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“Wenn es keinen Krieg gäbe, müssten wir ihn erfinden!”1 

S.R. Steinmetz en de voordelen van oorlog. 

 

J.C.H. Blom 

 

 “Waarover men het thans wel eens is”, schrijft E.W. Hofstee in het in 1985 

verschenen deel van het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN), “is 

dat Steinmetz als de voornaamste grondlegger van de sociale wetenschappen in 

Nederland moet worden beschouwd”2. Over deze Sebald Rudolf Steinmetz 

(1862-1940) is dan ook het nodige geschreven. Er is weliswaar bij mijn weten 

geen biografie over hem, maar wel verscheidene artikelen. Dat begon met een 

reeks gelegenheidsgeschriften kort na zijn afscheid in 1932 en na zijn overlijden 

in 1940. Maar ook later bleef hij af en toe afzonderlijk aandacht krijgen en komt 

men zijn naam regelmatig tegen in de literatuur over de ontwikkelingen in de 

sociale wetenschappen in Nederland. In het bijzonder is zijn naam, behalve met 

de sociologie als kernvak, nauw verbonden met de sociografische traditie, 

terwijl diverse andere sociale wetenschappen als sociale geografie, etnologie en 

antropologie in Steinmetz tenminste een voorloper zien. Zijn leeropdracht in 

Amsterdam (1907) was dan ook “de politische aardrijkskunde, de volkenkunde 

en de land- en volkenkunde van den Oost-Indischen Archipel”3. Ook in de 

 
1 S. Rudolf Steinmetz, Die Philosophie des Krieges (Leipzig, 1907), 189-190. Ik dank A.J.F. Köbben voor zijn 
opmerkingen naar aanleiding van een eerdere versie van deze tekst. 
2 E.W. Hofstee, “Steinmetz, Sebald Rudolph” in Biografisch Woordenboek van Nederland. Tweede Deel 
(eindredactie J. Charité; Amsterdam, 1985), 535-536.De tweede voornaam van Steinmetz is hier gespeld als 
Rudolph, terwijl dit verder altijd Rudolf is, ook op de titelpagina van het boek Die Philosophie des Krieges dat in 
dit artikel centraal zal komen te staan. Het meest waarschijnlijk is, dat de officieel in de burgerlijke stand 
geregistreerde tweede voornaam met ph is gespeld, maar dat Steinmetz later altijd een f gebruikte.   
3  Zie ondermeer: Peter Kloos, “Steinmetz en de hedendaagse antropologie in Nederland” in F. Bovenkerk e.a. 
(red.) Toen en Thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu (Baarn, 1978), 98-104; Hans 
Knippenberg en Marijke van Schendelen (red.) Alles heeft zijn plaats. 125 jaar geografie en planologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, 1877-2002 (Amsterdam, 2002); W.F. Heijnemeijer, “Sociografische praktijk en 
overheidsbeleid” in P.J. Knegtmans en A.J. Kox (red.) Tot nut en eer van de stad. Wetenschappelijk onderzoek 
aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 2000), 127-143; P.J. Knegtmans, Professoren van de stad. Het 
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bestudering van de relatie (sociale) wetenschap en sociaal beleid wordt hij nogal 

eens genoemd4.   

Tegelijk houden de meeste latere auteurs nogal wat afstand, doen soms 

zelfs wat besmuikt over deze voorloper. Van een mooie semi-hagiografische 

traditie met Steinmetz als grootvorst op de troon van eminente voorgangers is 

geen sprake. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat zijn oeuvre vanuit 

moderner sociologisch oogpunt inhoudelijk en methodologisch als niet erg 

indrukwekkend wordt beschouwd. De sociografische traditie heeft ook niet zo’n 

goede pers meer. Maar die aarzeling lijkt anderzijds vooral gegrond in zijn 

krachtig stelling nemen in diverse wetenschappelijke en maatschappelijke 

debatten waar men nogal tegenaan hikt. Steinmetz was niet alleen voor oorlog, 

hij was ook een voorvechter van eugenetica5, keerde zich fel tegen het 

feminisme  en geloofde stellig in rassen en hun ongelijkheid. In de Eerste 

Wereldoorlog was hij openlijk sterk pro-Duits6. In genoemde bijdrage aan het 

BWN legt Hofstee - die als een van zijn leerlingen7 van alle auteurs nog het 

meest een gevoel van verbondenheid tentoonspreidt - nadrukkelijk uit, dat dit 

pro-Duitse eigenlijk vooral anti-Engels was vanwege de Boerenoorlogen. 

Kennelijk opgelucht meldt hij dat Steinmetz hem bij het begin van de Tweede 

Wereldoorlog had verzekerd: “Ik ben niet pro-Duits, ik ben pro-Joods”. Strikt 

genomen was dat eigenlijk overbodig omdat ook uit zijn publicaties duidelijk 

 
Atheneum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1960 (Amsterdam, 2007). Voorts drie hierna aan de 
orde te stellen bijdragen.    
4 Zie bijvoorbeeld Marja Gastelaars, Een geregeld leven. Sociologie en sociale politiek in Nederland 1925-1968 
(Amsterdam, 1985) en E. Jonker, De sociologische verleiding. Sociologie, sociaal-democratie en de 
welvaartsstaat (Groningen, 1988). 
5  Jan Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht. Eugenetica in Nederland 1900-1950 (Nijmegen, 1989). 
6  Ismee Tames, Oorlog voor onze gedachten. Oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat 
(Hilversum, 2006). 
7 Steinmetz was onder zijn leerlingen bijzonder geliefd. Hij begeleidde een groot aantal promoties en onderhield 
nauwe persoonlijke contacten met zijn promovendi. Zie Steinmetz zoals zijn leerlingen hem zagen [Uitgave ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar door de “Amsterdamse Studentenvereeniging voor sociale 
geografie”] (Amsterdam, 1932), Mensch en Maatschappij 9 (1932) [Steinmetz-nummer], 1-32; E.W. Hofstee en 
Q.J. Munters, Sebald Rudolf Steinmetz (1862-1940), een tweegesprek over de grondlegger van de Nederlandse 
sociologie (Wageningen, 1979).   
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was dat Steinmetz geen nationaal-socialist was en vrees daarvoor, meer dan voor 

Duitsgezindheid, is natuurlijk het hete hangijzer. 

