Het Persoonlijk Leven van Walter Christaller
Bijlage bij de verrekijker ‘De inrichting van de IJsselmeerpolders en de rol van de theorie van
Walter Christaller’,
door Gerrit van Hezel.
Vader: Erdmann Gottreich (1857-1922) auteur, redacteur, dominee, uitgever.
Moeder: Helene Christaller (1872-1953). Huwelijk 1890, scheiding 1917.
Zussen: Else (1891-1982), Gertrud (1894-1924), Erika (1896-1963).
Vrouw: Irmgard Brunner. Huwelijk 1921, 1922-1928, twee dochters (1923 en 1925) en een zoon
(1927).
School: Thuisonderwijs door Helene Christaller, daarna Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt
(1907-1913).
Universiteit: Heidelberg (1913-1914, 1919 economie, filosofie), Berlijn, Erlangen (1929-1930
geografie) – 1933, Freiburg, Bresgau (1934-1938).

Jeugdjaren
Walter Christaller’s moeder Helene Christaller is opgegroeid in Darmstadt als dochter van Friedrich
Wilhelm Heyer, een vrijzinnige advocaat en een vrome moeder: Elisabeth Walter. Elisabeth’s vader
Philipp Walter was directeur van de hofbibliotheek van de landgraaf van Hessen. In 1890 trouwt
Helene op 18-jarige leeftijd de veel oudere Lutherse dominee-schrijver Erdmann Gottreich
Christaller (schrijver van o.a. ’Die Aristokratie des Geistes als Lösung der sozialen Frage’. 1885). Ze
wonen in Schwarzwald in Berneck, waar dochter Else en zoon Walter geboren worden. Vanaf 1894
verhuist het gezin naar Erdmann’s nieuwe kerkgemeente in Ottenhausen bij Pforzheim. Daar komen
dochter Gertrud en Erika ter wereld. Dominee Erdmann raakt echter in conflict met zijn kerk. Zijn
hart lag bij literatuur en toneel en hij schreef daar over. Onder druk van zijn vader (een bekend
missionaris in Afrika) had hij theologie gestudeerd, maar was daarna redacteur bij een krant
geworden. Toen bleek echter al snel dat hij verplicht was om zijn zij studie terug te betalen, en dat
kon volgens de kerkelijke autoriteit alleen maar door toch dominee te worden. Erdmann protesteert
daar tegen; hij vindt die dwang ‘Prostitution des Geistes’ en schrijft daar in 1901 een gelijknamige
satirische roman over.
In december 1901 - Walter is dan acht jaar oud – stuurt zijn tante hem een atlas als kerstcadeau.
Toen Walter de atlas met zijn gekleurde kaarten zag liggen op de cadeautafel was hij ,,er
onmiddellijk door betoverd. Ik speelde niet met de bal en liep niet op stelten, maar de de atlas had me in
zijn greep. Hij werd een speeltuig, niet iets om naar te kijken en uit te studeren. Ik tekende er nieuwe
spoorlijnen in, plaatste ergens een nieuwe stad, veranderde de grenzen van de volken, verruimde ze of
bakenende ze af langs bergketens (...) Ik ontwierp nieuwe administratieve afdelingen en berekende hun
bevolking, want ik had ook een passie voor statistieken. Toen ik een handboek met statistieken vond
waarmee men voor ongeveer twee Mark adverteerde smeekte ik mijn vader om het voor me te kopen.
Hij was alleen geïnteresseerd in literatuur en probeerde me er van af te brengen. Van teleurstelling brak
ik in tranen uit, en toen kreeg ik het handboek met statistieken toch." Hij wilde met het handboek de
waarheidsgetrouwheid van zijn getekende kaart vergroten.
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Moeder Helene Christaller met haar kinderen. Walter is de jongen links. 1
Als vader Erdmann, die steeds dover wordt, blijft persisteren in zijn kritiek op de kerk wordt hij met
een minimaal pensioentje in 1903 uit zijn ambt gezet. Helene Christaller blijkt schrijftalent te hebben
en door haar publicaties komt er in het gezin, dat na Erdmann’s ontslag naar Jugenheim is verhuisd,
toch nog voldoende geld binnen. Zij zal al snel uitgroeien tot een van de meest succesvolste Duitse
evangelische schrijfsters van haar tijd.
Erdmann bestiert ondertussen zijn uitgeverijtje voor kwaliteitsliteratuur, dat nooit zal renderen.
Verstandelijk is Erdmann zijn vrouw de baas en hij slaat haar literaire kwaliteiten niet hoog aan. De
gevoelsmatige relatie die Helene tot God heeft, en die gebaseerd is op de bergrede, overheerst
echter zijn kille verstand. Erdmann vindt door zijn jeugdervaringen op een missie-internaat in Bazel,
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schoolonderwijs voor zijn kinderen overbodig. Helene onderwijst de kinderen daarom zelf, en dat op
een heel natuurlijke manier en ze trekt hen daarbij de warmte van haar geloofswereld binnen. In
1910 reist ze met zoon Walter naar Italië, het land van haar favoriete heilige: Fransiscus van Assisi
(1181/2- 1226). Zij ziet zijn leer als een vroege reformatie en schrijft een roman over hem: Heilige
Liebe (1911).

