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LEVENSBERICT 

VAN 

DR. T. J. STIELTJES, 
DOOR 

G. V A N DIE 8 E N. 

iioii êi 

Toen bet bestuur onzer afdeelilJg mij vereerde met de vraag 
of ik mij zou willen belasten met het schrijven van een 
levensberigt van den ontslapene, kwamen mij terstond de 
woorden te binnen, waarmede onze geachte ondervoorzitter, 
in onze vergadering van 29 Junij, het treffend verlies had 
herdacht, 

Die woorden: »Ik zal mij niet vermeten zelfs eene poging 
»te wagen om u de vrucht der 59 jaren levens te schet
»sen, daar ik er zeker van ben, dat een vriendenhand in 
»ons midden, die benijdenswaardige taak, zij het ook wat 
»later, naar den eisch vervullen zal," maakten een beschei
den afwijzen van het aanzoek eenigzins moeijelijk. Het in 
het licht komen, zeer spoedig na het overlijden, van vier 
levensschetsen *) van STIELTlES, waarin meesterlijke gedeel
ten voorkomen, van naauw aan hem verknochte vrienden, 

*) 1°, VBn Lom:wIJK MULDER en WILLEM STAKING in hel Vaderland van 

27 Junij J 878 N° 149 
2°. " Professor N. H. HENKET in Eigen Haard, N0. 28 van 187s. 
8°, • Mr. M. TH. GOUDSMIT, in de Nieuwe RoUprdamsche ()oumnt van 

24 Julij 1878 NO. 202. 
4°. • J. G. VAN GENDT .Ta. in de Opmerker van 6 Julij 1878. 
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gaf daarentegen wel neiging tot terugdeinzen voor het onder· 
nemen van een soortgelijk werk, uit besef van het onvolko
mene, dat daarna door mij zou worden geleverd. Heeft 
niettemin pligtgevoel mij tot de aanvaarding van de taak 
doen beslui.ten, dan mag ik niet verzwijgen, dat daartoe heb
ben bijgedragen eensdeels de overweging, dat ik vrijmoedig 
uit die vier schetsen mogt overnemen, "at daarin beter ge
zegd werd dan ik het zou kunnen doen, en anderdeels de 
bijstand, die mij beloofd werd door den Heer WILLEM STA
RL.~G, *) die voor meer dan 30 jaren door STIELTJES in Over
ijssel bij terreinopnemingen was geholpen en sedert dien 
tijd tot aan zijn dood met hem bevriend was gebleven, Die 
bijstand werd mij ruimschootM verleend en erken ik hier 
dankbaar. Ik kwam er • vele bijzonderheden uit de jeugd 
en het leven van STIELTJES door te weten, en maakte el' ken
nis door met eene menigte van zijne geschriften. 

De vader van STIELTJES, HENDRIK WILLEM,. geboren te 
Deventer 4 Februarij 1756, was officier bij de artillerie. Tij
dens de inlijving van Holland in Frankrijk, in 1810, toen 
de meeste Hollandsche artillerie-officieren naar buiten's lalJds 
gezonden en door :Fransche vervangen werden, bleef hij in 
het land en werd hij geplaatst als kapitein bij eene kom
pagnie kustbewaarders, te Brielle en later te Dordrecht, waar 
hij na het vertrek der Franschen, in 1813, de stad in staat 
van tegenweer hielp brengen. Bij de restauratie werd hij 
geplaatst als kapitein-kwartiermeester bij eene afdeeling in
fanterie, waarmede hij in verschillende garnizoenen heeft ge
legen, tot hij in 1819, dus op 63 jarigen leeftijd gepension
neerd werd en te Leuven bleef wonen, waar hij 2 Septem
ber 1831 overleed. 

Als 2de luitenant ·kwartiermeester huwde hij te Zutphen, 
in 1796, met GA.THARINA JANsEN, geboren te Sluis 2 November 

1773, overleden te Zutphen 5 Pebruarij 1852. 

*) De broeder van wijlen ons mede diep betreurd medelid W. C. H. STAKING. 
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Uit dit huwelijk zijn elf kinderen gesproten. 
Onze STIELT.JES, de jongste van dit elftal, zag te Leuven 

het levenslieht, den Hl<le ll Mei 1819, en ontving de namen 
TnmfAs JOA.."NES, namen, die men reeds twee malen had ge
geven aan kinderen, die zeer jong overleden waren. 

Bij zijn geboorte waren van de oudere kinderen vijf zoons 
en twee dochters in leven *). Van de zoons, die alle voor 

0) De broeders en zusters, in 1819 in leven, waren de volgende: 
1. GERRIT JAN; geboren 15 December 1797 te Zntphen. Benoemd als 

2e lnitenant bij de artillerie in E'ebruarij 1817; adjudant van den generaal 
MULLER te Gend. Ie luitenant adjndant van tIe Koninklijke Militaire akademie 
in 1~i!S. Toen in 1830 de vesting Breda in staat van beleg gesteld en de 
akademie geschorst was. werd hij toegevoegd als adjudant aan den opperbe
velhebber, generaal W,LDI;;lfAN. Na afgelegd examen tot kapitein benoemd, 
kommandeerde hij een tijd lang eene kompagnie artillerie-schutterij In 183Î 
werd hij geplaatst aan het Departement van den grootmeester der artillerie. 
waarmede hij later bij het Ministerie van oorlog werd ingelijfd. In 1841 als 
kapitein bij de pontonniers geplaatst, ging hij daarmede van Dordrecht naar 
Zutphen, en klom daar op tot kapitein.kommandant, majoor en luitenant
kolonel. Toen hij, in Augustns 1857, kolonel werd, ging hij naar Breda, als 
kommandant van het 2e regiment vesting.artillerie , en overleed daar, ten 
gevolge van een l'al van het paard, den 28 Julij 1860. Hij schreef: Hand
leidi"fI tot den Balterijbouw, Breda 1832; Proevf. eenu handleiding tot beoefening 
de ... pontonnierswete>t8chap, 's Hage 1842; OmschriJving vall de" ver/edr'" en 
fegenwoOl'digen toestand del' Nededandsche vdd.artillerie, 's Hage en Amsterdam 
met atlas 1848; Proeve ecner inleiding ter beoefening van het krijgswezen, Zut
phen 1853 (Zie Biografisch woordenuoek der Noonl· en Zuid Nederlandsche 
Letterkunde, bladz. 549.) 

2. ADRIAAN, geboren 16 Augustus 1799 te Zutphen; eerst lnitenant bij de 
infanterie, later bij de artillerie. Overgeplaatst bij het In dische leger in 
1824 en overleden op Java 29 November 1832. H ij was niet bij voorkeur 
naar Indië gegaan, maar om één vijfde van zijn inkomen voor zijne ouders 
te laten staan, hetgeen, vóór zijn vertrek, bij notarieele akte werd geregeld. 
Bij zijn overlijden was hij op 't punt van kapitein te worden en zon hij dan, 
na twee jaren, naar Nederland met verlof zijn gekomen. Hij was een vlug 
en geestig man, sprak ver.cheiden talen en wa. algemeen bemind. Hij schil
derde minilltuurportretten op i voor. 

a MARIA WILHELMINA ; geboren 5 December 1804 te Zul phen ; overleden 
te Utrecht 29 Januarij Ib72. 

4, JuHAl-N,;S JACOBUS; geboren 19 April 1808 te 'sGravenhage, overleden 
11 November 1b77 te Delft, al~ gepensionneer(l luitenant kolonel der artillerie 
gehnwd met CAROLlNI;; PASTEUB.. wed. BOOL. Hij had veel Aanleg voor heel· 
dende kunst en onderscheidde zich op de teeken-akademie ... oodat GEEF. voor
sloeg hem voor de kunst op te leiden. Om financieele redenen werd echter 



- 5 -

( 24 ) 

de krij~sdienst bestemd werdèn, hadden twee het ouderlijk 
huis verlaten. 

In dat huis trad, reeds het eerste levensjaar van den jon
gen telg, de zorg binnen. De vader, die gepensionneerd 
was, kort voor de geboorte van den jongen zoon, werd een 
jaar daarna door eene ernstige ziekte overvallen, die hem 
tot aan zijn dood, dus elf jaren lang, nagenoeg onafgebroken 
het bed deed houden. Tegelijkertijd werd een der zoons. 
toen acht jaar oud, gekrenkt in het verstand. 

THOMAS kreeg zijne eerste opleiding op de Rijks lagere 
school te Leuven en, evenals zijne broeders JAN en KAREL, 
op de teeken-akademie. In de cijferkunst kreeg hij nog les 
aan huis van den luitenant kwartiermeester NIBORG. In hp.t 
laatste jaar van het verblijf der familie te Leuven ontving 
hij geen onderrigt maar gaf hij, daartoe aangezocht, zelf les 
aan twee zijner medescholieren. 

»Men zou zich vergissen," zegt Mr. GOUDSMIT, '>zoo men 
»meende dat in het huisgezin, waar alle weelde ontbrak en 
»moeite en zorgen van allerlei aard zich afwisselden, men zich 
»ongelukkig gevoelde. Integendeel; het zware leed werd 
»moedig gedragen j er heerschte levenslust en opgewektheid. 
»Het was vooral een feest als de broeders met verlof te huis 
»kwamen, die zich dan veel met den kleinen THOMAS bezig 
»hielden, die zich al spoedig door groote weetgierigheid on
»derscheidde. en boeken, van eene bevriende familie ter leen 
» ontvangen , gretig verslond. 

de voorkeur gegeven aan de militaire carrière en werd hij achtervolgens 
vrijwilliger en officier. Hij was een goed teekenaar en schilderde portretten 
in olieverf, niet zonder verdienste. 

5. HENDRIK WILLEH: geboren 17 Jannarij 1813 te Brielle, overleden te Zut
phen in 1848. Van zijne geboorte af aan lijdende aan toevallen en van zijn 
achtste jaar gekrenkt in het verstand. 

ö. KARU J ACOB\J;; geboren 18 Januurij 1a14 te 's Hertogenbosch. Gereed 
voor de militaire akademie, toen deze in 1830 geschorst werd; daarop als 
volontair bij de artillerie in dienst getreden te 's Hertogenbollch, waar hij, ten 
gevolge der on~ezonde kazerne, aan kourtsen overleed den 17 September lS'H. 

7. CATHAIUNA; geboren tB Luik don 8 November 1816, woont thans, 1878, 
te Haarlem 
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»Het uitbreken der Belgiscbe revolutie maakte een einde 
»aan bet schoolgaan. Leuven, toen niet meer veilig, werd 
»door alle HoUandsche en Protestantsche familiën verlaten, 
»"lechts niet door bet gezin van STIELTJES, daar de toestand 
»van den vader geen vervoer toeliet. 

»Het gezin, ofschoon al de leden als warme Oranjeklanten 
»bekend stonden en ne jonge THOMAS soms in heftige uit
»drukkingt'ID tegen de Belgen zich lucht gaf, werd niet be
» moeijelijkt. 
~Na het overlijden van den vader, op 2 Septemher 1831, 

»stond niets meer het vertrek naar Holland in den weg, en 
»den 27 derzelfde maand werd het huis op de Predikheeren
»plaats te Leuven verlaten, de togt naar Breda aanvaard, en 
»gedeeltelijk met een rijtuig, gedeeltelijk met een kar, door 
»den jongen THOMAS grootendeels te voet, in twee dagen 
» volbragt.'· 

Te Breda, in 1830 in staat van beleg gesteld, was de oudste 
broeder, toen nog Ie luitenant bij de artillerie, toegevoegd 
als adjudant aan den opperbevelhebber, den generaal WILDE
MAN. Onder de leiding van dien broeder werd de opvoeding 
van den jongen STIELTJES voortgezet en ontving hij les van 
de heeren BEIJER en STROOTMAN. 