Drie bijdragen zijn betrekkelijk recent dieper op het werk van Steinmetz 

ingegaan. Jenneke Jansen wijst in een uitvoerig artikel uit 1994 met de mooie 

titel “De wieding der mensheid”8 op de vanzelfsprekendheid waarmee 

Steinmetz ervan uitging “dat de maatschappij gehoorzaamde aan biologische 

wetten. Hij riep er toe op de samenleving daarop in te richten.” Daarmee was hij 

een uitgesproken sociaal-darwinist. Die denkwijze was in Nederland rond 1900 

diep in de samenleving doorgedrongen, zowel bij voor- als tegenstanders. 

Sleutelbegrippen als ‘de strijd om het bestaan’, ‘overleven van de sterkste’ 

en’(natuurlijke) selectie’ werden veelvuldig gehanteerd. Als stroming had het 

sociaal-darwinisme een vergruisd karakter en kende ook in politiek-ideologisch 

perspectief vele varianten, van extreemrechts tot links. Door de 

tegenstrijdigheden in zijn werk kan Steinmetz volgens Jansen echter niet 

ingedeeld worden bij één variant.9  

Ook Patrick Dassen, die in 2002 over Steinmetz publiceerde onder de titel 

“De wetten van mens en maatschappij”10, karakteriseert Steinmetz zonder 

aarzelen als een sociaal-darwinist. Het hoofdthema van zijn stuk is Steinmetz als 

de man die de sociologie in Nederland als een kernwetenschap wilde vestigen. 

Althans in zijn theoretische geschriften, uitgaande van de twee methodologische 

basisprincipes inductie en vergelijking, zou de ‘algemene sociologie’ een soort 

samenvatting van alle geesteswetenschappen moeten zijn en daarmee als het 

ware ook boven die andere wetenschappen staan. Het ging om de verklaring van 
 

8 Jenneke Jansen, “De wieding der mensheid. S.R. Steinmetz en het sociaal-darwinisme”, Tijdschrift voor 
Sociale Geschiedenis, 20, nummer 2 (mei 1994), 170-197. 
9 Jansen, in het bijzonder 196-197.Voor de problematiek van de vele verschijningsvormen van wat het etiket 
sociaal-darwinisme heeft gekregen, zie vooral Cor Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme. Vroege 
interpretaties van Charles Darwins theorie van natuurlijk selectie 1859-1918 (Amsterdam, 2003). Dit 
verhelderende boek richt zich geheel op het algemene debat waarin Nederlanders geen rol van enige betekenis 
speelden. Steinmetz komt dan ook niet in het register van zijn boek voor en in de literatuurlijst vindt men slechts 
één titel van zijn hand.  
10 Patrick Dassen, “De wetten van mens en maatschappij. S.R. Steinmetz en de ontwikkeling van de sociologie in 
Nederland rond 1900”, Tijdschrift voor Geschiedenis, 115 (2002), nummer 3, 383-402.  
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eigenlijk de hele geschiedenis, om de wetten van opkomst, bloei en ondergang 

van volken en culturen11. Daarbij golden de natuurwetenschappen als het model. 

Zo bezien was Steinmetz representatief voor de positivistische houding aan de 

Nederlandse universiteiten. Waar, aldus Dassen, rond 1900 elders 

belangwekkende tekenen van een ‘revolte tegen het positivisme’ te signaleren 

waren, toonde Steinmetz daarvan niets. Het ging hem om het verzamelen van 

empirisch materiaal om daaruit wetten af te leiden met een hang naar praktische 

toepassing van verworven inzicht (sociotechniek).12 

Als een subthema in zijn artikel signaleert Dassen dat Steinmetz 

weliswaar als enigszins on-Nederlands ten tonele verschijnt, namelijk als “een 

harde sociaal-darwinist, die de mens primair zag als een oorlogszuchtig en 

wreed wezen in een meedogenloze ‘strijd om het bestaan’, en zich verzette tegen 

de ‘averechtsche teergevoeligheid’ tegenover bijvoorbeeld het couveusekind”13. 

Hij stuitte dan ook op nogal wat tegenstand. Maar het daarbij te laten zou 

eenzijdig zijn, want het was ingewikkelder. Ten eerste was “het denken in 

termen van evolutie, ras en eugenetica… aan het begin van de twintigste eeuw 

tamelijk wijd verbreid”. Ook tegenstanders van Steinmetz konden soms 

opmerkelijk harde maatregelen bepleiten tegen groepen “die ook door 

opvoeding niet meer te redden waren, zoals  ‘idioten, krankzinnigen en 

geboorte-misdadigers’: voor hen restte… zelfs niets anders dan ‘doodelijke 

verwijdering” (aan het woord is David van Embden). Zo ver ging Steinmetz zelf 

niet. Sterker, er zijn passages waarin hij, wellicht geschrokken van zijn eigen 

uitspraken, zachtere gevoelens toont. Zo stelde hij in 1910 dat “de bevordering 

van ‘erfelijke karakterkracht’ niet verkregen kon en mocht worden ‘door de 

 
11 Dassen, in het bijzonder 391-392. Zie ook A.J.F. Köbben, “Sebald Rudolf Steinmetz (1862-1940). Een 
hartstochtelijk geleerde” in J.C.H. Blom e.a. (red.) Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De 
Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Hilversum/Amsterdam, 1992),331-333. 
12 Dassen, in het bijzonder 400. Daarbij kan worden aangetekend, dat Steinmetz zelf niet veel aan dat in praktijk 
brengen deed. Het was vooral een theoretische opvatting en een zekere welwillendheid jegens anderen die dit 
wel deden.  
13  Dassen, 383. 
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fnuiking van de kracht en de vrijheid… der levende individuen’”. En in 1907 