Het ‘Blauwe Huis’ in Jugenheim waar de familie Christaller in 1904 gaat wonen 2
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Tweede wereldoorlog
In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. In de oorlogsvoerende landen melden veel mannen zich
enthousiast aan als oorlogsvrijwilliger. Zo ook Walter Christaller en veel ‘Wandervogel’-vrienden van
het gezin, w.o. Alfred Kurella, Carlo Mierendorff,
Hans Moutschka en Hans Soeder. De laatste trouwt
in 1914 snel nog even met Walter’s zus Gertrud.
Walter, snel teruggekeerd van een geografische
studiereis door de Balkan, wordt met zwager Hans
Soeder aan het oostfront ingezet. Vanuit het Franse
front schrijft Alfred Kurella op 7 februari 1915 aan
Erika Christaller: ,,Liefste ... eindelijk weer echt in
gevecht“.
Kaft van Wandervogel-liedboek uit 1913;
ooit eigendom van zus Gertrud Christaller.3
Op 27 februari 1915 schrijft Walter uit Polen: ,,Politiek laat het de boeren, voorzover men dat kan
waarnemen, volkomen onverschillig; wat er van Polen wordt maakt hen niet uit. Ik geloof, dat ze geen
patriottische eerzucht en geen verlangen hebben naar een andere betere toestand en geen gevoel voor
volkse samenhang, voor een über-individualisme. Juist deze drie punten vormen het tegendeel van de
Duitse boeren.” En op 13 maart: ,,Terwijl ik met enige anderen twee dagen lang vanwege een
paardentransport bij de batterij weg was, rukten we op naar het noorden. We brachten onze zieke en
vermoeide paarden in een verzamelplaats bij Ujadz, een hoogst plezierig uitstapje. Ieder van ons had
vier ongezadelde paarden, op een ervan reden we, drie leidden we naast ons mee. (…) Ik krijg nu de
Frankfurter Zeitung, doet me veel plezier. Heb ook de geschiedenis van Polen en Rusland, evenals de
oorlogsatlas. Dank aan moeder R. Over Hans [Soeder] geen berichten. Is hij in Duitsland? Ik mis hem
erg. Stuur naaigerij, kousen, iets tegen luizen.”
Ondertussen is de relatie tussen Helene en haar man – die niet wil scheiden - verder verslechterd.
Helene verhuist naar Darmstadt waar ook haar moeder woont, schrijft strijdbare, patriottische
boeken (waarvoor ze de Rheinlandse schrijversprijs wint) en is dienstbaar waar zij kan. Zo wordt er
door haar inspanningen in Darmstadt een groot huis ingericht voor de ontspanning van
oorlogsweduwen en –wezen.
In 1916 schrijft Helene: ,,Ik zou zo graag vanuit mijn hart vrolijk willen zijn, maar de verschrikkelijke
oorlog laat dat niet toe. En wanneer ik er aan denk dat we vrede zouden moeten sluiten, een smadelijke,
alleen uit gebrek, dan zou ik liever sterven, dan dat mee te maken. Al dat dure bloed vergoten! Amerika
ignoreert koud onze vredeswens (officieel uitgesproken in 1916). Non possumus. Wat haat ik het, dit
kramervolk van parvenu’s.’’
Eindelijk, in 1917, stemt Erdmann, die in de woning Jugenheim blijft wonen, toe in een scheiding.
Helene Christaller houdt zich in de zomer van 1917 intensief bezig met de ideeën van de
natuurfilosoof Johannes Müller. Dochter Erika komt in haar vakantie ook als helpster op diens slot
Elmau in Ober-Bayern werken, waar Helene een tijdlang gastvrouw voor Müller’s gasten is. Erika
ontmoet hier haar latere man Alexander Nöldeke.
De oorlog eindigt met een kater. Vele ’Wandervogel’-vrienden hebben aan de fronten hun leven
gelaten. Helene Christaller heeft haar enige broer, een arts, verloren. Zoon Walter is verschillende
malen gewond (van een schotwond in zijn wang zal hij zijn leven lang last houden) en keert er –
volgens Helene - geestelijk beschadigd uit terug: hij kan niet over zijn belevenissen praten.
Zelfs aan het front waren de hartstochten uit zijn jeugd gebleven: ,,Toen ik (…) in een militair
ziekenhuis belandde, en mijn moeder me vroeg wat ze naar me op moest sturen schreef ik: een Perth
Pocket Atlas. In mijn bed heb ik die helemaal nageschilderd, en ik nam hem, toen ik genezen was en
naar het front terugkeerde, steeds met me mee.”
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De Weimarrepubliek
In 1919 volgt Walter een semester filosofie aan de universiteit in Heidelberg. Hij voelt zich
christensocialist. Op een paasbijeenkomst van christelijk-sociale jeugd in 1919 ontmoet hij een
meisje in dirndl-kleding. Ze worden verliefd en verloven zich. Aanvankelijk had Walter gedacht dat
zij een boerendochter was, maar Irmgard Brunner blijkt de dochter van een aanzienlijke Berlijnse
‘Geheimrat’ te zijn.
De inflatie van de Duitse Mark in de periode 1914 tot november 1923 zou een van de radicaalste
geldontwaardingen van de grote industriestaten worden. De waarde van het spaargeld van Helene
en haar moeder Elisabeth verdwijnt als sneeuw voor de zon. Elisabeth heeft haar werkster
ontslagen, boent nu zelf de vloer en trekt met een karretje door de straten van de stad, om in de rij
te staan voor aardappels en kolen, want haar vermoeide armen kunnen weinig meer dragen. Helene
neemt haar moeder op in haar woning in Jugenheim, maakt in de tuin plaats voor een moestuin en
schaft een geit en kippen aan.
Walter heeft vele baantjes. Zo gaat hij, deels om zich te informeren, èn om geld te verdienen werken
in de mijn Gottfried Wilhelm in Essen. Hij woont dan met Irmgard tijdelijk op de zolder bij zus Else en
Martin Schubert, een ingenieur bij Krupp, waar ze op de bank en matras kamperen, in de hoop op
betere tijden.

