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Theoloog, godsdienstgeschiedenis-pionier en groot man van de Remonstrantse
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Personalia
Geboren: 16 december 1830 te Leiden
Zoon van: Cornelis Tiele en Maria Jacoba van Kampen
Gehuwd met: (1) Johanna Maria Henriette Backer op 13 oktober 1853 te Amsterdam
(2) Antoinette Sophia Rychaver op 28 augustus 1890 te Haastrecht
Overleden: 11 januari 1902 te Leiden
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Samenvatting
Cornelis Petrus Tiele wordt in 1830 in Leiden geboren. Hij verliest zijn ouders al op
jonge leeftijd. Na in zijn geboorteplaats op een bijzondere school en het gymnasium
gezeten te hebben, studeert Tiele tussen 1848 en 1853 theologie in Amsterdam, eerst
aan het Athenaeum Illustre, daarna aan het Seminarie van de Remonstrantse
Broederschap, een kerkgenootschap dat de drie V’s (vrijheid, verdraagzaamheid en
verbroedering) hoog in het vaandel heeft staan.
Na bijna twintig jaar predikant geweest te zijn, drie jaar in Moordrecht en ruim
zestien jaar in Rotterdam), wordt hij in 1873 benoemd tot kerkelijk hoogleraar in
Leiden. Op dat moment verhuist ook het Remonstrants Seminarie van Amsterdam
naar Leiden.
Ook in 1873 krijgt hij van de Leidse universiteit
een eredoctoraat in de theologie. Vier jaar later wordt
hij gewoon hoogleraar godsdienstgeschiedenis, een
leerstoel die speciaal voor hem wordt ingesteld. Tiele
geniet internationale bekendheid. Hij wordt geroemd
om zijn geestdrift, werklust en grote kennis van de
klassieke en Oosterse talen en van de religies.
Tiele ontvangt eredoctoraten van de universiteiten
van Bologna, Dublin en Edingburgh. Samen met
Abraham Kuenen en Jan Hendrik Scholten sticht hij
de moderne richting van de Hollandse School.
Tiele is redacteur van het Theologisch Tijdschrift.
Na zijn emeritaat in 1901 blijft hij verbonden aan het
Remonstrants Seminarie. In 1902 overlijdt hij, 71 jaar
Portret van professor Tiele
oud.
.

Volledige versie
Jeugd en opleiding
Cornelis Petrus Tiele wordt op 16 december 1830 in Leiden geboren als zoon van
Cornelis Tiele (1794-1847) en Maria Jacoba van Kampen (1809-1846). Hij verliest zijn
ouders al op jonge leeftijd en is met 16 jaar wees. Zijn moeder, afkomstig uit een
geletterd Leids geslacht, overlijdt in het kraambed op 12 januari 1846 en hij verliest
zijn vader, een uit Rotterdam afkomstige boekdrukker en boekhandelaar, op 3
augustus 1847.

Geboorteakte

Tiele krijgt zijn opleiding in Leiden op de bijzondere school van de heer Nieuwveen en
gaat vervolgens naar het Stedelijk Gymnasium. Ondanks dat zijn ouders zijn
overleden, is de financiële positie kennelijk zo goed dat hij kan gaan studeren. Hij doet
van 1848 tot 1853 theologie in Amsterdam, eerst aan het Athenaeum Illustre, de
voorloper van de Universiteit van Amsterdam, en vervolgens aan het Seminarie van
de Remonstrantse Broederschap. Een van zijn medestudenten op het Seminarie is
zijn vriend De Genestet (1829-1861), ook theoloog en later dichter. Na diens overlijden
verzorgt Tiele de uitgave van de verzamelde poëzie van De Genestet, voorafgegaan
door een lange inleiding.
Tiele heeft ook zelf literair talent. Hij schrijft onder het pseudoniem van Dr. Pronius
de roman Augustus Borneman en de zijnen. Tiele sluit zijn studie af met een scriptie
over het evangelie van Johannes. Hij zal zijn hele leven een aanhanger blijven van de
remonstrantse beginselen: vrijheid, verdraagzaamheid en verbroedering.