In 1884 bij het Bataillon veld-artillerie te Nijmegen als 
volontair in dienst getreden, volgde hij den cursus van den 
toenmaligen len luitenant der artillerie, thans gepensionneer
den generaal majoor P. H. VAN DER MEULEN. 

Die indiensttreding mag men volgens het militaire stam
boek als het begin van de militaire loopbaan beschouwen. *) 

") Volgens het extract uit het stamboek, aan het Departement vsn Oorlog, 
is de staat van dienst van T. J. STIELTJES de volgende: 

\I September 1834. In dienst getreden als kanonnier 2e klasse, vrijwilli
ger, dingende naar den rang van officier bij het Ie 
hataillon veld-artillerie. 

21 September 1885. Korporaal titulair. 
21 Mei 1836. Sergeant titulair. 
26 Mei 1839. Bij koninklijk besluit NO. 49 benoemd tot 2de luitenant 

bij het 4e bataillon artillerie Nationale Militie' 
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Hij trad de wereld in, toegerust met de karaktertrekken 
zijner ouders; van zijn vader de zucht tot trouwe pligtsbe
trachting met opoffering van eigen belang; van zijne moeder 
het stalen geheugen, den vluggen geest en het onwankelbare 
goed humeur, dat hem altijd, ook in de droevigste levensom
standigheden, kenmerkte. 

De uitgebreide kennis op allerlei gebied, waardoor STIELTJES 

toen reeds nitmuntte, had hij, zooals meest alle uitstekende 
menschen, door eigen oefening en lectuur verkregen. Wat. 
aan de opleiding bij het korps te Nijmegen ontbrak wist 
STIELTJES door studie en in den omgang met zijne oudere 
broeders aan te vullen, zodat hij reeds bij zijn kameradeu 
uit dien schooltijd bekend was als de bekwaamste en meest 
ontwikkelde van allen. Bij alles wat hij aanvatte raadpleegde 
hij liefst de oorspronkelijke schrijvers, en zoo gaf hij ook, 
wam' het historische onderwerpen gold, de voorkeur aan de 
geschriften der tijdgenooten. 

Hij las en onthield ontzaggelijk veel. Toen hij als 2eu lui
tenant der artillerie te Delft bij een scheikundigen cursus 
voor officieren als leerling gedetacheerd was, woonde zijne 
moeder in den Haag, en bezocht hij zijne familie daar dik
wijls, maar niet minder de Koninklijke bibliotheek, Waar 
hij uren lang vertoefde, en die hij meest met geleende boe
ken beladen verliet. 

Zijn geest behield, ondanks de vele lektuur, een prakti
schen zin. 

10 Maart 1 B41. Door reorganisatie is dit korps geworden het lste rege· 
ment artillerie. 

10 Mei 1845. Overgeplaatst bij het 3e regement artillerie 
10 MeI 1846. Overgeplaatst bij het korps pontonniers. 
20 April 1849. Uit de dienst ontslagen, bij koninklijk besluit van 20 

1849 Litta. DO. 
19 April 1860. Met wijziging van 's Konings beslnit van 20 April 

1849 La. D", te rekenen van gemeld tijdstip, alsnog 
een eervol ontslag uit de dienst verleend, bij Z. M. 
besluit van 19 April 1860, N0. 82. 

Feldtoqten In 18aet.. In de vesting Nijmegen, bij gelegenheid 
van den opstand in België. 
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In welke der veelvuldige betrekkingen, aan het wapen dre 
artillerie verbonden, hij ook geplaatst werd, altijd nam hij de 
hem opgedragen taak met den meesten ernst op, en rustte hij 
niet VOor dat hij het onderwerp, waarmede hij zich bezig 
hield, meester was. Zoo maakte hij zich te Luik en Maastricht, 
bij de vervaardiging van geweren gedetacheerd, zijne daarbij 
opgedane ervaring ten nutte tot het schrijven eener handlei
ding tot de kennis der draagbare wapenen, een geschrift 
waarmede hij zijn schrijversloopbaan opende, dat thans zijn 
waarde verloren hee: t, maar indertijd in handen was van 
allen, die zich met dit onderwerp hadden bezig te houden. 

Den 26 Mei 1839 tot 2e luitenant der artillerie benoemd 
zijnde, was hij vier jaar officier toen hij in lH43, op 24 ja
rigen leeftijd, onder den pseudoniem van »een oud soldaat" 

een werk in het licht gaf, dat de Nederlandsche militaire 
wereld verbaasd deed rondzien. Ik meen deze gebeurtenii'l 
niet beter aan de vergetelheid te kunnen ontrukken dan door 
over te nemen de beschrijving, die daarvan door zijne vroe
gere krijgsmakkers, de heeren L. MULDER en W. STARING op 
meesterlijke wijze is gegeven. 

»Het tegenwoordige geslacht," zeggen zij, »kan zich 
»moeijelijk een denkbeeld vormen van den lagen trap, waarop 
»zich de kennis van onze landsverdediging vijf en dertig 
»jaar geleden bevond. Enkele uitverkorenen ofdie zich uitver
»koren waanden, hadden een blik kunnen slaan achter den 
»heiligen siuijer, die de geheimen der landsdefensie voor de 
»profane massa verborgen hield; maar die massa, nagenoeg 
»alIe officieren van het leger daaronder begrepen, had er 
»nooit aangedacht, dat er iets dergelijks als een stelsel van 
»verdediging voor Nederland bestond; wie er over had wil
»len schrijven zou in de oogen van hen, die toenmaals het 
»militair gezag in handen hadden, niet veel beter dan een 
»landverrader geweest zijn. Zelfs aan de Militaire Akademie 
»was voor de toekomstige officieren die wetenschap zorgvul
»dig onder zeven zegelen verborgen, en werd van hooger
»hand aan de twee verlichte mannen, die toen die inrich
»ting bestuurden, gelast in dien geest te handelen, een geest 
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~welke in die dagen de uitstekende handleiding voor de ken
»nis der strategie, door den toenmaligen kapitein KNOOP 

»voor zijn leerlingen opgesteld, op den index deed plaatsen, 
»omdat daarin een vrij en onafhankelijk oordeel over de 
»waarde onzer vestingen en liniën werd uitgesproken. Te 
»midden van die kunstmatige duisternis verscheen plotseling 
»in 1843 als een glanzende ster aan den horizon een werk 
»van een onbekende onder deu titel van »Denkbeelden van 
»een oud soldaat over een zuiniger en doelmatiger zamen
»stelling van het Nederlandsche leger." 

»Zelden hceft een boek zooveel opgang bij zijn verschij
»ning gemaakt als dit j voor hen, die toen tot het jongere 
»geslacht behoorden, was het eene openbaring. Nog herin
»nere11 wij ons de agitatie, die het wekte bij de mannen van 
»het behoud en van de geheimzinnigheid, de agitatie van 
»een verstoord mierennest. En toch waren de openbare be
»strijders niet velen, want men voelde het als instinctmatig, 
»dat die oud-soldaat een geharnast strijder was, wiens rus
»ting weinig kwetsbare plekken aanbood j zijn denkbeelden 
»waren zoo klaar en afdoende, zijn berekeningen zoo nauw
»keurig, zijn betoogtrant zoo logisch, zijn critiek zoo scherp
»zinnig, dat p.r niet één zich krachtig genoeg gevoelde om 
»met gelijke wapenen tegen dien veteraan in het krijt te 
»treden. Daarbij kwam het geheimzinnige van dat gesloten 
»VlZler. Wie was die onbekende? 

»Hoeveel gissingen werden er in die dagen gemaakt; hoe
»veel namen werdeu er genoemd; tot in de hoogste kringen 
»van de militaire wereld zocht men de oplossing van dit 
»raadsel, waarvan het geheim slechts aan cnkele beproefde 
»vrienden was toevertrouwd en dat zeventien jaren lang on
»geschonden is gebleven. 

»Maar wat niemand toen vermoedde, is, dat dit geheim 
»den naam verborg van een jong vier en twintigjarig artil
»lerie.o:fficier, die in een kleine garnizoensstad den dagelijk
ltschen dienst met zijn jonge kameraden deelde en door nie
»mand bijzonder werd opgemerkt. Met dit werk heeft STIELTJES 

:t de breede reeks geopend van de geschriften over onze land-
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»defensie, die hij achtereenvolgens onder denzelfden pseudo
»niem in het licht gaf, en waarvan de verschijning telkens 
»époque maakte in de militaire litteratuur. 

»Het duurde dan ook niet lang of men begon in den on
»bekenden schrijver een autoriteit in zake onzer defensie te 
»begroeten. »Is Nederland nog te verdedigen?" is de titel 
»van het tweede groote werk, dat hij uitgaf en de beginse
»len, welke hij daarin ontwikkelde, zijn voor een groot ge
»deelte de grondslagen gewordeu, waarop later ons stelsel 
»van landsdefensie gevestigd werd. Dit geschrift zag in 
»1849 het licht, en wie STI~LTJES gekend hebben en den 
»geestigen humor, die hem onder alle levensomstandigheden 
» bijbleef, hebben weten te waardeeren, zullen het eenigszins 
»kunnen begrijpen, welke satirieke gevoelens hem moeten 
,. hebben bezield, toen in het volgende jaar de toenmalige 
»Minister van Oorlog aan den onbekenden schrijver dool' 
»tusschenkomst van den uitgever zijner werken advies vroeg 
»over een tal van punten, die met zijn ontwerpen tot her
»vorming van ons krijgswezen in verband stonden, weinig 
»denkende, dat hij zich tot iemand wendde, aan wien als 
»onwaardig om in de rijen van het leger te dienen, een 
»niet eervol ontslag uit den militairen stand was verleend. 
»Die adviezen werden gegeven en kort daarna ook onder de 
»oogen van het publiek gebracht in eene brochure, die onder 
»den titel van »Adviezen door den Minister van Oorlog ge
»» naagd aan een oud soldaat" in 1850 uitkwam." 

Ik heb de zoo even voorgelelen toespeling Û'p het olltsla~ 

onveranderd overgenomen, maar kan niet instemmen met de 
uitdrukking, dat STIELT1ES voor de betrekking onwaardig ge
acht was. Men had van zijn dienst en bekwaamheid niets 
dan goeds gehoord en spreekt in het ontslag ook alleen van 
weigering der eedsaflegging en het onvereenigbare dier han
delwijze met het karakter van officier en met het blijven in 
de dienst. Het ontslag was waarschijnlijk in het oog van 
den toenmaligen Minister van oorlog eene noodzakelijkheid, 
omdat snelle en stipte uitvoering van ieder bevel een eerste 
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pligt werd geacht van den krijgsman. Deze pligt had 
STIELTJES wel niet willen verzuimen, toeu hem gelast werd 
bij gelegenheid der troonsbestijging van den Koning in 1849 
den eed te hernieuwen, maar hij had toch de ongebruikelijke 
handeling gepleegd van eerst te vragen naar de beteekenis 
der voorgeschreven woorden. 

In het aanvankelijke formulier bij de troonsbestijging van 
WTLLEM 1 zwoer men »trouw aan den Koning." 

Na de abdicatie van dien vorst achtte men het noouig 
trouw te doen zweren aan WILLJ<:M lI, toen deze den troon 
besteeg. Door diens dood verviel deze eed en men kwam 
weder tot het oorspronkelijke formulier terug; »Trouw aan 
»den koning, gehoorzaamheid aan de wet, onderwerping aan 
»de krijgstucht." 