Film over Kapp-Putsch en de communistische opstanden.4
In de samenleving neemt de onvrede hand over hand toe. Als reactie op Hitler’s Kapp-Putsch komt
begin april 1920 het hele Roergebied door optreden van het Rode Roerleger onder controle van
arbeidersraden. Op 20 maart 1920 is in Essen de centrale van de arbeiders- (en soldaten)raden
gevormd waar Walter Christaller deel van uitmaakt. Helene schrijft bezorgd aan dochter Erika:
,,Strijden of ondergaan is hun devies. (…) Wanneer ze niet doodgeschoten worden, willen ze allemaal
naar Rusland emigreren voor het geval de zaak mislukt, wat als zeer zeker aan te nemen is.
Ondertussen breekt in het Roergebied hongersnood uit en als ik Else [haar dochter die met Martin
Schubert in Essen woont] ken, heeft ze daar geen ordelijke maatregelen tegen genomen, ofschoon ik
elke brief met deze aanmaning eindigde en ook zelf een pakket stuurde”. Aan de Roeropstand komt
een bloedig einde.
In 1921-1922 is Walter een korte tijd secretaris van het ‘Heimstättenamt der deutschen
Beamtenschaft’ in Berlijn, een soort woningbouwvereniging. In 1922 kijkt Walter’s vader Erdmann in
Stuttgart bij het oversteken niet goed uit. Omdat hij doof is hoort hij de tram niet aankomen, wordt
overreden en is op slag dood. Helene krijgt het bericht van zijn dood pas enkele weken later en
alleen zij is aanwezig bij zijn crematie, niet zijn kinderen. Het gevoel tegenover hem wat verzuimd te
hebben zullen de naasten niet meer kwijtraken.
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Het is nog armoe troef in het land als Walter en Irmgard in 1922 trouwen. Walters beroepsopleiding
is nog steeds niet afgesloten en in de zomer van 1922 is het jonge paar nog helemaal afhankelijk van
Helene, bij wie ze in het ‘Blaue Haus’ wonen. In 1923 wordt hun dochtertje geboren. Walter gaat
werken in een samenlevingsgemeenschap in de Rhön, volgt een cursus ‘op natuurlijke wijze bouwen’
in Sorau-Niederlausitz, wordt bouwvakker in de Rhön, werkt opnieuw als mijnwerker, schrijft voor
kranten en kan in 1924 weer bij het Berlijnse Heimstättenamt aan de slag.

Betonplatenbouw door de firma Occident Deutsche Baugesellschaft m.b.H, 1926.5
Deze techniek werd al in 1921 toegepast bij de bouw van Betondorp, Amsterdam.6

In het voorjaar van 1924 loopt zus Gertrud een vorm van typhus op, waaraan ze binnen enkele dagen
overlijdt. Haar oude vriend Alfred Kurella (Wandervogel, kunstacademie München) krijgt hiervan
bericht. Hij had Helene Christaller als moeder altijd zeer gewaardeerd, en de pijn over Getrud, eens
zijn geliefde, treft hem diep in zijn ziel.
In 1925 komt Walter in dienst van het Berlijnse bouwbedrijf Occident. Hij introduceert hier – en
daarmee voor héél Duitsland - het bouwen met prefab betonplaten (‘Fertigteile’) en wordt in 1927
procuratiehouder (directeur) van het bedrijf. Ondertussen is in 1925 zijn tweede dochter geboren en
in 1927 een zoon (Georg).
In 1927 wordt Christaller ontslagen en jaar daarop komt er een einde aan zijn huwelijk. Helene vangt
Walter’s kinderen op, die bij hun moeder in Berlijn wonen: ,,De moeder vertrekt weer om zich op een
beroep voor te bereiden, in plaats van alleen op het tweede van de vader”. Moeder en kinderen wonen
in Berlijn ,,in een kleine grootstedelijke woning, zonder tuin, aan een zeer drukke verkeersweg.” De
scheiding betekent echter niet het verbreken van contact en vijandschap. Vooral de kinderen zullen
nauw met hun vader verbonden blijven. De oudste dochter herinnert zich, als kind al zeshoeken voor
hem te hebben getekend en de zoon herinnert zich de grote, mooie fietstochten.
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Na de oorlog had de Weimar-republiek vertwijfeld naar wegen gezocht om uit de economische crisis
te komen en het openbaar bestuur te rationaliseren. Zo was in 1921 een „Reichskuratorium für
Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk“ opgericht, waarin de ondernemers, wetenschappers,
verenigingen en ministeries concepten voor rationalisering ontwikkelden. Toen het RKW in 1926
door de Rijksregering financieel op eigen voeten geplaatst werd, besloot men, ten behoeve van de
rationalisatie van het bestuur de vereniging van de „Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung beim
Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit“ (AWV) op te richten. Na zijn ontslag werkt Walter voor het
AWV mee aan de Ortsnummerverzeichnis des Deutschen Reiches.7 Het werk verschijnt in 1928 en is
een eerste aanwijzing van zijn theoretisch-mathematisch denken.
In 1929 volgt Walter een semester aan de universiteit van Berlijn en daarna semesters aan de
filosofische faculteit in Erlangen die hij op 6 mei 1930 met de graad ‘gediplomeerd econoom’ afsluit.
Christaller had zich bij zijn studie gebogen over ‘Die Aufbringung der Reparationslasten nach dem
Youngplan’. Dit in januari in Den Haag aangenomen plan moest een definitieve schadeloosregeling
voor de oorlog worden (in 59 jaar in totaal 114 miljard ‘Goudmark’), maar blijkt reeds halverwege
1931 onrealistisch te zijn. De rechtse partijen proberen het Young-plan door een referendum af te
wijzen, wat Adolf Hitler in aanzienlijke mate helpt om in de politiek terug te keren.

Christaller’s Kaart 4 illustreert het systeem van centrale plaatsen voor zuid-Duitsland.8