meende hij dat bepaalde maatregelen “eene hardvochtigheid vereischen, die wij 

niet meer bezitten en die wij in ons nageslacht ook waarlijk niet aankweeken 

willen”. Dassen ziet daarin “de terughoudendheid van een Nederlandse sociaal-

darwinist ten voeten uit”.14 

Zowel Jansen als Dassen verwijzen naar Steinmetz’ boek uit 1907  Die 

Philosophie des Krieges15 zonder er hét centrale thema van te maken. In de 

derde recente meer diepgaande publicatie over Steinmetz, die van A.F.J. Köbben 

met als ondertitel “Een hartstochtelijk geleerde”16, vormt dat werk over de 

oorlog het belangrijkste bestanddeel. Köbben verstaat zich echter vooral met Die 

Soziologie des Krieges dat in 1929 verscheen en dat hij als het opus magnum 

van Steinmetz beschouwt17. Daarin komen weliswaar hele passages  terug uit 

het boek van 1907, maar het is meer dan twee maal zo omvangrijk en bevat ook 

heel veel nieuwe gegevens en nieuwe inzichten en opvattingen. Dat lag voor de 

hand na de schokkende gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. Köbben 

meent dat wij “de eigenaardige man die Steinmetz was” aan de hand van dit 

boek uit 1929 het beste leren kennen. “Waarlijk al zijn  preoccupaties, zijn 

oordelen en vooroordelen passeren daarin de revue. Het toont ons Steinmetz op 

zijn best èn Steinmetz op zijn slechtst”18. Ik snap de redenering en de 

argumenten ervoor, maar ik ben niet helemaal overtuigd dat het boek uit 1929 

beter dan dat uit 1907 duidelijk maakt waar die positieve beoordeling van 

 
14 Dassen, 401. Aldaar ook de citaten van Steinmetz.   
15 S.R. Steinmetz, Die Philosophie des Krieges (Leipzig, 1907).  
16  A.J.F. Köbben, 313-340.. 
17 S.R. Steinmetz, Die Soziologie des Krieges (Leipzig, 1929). Overigens publiceerde Steinmetz vaker over 
oorlog dan deze twee boeken alleen. Een belangrijke vroege titel is: S.R. Steinmetz, Der Krieg als 
sociologisches Problem (Amsterdam, 1899). Relevant in dit verband is ook dat Steinmetz in een dienstverband 
als docent met de Leidse universiteit in 1902 college gaf over oorlog. Zie: W. Otterspeer, “Rondom Steinmetz en 
het eerste lectoraat in de sociologie aan de Leidse universiteit”, Leids Jaarboekje 79 (1987), 139-160.   
18 Köbben, 316.  
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worden samengevat door de

ongewone visie, een weerzinwekkende zo men wil, maar daarom nog niet 

noodzakelijk in de kern onjuist”. Het levert ook confrontatie op met pijnlijke 

                                          

Maar dat neemt niet weg dat Köbben een prachtig stuk heeft geschreven, 

een heel persoonlijk stuk ook. In de biografische passages schetst hij Steinmetz 

als in de eerste plaats een “etnoloog of volkenkundige (‘antropoloog’ zouden we 

nu zeggen)”19, die met hartstocht onderzoek deed, voor zijn vak(ken) opkwam  

en als docent een intellectueel en persoonlijk leermeester voor zijn studenten en 

leerlingen was20. Köbben heeft dus zeker oog voor de wetenschappelijke en 

menselijke kwaliteiten van Steinmetz. Maar in de centrale paragraaf van het 

artikel overweegt de kritische Auseinandersetzung met Die Soziologie des 

Krieges, waarbij de balans niet echt positief uitvalt. De strekking kan het beste 

 toelichting op bovengenoemde typering van dit 

boek als Steinmetz op zijn best en op zijn slechtst. 

Om met het laatste te beginnen: het boek is volgens Köbben rommelig en 

er wordt veel te veel overhoop gehaald. Het had veel korter dienen te zijn. 

Inhoudelijk kent het innerlijke tegenspraken, onder meer over Duitsland, over 

‘organicistische’ redeneringen (die zowel worden afgewezen als toegepast, 

bijvoorbeeld over de staat die als een mens ziek wordt en afsterft) en is het zeer 

aanvechtbaar in zijn combinatie van determinisme, voluntarisme en moralisme. 

Het meest gedateerd is het in zijn biologistische en darwinistische ideeën. Zo 

kent het passages waarin, hoogst ‘onsociologisch’, allerlei “Sieg-entscheidende” 

eigenschappen als burgerzin, politieke interesse, discipline en moed in laatste 

instantie als erfelijk bepaald beschreven worden. Daar staat dan tegenover 

(Steinmetz op zijn best) dat in andere hoofdstukken juist heel interessante en 

plausibele sociologische en historische verklaringen worden geboden. Het boek 

getuigt voorts van grote belezenheid en een visie op mens en maatschappij, die 

“in de grond heel consistent is en consequent wordt uitgewerkt. Het is een 

 
19 Köbben, 313. 
20 Köbben, 333-340. 
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waarheden die wij misschien liever negeren en daarmee is het ook een in ieder 

geval in 1929 “tegendraads boek”.21 

Köbben signaleert zelf dat zijn kritiek wellicht enigszins anachronistisch 

is, al lokte Steinmetz’ werk vanaf het begin tegenspraak van tijdgenoten uit. Ook 

merkt hij op dat die tegendraadsheid voor 1907 niet zo geldt22. Dat spoort met 

de plaatsing van Steinmetz midden in de hoofdstroom van de 

wetenschapsbeoefening rond 1900 door Jansen en Dassen.  Voor mij is dat 

aanleiding om nu, na de volle aandacht door Köbben van de uitgave van 1929, 

nog eens nader te kijken naar dat boek uit 1907 Die Philosophie des Krieges. 

Dat is om te beginnen aanzienlijk compacter, ongeveer 350 bladzijden tegenover 

de 700 van 1929. Het past beter in de context van de tijd, waarin het in sommige 

opzichten vernieuwend of anders toch ten minste mainstream was23. In 1929 

was Steinmetz een 67-jarige gevestigde hoogleraar. In 1907 stond hij, als 45-

jarige en net tot hoogleraar benoemd, juist aan het begin van zijn loopbaan en 

presenteerde zich met dit boek met de kracht der overtuiging. Daarenboven - en 

dat lijkt het belangrijkste -  was in 1907  het betoog ook nog niet gecompliceerd 

door de algemeen als gruwelijk en onverwacht beschouwde ervaringen van de 

Eerste Wereldoorlog. Om de zo wezenlijk positieve beoordeling van oorlog door 

Steinmetz te begrijpen en historisch na te voelen, lijkt  Die Philosophie des 

Krieges beter geschikt dan Die Soziologie des Krieges.  