Er bestond verschil van gevoelen, ook in het leger, over de 
de beteekenis van het eerste lid des formuliers. 

STIELTJES had zich dientengevolge tot de Tweede kamer ge
wend nog vóór den last tot eedsaflegging te ontvangen, met 
verzoek mede te werken tot de vaststelling van een formulier, 
dat in verband zou staan met onze vernieuwde grondwettige 
instellingen. 1 lij verzocht aan zijn chef, in afwachting van 
eene daaruit voortvloeijende beslissing, uitstel, of wel de ver
klaring der beteekenis van den voorgeschreven vorm. 

Bedenken wij thans dat de zaak voorviel in den tijd van 
spanning, die op de revolutie van 24 Februarij 1848 gevolgd 
is, in een tijd van frÎ8sche ontwikkeling van een nieuw leven 
op staatkundig gebied in ons land tegenover het smeulen 
elders van elementen, die minder geleidelijke ontwikkeling 
beloofden, dan kunnen wij ons de botsing verklaren tusschen 
het vasthouden met jeugdigen moed aan eene overtuiging 
eenerzijds, en het bezorgd handhaven van het gezag aan den 
anderen kant. 

Het komt mij voor, dat STIELTJES geen regt of reden 
zou hebben gehad van zich te beklagen noch de Heer DE 

Roo van in l'i66 over »begaan onrecht" te spreken, *) 

*) Gids 1 b66, N°. 6. 
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indien het ontslag reed~ den 19 April 1849 eervol was ge
geven. 

De »ontslagen officier," zoo als hij zich noemde in de beide 
vlugschriften, die hij onder zijn naam uitgaf over deze zaak, 
verloor onder den tegenspoed den draad niet, dien hij Redert 
jaren afspon ten nutte van 's Lands verdediging, maar bleef 
onvermoeid doorwerken zonder luide van bitterheid te doen 
blijken over het ondervondene, zelfs niet in zijne bovenge
noemde adviesen aan den nieuwen Minister van oorlog, die 
nog binnen het jaar na het ontslag, den 5en Januarij 1850, 
de meening van den »ûud Soldaat" over eenige punten in
won. Hoe verleidelijk het moet geweest zijn het vizier toen 
te openen, hij bleef de anonymiteit bewaren. welligt uit een 
menschkundig besef, dat men beter zou blijven luisteren naar 
de raadgevingen van »een oud soldaat" dan naar die van 
den pas ontslagen jongen officier, en dat hij dns daarmede 
beter ingang bezorgde aan hetgeen hem ten belange van de 
verdediging ter harte ging, en hij van zijne overtuiging wilde 
overbrengen en inprenten. 

Hij bepaalde zich aan het slot van zijne »adviezen" slechts 
tot den raad aan den minister om den officieren alle vrees 
te benemen voor nadeelige gevolgen van eene openbare uiting 
hunner meening over onderwerpen van wetenschappelgken 
en militairen aard, eene vrees wier bestaan hem gebleken 
was, zooals hij door voorbeelden aanwees. 

Met geestdrift wijst STIELTJES, in zijne geschriften over de 
verdediging, op de mogelijkheid uit de geFchiedenis gebleken, 
van bij oordeelkundig gebruik van de hulpmiddelen, die het 
terrein ons aanbiedt,» betrekkelijk beter dan Rusland" een 
vijand gedurende vrij geruimen tijd te keeren, of wel, wat 
nog beter is, van een aanval af te honden. 

In alle bijlonderheden na te gaan het stelsel, waarnaar hij 
die middelen wenschte ingerigt te hebben, zou aan het levens
berigt eene te groote uitgebreidheid geven, en is ook beter 
toevertrouwd aan de pen van iemand in de krijgswetenschap
pen ervaren. 

In bet kort zij medegedeeld dat STIELTJES, sedert 1843, voor-
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stond: afschaffing van alle weelde bij het leger; betere orga
nisatie van militie en schutterij met localisering en daardoor 
mogelijke betere oefening; het behoud der plaatsvervanging 
en nummerverwisseling om daardoor het staande leger en de 
kaders te versterken; inkrimping en daardoor mogelijke ver
betering der ruiterij j de vermeerdering der artillerie met af. 
schaffing der rijdende artillerie; het gebruik maken van de 
eigenaardigheden van onzen bodem voor de verdediging j drij
vende batterijen, kanonneerbooten, torpedo's, inundatiën des
lJoods door oppompen van het water. 

Inzonderheid vormden de inundatiën vaak het onderwerp 
zijner beschouwing. 

Zoo werd de zoogenaamde Grebbelinie of lijn der Gel
dersche vallei reeds in zijn werk van 1849, ook op gezag 
van KRAIJENHOFF door hem veroordeeld, wegens het gebrek, dat 
zich aan water zou kunnen voordoen op het oogenblik, waarop 
de inundatie zou moeten gesteld worden. In zijn aan de 
onderwaterzettingen gewijd geschrift, van 1865, toonde hij 
de mogelijkheid van zoodanige mislukking uit de lage rivier
standen in verscheidene jaren van den laatsten tijd op nieuw 
aan, en gaf hij aan eene inrigting van de Yssellijn tot tijde
lijke keering van den vijand en aan eene zeer volkomene 
Utrechtsche linie om zich achter terug te trekken verre de 
voorkeur boven het besteden van groote kosten aan werken 
van de Grebbelinie. Toen later de Y ssellinie grootendeels 
werd losgelaten, won de Grebbelinie weder iets in belangrijk
heid, en kon een scheepvaartkanaal, de nieuwe Keulsche 
vaart, voor welker aanleg in die rigting hij sterk ijverde, 
aan het belang der inundatie de hand reiken. 

Over het gevaar dat door gebrekkige toevoerkanalen of 
sluizen de onderwatertetting, die onze kracht moet uitmaken, 
vooral in den zomer niet spoedig genoeg zou kunnen plaats 
grijpen, liet hij zich vaak met bezorgdheid uit. Hierbij 
voegde zich de vrees dat in den winter het bevroren inun
datiewater een gemakkelijken toegang zou verschaffen, indien 
de middelen tot verbrijzeling van het ijs niet waren bedacht. 
Hij achtte dit laatste geen onoplosbaar vraagstuk, maar he. 
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greep niet hoe een minister van oorlog lD Nederland slapen 
kon, voordat die vraag ,,'as opgelost. *) 

Hoe juist het inzigt was van STIELTJES, in zaken der 
verdediging, is onder anderen gebleken uit het verlaten 
van sommige vestingen, waartoe men de laatste jaren is o\'er
gegaan. Reeds in zijn werk van 1849 en in zijne adviezen 
aan den Minister in 1850 beval hij het verlaten aan van 
verse heidene sterkten, zooals Maastricht, Venlo. Breda en 
Bergen op Zoom, die in zijn oog meer schadelijk waren dan 
voordef'lig voor onze verdediging. 

Een twintigtal jaren is verstreken, bleven de ingezetenen 
in het keurslijf gekneld, en werden de spoorwegen met kost
bare werkf'n en gewrongen rigtingen bezwaard, eer men tot 
de opheffing besloot en zijn raad volgde. 

Ik l.al na het medegedeelde niet noodig hebben meer aan 
te voeren ten einde de verdiensten van STIELTJES op het ge
bied van '8 Lands verdediging te doen uitkomen. 

Meer dan ééne vereeniging van belangstellenden hoorde 
met aaudacht en ingellomeuheid zijne heldere vertoogen. 

IJ ij was geen eemijdig krijg!;lkundige, die alleen hart voor 
militaire belangen had, maar trachtte de 'belangen van han
del en scheepvaart met die van het krijgswezen in overeen
stemming'te brengen. 

Die een zeer beknopt overzigt wil verkrijgen van zijne 
meening over de verdedigbaarheid van N etlerland, leze het 
vlug geschreven artikel in de Gids vau 1871, No. 10, 

Tot het laatst van zijn leven, te midden van vele andere 
bezigheden, bleef hij werkzaam voor 's lands verdediging 
dool' het schrijven zijner ,Jlilitaire studien, waarvan het eerste 
stuk vóór zijn dood het licht zag, en het tweede stnk, of
schoon afgebroken, is uitgekomen door de zorg van den 
heer W. STARlNG. 

Na deze schets der ontwikkeling van STIELTJES op militair 

.) Gids 1871. N0. 10. 
J.u&BOEit I 87l!. 3 
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terrein, moet ik eenige 8tappen teruggaan in zijn leven, ten 
einde zijlle ontwikkeling als geleerde op ingenieur's ge bied 
van den aanvang af te volgen. 

Door de verwantschap, die bestaat tusschen de studiën 
voor artillerie en die voor ingenieur, vooral in de wiskun
stige vakken, valt het Jen officier van genoemd wapen niet 
moe~eliik het terrein van den ingenieur te betreden en op 
diens wetenschap zich te gaan toeleggen Nederland heeft 
meer bekwame ingenieurs bezeten uit de !,!:rlederen der artil
lerie afkomstig. STIELTJES, die aanvankelijk door zijn broe
der voor de genie hestemd was, had van de achtenswaardige 
leermeesters te Breda wiskunstige lessen genoten, die hem 
tot opvatting der ingenieurs studie zeker gemakkelük zullen 
hebben iu staat gesteld, toen hij daartoe werd aangezocht. 

De Luitenant der Artillerie, \VILLlm S'l'~RING, was van 
1848 tut 1845 belast geweest met opnemingen en ontwerpen 
van verbeterde afwatering in bet Zutphensche, en werd na 
den afloop van dit werk met een dergelijken arbeid voor de 
provincie Overiissel belast. Naauwelijks was hij hiermede 
begonnen toen Je Stateu van Overijssel ia 184G besloten de 
Commissie uit te breiden, ten einde spoediger tot afdoening 
te geraken. 

STARING werd gelllagtigd zich medehelpers te verschaffen, 
die hij, na eelle vergeefsche poging bij een Aspirant Inge
nieur van den Waterstaat hier te lande te hebben gedalill, 
in 8TIELT.fES vond. en overigens in twee pas van de Delftsche 
Akademie gekomen en voor de Indische dienst bestemde 
Aspirant- Ingenieurs, N IEUWENHUIJZEN en REIJ ERS, nu beiden 
ook overleden. 

STIELTJES, aan wien NIEUWENHUIJZJ<;N werd toegevot'gd, be
lastte zich met de opnemingen en ontwerpen voor Twenthe, 
verreweg het belangrijkste en meest ingewikkelde gedeelte 
van het werk. Het gedeelte van het eindrapport der Com
missie, »de Overijsselsche wateren' dat over de afwatering 
van Twellthe handelt, is ook genoegzaam geheel van zijn 
hand. Terwijl de twee vrienden met hun werk bezig waren, 
werden de oude ontwerIlen van kanalisatie tusschen Zwolle 
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en Twenthe door hen weder opgevat, en meenden zij niet 
te mogen verzwijgen, dat daarin veel was af te keuren en 
dat door ongewijzigde uitvoering daarvan de zaak voor goed 
bedorven zou worden. Toen zij in een klein geschrift: »De 
scheepvaart in Salland en Twenthe" die meening nader 
uiteengezet en daarbij de volgens hen uitvoerbare en aan te 
bevelen ontwerpen aangegeven hadden, werd het publiek in 
Ovel'ijseel wakker, de zaak nader besproken, en ten slotte aan 
STARING opgedragen de ontwerpen van hem en STIELTJES met den 
Arrondissements- Ingenieur van den Waterstaat L. VAN DE KAs
TEELE nader te onderzoeken en daarvan eene begrooting op te 
maken. STIEL'rJES nam een zeer werkzaam deel aan dezen ar 
beid en kwam onderandel'en het eerst op de gedachte van 
het horizontaal doorloopende kanaalpand tusschen Deventer 
en Daimsholte, waarmede op eenvoudige wijze tegelijkertijd 
in scheepvaart en andere belangen werd voorzien zonder de 
moeijelijkhedeu te ontmoeten, die de uitvoering van andere 
plannen in den weg hadden gestaan. 