Op 2 november 1932 promoveert Walter Christaller bij de geograaf Robert Gradmann op zijn
beroemde economisch-geografische dissertatie over de Centrale Plaatsen Theorie. Christaller is
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voor deze studie als het ware teruggekeerd naar zijn "spel met kaarten" en het tekenen van "rechte
lijnen". Hij ziet daarbij "zeshoekige figuren (zeshoeken)" ontstaan op de Zuid-Duitse topografische
landschap dat hij onderzoekt. Walter Christaller: ,,Voor zover dat mogelijk is zal ik nog eens heel kort
mijn methode beschrijven: in de eerste plaats spelen, op kaarten verven, lijnen en punten intekenen,
maar op een heel speelse manier - dan doemen er plotseling problemen op. Dan probeerde ik ze, tijdens
het wandelen, op te helderen en op te lossen, terwijl ik ondertussen de opgeschudde gedachten weer op
hun juiste plek terug breng. En, het op het allerlaatst, komt de voltooiing en de formulering. Daarbij
moet het in de taal geschreven zijn van een iemand die op een klokkenspel speelt, waar men naar
luistert, en niet iets dat alleen maar gelezen wordt. In het algemeen overheerst de mening dat creatief
wetenschappelijk werk wordt geboren achter het bureau. Dat hoeft niet zo te zijn. Het mijne is gedaan
tijdens het wandelen, in de natuur, en vooral ben ik blij dat ik mezelf als geograaf kan beschouwen.’’
Christaller’s dissertatie, ‘Die zentralen Orte in Süddeutschland’, zou in 1933 in druk verschijnen.
Gradmann voorziet dat Christaller’s benadering voor de toenmalige geografen niet makkelijk te
begrijpen zal zijn en daarom niet onmiddellijk in een sociaal systeem toepasbaar is, dat werkt op
basis van een kwalitatief-inductief begrip van de wetenschap. Het weet nog niet om te gaan met de
kwantitatieve-deductieve benaderingswijze. Als gevolg daarvan is er voor de “late” wetenschapper
Christaller geen kans om aan een regulier assistentschap bij een geografische leerstoel te komen.

Hitler aan de macht
Het Hitlerregime komt aan de macht. Walter Christaller was voorzitter van een door de Nazi’s
bestreden linkse studentenorganisatie geweest. In
Jugenheim maakt hij vaak grappen over de
nationaalsocialisten en geeft op hen af. Dat valt niet goed
bij Marie het dienstmeisje van Helene, en zij neemt
ontslag.
De Gestapo verdenkt Christaller van sympathie voor het
communisme en in het voorjaar van 1933 wordt het
Blauwe Huis onderzocht op wapens. Walter is dan niet
thuis; op de fiets vlucht hij naar Frankrijk, waar hij
onderduikt. Helene is zwaar depressief en dochter Erika
nodigt haar uit voor een gezamenlijke Pinkstervakantie in
het Zwarte Woud. Walter spreekt goed Frans, maar het is
moeilijk om in Frankrijk geld te verdienen. En in Duitsland
wonen zijn familie en zijn nog jonge kinderen. Zwager
Martin Schubert, de man van zus Else die lid was van de
socialistische Bund, en die gevangen was gezet door de
Gestapo, is inmiddels weer vrijgelaten.
Zus
Else
9
Schubert-Christaller,1935.
Helene schrijft op 9 juli 1933 aan Erika: ,,Bij de Schuberts is
huiszoeking geweest. Martin
werd verhoord en ’beurlaubt’. Of en wanneer Else en de kinderen komen, hoe ze aan geld komen en hij
eventueel een nieuwe aanstelling krijgt, dat is allemaal nog onzeker.” Dezelfde dag kondigt Helene bij
het genootschap van Duitse en Oostenrijkse kunstenaressen (Gedok), haar uittreden aan „voor het
geval men de joodse medeleden buiten zou sluiten.” Haar stellingname leidt tot een sensatie.
Walter heeft na enkele maanden besloten om toch weer naar Duitsland terug te keren. Op 21 juli
1933 neemt hij in Erlangen zijn diploma ‘Doktor’ in de filosofie in ontvangst. In augustus 1933 schrijft
hij in het Darmstädter Tageblatt over ‘Gebietseinheiten in der Provinz Starkenburg’ en in november
van hetzelfde jaar publiceert het Geographische Wochenschrift zijn artikel ‘Grundsätzliches zu einer
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Neugliederung des Deutschen Reiches und seiner Verwaltungs-bezirke’. Professor Robert
Gradmann regelt een antropologische studiereis naar het Noorden (25 juli – 10 september 1934),
waaraan Walter onder Gradmanns leiding deel neemt en waarvan hij een verslag maakt. Van 1934
tot 1938 studeert Christaller weer; daarnaast werkt hij in de jaren 1935-1937 mee aan de
samenstelling van de atlas ‘Deutsche Siedlung-, Wirtschafts- und Staatengebilde’ onder Berlijnse
professor Walther Vogel, en daarna onder leiding van professor Norbert Krebs. Met het werk aan de
atlas verdient hij maandelijks 250,- Mark, ongeveer het topsalaris van een secretaresse.
In een brief van april 1938 aan dochter Erika uit Helene Christaller haar weerzin tegen het politieke
systeem: "Waarom doet de SA uitgerekend op Goede Vrijdag haar schietoefeningen; dat is toch kwade
opzet en kwetst de christenen." En dan is er ook nog de kwestie met schoonzoon Hans Soeder, de
hertrouwde man van haar overleden dochter Gertrud. Hij had haar verteld dat SA mannen een
katholieke priester naar de verkiezingen wilden slepen, die dat had geweigerd en zijn stemkaart
verkreukelde. ,,Toen hebben ze zich op hem gestort en hem in elkaar geslagen. En Hans heeft hen gelijk
gegeven (hij heeft meegeknokt). Ik was zo teleurgesteld, dat hij het wel gemerkt moet hebben.
Menselijk gezien ben ik klaar met hem. Tegen zijn jongens heb ik later gezegd: wanneer jullie zoiets
zouden doen, dan hoeven jullie niet meer in het Blauwe Huis te komen. Is deze verruwing niet
verschrikkelijk? Als opgeleide mannen zoals Hans zo iets zeggen, wat moet men dan van het volk
verwachten ( …) de jeugd scheen aan de kant van Hans te staan."