 

Die Philosophie des Krieges (1907)24 

 

 
21 Köbben, 327-328. 
22 Köbben, 327-328. 
23 Hoezeer oorlog in brede kring als een positief verschijnsel werd beschouwd is, om uit de enorme literatuur een 
Nederlandstalige studie te noemen, ook te vinden in H.L. Wesseling, Soldaat en Krijger. Franse opvattingen 
over leger en oorlog, 1905-1914 (Assen, 1969). Logischerwijze komt Steinmetz in dat boek niet voor.  
24 In de navolgende paragraaf met een weergave van Steinmetz’ inzichten en opvattingen in dit boek zijn alleen 
de letterlijke citaten geannoteerd. Het boek heeft een zeer gedetailleerde inhoudsopgave en een namenregister, 
waardoor de diverse onderdelen goed zijn te traceren. 
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“Jeder Krieg ist eine Notwendigkeit wie jede andere Erscheinung, wie alles was 

geschieht notwendig ist”,25 zo luidt de openingszin van dit boek. Het verscheen 

als deel zes in een reeks getiteld Natur- und kulturphilosophische Bibliothek van 

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig. Men proeft in de opzet van die 

reeks de overtuiging dat de wetenschap volgens de moderne methoden, die in de 

natuurwetenschappen al zoveel heilzaam toepasbare  successen hadden 

opgeleverd, niet alleen het inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen zal 

vergroten maar ook de maatschappij zal helpen verbeteren. In het korte woord 

vooraf onderstreept Steinmetz het belang van een objectieve benadering van zijn 

onderwerp: “Ich hoffe, mein Buch wird dem Leser, der selbst nach einem 

objectiven Urteile strebt, beweisen, dass ich mit dem volsten Ernste alle Seiten 

der Sache ins Auge  zu fassen gesucht habe. Nicht ein Streitschrift zu liefern war 

mein Ziel, sondern eine Philosophie, d.h. eine Anstrengung nach allseitiger und 

tiefster Erfassung der Probleme”26. De geciteerde openingszin is niettemin 

vooral een kernachtige verwoording van een innerlijke zekerheid, een diepe 

overtuiging, die ooit wellicht een slotsom was geweest, maar inmiddels als een 

soort axioma fungeerde. Het betoog ontleent er zijn samenhang en 

aantrekkelijkheid aan. Het leidt in het inleidende hoofdstuk ook tot de conclusie 

dat het “evolutionistische Utilitarismus tiefster Fassung”  de hoogst denkbare  

ethiek levert27.  

Het draait allemaal om de aard van de (primitieve maar evenzeer de latere 

ontwikkelde) mens: “der Mensch wie er nun einmal war, war agressiv, er griff 

an, er war egoïstisch und grausam”.28 Dat moge geen aangename vaststelling 

zijn, deze menselijk natuur is wel de basis van de ontwikkelingen van 

samenlevingen. De strijd van mens tegen mens, al snel van mensen tegen 

mensen, vormt immers de motor van alle vooruitgang op individueel en 

 
25 Steinmetz., Philosophie, 1. 
26 Steinmetz, Philosophie, V-VI.  
27 Steinmetz, Philosophie, 8. 
28 Steinmetz,Philosophie, 44. 
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collectief niveau, inclusief de moraal. In die strijd leidt de menselijke creativiteit 

tot nieuwe (technische) vindingen, betere organisatie en samenwerking, maar 

ook een hogere cultuur en moraal. In dit veelal dialectisch beschreven proces zal 

per saldo steeds de beste winnen en dat betekent dan ook elke keer een stap 

vooruit. Juist in de grotere eenheden die zich vormden, kon altruïsme, dat dan 

een hoger doel diende, een deugd worden. Net als trouw aan de eigen eenheid 

(vaderlandsliefde) op termijn in het voordeel van allen uitvalt, ook als het eerst 

vooral onderschikking lijkt.  

 In die strijd tussen groepen zijn ook de staten, de hoogste menselijke 

organisatievormen, en de volkeren met ieder hun eigen karakter ontstaan. De 

onderlinge strijd tussen de staten (oorlog dus) vormt, net als de persoonlijke 

strijd tussen de individuen en families in de vroegste tijden, de motor van de 

vooruitgang tot op de dag van vandaag. In de staten ontwikkelden zich mede op 

basis van interne pacificatie , de hogere culturen en maatschappelijke verbanden, 

die ieder individu ten goede kwamen maar toch hun diepere zin in de grotere 

kracht van die staten vonden. Omdat niet per definitie één vorm de beste is, 

kregen de volkeren ook uiteenlopende karakters. Voor de strijd en de 

voorbereiding daarop bleef het steeds nodig het beste uit de bevolkingen te 

halen. De sterkste c.q. de beste staat zou immers winnen en kon zich verder 

ontplooien. De zwakkere liepen op den duur het gevaar te verdwijnen als zij zich 

niet hernamen en verbeterden. Op lange termijn betekende dat ook dat juist in de 

sterkste staten steeds grotere groepen van de bevolking gestimuleerd werden hun 

creativiteit te gebruiken en zo nauw bij de samenleving betrokken te zijn. Zo is 

de agressieve zucht tot verovering, met alle wreedheden waarmee die gepaard 

gaat in de strijd, één van de krachten in de wereld “die das Böse wollen und das 

Gute schaffen”, een formulering waarin de ontwikkelde tijdgenoten zonder 
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moeite de erudiete verwijzing naar Mefistofeles in Faust van Goethe zullen 

hebben herkend29. 

Samenvoeging van alle staten tot één staat voor de hele mensheid, als 

uitkomst van de strijd of als gevolg van vrijwillige associatie, is niet goed 

mogelijk  door de inmiddels te diep gewortelde verschillen tussen de volkeren. 