In 1848 was de Commissie afgeloopen en keerden de twee 
officieren in hunne garnizoenen terug; STARING bij het Ie 
Regement Artillerie te Maastricht, en STIELTJES bij de Pon
tonniers te Zutphen, waal' hij inwoonde bij zijn familie, be
staande uit zijne moeder, oudsten broeder, G. J. STIELTJES 
toen kapitein bij de Pontonniers, twee zusters en den steeds 
gemoedelijken broeder HENDRIK. 

Spoedig na zijn ontslag uit de militaire dienst mogt hij 
zich verheugen in eene betrekking, waarin hij zich als In· 
genieur verder kon ontwikkelen. Toen namelijk in 1850 de 
Overijsselsche kanaalmaatschappij hare taak aanvaardde, be
noemde zij den Ingenieur van den Waterstaat L. VAN DE 
KASTEELE t.ot Ingenieur Directeur en STIELTJES tot Ingewljur. 

Beiden togen terstond aan het werk, en verzekerden door 
aanbestedingen al spoedig den aanvang del' uitvoering VIUl 

de werkzaamheden. Zij deden een reis naar Frankrijk tot 
bezigtiging van de daar gebouwde beweegbare stuwen, van 
welk onderzoek een belangrijk verslag in de werken van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs is opgenomen. 

3* 
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Aan de voeding der kanaalpanden moest namelijk worden 
te hulp gekomen door het water van de Vecht en van het 
riviertje de Regge kunstmatig op te stuwen. STIELTJES had 
tot taak gekregE'n op drie punten tot dat einde stuwen te 
bouwen: op de Regge te Hankate, op de Vecht te Ane en 
te Haandrik. 

Deze drie stuwen, door eenvoudigheid en weinige kost
baarheid merkwaardig, getuigden van de vindingrijkheid des 
ontwerpers, die zich niet had bepaald tot eene slaafsche na
volging van hetgeen hij in .l!'rankrijk had ge7.ien. 

De ziekte en het overlijden van VAN DE KASTEELE maakten 
dat STIELTJES na 1854 alleen bleef staan voor de uitvoering 
der kanaaJwerken, waaraan hij zich tot aan de voltooijing 
bleef toewijden. 

Aan zijne ijverige medewerking, zoowel aan de aanvanke
lijke terreinopnemingen met STARING als aan de latere uit
voering, had Overijssel voor een groot deel te dAnken de 
uitbreiding van hare waterwegen met nagenoeg 100 kilo
meters; zijnde het scheepvaartkanaal van Almelo over Daarle 
door Daimsholte naar Zwolle, dat van DaImsholte over Raalte 
naar Deventer, benevens het verbin.dingskanaal van Daarle 
door de Bergentheimsche veenen naar de Vecht boven Grams
bergen. 

Waar STIELTJES zich begaf op eenig gebied van de inge
nieurs-wetenschap, deed hij dit met zooveel toewijding, dat 
bij in het onderwerp geheel te huis was, wanneer hij zich 
geroepen gevoelde er zijn meening over uit te drukken. De 
waterloopkunde, toegepast op de Nederlandsche rivieren, schijnt 
1.ijne voorliefde te hebben bezeten. 

Spoedig udat hij uit de Militaire dienst in April 1849 
ontslagen was, in November 1850, kwam van zijne hand het 
eerste stuk in het licht van de Nederlandsche hoofdrinieren 
en de plannen tot hare verbetering in populairen toon be
schreven. 

In Augustus 1851 volgde het tweedè stuk. 
Meende STIELTJES in zijn werk: »Is Nederlalld nog te 

verdedigen ?" te moeten klagen over de onkunde der Neder· 
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landers in krijgszaken ; met zijn werk over de Nederlandsche 
hoof,lri vieren heeft hij, en waarschijnlijk niet zonder vrucht, 
getracht zijne landgenooten kundig te maken in eene zaak, 
waaromtrent onweteuheid, althans in Nederland, niet be
hoort te bestaan. De Nederlander, »wiens lot," zoo als 
de rivier-commissie van 182 i zegt, »wel altijd zal blij
»ven te wurstelen met de rivieren en met de zee," vindt in 
het werk van STIELTJES niet alleen eene duidelijke verklaring 
der beteekenis vaD namen omtrent den rivierloop in gebruik, 
maar ook eene uitvoerige beschrijving van de Nederlandsche 
hoofdrivieren en eene beschouwing van de onderscheidene plan
nen tot verbeteriuj.{, doorvlochten met de hem eigene kritische 
opmerkingen, waar dwaalbegrippen vielen te bestrijden. Het 
pleit ontegenzeggelijk voor zijn goed inzigt dat hij met 
warmte toejuichte de destijds door de inspecteurs van den 
Waterstaat, FERRA.~D en VAN DER KUN, voorgedragen sluiting 
van het kanaal van St. Andries en vorming van de 
Nieuwe Merwede. Daarvan is het eerste werk geheel en 
het andere reeds groutendeels tot stand gekomen met het 
goede gevolg, da.t men er zich van voorstelde, en dat men 
voorzegd had tegenover tal van bestrijders. 

Dat bij de behandeling van een zoo rijk onderwerp, dat 
van becijfering zamenhangt en waarover in heldere hoofden 
soms uiteenloopende zienswijzen ontsproten, eene behandeling, 
die volgens schrijvers eigene verklaring eenigzins vlugtig 
moest zijn, welligt feilen insloopen, is te begrijpen. 

Het wfll'k mag echter hoog worden gewaardeerd, al heeft 
hij nog kort voor zijn dood, zooals de heer VAN GENDT mede
deelt *) gewaarschuwd »daaraan niet te veel te hecltteu, daar 
»veel van het werk aanhaling is uit andere werken, eu hij 
»zich nog slechts een paar jaar met waterloopkunde bezig 
»hield toen hii het schreef." 

Zijne verdere werken en besprekingen hebben trouwens 
doen blijken, dat in de kennis van onze rivieren op geil::hied. 
kundig gebied en van de waterloopkunde in het algemeen, 

.) Weekblad: .de Opmerker" van 6 Julij 1878. 
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Sl'IELTJJ<;S niet is blijven stilsta1n na de uitgaaf van de Ne
derland8che hoofdrivieren. 

Ten einde niet in wijdloopige beschouwingen te treden, 
waartoe eene inzage van de hierachter gevoegde opgaaf al
ligt zon kunnen verleiden, bepaal ik mij tot eene herinne
ring aan de belangrijke voordragt in onze vergadering van 
30 October 1869 over Proefnemingen op Mt gebied der 
waterloopkund e. 

In eene vergelijking van de uitkomsten, medegedeeld in 
twee ongeveer in uenzelfden tijd uitgekomen werken, het 
eene in Frankrijk van DARCI en BAZIN, het andere in Amerika 
van HUMPHREYS en ABBOT, vond hij aanleiding tot toepassing 
op N ederlandsche toestanden en tevens tot aanprijzing van 
onderzoekingen, waaraan Nederland nog behoefte heeft. 

De werkzaamheden tot bezorging van waterwegen aan 
Overijssel bragten hem tot aanwijzing van meer gemeenschaps. 
wegen, voor die streek en in het algemeen voor Nederland 
voordeelig, zoo wel water- als landwegen, en ook hij nam een 
levendig deel *) aan het wakker schudden der Nederlandsche 
natie, die, ongeveer 20 ja.ar geleden, nog niet in het bezit 
was van voldoende spoorwegverbindingen. 

Toen België, den l sten Mei 1859, het 256te jubilé vierde 
van de wet, waarbij tot den aanleg van staats~poorwègen be
sloten werd, waardoor dat land spoedig in een net van 
spoorwegen zich had mogen verheugen, kibbelde men hier 
nog over de vraag of spoorwegen uit '8 Lands kas zouden 
worden aangelegd van Rijkswege, of wel door particulieren 
met ondersteuning in den vorm van rente-garantie of op andere 
wijze, doch ook uit 's Lands kas, en bestond er weinig een
stemmigheid over de rigtingen, in welke spoorwegen door N e
derland zouden moeten loopen. 

Ofschoon STIELTJES als tegenstander, zooals hij zich ook 
later nog deed kennen, van aanleg der spoorwegen van 
Staatswege, waarschijnlijk de einduitkomst anders bad ge-

*, ,Spcol'lcPgetl in Ner..'er.'Dlld" door J, d. L. (JEAN DE LOOVAIN) 1858. 
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wenscht, heeft hij met anderen in den lande, door ijverig 
aansporen to,h ongetwijfeld tot het aanvatten van het werk 
eeu nuttigeu stoot gegeven. 

Toen in 185G en 1857 pogingen geuaa!l werden ter tegemoet
koming aan het groote volksbelang, door verleening van con· 
cessiën, waren de geko:t.eu spoorwegrigtingen zoo weinig in 
het belang van de steden laugs den Yssel, dat van die zijde 
met kracht werd gearbeid aan llliddelen tot wijziging van de 
plannen. Als lid van den Gemeenteraad van Zwolle trad 
ook STIELTJE:; op in de comiM's, benoemd door de steden 
Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen, om langs 
den Y ssd een spoorwegtracé te beramen, en was hij met de 
uitvoering van het technisch gedeelte der zaak belast. 

Middelerwijl hield hij door v iugschriften de aan<lacht ge. 
vestigd op rigtingen, die z. i. beter waren dan die, welke van 
regeringswege werden voorgedragen, en betoonde hij zich een 
niet zacht geneesheer, als hij met zijne vlugge en ironische 
pen een vernietigende kritiek uitoefende. »Publiez votre 
»pensée, ce n 'est pas un droit, c' est un devoir," waren de 
woorden, die hij van zijn geliefkoosden schrijver P. L. eou
IUER eens als motto koos, woorden, die, zijn geheele leven 
door, hem tot uiting zijner meening schijnen geprikkeld te 
hebben. 

Hij had de voldoening, dat in het net van Staatsspoorwe
gen, dat in 1860 ten slotte werd vastgesteld, de thans uit
gevoerde lijn langs dell Yssel, met overbrugging te Zutphen, 
werç. opgenomen, eene lijn, die door het commité op zijn 
raad was aangenomen als meest in het belang der Y ssel
steden, en ook op het kaartje van het in 1858 onder de 
letters J. d. L. (JEAN DE LOUVAIN) uitgekomen werkje van 
zijn hand »8poorwegen- in Nederland" staat aangeduid. 

De regering echter had, zeide hij later in 1875, *) die 
rigting niet moeten volgen, die hij van zijn toenmalig stand
punt aanbeval, maa.r den linker Ysseloevel' moeten honden in 

*) Het voor en tegen van 'Verschillende spool'wegriehtingen tusschcn 
Arnhem en Nijmeg0n, 1875, blz. 8. 
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het belang der verdediging, en had dit te eerder kunnen 
doen, omdat in 1860 de bouw van de bl'ug tusschen Zwolle 
en Hattum ,oor den Oentraalspoorweg verzekerd was, 

Of dit laatste wel geheel juist is moet ik betwijfelen op 
grond van hetgeen in de verslagen der openbare werken 
over 1860 en 1861 voorkom t. Is het juist, dan heeft STIELTJES 

hier, naar mijn gevoelen, aan zijn kritisch vernuft een te 
vrijen teugel gelaten. 

lIet jaar 1860 was voor STIELTJES belangrijk. 
Het vond hem bij den l'anvang in volle bestrii liog van 

een aangeboden wet t.ot verleenillg van concessie voor spoor
wegen, in het noorden en zuiden van het Hijk, met garantie 
van rente. 