Grugatuin in Essen, tijdens de Reichsgartenschau (Keramikhof), 1938.11
Ook dochter Else ergert zich. Ze schrijft haar moeder in juli 1938 over een wandeling met haar
oudste dochter Hedwig in de Gruga beeldentuin in Essen: ,,Jammer alleen van al die “Volksgenoten".
Zonder hen zou alles nog veel mooier zijn [...] Heb je in de krant over de Heidelberger Festspielen
gelezen? De journalist drukte zich zeer voorzichtig uit, maar ik ben ontzet. In Goethes Faust treedt
Mephisto op als Kasperle en hoofdfiguur met volkse en aan de tijd aangepaste grollen! Welke
perspectieven doemen op om de klassieke kunstwerken volks vorm te geven!” Else noemt een reeks
mogelijkheden o.a.: ,,In ‘Kabale und Liebe’12 zou men langs de mat limonade-propaganda voor
natuursappen kunnen maken, terwijl ‘Othello’ zich uitstekend leent voor het presenteren van
rassenvraagstukken. Bij oorlogsscènes zou het uitreiken van een worstsoep aan de toeschouwers zeker
de oorlog zeer geliefd maken, - enzovoort, enzovoort; ach, waarom nodigen ze mij niet uit in die
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‘Schrifttums Kammer’ [censuur-bureau voor literatuur, onderdeel van de in 1933 door Goebbels
opgerichte ‘Reichskulturkammer’], ik zou zulke prachtige volkse ideeën hebben! Maar neen, ze laten
me in het verborgene verschimmelen.”
Else Schubert-Christaller bezoekt die zomermaand haar joodse vrienden Salomon (de oud-rabbijn
van Essen) en Anna Samuel die naar Berlijn verhuisd zijn. In oktober is Else geheel onder de indruk
van nieuwe verordeningen die joodse artsen hun werk bijna onmogelijk maken. Ze moeten zich nu
tot joodse patiënten beperken. Else had zich zeer verdiept in de hebreeuwse taal en het Judaïsme,
en de oudere Samuels waren toen ze in Essen woonden van haar gaan houden als was zij hun eigen
dochter.
In juli 1938 reist hij met professor Wolfgang Panzer (universiteit Berlijn) en dr. Hans Bobek naar het
Geografisch Congres in Amsterdam waar Christaller zijn Centrale Plaatsen Theorie (CPT)
presenteert. Die oogst daar weinig succes.
Na het wintersemester sluit Walter op 20 augustus 1938 zijn studie ‘Die ländliche Siedlungsweise …’
in Freiburg en Bresgau succesvol - met veni legendi - af (diploma 20 september 1938). Hij mag nu les
geven. In 1937 was zijn doctoraal-studie al in boekvorm verschenen: „Die ländliche Siedlungsweise
im Deutschen Reich und ihre Beziehungen zur Gemeindeorganisation". De proeve wordt door
Friedrich Metz, rector aan de universiteit van Freiburg, welwillend beoordeeld. Hij vindt Walter „een
ongewoon scherpzinnig denker en onderzoeker."
In de periode 1938-1940 werkt Walter Christaller bij het Kommunalwissenschaftlichen Institut in
Freiburg dat geleid wordt door Theodore Maunz. Hij ontwikkelt daar met een beurs optimaler
ingerichte bestuursgebieden, een uitwerking van zijn Centrale Plaatsen Theorie. In oktober 1938
bezoek Christaller de ‘Reichstagung der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung’ in Graz
(Oostenrijk).
Als een joodse medestudente van Walter, die haar betrekking bij een Berlijnse redactie verloren
heeft, in de herfst van 1938 het Blauwe Huis opzoekt, schrijft Helene: "Arm ding! Ik vrees dat haar
bezoek me duur zal komen te staan. Maar ik ben graag bereid, aan de ene goed te maken, wat aan velen
misdaan wordt." Dan al kunnen sympathieën richting de joodse medemens niet zonder gevaar geuit
worden.

Tweede wereldoorlog
In Europa vallen de Duitse troepen op 1 september 1939 Polen binnen. Dit leidt twee dagen later tot
een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
,,Sinds 1939” schrijft Helene later ,,heb ik me innerlijk en uiterlijk onttrokken aan de volksgemeenschap.
Ik leefde met mijn familie, vrienden en stond in verbinding met een grote lezerskring.” Haar boeken
verschijnen bij haar Zwitserse uitgever.
Sinds februari 1941 bevatten de maaltijden van Salomon en Anna Samuels, zelfs het sabbat-maal,
geen vlees. Ook melk is onmogelijk te krijgen. Dankzij de aardappels en vlees stamppotten die Else
voor Pasen in Berlijn laat bezorgen (via Walter?), kunnen de Samuels hun religieuze gebruiken
vieren. De nazi-regelingen zijn maar een deel van hun probleem. Anna Samuel krijgt ook spot van de
buren te verduren, telkens als ze gaat winkelen.
Else Schubert-Christaller wordt rond de jaarwisseling 1941/2 ziek; ze heeft zich teveel ingespannen.
Samuel Salomon schrijft haar op januari 1942: ,,Het is mooi, dat broer Walter bij jullie introk; dat zal
een vertrouwde aanspraak gegeven hebben.” Samuel is pessimistisch over de toekomst: ,,omdat niet
de menselijke, maar de goddelijke wil regeert. Uiteindelijk moeten we hiervoor buigen, wanneer hij onze
ondergang bepaald heeft.”
In 1942 schrijft Salomon aan Else: ,,Nu verwachten we bezoek van uw broer, om ons nog een keer te
zien en te spreken. Ik kan en mag niet verhullen dat ook ons het lot van de evacuatie dreigt; maar
niemand weet een termijn (…) Ik moet bekennen, dat zelfs het bezoek van mijnheer Walter voor ons niet
kan zijn, dan wat dat van u voor ons zou betekenen” en wat later: ,,Er schijnen intussen [van het Rode
Kruis] gunstige berichten uit Theresiënstadt gekomen te zijn; wij durven er nog niet echt in te geloven.
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Over de J[oden] en onze anderen hangt de donkere wolk. Nu heeft uw bezoek zoveel warmte
uitgestraald.
Als de midzomer (…).” Begin augustus 1942 schrijft hij: ,,Ach, lagen het ‘Sammellager’ met
zijn verschrikkingen, de reis, de aankomst en de onderbrenging maar vast achter ons.” Diezelfde
maand ontvangt Else de laatste brief van Anna en Salomon Samuel.13
In augustus 1943 is Else ondermeer betrokken bij de redding van de joodse Marianne Strauss uit
Essen. De twintigjarige Marianne heeft connecties met Duitsers die bereid zijn hun leven voor haar
te wagen. Daartoe behoren de leden van de socialistische ‘Bund’ in Essen zoals Martin Schubert en
zijn vrouw Else Schubert Christaller. Zij vlucht bij een razzia naar Else Schubert-Christaller. Marianne
laat haar haar bleken en knippen, en haar uiterlijk verandert volledig. De Bund besluit dat ze
afwisselend kan verblijven bij verschillende leden, die door het hele land verspreid wonen. Marianne
zal zo de oorlog overleven.