Het zou ook zeer onwenselijk zijn, omdat dan de motor van de vooruitgang, 

strijd (oorlog), zou worden uitgeschakeld. Daarom moet de oorlog blijven, zoals 

Steinmetz bij herhaling in allerlei variaties formuleert, waaronder die van de titel 

van dit artikel. De wereldgeschiedenis, die dus wezenlijk de geschiedenis van de 

strijd tussen de staten is, is de grote leverancier van de bewijzen. Keer op keer 

blijken in de oorlog winnende staten ook anderszins succesnummers. Niet 

toevallig voerde de Nederlandse Republiek der Verenigde Nederlanden, zelf het 

resultaat van een noodzakelijke correctie op een zwakheid in de structuur van 

het Habsburgse Rijk, vele oorlogen juist in de economische en culturele 

bloeiperiode. De onvoldoende eenheid van de Republiek bleek later overigens 

de oorzaak van een sterke verzwakking van die staat. Nederlagen waren naast 

tekenen van zwakte en vernedering door de sterkere staten veelvuldig ook de 

aanzet tot herstel doordat zij noopten tot noodzakelijk verbeteringen. Pruisens 

nederlagen tegen het Frankrijk van Napoleon zijn daarvan kroongetuigen. In 

1870 waren de rollen omgekeerd. 

Steinmetz is zeker niet ongevoelig voor de grote nadelen van oorlog en 

het leed en de schade die deze met zich meebrengt. Met veel gevoeligheid 

worden deze met nadruk besproken: de doden in de directe strijd, die met veel 

gruwelijkheden gepaard kan gaan; doden en schade onder de burgerbevolking 

(inclusief plundering en soms slavernij); het lijden van de weduwen en wezen; 

vernieling van privébezit of collectief eigendom; hoge oorlogsbudgetten die 

 
29 Steinmetz,Philosophie, 38. Met dank aan A.J.F. Köbben, die deze zin in zijn artikel (bladzijde 319) aanhaalt 
en mij op de verwijzing attendeerde.   
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alternatieve aanwending van de middelen verhinderen; demoralisatie onder 

militairen; misbruik van het leger voor nevendoeleinden (meestal individueel of 

groepsbelang); er lijkt geen einde aan te komen. Maar steeds blijkt bij nadere 

beschouwing het verschijnsel minder omvangrijk dan vaak gedacht of afnemend 

in betekenis. Zo signaleert de auteur weliswaar in absolute getallen meer 

oorlogsdoden in de recente oorlogen, maar in verhouding tot de gestegen 

bevolkingsaantallen juist minder. De effecten van de ‘gewone’ schommelingen 

in de sterftecijfers zijn ingrijpender. Soms ook treden dezelfde negatieve 

verschijnselen evenzeer op als gevolg van andere oorzaken. Zo valt uit het 

oogpunt van demoralisatie in samenlevingen op, dat de jeugdcriminaliteit in het 

nagenoeg oorlogsloze Nederland van de negentiende eeuw met tien procent is 

toegenomen. Het leger kan, ondanks het potentieel verloederend kazerneleven, 

ook functioneren als volksopvoeder en bron van liefde tot het vaderland en 

morele moed (hoofddeugden van  het burgerleven). 

Belangrijker nog dan deze relativering van de nadelen, die geen 

ontkenning ervan met zich meebrengt, is steeds het argument dat tegenover deze 

nadelen veel grotere voordelen in het bijzonder op langere termijn staan. Omdat 

oorlog de motor van vernieuwing en verbetering van staat en samenleving  is, 

het instrument van de vooruitgang bij uitstek, is “die Erhaltung des Krieges als 

eines unentbehrlichen Mittels mit vielen anderen zur Hebung des menschlichen 

Glücks erwünscht“. Daarom is medelijden ook een slechte raadgever. In een 

‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ retoriek formuleert Steinmetz 

“Absolutes Mitleid, das jedes Leid aufheben möchte, ist ein Widerspruch, ist 

weit schlimmer als die ärgste Grausamheit. Das höchtste, dem Menschen 

zuträgliche Mitleid muss sich für den Krieg aussprechen”30. 

Het sociaal-darwinistisch karakter, waarvan het boek is doordrenkt 

hoewel het Darwin nergens noemt en er ook geen publicatie van diens hand in 

 
30 Beide citaten: Steinmetz, Philosophie, 336. 
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de literatuuropgave voorkomt, krijgt nog eens extra accent in de hoofdstukken 

over Die Kollektivauslese durch die Kriege en Die Kontraselektion.31 Belangrijk 

is de evolutionaire selectie in de gebruikelijke zin (Personalauslese) te 

onderscheiden van de selectie op collectief niveau, waarbij oorlog een grote rol 

speelt. Dat is niet hetzelfde. In het laatste geval gaat het om per volk 

verschillende eigenschappen, die tot de volkskarakters worden gerekend. Een 

kernvraag daarbij is of deze eigenschappen nu in wezen door de 

omstandigheden bepaalde (en dus snel veranderlijke) oppervlakteverschijnselen 

zijn of juist in het selectieproces tot de erfelijk aanleg van volkeren zijn gaan 

behoren. De wetenschapper Steinmetz moet toegeven dat er nog te weinig 

onderzoek was gedaan om hier stellige uitspraken te doen. Maar direct 

aansluitend geeft hij zijn  stellige overtuiging bloot dat “die Erblichkeit der 

Gruppencharaktere” verreweg de meest waarschijnlijke hypothese is. En wel 

omdat: “Es widerspricht doch aller unser Erfahrung, das Neger ohne weiteres, 

sagen wir in einer einzigen Generation, durch keine andere Einwirkung als 

Umgebungsveränderung im weitesten Sinne den Europäern in intellektueller 

und moralischer Begabung gleich werden könnten”. Niemand gelooft toch ook 

dat wanneer men alle Engelse en Duitse zuigelingen zou vervangen door 

Chinese alles bij het oude zou blijven.32 

Voor de strijd tussen de volkeren zijn vooral drie typen eigenschappen 

van belang, namelijk die met betrekking tot de manier waarop de individuen in 

onderlinge verhouding samenleven, die met betrekking tot de directe uiterlijke 

kracht van de groepen (volkeren, staten)  en die met betrekking tot de groei van 

de groep. In het licht van het laatste is geboortebeperking vanzelfsprekend 

schadelijk. Men onderschatte de kracht van het getal niet. Zo voorziet Steinmetz 

nog grote strijd van Europa, dat nu nog in vele opzichten superieur moge zijn 

met de “ungeheueren Massen der Asiaten”, die zich zonder twijfel in snel tempo 

 
31 Steinmetz, Philosophie, 246-266 en 267-279.   
32 Steinmetz, Philosophie, 250. 
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zullen gaan ontwikkelen en hervormen. De uitkomst van die strijd staat 

geenszins vast, zomin als dat voor de strijd met de Afrikanen het geval is. Het 

voorbeeld van Java dat zich ondanks enorme bevolking  opmerkelijk  makkelijk 

door de Hollanders liet en laat overheersen, is niet vanzelfsprekend.33  Steinmetz 

concludeert daaruit: laat Europa zich op oorlog voorbereiden en niet op vrede. 