Het doel der bestrijding was nu niet meer de rigting 
langs den Y s~el, want daarin werd aan het verlangen der 
Y sselRteden, genoegen gegeven, maar de bruggen in de 
Zuiderlijnen. 

Hij wenschte namelijk de verbindingslijn van het noorden 
met het zuiden te bepalen tot eene van Utrecht naar's Bosch, 
waarvoor slechts overbrugging te Kuilenburg, lbmmel en 
nabij 's Bosch noodig was. 

Zijn »Laatste schot" als oud artillerist, op den dag der 
discusl!!ie in de Eerste kamer, gevoegd bij zijne vorige ver
toogen, is waarschijnlijk niet zonder invloed geweest. De 
wet werd op den 8eten Februarij 1860 met 20 tegen 17 stem
men door de Eerste kamer verworpen. 

Toen hem, korten tijd daarna in hetzelfde jaar, bij de aan
bieding der candidatuur vaD lid der Tweede kamer door de 
kiesvereeniging »de Grondwet" te AmsteJdam, naar zijne mee
ning omtrent eenige punten vanmaatschappelijken aard 
werd gevraagd, achtte hij het oogenblik gekomen om het 
gel:eim, dat 17 jaar lang ongeschonden was bewaard door den 
uitgever 7ijner werken en door een paar vrienden, aan wie 
hij het had toevertrouwd, op te beffen, en zich bekend te maken 
als de »Oud Soldaat," ten einde naar den inhoud van de onder 
dat Pseudoniem geschreven werken te kunnen verwijzen. 
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Den 5dcu Maart werd hij te Amsterdam tot kandidaat ge
steld voor lid van de Tweede Kamer. 

Men heeft er een grief van gemaakt tegen STIELTJES, dat 
hij zich weinige dagen vóór de verkiezing terug trok, en 
daardoor aan de tegenpartij de overwinning bezorgde. lIet 
spoedig op deze handeling volg(>n van het Koninklijk besluit 
van 19 April, waarbij het ontslag van 1849 als~og .eervol" 
werd verleend, en van de benoeming van 11 Jun ij van het
zeltde jaar tot adviseur voor technische zaken bij het De· 
partement van KoioOlëll, deed verband onderstellen tusschell 
het een en het ander; te meer daar de candidatuur te Am
sterdam van den ontslagen 2den Luitenant, aan het pas op
getreden ministerie als een vijandige daad kon toeschijnen, 
zooals zij (Jok wel'kelijk moet zijn beschouwd en afgekeurd. 

,\ msterdam haak te toen meer naar het N ooruzeekanaal dan 
naar een net van Staatsspoorwegen, waarvoor het Ministerie 
VAN HALL-HEEMSTRA was opgetreden, en zag in STIELTJES een 
bekwaam voorvechter voor hare kanaalbeJangen. Oe misslag, 
die op politiek gebied door STIELTJES toen zou begaan zijn, 
ofschoon nimmer openlijk besproken of toegelicht, schijnt de 
liberalen een poos tot onverschilligheid te ltebben gestemd, 
ten aanzien van den man, die hunne partij in de hoofdstad 
had teleurgesteld; het werd daarom door den Heer DE Roo 
VAN ALDERWERELT nog in 1866 wenschelijk geacht, ofschoon 
hij persoonlijk STIELTJES weinig of niet kende, een grondig 
onderzoek in te stellen, en zich daarbij niet door mondelinge 
med.edeelingen !Uaar door schriftelijke bescheiden te laten 
voorlichten. 

Het bleek hem dat de zamenvalling bloot toevallig' was 
geweest, dat· de Minister DE CASEMBROOT, die ook in het 
voorafgaande Ministerie zitting had gehad, reeds lang voor
dat er eenige kwestie was van de candidatuur, het in 1849 
aangedaan »onregt" wilde herstellen, en dat de Minister 
RocHussEN eerst ua afloop van de verkiezingen de eer8te ope
ningen. omtrent de zending naar Indië had gedaan, 

De Heer DE Roo, betreurende dat &rIELT1ES in overwegin
gen, waarin hij niet kon deelen, grond had gevonden tot 
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het bedanken voor het ('erst aangenomen candidaatschap, 
eindigde het betoog met de verklaring, dat naar zijne over
tuiging de handeling te goeder trouwen naar het beste 
weten had plaats gehad, wodst niemand regt heeft STIEL
TJES daarover hard te vallen. De tegenwoordige Minister van 
Oorlog zal zeker zelfvoldoening hebben gesmaakt van zijne 
openbare uiting dier meening, nog bij het leven van STIP;LTJES, 
en van zijn ernstig onderzoek, waardoor hij terug werd ge
bragt van de vrees, die hem een oogenblik had bekropen, 
dat wederom ecne groote reputatie was verloren gegaan, dat 
ook op STIELTJES toepa.'I8elljk kon z:pn het referein van BÉ
RANGER'S lied: 

»Encore une étoile qui file, 
,Qui file, file et di8paraît." *) 

De Heer GOUDSMIT, die over de;:e zaak zeer uitvoerig schrijft, 
komt tot hek elfde besluit, ofschoon hij niet verheelt, dat 
THoRBECKE het in een particulier schrijven aan STIELTJI<;S af
keurde, dat deze voor pressie gezwicht was, en bovendien 
hem aanmaande zich openlijk te verantwoorden; waartoe 
echter bij STIELTJliS geen roeping bestond. 

Den 291lten Mei stelde ook Zwolle hem candidaat voor lid 
der Tweede kamer, doch mogt in zijne benoeming niet slagen, 
daar bij h('rstemming de fleer MIJ.tm, met eene meerderheid 
van elf stemmen op de 744, de overwinning behaalde. 

Den llden Junij werd hem bij Koninklijk besluit tegelûk 
met zijne benoeming tot Adviseur voor technische zaken bij 
het 'Departement van Koloniën, eene zending opgedragen 
naar Nederlandsch Indië tot het doen van een onderzoek 
omtrent de bestaande middelen van vervoer op Java, en het 
voorstellen van al hetgeen tot verbetering daarvan noodig 
was, 1D verband met ingeleverde ontwerpen en voorstel1en 
tot den aanleg eu de exploitatie van Spoorwegen op dat 
eiland. 

0) Gids van 1866, Na. û. 
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De Heer RoCHUSSEN was toen Minister van Koloniën. 
In het laatst van 1860 ging STIELTJES met zijne echtge

noote en twee zijner kinderen naar Java, waar hij in het 
begin van Februarij 1861 aankwam. Hij was vergezeld en 
werd later nog gevolgd door technisch personeel, dat uit 
Nederland te zijner beschikking was gesteld j welk personeel 
werd uitgebreid door andere technische Rijksambtenaren, die 
in Indit; aan hem werden toegevoegd. VaD de Nederlandsche 
technici, die hem in zijne moeijelijke taak ter zijde stonden, 
noemt hij in zijne geschriften met lof o. a. de Heeren N. H. 
HENUT en J. G. VAN GENDT JR. 

In Je door hen opgesteLde levensberigten vindt men over 
de werkzaamheid van STIELTJES in Indië vele bijzonderheden. 

Hij vestigde zich te Salatiga zoo wel om de tijdroovellde 
pligtplegingen te ontgaan aan grootere plaatsen verbonden, 
als ook omdat de plaats zicb door hare hooge ligging en 
daaraan verbonden betrekkelijke koelte voor arbeid aanbeval. 

Dat het aan arbeid, de schering en inslag van zijn leVfm, 
ook in Indië niet heeft ontbroken zal ieder begrijpen. 

Men hebbe slechts na te gaan voor welk belangrijk vraag
stuk hij gesteld was, in een voor hem geheel vreemd land, 
waarvan toen nog niet de noodige bruikbare deugdelijke 
kaarten waren vervaardigd, waar de opnemingen in een af
mattend klimaat door bergketenen, bosschen en rivieren be
moeilijkt werden, en eene hem geheel onbekende taal ge
sproken werd en daartegenover te stellen den schat van bij
zonderhelen en bouwstoffen voor ontwerpen door hem ver
gaard, toen hij te naauwernood twee jaren was werkzaam 
geweest. 

Eene inzage van de »Gegevens omtrent de zaak der spoor· 
»wegen op Java" en van het »Ovel·zigt van hetgeen met de 
:tspoorwegen op Midden-Java is voorgevallen" doet den man 
in zijne volle bedrijvigheid aanschouwen. 

Hij was bijna altijd op reis, en vond toch tijd tot het aan· 
teekenen van de belangrijke gegevens, die hij vert.amelde 
zoowel aangaande opbrengst, wijze van cultuur, handel- en 
landbouwbeweging, bevolking, enz. als aangaande terrein-
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hoogten, die hij ook zelf met del] aneroïde barometer voor
loopig bepaalde, waterafvoer der rivieren, bouwmaterialen, in 
een woord aangaande alles wat men voor de beoordeelillg 
van de mogelijkheid van aanleg en van de levensvatbaarheid 
van spoorwegen en ook van kanalen l.lOodig had te weten. 

»Niet eene rivier of beekje," zegt de Heer VAN GENDT, 
:miet een bergketen of bergtop, niet een baai of ankerplaats, 
»waarvan hij den naam, de ligging en waarde niet kende, en 
»zijne ondergeschikten, verspreid over geheel Java, zagen 
»vaak tot hunne verwondering dat hun chef, die zelf de beo 
»teekenis der woorden niet begreep, hUll namen noemde van 
»bergtoppen en rivieren in hunne nabijheid, die zij niet 
» kenden." 

Rust gunde hij zich niet. Slechts twee malen deed hij het 
gedwongen j de eerste keer toen hij, bij eene verkenning, den 
27sten Julij 1862, wet zijn paard stortte. en zijn schouder 
gekneusd werd j de andere keer na het breken van het regter 
sleuteibeen, op 4 Februarij 1863, door den val van een kwaad 
paard. 

De vrucht van zijn ijverig onderzoek is bevat in een door 
hem op 6 November 1862 uitgebragt »Voorloopig verslag 
»over verbeterde vervoermiddelen op Java", dat, wet de bij. 
lagen, van belsngrijken om vang is. 

Aan dit verslag waren reeds andere rapporten vooraf gegaan, 
inzonderheid betrekking hebbende op de rigting, die moest 
gegeven worden aan den spoorweg van Samarallg naar 
Djokjokarta, waarvoor gedurende zijn onderzoek in 1861 
concessie was aangevraagd door de Heere~ POOLMAN, FRASER 
en Kor.. 

In het voorloopig rapport, van November 1862, prijst 
STIELTJES onder de verbeteringen der gemeenschapswegen 
slechts eene Leperkte lengte van spoorwegen aan, namelijk 
eene lijn van Batavia naar Buitellzorg lUet eene vertakking 
naar de vlakte va.n Bandong, en eene lijn. van Samsrang 
over Bawen, Salatiga nasr Djokjo en Solo. 

Eenige vedengingen zouden later in overweging kunnen 
genomen worden. Paarden banen , kanalen en bevaarbaar-
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making van nVleren zouden in verhouding tot de vermoe
deltjke opbrengst den eersten tijd op Java als meer rente
gevend te beschouwen zijn dan aanleg van meer spoorwegen 
dan de genoemde. 

