bergen verstoren het
patroon en sommige gebieden zijn beter bereik-
baar dan andere. Von Thünen heeft een variant
gemaakt, waarbij door het gebied een bevaarbare
rivier stroomt (afbeelding 4, Tafel ii, linksonder).
Ook heeft hij berekend wat de invloed van de
gemiddelde graanprijs in de centrale stad zou zijn:
dit is te zien in afbeelding 4, Tafel iii, linkerdeel
rechterschema. Tot slot laat afbeelding 4, Tafel iv,

rechterdeel rechterschema zien wat er gebeurt als
de opbrengst per hectare toeneemt door verbeterde
bodemvruchtbaarheid.

Von Thünen overleed in 1850 en kon daardoor
niet zelf ervaren welke geweldige veranderingen
zouden voortkomen uit de Industriële Revolutie en
de parallelle ontwikkeling van moderne transport-
middelen. Daarom komt tegenwoordig de beschre-
ven zonering van landbouwactiviteiten niet meer
voor, op wat incidentele voorbeelden in Afrika na.
Maar Von Thünen heeft met zijn werk het ruimte-
lijk aspect in de economie geïntroduceerd en een
belangrijke bijdrage geleverd aan de mathemati-
sche aanpak in de economie. Hij wordt daarom
door Nobelprijswinnaars als Paul Krugman en 
Paul Samuelson bewonderd. De laatste schreef in
een artikel ter herdenking van de tweehonderdste
geboortedag van Von Thünen over hem ‘among
geographers and location theorists, Thünen is a
founding God’. Maar Samuelson is geen blinde
aanbidder. Hij veegt de vloer aan met de pogingen
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van Von Thünen om het ‘natuurlijk loon’ van boe-
renarbeiders te berekenen: een poging om het loon
op mathematische wijze te berekenen. Maar hij
neemt het Von Thünen niet kwalijk: hij was min 
of meer een autodidact, die in het isolement van
zijn landgoed werkte aan zijn theorieën en weinig
contact had met collega-wetenschappers en stu-
denten die hem kritisch hadden kunnen bejege-
nen. Overigens werd het belang van het werk van
Von Thünen destijds wel ingezien: hij kreeg in 1830
een eredoctoraat van de universiteit van Rostock.

Het Thünen-museum na de omwenteling
Nadat de ddr in 1989 aan haar eigen zwakten ten
onder was gegaan, ontstonden voor de heer Bartz
geweldige mogelijkheden om zijn project verder
uit te bouwen. Er kwamen veel subsidiegelden
beschikbaar, van Duitse en ook van Europese zijde.
Toen ik het museum in 2007 weer bezocht wist ik
niet wat ik zag. In de diverse gebouwen waren
prachtige vergaderzalen en ontvangstruimten ont-
staan. In de grootste schuur was plaats voor vijf-
honderd man. De dag na ons bezoek zou het jaar-
lijkse slachtfeest plaatsvinden, dat duizenden
bezoekers zou trekken. Het museum was uitge-
groeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor
de wijde omgeving en draagt daarom mede bij aan
het behoud van het plattelandsleven. Dit dagelijks
leven staat sterk onder druk door de grote vergrij-
zing op het platteland en de enorme migratie van
jonge mensen die na de omwenteling heeft plaats-
gevonden. 

Het museum laat nu ook zien dat Von Thünen
niet alleen gezien moet worden als econoom, maar
ook als humanist. Hij had in zijn tijd veel oog voor
de sociale verhoudingen en daaraan ook de nodige
aandacht besteed in zijn geschreven werk. Er is
zelfs een wereldwijde Thünen Society, met afdelin-
gen in diverse continenten, met uiteraard het
hoofdkwartier in Tellow. Er is een zekere neiging

tot blinde verering van de grote meester, maar dit
komt voort uit de grote betrokkenheid van de actie-
ve leden met de erfenis van Von Thünen.

Der isolierte Staat in de universiteitsbibliotheek
Na mijn tweede bezoek aan Tellow was ik wel
benieuwd naar het exemplaar van het oorspronke-
lijke werk in het bezit van de universiteitsbiblio-
theek, dat kan worden ingezien in de leeszaal Bij-
zondere Collecties (afbeelding 5). Een lichte teleur-
stelling maakte zich van mij meester, toen mij vier
kleine boekjes werden overhandigd. Geen leren
banden met goud-op-sneedruk. Geen verwijzing
naar de aankoop- of leengeschiedenis. De drukker
heeft gebruikgemaakt van goedkoop en zuurhou-
dend papier, dat inmiddels vele bruine vlekken ver-
toont. Er is gebruikgemaakt van het gotische let-
tertype, wat de leessnelheid niet bevordert. Overi-
gens blijkt uit alle literatuur rond Von Thünen dat
het boek niet al te soepel leest, omdat er vele cijfers
en berekeningen zijn opgenomen. Maar gelukkig is
de essentie van het werk veelvuldig beschreven in
ander werk. Het is overigens opvallend dat de eer-
ste vertaling van het boek in het Engels pas ver-
schenen is in 1966.
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