Het zal nodig zijn en het dient de vooruitgang.  

Het belangrijkste argument tegen de veronderstelling van positieve 

selectie door oorlog is het verschijnsel van de contraselectie. In oorlogen 

sneuvelen de besten bovengemiddeld. Zij staan immers vooraan in de strijd. 

Volgens sommigen is daardoor het uiteindelijk saldo van oorlog negatief en 

dient men zich er tegen te verzetten. Steinmetz ontkent niet dat er verlies 

optreedt. Maar dat is vooral van belang bij de “Individualselektion”. Het doet 

zich in mindere mate voor dan men meestal aanneemt en neemt in de moderne 

tijd in betekenis zelfs nog af. Voorts staat tegenover het verlies in de hogere 

sociale lagen (officieren sneuvelen relatief vaak) dat mede hierdoor meer 

stijging van begaafde elementen uit de lagere klassen optreedt.  Doordat het 

verschijnsel van de contraselectie bovendien bij de verliezers relatief sterker is 

dan bij de winnaars, is het totaaleffect toch weer positief . Kortom, hoe men het 

ook bekijkt, elke keer weer blijken de nadelen niet op te wegen tegen de 

voordelen.  

In de bespreking van de nadelen van oorlog gaat Steinmetz over het 

algemeen serieus wikkend en wegend te werk, al is de uitkomst steeds dezelfde. 

Minder geduldig is hij jegens tegenstanders van oorlog, vredesgezinden van 

diverse pluimage in het bijzonder pacifisten: degenen die via vredescongressen 

de oorlog willen uitbannen, voorstanders van ontwapening, oorlogsrecht en 

arbitrage in internationale conflicten. Zij krijgen aandacht want zij spelen in het 

 
33 Voor een interessante toevoeging over Steinmetz en de gekoloniseerde volkeren, die het er vast niet bij zouden 
laten zitten, zie A.J.F. Köbben, ‘S.R. Steinmetz (1862-1940)’, FACTA 4, nr. 2 (maart 1996), 10-12. 
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maatschappelijk debat een rol. Maar de toon is wat geïrriteerd en kortaf. In 

hoofdzaak komt het er op neer dat het gaat om illusionisten, die een totaal 

onbegrip tonen voor hoe de wereld in elkaar steekt en die in feite in hun gedrag 

de vooruitgang en ontwikkeling ook van cultuur onmogelijk zouden maken. 

“Ein Glück, dass Tolstoi nicht unser Stammvater gewesen!”34 Gelukkig zullen 

zij de werkelijkheid nimmer kunnen veranderen. 

Zo blijft de harde kern van de beginzin van het boek 340 bladzijden lang 

het betoog beheersen. Het gaat zoals het onvermijdelijk gaat en dat is goed. De 

mens is agressief, maar strijd (oorlog) leidt mede door selectie tot ontwikkeling 

die vooruitgang oplevert. Daarbij moeten we nadelen, waaronder het menselijk 

leed, accepteren maar kunnen we ons verheugen in een al even noodzakelijke 

verdere verhoging van het materiële, maatschappelijke, culturele en morele 

niveau van de menselijke samenlevingen. Een optimistisch boek dus, dat nog 

veel moois voor de mensheid als conglomeraat van volkeren voorziet. 

 

Een innige band tussen oorlog en vooruitgang?   

 

Die Philosophie des Krieges is inmiddels in de specifieke vorm van 1907 

achterhaald, dat behoeft geen betoog. Op deze manier kunnen wij, zoals Köbben 

voor de uitgave van 1929 overtuigend argumenteerde, niet meer schrijven over 

maatschappelijke evolutie, selectie, determinisme (nog wel vermengd met 

voluntarisme en moralisme) en vooruitgang. Voor een boek dat ruim een eeuw 

geleden verscheen, is dat niet verwonderlijk. “Achterhaald” is dan ook niet het 

laatste woord. Zowel als tijdsdocument als vanwege de problematiek blijft 

Steinmetz ook vandaag boeien. Die Philosophie des Krieges  demonstreert op 

fascinerende wijze een vrijwel onbeperkt vertrouwen in de als wetenschappelijk 
 

34 Steinmetz, Philosophie, 17. 
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noodzakelijk beschouwde vooruitgang, waarbij strijd (oorlog) de centrale 

drijvende kracht is. Was die vooruitgang  in Steinmetz’ tijd ook niet alom  

zichtbaar in de vorm van steeds hogere menselijk prestaties van steeds meer 

individuen en groepen? En hadden hun gezamenlijke oorlogsinspanningen 

daarin niet een wezenlijk bijdrage geleverd?  

Hoewel, zoals Dassen opmerkt, zich in diezelfde tijd tegen dit positivisme 

al allerlei tegenkrachten manifesteerden, is dat optimisme in het kader van die 

decennia rond 1900 goed te begrijpen. Welvaart, gezondheid, opleidingsniveau, 

maatschappelijke participatie (democratisering), staaltjes van wetenschap en 

techniek, prestaties van kunst en cultuur; waar men ook keek, alles wees op 

verbetering en nog mooiere vooruitzichten. Het moet zeer bevredigend zijn 

geweest dat te kunnen vatten in één grote alomvattende beschouwing waarin het 

allemaal als noodzakelijk samenhing, daarmee ook de verdere ontwikkeling 

voorspelde en de negatieve kanten van het leven zonder deze te ontkennen 

incorporeerde als in hoge mate zinvol lijden. Zo’n boek past helemaal in de 

bruisende, optimistische en zelfverzekerde samenleving die Nederland rond 

1900 (ook) was en waarin de stad Amsterdam en Steinmetz’ thuisbasis, de 

Amsterdamse universiteit, als ‘Brandpunt van Geleerdheid’, zo nadrukkelijk hun 

partij meebliezen35. 