Voor den zoo even genoemden spool"Weg van Samarang 
naar de Vorsten landen had hij, zoowel uit een technisch als 
uit een productief en militair oogpunt, gekozen en opgeno
men eene rigting over Oenarang, Merak, Matti, A.mbarawa, 
Salatiga en Boijolali. 

Deze rigting, die van het nooraen naar het zuiden Java dwars 
doorsnijdt, draagt in de vele geschriften den naam van wes
telijke berglijll. 

De lijn, waarvoor concessie was aangevraagd, die met een 
omweg over Poerwodadi en Solo zou hebben geloopen, werd 
in tegenstelling van de zoo even genoemde, de vlaktelijn ge
heeten, voornamelijk omdat zii de lage streek langs de kust 
beoosten Samarang zou volgen tot Poerwodadi, en ook van 
daar ~erder dool' laag tencin zou loopen naar Soerakarta. 

De bestrijding van laatstgenoemde rigting door STIELTJES 
was zoo gegrond, dat men zeer spoedig tot eene wijziging 
overging, waardoor de lijn zou loopen over Tempoeran met 
loslating van Poerwodadi. STIELTJES deed toen opmerken dat 
deze gewijzigde rigting, indien zij werd getraceerd op eene 
door hem aangeduide wijze, zoodat de uitvoering mogelijk 
was, den naam van vlaktelijn niet, mogt blijven dragen, 
lllBar eene oostelijke berglijn was, die bij de door hem 
voorgestelde westelijke berglijn in vele opzigten moest achter
staan. 

Hij mogt echter zijn pleidooi voor de door hem gekozen 
rigting niet winnen. Het zien loslaten van een ontwerp, 
waarvoor men veel moeite en hoofdbrel,en heeft over gehad, 
en waarvan men op goede gronden het verkiesselijke kan 
aantoonen bo.ven het minder bestudeerde ontwerp, dat er voor 
in de plaats wordt gesteld, is voor een ingenieur een bittere 
gewaarwording. 

Bij STIELTJ-KS bestond daarbij nog het vermoeden, dat de 
weinige ondersteuning. die zijn ontwerp ten deel viel, was 
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toe te schrijven aan vooringenomenheid van den Gouverneur
Generaal tegen hem. 

Toen hij bovendien ontdekte, dat de voorloopige concessie 
voor de oosteliJke lijn reeds was gegeven nog vóór dat hij 
over de aangebragte wijzigingen de uitkumst zijner opne
mingen had medegedeeld, en bespeurde, dat de rapporten, 
die in de Tweede kamer der Staten Generaal van hem wer
den medegedeeld, door uitlatingen en door wijzigingen, niet 
meer met de oorspronkelijke en ook niet met de werkelijk
heid overeenkwamen, beging hij eene daad, die hem even 
kwalijk werd afgenomen als in 1849 t.ijn verzoek om uitstel; 
bij wendde zich tot de Tweede kamer met het verzoek om
trent de gevraagde bekrachtiging der voorloopige ooncessie 
geene beslissing te nemen dan na grondig onderzoek van de 
plannen, bestekken en begrootingen, waarop vermoedelijk de 
concessie gegrond was, en van zijne rapporten van Decem- . 
ber 1862 en April 1863. Dit adres was gedagteekend Ba
tavia 29 April 1863, en kwam den 16den Junij van dat jaar 
in de Tweede kamer. 

De 20ste Junij is de dagteekening van het daarop gevolgde 
ontslag van SrmLTJES als adviseur bij het Departement van 
Koloniën. Hij ontving de officieele tijding te Samarang den 
19den Augustus j op welken dag het ontslag tevens inging. 

Is op zijne wijze van handelen in deze zaak de aanmer
king te maken, dat hij. beter gedaan had den Minister in te 
lichten, in stede van te trachten bij de Staten Generaal een 
wantrouwen tegen de voordragt van den Minister op te 
wekken j als verklaring van zijne handel wijze strekke, dat 
het karakter van STIELTJES niet toeliet iets ten halve te doen. 

De Minister zou de eenmaal gedane voordragt niet ligt meer 
terugtrekken, en evenmin gemakkelijk kunnen besluiten tot 
het vervangen van cijfers en mededeelingen, die de voor
dragt aannemelijk maakten; door andere die ~ouden moeten 
dienen tot het voortrekken van eene andere rigting dan de 
geconcessioneerde. Er was dus meer kans op een uitkomst, 
die hij in 's Lands belang achtte, indi{lll hij de waarschuwing 
tot de 'l'weede kamer rigtte. 
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Welligt zweefde hem daarbij voor den geest de invloed, 
die ;'ijne geschriften een vorige maal in die rigting gebleken 
hadden te bezitten. Met geestdrift beáeld voor het treffen 
van het doel, waarmede in geen geval zijn persoonlijk be
lan~ zou worden bevorderd, was zijn gedachte: fais ce que 
tu dois, advienlle que pourra. 

De kamer nam evenwel den 25sten .Junij 1863 het wets
voorstel met groote meerderheid aan. Het ontslag van 
13TIELTJES schijnt haar toen nog niet bekend te zijn geweest. 

Den 11 den December van dat jaar wijdde zij een merkwaardig 
debat aan het niet eervolle van (ht ontslag, waarbij ook 
belangrijke beschouwingen over het regt van petitie van 
ambtenaren werden gewisseld. 

»Aan den dijk te worden gejaagd," zeide de afgevaardigde 
GROEN VAN PINSTERER, l> voor een misslag in deu vorm, voor 
»eene miskenning der ambtelijke hierarchie, dit althans had 
»de »Oud soldaat" niet verdiend. ' 

De ambtelooze toestand, waarin STIELTJES plotseling gebragt 
was, uit het rustelooze leven, hen am hem lust of kracht tot 
werken niet. Afgesneden van alle aanraking met zijn werk
kring in Indië, wodat zelfs voor het uitbrengen van het 
eindrapport over zijne zending geene gelegenheid bestond, 
bleef hij niettemin, toen hij in Nederland was teruggekeerd, 
met nadruk de handelingen bestrijden, die er toe hadden 
bijgedragen, hem in het ongelijk te stellen. 

Hij vestigde zich aanvankelijk te Maastricht en kort daarna 
te Delft. 

In 1849 droeg hij het leed alleen; thans zou een lief 
gezin, dat den tegenspoed hielp dragen el' onder geleden 
hebben. had niet STIELTJES den onwankelbaren moed bezeten, 
die hern in alle levensomstandigheden bijbleef, en was zijn 
naam op technisch gebied niet met eer bekend geworden. 

Met zijn voortbrengenden geest altijd werkzaam, ontbrak het 
hem niet aan aanzoeken tot verleening van raad als inge
nieur over onderwerpen van allerlei aard. Zijn groote bele
zenheid en kennis gaven aan zijne adviezen flene bijzondere 
degelijkheid. Geen wonder dat men die van vele zijden kwam 
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inwinnen. Ook uit het buitenland werd hem, door het 
kanaal-comité der steden llusum, Schleswig en Eckernfórde, 
een onderzoek naar eene verbinding van de Noordzee met 
de Oostzee opgedragen, waartoe hij eene reis derwaarts deed, 
en waarover een ~ Denkschrift" van zijne hand in 1866 het 
licht 7.ag. 

Te zamell met de heeren J. F. W. 00NRAD en L. A. 
l{EUYENS beraamde hij op aanzoek van Rijnland de middelen 
tot verbetering van den waterstaat van dat Hoogheemraad
schap, waaraan wij de belangrijke verslagen van 1868 en 
1871 onder den titel van »Het verzekeren van een vasten 
»boezemstand aan Rijnland" te danken hebben. 

Om niet in te groote uitvoerigheid te vallen, veroorloof 
ik mij verder te verwijzen naar de hierachter gevoegde lijst 
van zijne geschriften en besprekingen op technisch gebied. 

Een werk alleen, waaraan zijn naam meer en meer verbon
den is geworden, naarmate het nader tot verwezenlijking 
scheen te komen, zij niet voorbijgegaan zonder eene her
denking ; ik bedoel het plan tot droogmaking van het 
Zuidelijk gedeelte der Zuiderzee. • 

De Minister van Staat J. J. ROCHUSSJ!:N vestigde in 1865 
de aandacht van de Nederlandsche maatschappij voor Grond
crediet op het in 1849 door den heer B. P. G. VAN DIGGE

LEN, toen nog Ingenieur van den Waterstaat, geopperd denk
beeld eener droogmaking van de Zuiderzee *). 

De maatschappij onderwierp deze zaak aan de overweging 
van den Hoofd-Ingenieur van den Water.taat J. A. BEYE

RINCK, en na over diens advies, dat tot grondslag had be
perking van de in te dijken oppervlakte, ten einde den 
Y ssel er buiten te doen blijven. de meening van STIELTJES 
te hebben ingewonnen, droeg zij genoemden Hoofd-Ingenieur 
het maken van een avant projet op. 

Aan STIELT1ES werd inmiddels opgedragen : 

*) De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerzee, hare bedijking 
en droogmaking, beschouwd door B. P. G. VAN DIGGELt:N. Zwolle bij W. E. 
J. 'fJ!::~I'lK WILLlI'lK 184\1. 
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een onderzoek iu te stellen van den bodem van het in te 
dijken gedeelte uit een geologisch en landbouwkundig oogpunt, 
en eene topografische opneming te doen van de Zuid- en 
Zuidoostkllst van het in te dijken gedeelte 

Het avant-projet *) van den heer J. A. BEYERDWK, toen 
Inspecteur van den Watentaat, zag in 1866 het licht. 

11 et voorherigt behelst een woord van waardeering del' 
bekwaamheid van 8TII<JLTH,S; een w00rd dat op gelijke lijn 
mag gesteld worden met de raadpleging van den jeugdigen 
:.Oud soldaat" zestien JaRr vroeger door den Minister van 
Oorlog. 

De in het vak van droogmaken grijs geworden J. A. 
BEUJRINCK, de ondel'vindingrijke Ingenieur van de droogge
maakte Zuidplas en Haarlemmermeer, verklaart er prijs op 
te Atellen dat zijn out ,\ erp »over het algt'meen hoogst gun
»stig beoordeeld is geworden door den met lof bekenden 
»Ingenieur STIELTJES, uun wiens scherpen techuischen blik 
»het onderworpen was gewurden." 

Eene loftuiting, die te beschouwen is als eene welgemeende 
hulde gebragt door de praktijk aan de theorie. 

Ik wil u niet v.ermoeijen met eene mede:leeling der ge
schiedenis van het groote plan, dat vele ph asen doorloopen 
heeft, door meer dan eeue Staats-commissie werd beoordeeld 
en na allerlei wijzigingen eindelijk tot eene voldoende rijp· 
heid kwam, om het onderwerp te worden van een wetsont
werp tot onderneming van het werk np rijkskosten, door 
het vorig ministerie ingediend en door het tegenwoordige 
bij zijn optreden ingetrokken. 

STIELTJES was de man, die der maatschappij van grond
erediet in deze zaak met raad, rapporten en berekeningen 
voortdurend ter zijde stond, ook nog toen het uitzigt, dat 
de zaak in handen dier maatschappij zou komen, door het 
ingediende wetsontwerp was verminderd. 

* ) Proeve van een ontwerp tot af;llliten, indijken, droogmaken en in ('uI· 
tUtU. brengen van een ge<1eelte der Zuiderzee; 's Rage, Gebr. J. & H. VAN 

LANGENHUYSEN. lS66. 

JAAIlBOIo:K 1878 4 
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Jn vergaderingen onzer afdeeling kwam de zaak twee 
malen te berde. De eerste maal bij het behandelen der door 
den Mini~ter gedane vraag naar den vermoedelijken invloed 
der droogmakerij op den gelondheidstoestand in en bii de 
bedijking. STIELTJES beijverde zich toen om door c\jfers, ge
trokken uit Provinciale archieven, licht bij te dragen. 