Tentoonstelling over de opbouw en planning in Oost-Europa; Berlijn, 1941. V.l.n.r.: Rudolf Hess,
Heinrich Himmler, Philipp Bouhler, Dr. Fritz Todt, Reinhard Heydrich, en geheel rechts: inleider Konrad
Meyer.14
In 1940 ontwikkelt Walter Christaller een model voor metropole gebieden. En hij wordt dat jaar in
Berlijn medewerker van het Staf-hoofdbureau Planung und Boden onder een Nazi van het eerste
uur: professor Konrad Meyer. Het bureau valt onder Heinrich Himmler. De overheid is op de hoogte
van Walter’s politieke gezindheid: de gauleider van Hessen-Nassau, Jakob Sprenger, had al in 1935
over hem geschreven: ,,Hij stond … afwijzend tegenover onze beweging en vertoont internationale
communistische tendensen.”
Hoewel het niet waarschijnlijk is dat Christaller de filosofie van de NSDAP adopteert, wordt
hij – vermoedelijk om bij ‘Planung und Boden’ te mogen werken - op 1 juli 1940 lid van de NSDAP en
lid van de NS-docentenbond. Zijn activiteiten tijdens de oorlog suggereren dat hij op zijn minst op
theoretische basis werkte aan de ruimtelijke ordening voor de nazi’s. Christaller beschouwt zijn
theorie als politiek neutraal: die staat los van kapitalisme, socialisme en politiek ideologische
11

inkleuring: zowel onder kapitalistische als socialistische omstandigheden zal het systeem van CP’s
een optimum bieden. Bij een overgang naar een socialistisch systeem kunnen transformaties in
grootte en verdeling van CP’s plaats vinden, maar het CP-schema zelf verandert niet. ,,Het
15
beantwoorden van dit vraagstuk is niet de taak van dit werkstuk.”
Wrang is dat Walter zijn theorie heeft toegepast op het door Duitsland veroverde Oost-Polen waar
de praktisch-politieke inkleuring door de nazi’s bestaat uit het deporteren van de joden en het
inzetten van de Slavische bevolking als knechten voor Duitse boerenkolonisten.

Boek Landvolk im Werden; Material zum ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten
und zur Gestaltung des dörflichen Lebens. Sonderausgabe für den Dienstgebrauch der Hitlerjugend,
door Konrad Meyer.16
Christaller schrijft het artikel ‘Das Land in die Verwaltungsgliederung des Altreichs’ in Konrad
Meyer’s boek ‘Landvolk im Werden’ (november 1941). Hij is druk met zijn werk. Nadat hij de kerst in
1943 in Jugenheim heeft gevierd blijven zijn boeken en kaarten op zijn werkkamer daar de hele
oorlog onaangeroerd.
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Post-Polenkaart van Christaller.17
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Na de oorlog
Het is overvol na de oorlog in het Blauwe Huis. De families Schubert en Soeder zijn uit hun woningen
gebombardeerd en wonen in. De woonomstandigheden en het omgaan met de schaarste en de
dagelijkse noden zijn moeilijk. Else Schubert is totaal vermagerd en verhongerd. In 1947 weegt ze
,,al weer 76 pond”. In de zomer van 1949 schrijft ze: ,,Ik ben zeer veranderd de laatste tien jaar, want
ze waren zo overvol met bezorgdheid, spanningen en verlies. Dat alles heeft me van de mensen
vervreemd; ik vermijd het overal om met ze samen te zijn. Ik ben eenzaam geworden met al mijn
vrienden op verschrikkelijke wijze dood of ver weg, en ik heb niet de frisheid, me nieuwe te verwerven
(...)”, en in januari 1950: ,,Ik kan nu niet meer onbekommerd, zoals vroeger, hier goede mensen laten
komen; ik zit hier nu in Jugenheim zeer kluizenaarachtig, en vele draden gaan de wijde verte in en
proberen vriendschap en liefde voor het leven te behouden.’’ Toch behoud ze een enorme kracht en wil
om te leven. Uit het buitenland komt er hulp: pakjes uit Zwitserland, uit de VS van vroegere
bekenden uit Essen, van de joodse Erna Ogutsch, die in een kamp voor ‘Displaced Persons’ op haar
emigratie naar de VS wacht.
Haar eenzaamheid verhindert Else niet om voor de haren te zorgen. Bovendien leert ze Russisch,
omdat ze ook graag ,,een Slavische taal zou kennen, en wellicht kun je het ook een keer gebruiken (...)
omdat je dan toch als mens en niet als buit bekeken wordt.” Maar vooral leert ze het, omdat je ,,door
de spraak dichter bij de ziel van een volk komt (...) je kunt het vreemde wezen begrijpen, de spraak
bemiddelt vertederende eigenschappen (...); je ziet de mensenbroeder in hen.”
Ook zus Erika in Karlsruhe heeft het moeilijk. Haar zoon Tobias is gesneuveld in Italië (23 april 1945),
zoon Silvester zit in Russische gevangenschap (pas in mei 1948
zou hij vrij komen), zoon Erdmann wordt in de Engelse
bezettingszone vastgehouden (vier jaar lang) en haar man,
rechter Alexander Nöldeke, wordt in oktober 1945
gearresteerd.
Walter Christaller wordt na de oorlog lid van de
Communistische Partij van Duitsland (KPD). Hij organiseert in
1946 toonstellingen van kunstenaars uit Jugenheim e.o.,
waaronder de Jugenheimer communist Daniel Greiner.
Van 20 november 1945 tot 1 oktober 1946 vindt het proces van
Nürnberg tegen oorlogsmisdadigers plaats. Walter Christallers
voormalige chef Konrad Meyer staat hier ook terecht. Met
enkele voormalige collega’s levert Walter ontlastende
verklaringen, waardoor Meyer in 1948 de dans ontspringt.
Vredesbron in Jugenheim, 1909 door Daniel Greiner.18