Predikant en bestudering van godsdiensten (1853-1872)
Direct na zijn promotie wordt Tiele predikant bij de remonstrantse gemeente in
Moordrecht. Daar toont hij zich een voorvechter van de moderne theologie. Daarvan
getuigen verschillende prekenbundels van zijn hand en zijn optreden als redacteur van
het eerste moderne kerkelijke orgaan in Nederland, De teekenen des tijds. In deze
jaren verschuift Tiele’s wetenschappelijke interesse van het Nieuwe Testament naar
de godsdienstgeschiedenis.
In 1856 verruilt hij Moordrecht voor Rotterdam. Tijdens zijn ruim zestienjarig verblijf
in Rotterdam verdiept Tiele zich in de geschiedenis van allerlei godsdiensten, met
name de antieke godsdiensten uit Perzië en Mesopotamië, en publiceert hierover in
onder de titels Het onderwijs in de godsdienstgeschiedenis aan de Leidsche
Hoogeschool (1860), De godsdienst van Zarathustra bij de oud-Perzische volken
(1864), Theologie en godsdienstwetenschap (1866), Vergelijkende geschiedenis der
Egyptische en Mesopotamische godsdiensten (1869). Hij wordt de Nederlandse
pionier van de godsdienstwetenschappen genoemd.
Hij is van mening dat men geen theoloog in de ware zin des woord is, als men geen
andere godsdiensten kent dan de Christelijke. Zijn talenkennis, hij beheerst niet allen
de klassieke talen, maar ook het Sanskriet en Arabisch, komt daarbij goed van pas.
Het wezen van de godsdienst moet volgens Tiele op basis van alle historische
godsdiensten zijn gebaseerd. Dit denkbeeld vindt internationaal erkenning.
Tiele is ook van mening dat de theologie net zo min recht op de naam ‘wetenschap’
als het Habsburgse keizerrijk aanspraak kan maken op de naam ‘staat’.
"Heele en halve koninkrijken, vorstendommen, hertogdommen, een brok van Duitschland, een brok van Polen, een brok van Italië, Bohemen, Hongarije, en dat alles
aange-vuld met een drie miljoen Russen, anderhalf miljoen Serviërs en Illyriërs, een
miljoen Karynthiërs, en eenige Bulgaren en Kroaten, ziedaar wat men den
Oostenrijkschen keizerstaat gelieft te noemen. Een stuk filologie, een stuk van de
godsdiensthistorie, een stuk wijsbegeerte, een stuk van de theorie der
welsprekendheid, een stuk zielkunde, een stuk van de theorie der kunst, met nog het
een en ander bovendien, ziedaar de theologie. In den ouden tijd was men met zulke
staten en met zulke wetenschappen niet verlegen. Maar sedert het: l'État c'est moi
een weinig in onbruik geraakt is, en het geloof in de onfeilbaarheid van pausen,
godgeleerden, apostelen en evangelisten, of, wat op hetzelfde neêrkomt, het geloof in
een bovennatuurlijke (niet bovenzinnelijke) openbaring zeer verzwakt en althans
belangrijk gewijzigd is, begint men het onbestaanbare te gevoelen van een staat, die
geen andere eenheid heeft dan zijn vorst, van een wetenschap, wier deelen niet door
innerlijke verwantschap samen-hingen, maar eenvoudig door een vreemd belang, dat
van een kerkgenootschap, werden bijeengehouden".
Tiele's voorstel de gehele theologie om te vormen tot godsdienstwetenschap en de
zuivere filologie enerzijds en vakken als polemiek, apologetiek en dogmatiek anderzijds uit de eigenlijke theologische faculteit te doen verdwijnen roept de nodige
weerstand op - zelfs binnen de moderne Leidse theologische faculteit. Tiele ziet zich
genoodzaakt zijn standpunt te verduidelijken in een volgend artikel, dat hij publiceert in
het net opgerichte Theologisch Tijdschrift.