De tweede maal bij gelegenheid van de vrees, door ons 
geacht medelid IL\.RTING geuit, aangaande voldoèude digtheid 
van den dijk en den bodem er onder. 

De ten gevolge Van deze vrees benoemde commissie uit 
de Akademie, belast met het door STIELTJES voorgestelde on
derzoek naar de mate, waarin water onder verschillende druk· 
hoogten door zandmassa's van verschillende zamellstelling en 
breedte stroomt, staat thans zonder STa:LTH;s, die er het meest 

. werkzame lid van beloofde te zullen ziin. 
In 1872 werd HTIELTJES door de Rotterdamsche Handels

vereeniging tot techni-:ch adviseur benoemd, waardoor hij 
zijne laatste levensjaren te Hotterdalll heeft doorgebragt. De 
verschillende werken op Fijeuoord, waarvan de uitvoering 
door de Vereeniging aan STIELTJES werd toevertrouwd, ont
wierp hij met inachtneming van hetgeen h~j aan groote 
havens ook in het buitenland als mee~t doeltreffend had 
leereIl kennen. Hij slaagde in de uitvoering dezer werken 
op den weeken bodem van F!ienoord zeer gelukkig, hetgeen 
te meer opmerking verdient, omdat,. na den aanle.j der Over
ijsselsche kanalen, hij niet in de praktijk was werkzaam geweest. 

Tijdens zijn verblijf te Rotterdam werd naar zijn plan een 
groot gevaar afgewend voor het verkeer langs de Boompjes 
cn voor den toegang naar Fijenoord, die door de inrigting 
der toen in aanbouw zijnde stadsbrug met groote belemme
ring bedreigd werden Het vooruit brengen van den kaai
muur rivierwaarts bij de brug en weglating van een ont· 
worpen brugpijler waren zijn hoofddenkbeeld, dat door het 
bestuur der Handelsvereeniging, bij brief van 8 September 
1876, aan den Gemeenteraad werd in overweging gegeven, 
en door dezen werd verkozen boven drie andere voor het
t:elfde doel van gemeentewege beraamde plannen. 
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SflELTJES, die Lij al zij 11 \\ erk toch voor alles tijd had, 
was ook bereid en aangevangen mede te arbeiden aan de 
uitgaaf nm verscheidene werken, waarvan h~j echter de vol
tooijing niet mogt beleven. 

N a deze schets van het leven van 8TlJ<;LTJES als ingenieur, 
blijft mij nog over met een woord te herinneren aan bewij
zen van vertrollwen en waardeering, die hem in het open
baar zijn te beurt gevallen. 

Na de mislukte kandidatuur, waarvan ik reeds melding 
maakte, werd hij in 1866 te Zwolle tot lid der Tweede 
kamer gekozen en behield hii zitting tot December 1867. 

Van 18G9 tot aan zijn dood was hij afgevaardigde voor 
Amsterdam. 

De in vloed van zijn helder en zelfstandig betoog was in 
de Volksvertegenwoordiging even groot als overal elders, waar 
hij optrad om te verduilleliiken, te verdedigen of te bestrij
den. Eeu ieder, leek of deskundige, begreep wat hij voor
droeg. »Z1jne welsprekendheid," ~egt Mr. GouDs~nT, »was 
» van een eigenaardig gehalte; hij sleepte niet weg maar 
»overtuigde; hij versmaadd~, p!ke oratorische figuur, maar gaf 
een bondig, duidelijk, logisch advies." 

Zijne levensgeschieuenis doet begr~j j;en, dat hij zich in de 
Kamer over het algemeen scha.arde aan de zijde der liberalen, 
doch tevens dat hij te veel hechtte aaa vrijheid en zelfstan
digheid in denken en handelen dan dat hij slaafs zich zou 
hebben aangesloten aan de partij, wier sympathiën hij deelde. 

Zijne adviezen werden op hoogen prijs gesteld, en meer 
dan een lid del' Kamer maakte in zaken van militair en 
technisch belang zijne stem afhankelijk van die van STIEL

TJES. Menige nota V<111 zijn hand, bij de kamerverslagen. toonde 
dat hij dezen post van vertrouwen niet als eene sinecure 
beschol1wde, en gaf blijk van zijne onvermoeide werkzaam
h eid ook in deze betrekking. 

Eene benoeming, van weteuscbappeliik"ll, doch niet miuder 
eervollen aard, viel hem met het lill maatschap der natuur
kundige afdeeling van onze Akademie in 1868 ten deel. 

4* 
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Wie van ons in de gelegenlleid is geweest tot die benoe
ming mede te werken, heeft overvloedige reJcn gehad zich 
te verhengen over den daarmede aan de Akademie toege
voegden luister, 

De Leidsche Universiteit eindelijk, verhief hem in 1874, 
bij gelegenheid van haar 300-jarig jubilé, tot Doctor honoris 
causa in de wis- en natuurkunde. 

De mededeelingen, waarmede ik heb getracht een overzigt 
te geven van het openbare leven van 8TII>L'l'JES en van zijn 
arbeid, hebben onwillekeurig gl'ooter omvang aangenomen 
dan ik mij vooraf had voorgesteld, ell toch is nog veel on
vermeld gebieven. 

Tusschen die mededeelingeIl in vond ik geene geschikte plaats 
voor het vermelden van eene der uelangrijkste gebeurtenissen 
in 's menschen leven. 

STIELTJES trad in het huwelijk in 1851 met Mejufvrouw 
ELWINE HEDWIG HEIJM, geboren te f::luhl bij Erfurt, dochter 
van den Controleur del' geweerfabricatie te Maasti'icbt. 

Van de ZllVell kinderen, drie jongelIs en vier lnciRjes, uit 
dat huwelijk gesproten, overleden ecne dochter 21 November 
1863 en een zoon 27 December 186,3. Nog in leven zijn 
drie dochters, ANXA, MARIE en CATHARINA en twee zoons, 
z\jnde .K IJ. STII'LTJES, Civiel-IngeJlieur, en T. J, f::lTlÉLTJES JR., 
Observat.or aan de Sterrewacht te Leiden, 

STIELTH:S was de vreugd vau het gezin, in welks kring hij 
gaarne vertoefde, al vorderden zij 11 arbeid en reizen veel af
wezigheid. 

In den huisselijken kring vergat bij arbeÏll en zorgen, en 
wekte hij op door z~jn gezellig en degelijk onderhoud, door 
zijne groote belezenheid, zijn bewonderingswaardig geheugen, 
zijne optimist;sche levensbeschouwing en onverstoorbaar goed 
humeur. 

Ofschoon zelf geen beoefenaar van muziek en schoone 
kunsten, W;IS hij er een hartstogtelijk liefhebber van. Bij 
vond ontspanning in het I1l1nhoo1'en van goede muziek en in 
bezigtiging vun eCll i'chiluerüen-kabinet, wunneer hij daartoe 
een verloren oogenblik beschikbaar had. 
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Ik waag het niet de verslagenheid te schetsen van het 
ge~in. toen op den Zondagavond van 23 Junij 1878 plotse
ling en geheel onverwacht de geliefde echtgenoot en voor
beeldig vader vvor altijd aan den huisselijken kring werd ont
nomen. Zonder da:~rol'er in bijwnderiléden in te dringen 
kan men het treffende va.n den slag YOor de achterbliivenden 
gevoelen bij de overweging, dat niets een zoo spoedig schei
den had aangekondigd. Men kon aan de werkelijkheid niet 
geloven. 

Hoe zijne vrienden hem betreurden, bleek uit de warme 
bewoordingen, waarin aan zijn trouwen toewijding werd 
herinnerd in openbare bladen, spoedig na zijn verscheiden. 

Dat hij bemind was door hen, die onder zijne leiding zoo 
hier als op Ja.va waren werkzaam geweest, bewijzen de hal'
telijke uitdrukkingen, die wij in de levensschetsen van den 
overledene door de Heeren GOUOSMIT, HENKh'T en YAN GE~DT 
vinden ontboezemd. . 

Als Oll strijd roemen zg zijne onuitputtelijke hulpvaar
digheid, zijne vriendelijkheid en eenvoud. 

Welke achting hem werd toegedragen door hen, die met 
hem in maatschappelijke of andere verhoudingen hadden ge
staan, leerde de ernstige, weemoedige hulde aan zijn welbe
steed leven, geb ragt bij zijn graf, door de Heeren JOOST V.A.N 

VOLLENHOVE, THEN BERGH, MEES en KNOOP, toen hij den 
26sten Junij, te midden eener talrijke schare van belangstel. 
lenden en vrienden, werd ter aarde besteld. 

De heer DES A:~{QRIE VAN DER HOEVEN ving na de opening 
der zitting van de 'l'weede kamer der Staten Generaal, op 

'Maandag 24 Junij, zijne redevoering aan met deze woorden: 
»Het is niet dan met den diepsten schroom, het is niet dan 

»met huivering, dat ik heden het woord ga voeren na het 
Hernemen van de treurige, de ontzettende tijding, die ons 
»werd medegedeeld bij het binnentreden ue:ter vergaderzaal. 
»Ons hoog verdienstelijk medelid, een sieraad dezer kamer, 
»een sieraad van zijn land, de heer SrrEL1'JES, is niet meer 1 

»Ik zal geene ijdele poging wagen om als lofreden~ar op 

'" 
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»te treden. De smart en de droefheid, die op u aller gelaat 
»te lezen staan, spreken zijn besten lof. 

»0nze vriend, ouze beroemde landgenoot STH~LTJES i'J niet 
»meer. Maar hij zal leven als een der braafste en bemin
»nelijkste menschen· in de nagedachtenis zijner vrienden, bij 
Hal leven als een der verdienstel~jkste staatshurgers in de 
»nagedachtenis van zijn volk, dat zoo groote verplichtingen 
»aan hem heeft. " 

De blijken van bijval, die na deze weeklagt den spreker 
ten deel vielen, bewezell dat er een woord uit het hart tot 
het hart gesproken was. 

Met schroom en huivering heb ook ik de taak aanvaard 
en trachten te volbrengen. Ik heb UJij vuornamelijk ten 
doel gesteld het weteJlschappelijke leveu van STIELTJES in 
deze vergadering op den voorgrond te doen treden. Wat 
mij bij dien arbeid voortdurend tl'O~' waren de ontzaggelijke 
werkzaamheid, het groote voortbrengend vermogen en çle 
aandrift tot uiting, die in hem ontwikkeld waren. 

Te midden van de stormtn des levens bleef hij voort
werkell en voortbrengen. 

Niets scheen bem in zijn arbeid te kunnen storen. 
Moest eene hem waardige kernachtige zinspreuk aan zijn 

naam worden gehecht, ik zou daarvoor geene betere weten 
te kiezen dan die uit het wapen van den grooten MARNIX : 

»REPOS AILLEURS." 
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WE[~KEN, VERHANDELINGEN EN MEDEDEELTNGE~ VAN 
Dr. T. J, STIEL'l'JES. 

OVER. 's LANDS VERDEDIGING. 

Onder den naam van »Een oud soldaat." 

Denkbeelden over een zuinigtlr en doelmatiger zamen
stelling van het Nederlandsche leger. Nijmegen bij J. F. 
'fHIEM~j 1843. 

Nadere ontwikkeling van die denkheelden. Niimegen bij 
J. 1<'. THIBME, 184~~. 

Is Nederland nog te verdedigen? Toestemmend beantwoord 
dOOf »Ben ou I siJldaat." Nijmegen bij J. F. THIEME, 1849. 