Brief d.d. 20 december 1946 van Walter aan Ingeborg, zijn briefvriendin.19„Bisher habe ich nur
vermummt im Wintermantel, die Beine in einem warmen Schlafsack, hier gesessen, gearbeitet und
gefroren. Aber seit einigen Tagen habe ich ein Öfchen - mein Kartentisch musste allerdings dabei das
Feld räumen. Und jetzt habe ich das wärmste und kleinste Zimmer [5 m2, gh] im ganzen Haus“.
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Walter sluit zich in 1950 aan bij een “Gezamenlijk [oost en west-] Duitse werkgroep voor land- en
bosbouw”. De initiatiefnemers waren bezorgd over de opsplitsing van ‘het vaderland’ en de
voedselschaarste. Ze proberen vooral richting westerse politiek invloed uit te oefenen op de
grondslag van “wederzijdse boerenhulp”. West-Duitse deelnemers waren naast Dr. Walter
Christaller o.a. de kleurrijke Richard Scheringer (boer en Beiers communist), Claus Heim (boer en
politiek activist), Berthold Jacobs (tuinbouwer) behoorden. Günther Gereke een West-Duitse CDU
politicus, zoon van een landheer, van 1948 tot 1950 minister van Landbouw van Nedersaksen, was
ook betrokken bij het initiatief.
In 1950 richten Walter Christaller, Paul Gauss, en Emil Meynen het ‘Deutsche Verband für
Angewandte Geographie’ (DVAG) op. Dat is een Verbond van Duitse beroepsgeografen voor
geografen, die niet in onderwijs en onderzoek werkzaam zijn, maar vooral op het gebied van de
economie en politieke advisering.
In maart 1951 neemt Walter voor de KPD plaats in de gemeenteraad van Jugenheim. Maar hij stapt
er al na 14 maanden, op 4 mei 1952, uit.
In het najaar van 1952 vervaardigt Christaller samen met DDR professor Dr. Erich Reinau een 128
pagina’s dikke kalender: ‘Das Land: Kalender für die deutschen Bauern. Jahr 1953’, een uitgave van
de werkgroep ‘Land- und Forstwirtschaft’.
Het hard neerslaan op 16/17 juni 1953 van een arbeidersopstand in de DDR is waarschijnlijk de reden
dat Walter teleurgesteld bedankt voor de KPD. In de jaren 1953/4 worden Christaller en Scheringer
vanwege hun deelname in de ‘Gesamtdeutsche’ werkgroep, in een koude oorlogssfeer, er van
verdacht te spioneren voor Oost-Duitsland. Gereke wordt uit alle ambten gezet en als CDU-lid
geroyeerd. Bij Richard Scheringer handelt het zich bovendien om diens medewerking aan het KPD
20
programma dat in ouderwetse stijl oproept tot de „revolutionaire val van het Adenauer-regime“.
Scheringer wordt tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het proces tegen Christaller sleept zich
echter zenuwslopend lang voort en zou pas in 1957 worden afgesloten wegens onvoldoende bewijs.

Film: Volksopstand in de DDR, 17 juni 1953.21
Op 24 mei 1953 overlijdt zijn moeder Helene. Walter, die nog steeds in het Blauwe Huis woont, kan
met zijn achtergrond geen vaste betrekking krijgen. Sommige auteurs zijn van mening dat de
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bescheiden Christaller zichzelf ook niet goed kon “verkopen”. Hij besluit om geografischtoeristische boeken te gaan schrijven.
Begin 1954 heeft Alfred Kurella de Sovjet-Unie verlaten om zich te vestigen in de DDR om daar een
belangrijke cultuurfunctie te gaan bekleden. De oude ‘Wandervogel’ bezoekt ook illegaal de
Bondsrepubliek en geeft daar diavoorstellingen over zijn wandelingen en verblijf in de Kaukasus. Hij
maakt van de gelegenheid gebruik om het Blauwe Huis te bezoeken, waar hij Else en Walter
ontmoet. Christaller en Kurella blijven tot januari 1968 met elkaar corresponderen.
In 1954 is het boek ‘Die räumliche Ordnung der Wirtschaft’ (1940) van de Duitse econoom August
Lösch in de Engelse taal verschenen.22 Het genereert steeds meer internationale belangstelling voor
en toepassing van Christaller’s CP-theorie.