 Steinmetz behandelde bovendien een onderwerp van grote reikwijdte dat 

ook vandaag hoogst belangwekkend is en waarbij zijn gevolgtrekkingen, al 

zouden wij ze niet meer zo formuleren, wel degelijk zeer de moeite van het 

overwegen waard zijn. Ook in dit opzicht deel ik de zienswijze van Köbben. Dat 

onderwerp laat zich wellicht het kortst omschrijven als de vraag naar de innige 

 
35 Remieg Aerts en Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 
(Amsterdam, 2006) en Piet De Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Tweestrijd om de hoofdstad 1900-
2000 (Amsterdam, 2007), respectievelijk delen III en IV van  de recent verschenen geschiedenis van 
Amsterdam; P. de Rooy, ‘De ontdekking van een oud bestoven familieportret’ in J.C.H. Blom e.a. [onder wie P. 
de Rooy] (red.), Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De universiteit van Amsterdam rond 1900 in 
vijftien portretten (Hilversum/Amsterdam, 1992), 9-28.  
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band tussen oorlog en vooruitgang. Die laatste term komt velen tegenwoordig 

weliswaar moeilijker uit de pen dan rond 1900. Maar de toonzetting over de 

verworvenheden in de twintigste eeuw liegt er vaak niet om. Al die mooie 

ontwikkelingen die in de vorige alinea voor de jaren rond 1900 werden 

opgesomd, hebben zich in de twintigste eeuw in nog veel sterkere mate 

voortgezet. ‘Wij’ zijn immers, zeker in het Westen, gezonder, welvarender, 

beter opgeleid, socialer en ga zo maar voort dan ooit te voren. De vraag hoe zich 

dat verhoudt tot de vele oorlogen en de verschrikkingen die zich in hetzelfde 

tijdvak voltrokken, blijft een klemmende.  

Fascinatie met het verschijnsel oorlog was gedurende de hele twintigste 

eeuw een blijvend kenmerk, zoals alleen al uit films, literatuur en  

(computer)spelletjes moge blijken. De millenniumwisseling heeft daar geen 

verandering in gebracht. En steeds bleven er auteurs die de nauwe band tussen 

oorlog en ‘vooruitgang’ centraal stellen.  In dit artikel kan dat niet meer dan 

aangestipt worden en met een enkel voorbeeld toegelicht. Zo verscheen in 1950, 

al heel kort na de Tweede Wereldoorlog dus,  van de hand van  John U. Nef een 

boek met als titel War and Human Progress. An essay on the rise of industrial 

civilization. Het gaat in dat boek om veel meer dan louter industrialisatie als 

bron van technologische en materiële vooruitgang. Het is een breed 

uitwaaierende maatschappijgeschiedenis van de westerse wereld sinds de 

Middeleeuwen met oorlogvoering als centraal thema. In de slotzinnen van het 

boek brengt hij, in een andere melange dan Steinmetz, het verlangen naar vrede 

ter sprake in combinatie met de menselijk natuur: “Let us not hoodwink 

ourselves with notions of perpetual peace and of the millennium. These only 

increase the danger of war, for they rest upon a misunderstanding of human 

nature. Men and women are not angels. It is certainly their duty and their 

delight to create here on earth, in sofar as they can, something that resembles 

the heaven of their dreams. But they should not confuse this with heaven itself. 
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The result of such confusion will not be the gain of either earth or heaven. It will 

be the loss of both.”36 Geen keuze voor oorlog als Steinmetz, maar wel het 

zelfde type afwijzen van het illusionisme van (sommige?) pacifisten.  

Recent, in 2007, gaf Bernard Wasserstein zijn indrukwekkende overzicht 

van de twintigste-eeuwse geschiedenis van Europa de veelzeggende titel 

Barbarism and Civilization, daarmee de term vooruitgang mijdend37. De rode 

draad van dat boek is de intense verstrengeling – niet slechts twee zijden van 

dezelfde medaille maar een veel wezenlijker bijna samenvallen – van alles wat 

wij als de positieve verworvenheden en de hoogste toppen in de moderne 

samenlevingen en beschaving  beschouwen met de diepste dalen en de ernstigste 

ontsporingen van deze recente geschiedenis.  

Een jaar later verscheen een wat provocerende, maar ook fascinerende 

studie van de vooraanstaande Israelische militair historicus van Nederlandse 

afkomst Martin van Creveld onder de titel The Culture of War.38 Van Creveld 

schrijft over oorlog op onmodieuze wijze in positieve termen: “War, and combat 

in particular, is one of the most exciting.most stimulating activities that we 

humans can engage in, capable of putting all others in the shades; quite often 

that excitement and that stimulation translate themselves in pure joy”.39 Ook hij 

ontkent de destructieve kanten van oorlog niet, maar hij geeft zich niet over aan 

illusies dat deze uit te bannen zou zijn en dan is het van het uiterste belang de 

culture of war, zijn onderzoeksobject, te koesteren: ”If war is to be waged at 

all,let alone if it is to be waged succesfully, then keeping up its culture is a sine 

qua non”.40 Ontwikkelt zo’n oorlogscultuur zich niet of gaat die verloren dan 

kan het op allerlei manieren uit de hand lopen en is het risico groot dat door de 

 
36 Johan U. Nef, War and Human Progress. An essay on the rise of industrial civilization (New York, 1963 
paperback edition; eerste druk Cambridge Mass.,1950),  416.  Met dank aan I. Schöffer, die mij op dit boek 
attendeerde. 
37 Bernard Wasserstein, Barbarsim and Civilization. A history of Europe in our Times (Oxford, 2007). 
38 Martin van Creveld, The Culture of War (New York, 2008). 
39 Van Creveld, 411. 
40 Van Creveld, 414. 
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teloorgang van de militaire organisatie een samenleving niet langer in staat is 

zich te verdedigen. Het woord vooruitgang valt daarbij niet, maar het is duidelijk 

dat het op zijn minst om het behoud van een beschaving kan gaan.  