Adviezen door Z. Ex. den Millister van Oorlog gevraagd 
'aan »Een oud Soldaat' over eenige punten rakèl,de '8 lands 
verdedigingsostelsel. Niimegen bij J. F. THIEl!E, 1850. 

Hoe is Nederland te verdedigen? Nijmegen bij J. F. 
'fRIEME, 1855. 

Nederland en Rusland. Arnhem bij J. F. THIEME, 1855. 
De spoopwegen beschouwd uit het oogpunt van verdediging. 

Brief aan den Minister van Oorlog. Arnhem bij J. F. THIEME, 
1859. 

,,",,' Onder andere namen. 

De Nieuwe Militaire Spectator. Onder redactie van: »Eenige 
oud-militairen." Eerste jaargang 1846, Tweede jaargang 
1847. 

Leger en plo.atsvervanging door VAN DER SNUIF, Loteling. 
Nymegen hij J. F. THIEME 1849. 

Onder zijn eigen naam. 

Proeve eener handleiding over de draagbare wapenen; 2 
deelen met platen. 'sRage 1846-] 847. 
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Hoe een Nederlandsch Ministerie over eeden denkt. Zllt
fen 1849. 

Hoe de heer STORM VAS 's GR.\VESA!\DE over eeden denkt. 
Zutfen, 1849. 

De noodzakelijkheid Vlln de slooping der vestingwerken van 
Nijmegen· na.der aangetoond. 's Hage, bij Gebr. VAN L!N{H;~
HUIJSEN, 1868. 

De verdedigbaarheid van Nederland. Gid'! 1870. N°. 10. 
Militaire Studiën. Rotterdam bij W. A KRAMERS en ZOON. 

OP HET GEBIED VAN INGENIEURS WETENSCHAP. 

Onder den naam van »Een oud Soldaat." 

De Nederlandsche hoofdrivieren en hare verbetering; 2 
deelen Dlet tabellen en kaarten. Nijmegen bij J. F. 'fJlIEM". 
1850 en 1851. 

Beschouwingen ovp-r land- en waterwegen, met kaart· 
Arnhem bij J. }i~. THIEME, 1859. 

Onder de letters N. T. L. 

Over eenigc finantieele gevolgen, die de uitv?ering der 
ontworpen 3poorwegen hebben kan, door N. T. L. (Ex-red
der door bezuiniging). Arnhem bij J. F. 'fHIEME. 1859. 

Onder de letters J. d. L. 

Spoorwegen lD Nederland, met eene kaart. Arnhem bij 
D. A. 'fHIEME; 1858. 

Onder zijn eigen naam met WILLÈM STARING. 

De scheepvaart in Salland en Twenthe. Zwolle bij W. E. 
J. TJEENK WILLINK, 1847 • 

. De Overijsselsche wateren. Zwolle bij W. E. J. 'l'JEENK 
WILLINK, 1848. 

De Rijn-We1.ervaart Zwolle btj W. E. J. TJEENK WIL
LINK, 1850. 
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In vereenigilllJ met anderen. 

Verslagen over een kanaal van Ahnelo naar de Eems. 1851. 
Verslag van eene reis naar Frankrijk tot het onderzoeken 

van beweegbare stuwen, te zamen met L. V.~N DJ<; KASTEELE' 
Verhandelingen van het Kon. lnst. van Ingenieurs; 1852-1853. 

lIet ver ,ekeren van een vasten boezem~tand aan R1jnland, 
te zamel1 met J. F. W. UONltAD en L A. REUVJ<;:,\S. Alkmaar, 
hij HhRMS. COSTER en ZOON 1868. 

Plan tot reiniging en reillhouding van den bodem en de 
wateren van Amsterdam, met \V. A. FROGER J. STROOTMAN, 
MICIIAELlS en ZENETTl. Amsterdam j ~tad8clrukkerü 18ï3. 

On de)' zijn eigen nUUI/L 

De sterkte van gegoten ijzer. Notulen Kon Instit. van 
Ingenieurs. 1854-1855. 

Snippelings overlaat N otulcn Kon Instit. van T ngenieurs. 
1855-1856. 

De Overijsselsche waterwegen. Zwolle i bij W. 'Eo J. TJEENK 

WILLlNK, ] 8:;5. 
Ooncept·voorstel aan de Raden del' gemeenten Arnhem. 

Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen. Zwolle 1857. 
Verl'lag aan den Raad en aan de Kamers van Koophandel 

en :Fabrieken der gemeente Zwolle, van de spoorweg-com
missie uit die beide ligchamen. Zwolle 1858. 

(Beide voorgaande verslagen zij n grootendeels door S. 
opgesteld.) 

Verslag aan de Gemeenteraden van Arnhem, Zutphen, 
Deventer, Olst, Wijhe, Zwolle en .KaOlpen, over den uitslag 
der opmetingen voor spoorwegen i met eenige opmerkingen 
over het verband tusschen land- en waterwpgen in oostelijk 
Nederland. Zwolle, W. E. J. TJEENK WILLINK, 1858. 

Eenige beschouwingen over spoorwegen. Zwolle; bij W. E. 
J. 'Ü.\!JENK WILLINK, 1859. 
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De brochure over spoorwegen van den Heer v A..~ SOEST. 

(Overgedrukt uit de Pro\'. Overijsselsche en Zwolsche Courant 
n". 1858 eu eenige volgeude nummers). Met een naschliit. 
Zwolle (de Erven J. J. TYL) lt:ü9. 

BesdlOl1willgeu over sjloorweghruggen in Neclerland, met 
platen, Zwolle 1800. VV. E. J. 1'JEENK VVILLLNK. 

Naschrift tnt de bescuou \Vingen over spoürwegbruggen. 
Zwolle bij vVo E. J. 'l'JE~;~K WILLI:"K, 1860. 

Aanleg van ~pooflvegell eu waterwegen op Java. Notulen 
Kon. rust. van Ingenieurs. 1863-1864, hl. 93. 

Gegevens omtreut de zaak der "poorwegeu op Java. 's Gra
venhage bÜ Gtbr. \'A5 L\~Gt;:\iIIUYSK.'!. 1861. 

Overzigt vuu llet:;eeu met de ~pool'\vegen op iVlidden-J,lva 
is voorgevallen. 's Gravenhage; bij Gebr. YA~ LA.",'I;GENHUYSEN, 

1868. 
Spoorweg 8amarang-Vorstenlauden. Notulen Kou. lust. 

van Ingenieurs. 1864-186::>, bI. 120. 
Onderwaterzettingen en bepaaldelijk die der Grebbelinie. 

'sGravpnhuge 11:$65. 
Kanaal van Apeldoorn uaar Dieren. Notulen Kon. lnst. 

van Ingenieurs. 1865-1860, bI. 11. 
Lateraal kanaal langs den Yssel. Notulen Kon. lnst. van 

Ingenieurs. 1865-1860. bl. 43 
IJeukschrift üher eineu kunal znr verbiuding del' Nord

und Ost~ee. (lijn Bckernfiirde--Sleeswijk-Husum) met lmart. 
's Hage 1866. 

Kanalisatie-planuen tot verbilldilJ~ van de Noord. en Oost
zee tloor Sleeswijk-Holstein. Notulen Kon. lnst. van Inge
nieurs. 1805-1 Sû6. bI. 76. 

De centrifère, voorgesleid goedkoop vervoermiJdel op ,rava. 
Wrijving van wielen op wegen en bij assen. Notulen Kon. 
Inst. van Ingenieurs 1865-18tiG. bI. 174. 

Invloed van de afdamming der Ooster Schelde. Notulen 
Kon. Inst. van Ingenieurs. I8 fj6-1867, bI. 223. 

FOl'mulen van DARCY en B. ... ZIN voor (;e beweging van 
water door open kanalen. Notulen Kon. lnst. van Iugenieurs. 
l866-1867. blz. 259 . 

• 
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Proefnemingen (lP hei W'lJinl ,ler waterloopkunde. Voor
edragen 30 Oct. 1869. Verslagen en mededeelingen der 

Kon. Akademie mn wetenschappen, afd. Natuurkunde; '1860, 
deel IV, 2e stuk, bI. t28. 

Verldaring van een waargenomen ven:chijnsel bii hereke
ning van waterafvoer. Notulen Kon. bst. van Ingenieurs, 
18ö7-·18i~8; blo 76. 

Merkwaardige "tu wen en andere werken voor de water
verbinding van den Rijn met Parijs. Notulen Kon. lnst. van 
Ingenieurs. 1868-]86\); bI. 78. 

Verslagen en adviezen ingediend aan de N ederlandsche 
i\1aatschappij van grond crediet, betreffende het plan tot 
droogmaking van een gedeelte der Zuiderzee. Verzameling 
van officieele bescheiden uitgegeven door genoemde maat
schappij; 's Hage, bij gebr. VA:> LANGENHUYSEN 1868. Open 
brief van de Illaatschappij tot droogmaking van het Zuide· 
lijk gedeelte der Zuiderzee aan de leden der 2de kamer van 
de t\taten·Generaal. Amsterdam; YAN BONGA & Co. 1877. 

Ameland. Gids No.Ivan 1869. 
vVater,erdeeling tusschen de hoofdrivieren van Nederland. 

Notulen van het Kon. lust. van Ingenieur~. 1871-1872, bI. 72. 
Wijze van berekening van waterhezwaar in polders. Ver

slagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetens. 
afd. Natuurkunde 187:1. blz. 3:36. 

HENDRIK Ru SE en de door hem gebouwde vestÏngrnuren. 
Notulen, Kon. lust. van Ingenieurs 1873-1874. bI. 39. 

'Wijze van meting voor spoorweg-aanleg op Java door 
hem geleid. Notulen, Kon. lnst. van Ingenieurs 1873-1874 
bI. 5G. 

Toestand van den Haarlemmermeerpolder in den droogen 
zomer van 1868. Verslagen en mededeelillgen Kon. Akademie 
van Wetenschappen, afd. Natuurkunde. 1874. bI. 309. 

Normaal of smal spoor op Java. Notulen, Kon. lnst. van 
ingenieurs. 1875-1876, bI. 17. 

Het vóór en tegen van verschillende spoorwegrichtingen 
tusschen Arnhem en Nijmegen. Rotterdam,. bij W. A. KRA

MERS & Zn. 1875. 
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Werken op Fijenoord. Notulen Kon. lnst. van Ingenieurs 
1876--1877. blz. 3. 

Indijkingen en droogmakerijen, ook der Zuiderzee. Gids 
van November 1876. 

Til nemen proeven om de mate te bepalen, waarin water 
onder verschillende drukhoogten, door zandmfbSsa's van ver
schillende zamenstelling en breedte stroomt. Verslagen en 
Mededeelingen Koninkl. Akademie van Wetenscbappen afd. 
Natuurkunde, 1878, blz. 211. 

BEGONNEN WERKEN. 

in vereeniging met anderen. 

De werken der Rotterdamsche Handelsvereeniging op 
Feijenoord, met den Ingenieur A. W. MEES. (De Ie afleve
ring met 10 platen over kaaimuren, ziet het licht). 1876. 

Waterbouwkunde met N. H. HENKET, E. STEUERWALD, .J. 
VAN DER TOORN E.'i C. M. SCHOLS. (Eene aflevering, bewerkt 
door N. H. RENKET, ziet het licht). 

Kaart van Nederland, in kleurendruk, op de schaal vau 
1 à 100000, door M. H. A. J. VAN MEURS, in 28 bladen met 
ophelderende brochure van T. J. STIELTlES bij ieder blad. 
(Hiervan is een blad verschene.n doch nog geene brochure). 