Hoogleraar
In 1873 wordt hij benoemd tot kerkelijk hoogleraar in Leiden, waarbij ook het
Remonstrants Seminarium van Amsterdam naar Leiden verhuist. Deze verplaatsing
brengt het kwijnende Seminarie weer tot leven. Op 13 februari 1873 aanvaardt Tiele
dit professoraat met de oratie De plaats van de godsdiensten der natuurvolken in de
godsdienstgeschiedenis.
Tiele kan het bij deze gelegenheid niet nalaten erop te wijzen, dat hij nu op de plek
staat, waar eens Simon Episcopius (1583-1643) had gestaan, dezelfde Episcopius die
gedwongen werd de Leidse universiteit te verlaten na de veroordeling van de
Remonstranten door de Synode van Dordt (1618-1619). Vanzelfsprekend prijst Tiele
de tolerantie van de huidige curatoren van de Leidse universiteit. "Eenheid in het
noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde": deze leus prijkt niet alleen op
het remonstrantse kerkgebouw in Rotterdam, maar ook in Tiele's huis.
Vele Leidenaren horen hem op 3 oktober 1874 bij het derde eeuwfeest van Leidens
Ontzet in de Pieterskerk een feestrede houden met onder zijn gehoor koning Willem
III. Tevens houdt op 28 oktober 1884 in de Stadsgehoorzaal de gedenkrede bij het
200 jarig bestaan van het Remonstrants Seminarium.
In 1876 voltooit Tiele zijn boek Geschiedenis van de godsdiensten tot aan de
heerschappij der wereldgodsdiensten, dat in verschillende talen is uitgegeven (in het
Engels, het Frans, het Duits, het Zweeds, het Deens en het Russisch). Sommige van
deze vertalingen worden zelfs herdrukt.
Het is aan Tiele te danken dat bij de nieuwe wet op het hoger onderwijs (1876) de
algemene godsdienstwetenschappen een plaats krijgt in het universitaire onderwijs.
In 1877 aanvaardt Tiele een tweede ordinariaat: hij wordt naast kerkelijk hoogleraar
ook hoogleraar in de geschiedenis van de godsdiensten aan de Leidse universiteit.
Met deze benoeming krijgt de godsdienstwetenschap officieel erkenning en wordt
deze discipline met de theologie onder één dak gebracht. Voor deze benoeming houdt
Tiele de inaugurale rede De vrucht der Assyriologie voor de vergelijkende
geschiedenis der godsdiensten.
Als remonstrants hoogleraar
heeft Tiele een inkomen van
3000 gulden (2400 gulden direct
door de staat betaald, aangevuld
door de Remonstrantse Broederschap met 600 gulden). Als
gewoon hoogleraar krijgt hij daar
bovenop nog eens 4000 gulden.
Daarmee kan hij ‘op stand’
leven. In de jaren 1888-1897
huurde hij een groot huis aan
het Rapenburg (nr. 43), een
gewilde locatie.
Rapenburg 43 (middelste huis)