Interessant in dit verband is ook dat NWO  recent een 

onderzoeksprogramma heeft gelanceerd waarin “Conflict” het centrale 

onderwerp is. De groep onderzoekers die dit programma ontwierp, waarvan ik 

deel uitmaakte, koos met zorg en uit overtuiging niet voor de term oorlog, maar 

duidelijk is dat oorlog wel een uiterst belangrijke vorm van conflict is. Conflict, 

strijd dus dikwijls, wordt in dit programma gezien als een voor de dynamiek in 

samenlevingen wezenlijke factor met een bijna eindeloze variatie in 

verschijningsvormen. Daarmee is conflict ook zeker niet een bij voorbaat 

negatief te beoordelen verschijnsel, al roept het meestal wel negatieve 

associaties op. Vandaar dat het programma, enigszins defensief, opmerkt dat 

onderzoek naar conflict(en) “long suffered from … its one-sided focus on the 

detrimental and destructive consequences of conflict to the neglect of other 

functions conflict can have”. Om vervolgens in een passage, die de samenhang 

tussen verandering (dus ook positieve verandering) en conflict beklemtoont, te 

concluderen  dat conflict kan bijdragen aan vergroting van “innovative capacity, 

helping … to solve problems and leads … to make better decisions. Likewise, the 

formation of the Dutch state and many of its current institutions is partly the 

result of sometimes rather violent conflicts in the sixteenth and seventeenth 

century;  conflict leads to new rules and regulations, as much as it is the direct 

result of specific forms of governance at the local, national and international 

level.”41 Zo kwam, zou men met een steinmetziaanse wending kunnen zeggen, 

 
41 Conflict: Functions, Dynamics, and Cross-Level Influences. Proposal for NWO Strategic Theme 2007-2011 
(Den Haag, 2007), citaten 9 en 10. De groep die dit programma ontwierp bestond uit C.K.W. de Dreu 
(voorzitter), J.C.H.Blom, L.Hagedoorn, D.J.M. Hilhorst, K.E. Giller, J. Potters en G.A. Wiegers. Zonder deze 
groep te raadplegen veranderde NWO overigens de titel van het programma in Conflict and Security. Die titel 
figureert op de omslag van de gedrukte versie, maar het titelblad geeft de oorspronkelijke titel. 
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uit het Böse van de gewelddadige Nederlandse opstand of burgeroorlog toch het 

Gute van de Nederlandse Republiek en de moderne Nederlandse staat voort.    

Laat ik, aansluitend bij deze verwijzing naar de Nederlandse geschiedenis, 

eindigen met een intrigerende passage bij Steinmetz over Nederland in zijn tijd. 

De Nederlanders, zo betoogde hij in 1907, teren al een paar eeuwen lang op hun 

bloeitijd en zijn zo “bequeme, gemächliche, etwas weiche Leute geworden, 

eingefleischte Individualisten jeder Richtung”42. Hun ironie verhindert ze de 

zaken al te serieus te nemen. Dat is allemaal ogenschijnlijk onschuldig. Het 

schaadt niemand en kan best nog wel zo voortduren. Maar als gevolg daarvan 

bereidt het land zich ook op slappe en onvoldoende wijze voor op een eventuele 

oorlog. Men gelooft maar al te graag dat oorlog uit de tijd is en bewapening dus 

overbodig. De eerste de beste oorlog waarin Nederland verzeild zal raken, zal op 

onzachte wijze anders leren. Maar een oorlog zal ook, meer dan wat dan ook, 

ertoe kunnen bijdragen dat een nieuwe bloeiperiode optreedt. “Das Jahrhundert 

ihrer unaufhörlichen Kämpfe machte sie Gross, die zu lange Friedensperiode 

erschlaffte ihre gute Anlage, neue Kämpfe werden sie aufs neue stählen”.43  

Dat was in 1907 een interessante voorspelling, die er bij een welwillende 

toetsing een eeuw later op het eerste gezicht niet eens zo heel ver naast zit. Het 

is mogelijk de Nederlandse geschiedenis van de twintigste eeuw te interpreteren 

als het verhaal van een tobbend, zijn defensie verwaarlozend land, dat, wakker 

geschud door een oorlog, de zaken daarna heel wat energieker aanpakt om 

inderdaad nieuwe groei en bloei te beleven. Niettemin is dat te eenvoudig 

geredeneerd. De oorlogsjaren, voor Nederland toch vooral bezettingsjaren, 

waren zeker belangrijke en schokkende jaren met ervaringen die tot op de dag 

van vandaag in het publieke debat een rol spelen. Maar de invloed van de oorlog 

als directe oorzaak van de maatschappelijke ontwikkelingen is dunkt mij 

 
42 Steinmetz, Philosophie, 186. 
43 Steinmetz, Philosophie, 187. 



20 
 

beperkt. Die betrof vooral de positie van Nederland in de wereld (dekolonisatie 

en deelgenoot in de westerse allianties) en de psychologische gevolgen van de 

ervaringen van vervolging en oorlog. Aan de groei en bloei (als men het al in die 

termen wil gieten) van Nederland vanaf de late jaren vijftig van de twintigste 

eeuw lagen bovenal economische ontwikkelingen ten grondslag. Die schiepen 

de voorwaarden voor wat inderdaad een nieuwe fase in de Nederlandse 

geschiedenis genoemd kan worden.  

Maar als men deze Nederlandse geschiedenis in breder internationaal 

verband beziet, dan komt het accent wel weer anders te liggen. De Europese 

geschiedenis van de twintigste eeuw kent een opmerkelijk contrast tussen de van 

oorlogen en andere gewelddadige conflicten doortrokken eerst helft daarvan - 

metaforisch als het tijdvak van de Europese burgeroorlogen aan te duiden - en 

de daaropvolgende decennia die vooral een uitstraling van welvaart, vrijheid en 

ontplooiing hebben. Toch zijn zij nauw met elkaar verbonden. De energie, 

creativiteit en hardnekkigheid waarmee gestreden werd, bracht veel voort dat 

later anders, minder destructief werd toegepast. Er werden ook tegenkrachten 

opgeroepen die van invloed waren, al waren het maar de “Nooit meer…”-

bewegingen. Daaruit kan weliswaar niet zondermeer tot Steinmetz’ directe 

verband tussen oorlog en vooruitgang worden geconcludeerd. Maar in dat licht 

blijkt Steinmetz opnieuw een geleerde die, hoewel zelf geen historicus, in zijn 

Die Philosophie des Krieges uit 1907 een kernthema uit de geschiedenis 

behandelde op een wijze die vandaag nog prikkelt en boeit.      

 

 