Beroemd na 1959
Over het privéleven van de oudere Walter Christaller is maar weinig bekend. De in Engeland
geboren geograaf Allen J. Scott (1938) beschrijft in een anekdote een ontmoeting met Christaller’s
zoon: ,,Op een dag in de zomer van 1959, toen ik nog studeerde aan de universiteit van Oxford, lifte ik
van Augsburg naar München in Duitsland. Op een gegeven moment, stopte een bestuurder van een
blauwe Volkswagen en bood me een lift aan. Natuurlijk spraken we onderweg, en, de chauffeur vroeg
me onder andere wat ik studeerde. "Geografie" zei ik. Hij antwoordde dat zijn vader ook geograaf was.
Toen ik hem echter vroeg naar de naam van zijn vader, zei hij dat hij maar een obscure geograaf was en
dat ik zeker nooit van hem gehoord had. Toch drong ik aan”. "Nou," zei hij, "hij heet Walter Christaller."
Nu had ik, door een klein wonder, de naam eigenlijk ten minste één keer eerder gehoord in een (…) lezing
gegeven door J.M. Houston. Op een gegeven moment in de collegezaal, had Houston een dia laten zien
van het theoretische zeshoekige centrale plaatsen systeem van Christaller, en liet die vergezeld
gaan van de afwijzende reactie dat nog niemand vóór Christaller ooit een stedelijk patroon had gezien
dat er zó uitzag (n.b., dit was Oxford in de jaren ‘50). Terwijl ik verbaasd tegen mijn chauffeur zei dat ik
inderdaad bekend was met de naam, onthield ik me van de informatie dat
zijn vader's werk een min of meer waardeloze aanfluiting was van de echte
geografie.
Wat ik op dat moment natuurlijk niet wist, was dat de centrale plaats
Christaller's theorie in sommige kringen inderdaad heel serieus genomen
begon te worden, en dat kwantitatieve geografisch-ruimtelijke analyse aan
het opkomen was, (deels als gevolg van Ullman’s inspanningen) en dat ik
daar binnenkort direct door zou worden opgeslokt als Ph.D. student aan de
Northwestern universiteit onder leiding van William L. Garrison.”23
Zoon Georg Christaller24
Na de wereldwijde receptie van zijn theorie krijgt Walter Christaller
waardering en wordt hij geëerd. Op 15-19 augustus 1960 zit Walter het International Geographical
Congress in Lund -Zweden) voor. Hij ontmoet daar de Amerikaanse professor Edward L. Ullman, die
voor de oorlog, maar onafhankelijk van Christaller en later, een soortgelijke theorie had ontwikkeld.
Ullman nodigt Walter uit voor een ‘grand tour’ door Amerika, maar die krijgt geen visum.
In 1963 overlijdt zijn zus Erika Nöldeke.
In 1964 ontvangt Walter de ‘Outstanding Achievement Award’ van de associatie van Amerikaanse
geografen, in 1964 de ‘Anders Retzius-medaille in goud’ uit Stokholm (1967) en in 1968 de ‘Victoria
Medal’ van de Royal Geographical Society in Londen.
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Voorbeeld van de behandeling van Christaller’s werk in een recent studieboek.25
De centrale plaatsen theorie wordt in Duitsland in ruimtelijke ordeningsconcepten en in de
ruimtelijke ordening van de deelstaten en gebieden toegepast. En de overheid ontwikkelt
overeenkomstig de ideeën van Christaller plattelandsnederzettingen om leegloop van gebieden
tegen te gaan. De Bondsduitse Ministerkonferenz für Raumordnung stelt op 8 februari 1968 een
hiërarchieverdeling à la Christaller vast, met een grootteverdeling van centra (‘Ober-, Mittel-, Unterund Grund’ centra). Terwijl zij de basiscentra van de bevolking veilig stellen, dekken de belangrijkste
centra niet alleen de basisvoorzieningen, maar ook de hogere, meer specialistische.
In 1966 wordt Christaller’s belangrijke werk uit 1933 in het Engels vertaald. Twee jaren daarna
presenteert hij nog een aanzet tot een theorie van “perifere plaatsen”, over de mate waarin
toerisme naar de periferie van de nederzettingen wordt getrokken.

Laatste jaren
Walter Christaller brengt zijn laatste levensjaren in de bitterste armoede door. Bekenden schuiven
hem af en toe wat minder belangrijk statistisch werk toe. Veel heeft hij ook niet nodig. Hij leeft
uiterst bescheiden. Volgens Ruth Hottes ondernam hij zelfs in tijden toen hij een dienstauto had
kunnen hebben, verre privé- en studiereizen op de fiets. Hij kent de beste trucs, hoe hij in kloosters
goedkoop kan overnachten en is er in zijn latere levensjaren helemaal aan gewend om in
wachtruimtes te kamperen, wanneer hij naar bijeenkomsten reist en wel geld voor de trein, maar
niet voor een hotel heeft.
Een late erkenning valt hem nog in 1968 ten deel door de twee eredoctoraten die de universiteiten
in Zweden (Lund) en Bochum hem toekennen. Pas kort voor zijn dood eert de deelstaat Hessen hem
in de vorm van een bedrag van 400,- DM en een eenmalige betaling van bondspresident Gustav
Heinemann (van de SPD, de partij waar Christaller sedert 1959 lid van was) van 2.000,- DM uit het
fonds „Hilfe in Not". Ook komen er gelden uit fondsen die bijeen worden gebracht door Duitse
geografen. De geografen hadden als een soort ‘Wiedergutmachung’ geld ingezameld voor hun
inmiddels zwaar zieke collega. Ze hadden ten onrechte jarenlang in de veronderstelling verkeerd dat
Christaller leefde van de rente en inkomsten uit de verkoop van zijn moeders boeken. ,,Voor het
eerst in mijn leven hoef ik me om geld geen zorgen te maken” zegt Walter Christaller kort voordat hij,
bijna 76 jaar oud, op 9 maart 1969
overlijdt aan longkanker in het
ziekenhuis St. Josef te Königstein
in de Taunus.
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Walter Christaller 26
1893-1969

Naschrift: Christaller en de nazi’s
In de Jerusalem Post van 27-8-2010 roept Seth Franzman boven zijn artikel het volgende beeld van
Walter Christaller op: ‘Hitler’s geographer: Walter Christaller and Nazi Academics’.
De Christallers waren echter geen antisemieten. En Walter was misschien een opportunistische
overlever geweest, maar geen nazi uit overtuiging. Zelf zegt hij dat de organisatie waarvoor hij in de
oorlog werkte een haard van verzet was. Dat lijkt onwaarschijnlijk. Verzetswerk van hem zelf zou
echter niet geheel onmogelijk zijn. Zo sprak de communist Georgi Dimitrow zich in augustus 1935,
toen het Hitlerregime zich tegen de verwachtingen in bleek te consolideren, in de Comintern uit
voor een nieuwe anti-fascisme tactiek die communisten, ook op het platteland, moesten toepassen:
,, ga als het paard van Troje de NSDAP in en doe daar binnen je verzetswerk”.
Van verzetswerk van Walter Christaller is echter geen spoor van bewijs bekend, anders dan de
dunne stippellijntjes naar zus Else.
Niet alleen bij Walter Christaller moest er brood op de plank komen, maar ook bij Else, wier zoon
Konrad aan het Russische front vocht en wier man man, ingenieur Martin Schubert, kanonnen
maakte voor Krupp.
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Over de auteur:
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