In 1891 verruilt Tiele zijn leeropdracht met die van de hoogleraar Gunning en gaat
hij godsdienstwijsbegeerte doceren. Hij beschouwt deze discipline niet als een vorm
van wijsbegeerte, maar als een vorm van godsdienstgeschiedenis. De vraag naar het
wezen en de oorsprong van de religie moet worden beantwoord op basis van de
resultaten van de vergelijkende godsdienstwetenschap.
Als hoogleraar geeft Tiele zeer gewaardeerde colleges,
waarin hij blijk geeft van zijn welsprekendheid en
voordrachtskunst. Hij geniet internationale bekendheid en
wordt geroemd om zijn geestdrift, werklust en grote kennis
van de klassieke talen, volkeren en religies.
Tot zijn zeventigste jaar blijft hij verbonden aan de Leidse
universiteit. Hij heeft vele leerlingen, die een niveau
bereiken “zooals in geen veertig jaren het geval is geweest”.
Bij zijn afscheid ontvangt hij vele huldeblijken uit binnen- en
buitenland. Cornelis Tiele wordt opgevolgd door zijn leerling
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dr. Brede Kristensen, wat Tiele zeer waardeert.
Na zijn emeritaat blijft hij tot zijn overlijden hoogleraar bij het Remonstrants Seminarium. Verder is hij bestuurder van de Remonstrantse Gemeente.
Onderzoek
Aanvankelijk is zijn wetenschappelijk onderzoek gericht op de Christelijke godsdiensten; later wijdt hij zich aan de studie van de niet-Christelijke godsdiensten. Hoe
langer hoe meer concentreert Tiele zich op de oude godsdiensten van Egypte, Syrië,
Babylonië, Assyrië en Perzië. Zij zijn beschreven in de twee delen Geschiedenis van
den godsdienst in de oudheid tot op Alexander de Groote (1893 en 1902). Tiele
beheerst het Perzisch, het Babylonisch en Assyrisch dusdanig dat hij zijn bronnen in
hun oorspronkelijke taal kan bestuderen. Zijn hele wetenschappelijk leven staat in het
teken van de godsdienstwetenschap.
De systematische beschrijving van de godsdienstige verschijnselen en het wijsgerig
onderzoek naar het wezen van de godsdiensten heeft Tiele doorgegeven in een aantal
Gifford-lezingen, die hij in Edinburgh houdt (1896-1898) en die later in het Nederlands
zijn uitgegeven onder de titel Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Tiele tracht in zijn
onderzoek aan te tonen dat elke godsdienst invloed heeft op de samenhang tussen
alle godsdiensten.
Ook is een aantal toespraken van hem in druk vastgelegd: niet alleen preken, maar
ook toespraken bij feestelijke gelegenheden.
Eredoctoraten en andere onderscheidingen en activiteiten
Tiele ontvangt in 1873 een doctoraat honoris causa in de theologie van de Leidse
universiteit. Eredoctoraten in de letteren worden hem in Bologna (1888), Dublin (1889)
en Edinburgh (1900) aangeboden.
Tiele ontvangt diverse onderscheidingen: Ridder van de Nederlandse Leeuw,
Officier van de Eikekroon en Officier van de Leopoldsorde.

Zeer passend krijgt Tiele in 1893 bij zijn veertigjarig predikantsjubileum van de
Remonstrantse Broederschap een bronzen beeldengroep getiteld Le Réveil du Génie
van de hand van de beeldhouwer Vital Connu.
Tiele is (corresponderend) lid van de Deutsche Morgenländische Gesellschaft
(1874), de British and Foreign Unitarian Association (1875), de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (1882), de Society of Biblical Archeology
(1885), de Society of Biblical Literature and Exegesis, USA (1889), de Academy of
Anthropology, New York (1889), Teyler's Godgeleerd Genootschap, Haarlem (1889),
de Royal Asiatic Society, Londen (1895), de American Oriental Society (1898), de
Philosophical Society, Philadelphia (1898), de Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Brussel (1899), en de Nederlandse Vereniging
van Wetenschappen, Haarlem (1900). Verder is hij verkozen tot erevoorzitter van de
eerste internationale conferentie voor godsdienstgeschiedenis die in 1900 te Parijs
gehouden werd.
Tiele werd zowel door de Belgische als de Nederlandse regering verschillende
malen geridderd. Rotterdam, de plaats waar Tiele zestien jaar predikant is geweest,
heet een straat naar hem vernoemd: de C.P. Tielestraat.
Overige activiteiten
Samen met onder meer Abraham Kuenen en Jan
Hendrik Scholten sticht Tiele de moderne richting van de
zogenaamde Hollandse School. Vanaf 1867 is hij een
van de redacteuren van het Theologisch Tijdschrift. Het
tijdschrift wordt door zijn toedoen één van de belangrijkste organen op het terrein van godsdienstgeschiedenis. Hierin verschijnen van zijn hand zesentwintig
artikelen en rond de 200 recensies.
Ook is hij niet alleen lid, maar ook tweemaal voorzitter
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Na zijn overlijden op 11 januari 1902 schenkt zijn
weduwe Tiele’s Assyriologische en godsdienstwetenschappelijke bibliotheek (ongeveer 1800 boeken) en een
groot deel van zijn studeerkamer aan de UniversiteitsDe Tiele-kast
bibliotheek, waarmee de zogeheten Tielekamer wordt ingericht; deze bestaat niet meer, maar er is nog wel een ‘Tiele-kast’.
Huwelijken
Op 13 oktober 1853 treedt Cornelis Petrus Tiele te Amsterdam in het huwelijk met
Johanna Maria Henriëtte Backer (1831-1885); Henriëtte is haar roepnaam. Na haar
overlijden hertrouwt Tiele op 28 augustus 1890 te Haastrecht met Antoinette Sophia
Rychaver (1840-1907), al jaren een huisvriendin van de familie Tiele. De sobere
huwelijksplechtigheid wordt geleid door vriend en collega Abraham Kuenen (18281892). Beide huwelijken zijn gelukkig, maar blijven kinderloos.

Bij Tiele’s afscheid in 1901 als rector magnificus, een functie die hij zowel in het
academische jaar 1892-1893 als in 1900-1901 uitoefent, blikt Tiele kort terug op zijn
eigen leven. Dit is een van de zeldzame gelegenheden dat we in zijn geschriften een
glimp kunnen opvangen van zijn persoon. Tiele geeft uitdrukking aan zijn tevredenheid
over zijn academische carrière, de mate van erkenning en de eerbewijzen die hem ten
deel zijn gevallen. In zijn privéleven, merkt hij op, heeft hij het nodige leed ervaren.
Waarschijnlijk doelt hij hier op de dood van zijn eerste vrouw in 1885 en op het feit dat
dit huwelijk kinderloos is gebleven. Misschien denkt hij ook aan de vroege dood van
zijn beide ouders.
Zijn uiterlijk, gedrag en karakter
Tiele gaat keurig gekleed (“in keurigen zwier van snit en tint der kleeding”1) door het
leven, is graag in gezelschap van anderen en een geweldige gastheer. Hij lijkt de
eeuwige jeugd te bezitten: een fijn besneden gelaat, slank en welgevormd tot zijn
overlijden toe. Tot op hoge leeftijd kan men hem te paard zien door de Leidse straten.
Op zijn studeerkamer voelt hij zich uiteraard thuis, maar ook bij feestelijke gelegenheden, speciaal in de kring van geleerden. Hij is graag in gezelschap van jongeren en
geliefd bij kinderen.
Tiele heeft een gesloten karakter, is vrij terughoudend en overgevoelig. Het contact
met andere mensen is oppervlakkig, zelden diepgaand. Hij is een begenadigd spreker,
die een afkeer heeft van trivialiteiten; hij is boeiend, maar nooit meeslepend; wat hij
vertelt zijn de vruchten van onderzoek, lezen en nadenken.
Tiele is ook lid van het bestuur van het J.F. van der Lindenhofje, een remonstrants
hofje voor de armen.
Zijn overlijden
Op zaterdag 11 januari 1902 overlijdt
Tiele geheel onverwacht. Drie dagen
later wordt hij op de begraafplaats
Groenesteeg ter aarde besteld in
zandgraf 530, het graf waarin ook
zijn beide echtgenotes zijn begraven.
Dat Tiele begraven wordt, is
verrassend. Gedurende zijn leven
Overlijdensadvertentie
heeft Tiele de Vereeniging voor LijkVerbranding ondersteund en zelfs de openingstoespraak op de vergaderingen van
1878 en 1887 gehouden. Tiele heeft naar zijn eigen zeggen een diepgewortelde
afkeer van begraven. Zijn bezwaren zijn van hygiënische en esthetische aard. Hij
noemt begraven "het feestmaal der wormen die het halfverteerde lichaam bedekken".
Er was bepaald dat bij de begrafenis slechts twee personen mogen spreken: de
rector magnificus van de universiteit en de voorzitter van de Remonstrantse
Broederschap.
1

De Nieuwe Courant: "† C.P. Tiele (1830-1902)", 13 januari 1902.

Overlijdensakte

In het Leidsch Dagblad van 14 januari 1902 staat het volgende verslag van de
begrafenis.
Groot was de belangstelling, welke hedenmiddag betoond werd bij de ter aarde
bestelling van het stoffelijk overschot van wijlen prof. dr. C. P. Tiele, op de begraafplaats Groenesteeg, waar de lijkstaatsie omsteeks kwartier voor éénen aankwam.
Die stoet bestond uit den rouwwagen, behangen met prachtige kransen, waaronder
vooral de aandacht trok een met aronskelken, seringen en blauwe hyacinten; terwijl
een menigte andere kransen in een open rijtuig daarachter deel uitmaakten van den
stoet, waartoe ook acht volgrijtuigen behoorden. Overal waar de stoet passeerde,
stond een rij van belangstellenden geschaard.
Tot degenen, die den stoet op den doodenakker opwachtten, behoorden o.a. de
Senaat, hoogleeraren, het Collegium, de theologische faculteit, leerlingen, waarvan
ook een deputatie achter den rouwwagen volgde, de burgemeester als curator der
universiteit, vertegenwoordigers der Koninklijke Academie van Wetenschappen, de
commissie tot de zaken van de Remonstrantsche Broederschap, predikanten van hier
en elders, als afgevaardigden van de Remonstrantsche gemeenten te Leiden,
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Delft enz. en verder tal van vrienden en
vriendinnen.
Toen allen geschaard stonden om de geopende groeve waarnaast de kransen
waren gerangschikt, op enkele na, die boven de kist waren gelegd, nam prof.mr. H.

van der Hoeven, rector magnificus der Leidsche Universiteit het woord. Hij sprak
ongeveer aldus:
Bij het graf van dezen goeden en grooten
man past onzerzijds een hartelijk en
eenvoudig woord. Toen ons Zaterdag jl. zoo
gansch onverwacht het bericht van Tiele’s
overlijden bereikte, heeft zich van ons allen
één gevoel meester gemaakt, het gevoel van
diepe verslagenheid. Hij heeft ons zoo veel
gegeven, hij is zoo veel voor ons geweest!
Hij gaf ons het hoogste wat de mensch te
geven heeft, zijn hart, zijn liefde. Hij deelde
zoo oprecht in ons aller vreugde; hij deelde
zeker niet minder in onze smart. In welke
gemoedsstemming we ook verkeerden, het
was altoos een weldaad, een zegen, als we
hem mochten ontmoeten, want in elke
omstandigheid had hij een goed woord, een
woord dat ons trof, een woord dat ons steun
gaf, een woord dat ons aangenaam
aandeed, een woord waaruit medegevoel
Het graf van Tiele (530)
sprak.
En dat hij ’t niet bij woorden liet, maar ook volgaarne met daden hielp wie naar zijn
overtuiging hulp behoefde en verdiende, dat kan zeker menigeen onzer getuigen, veel
meerderen dan anderen wel weten. De omgang met Tiele was nog om een andere
reden aantrekkelijk: hij was een aanminnig man, een man onder wiens bekoring men
onwillekeurig kwam. En als men het geluk had hem een kleinen dienst te kunnen
bewijzen, wat was hij dan dankbaar er voor, kinderlijk dankbaar, gelijk hij tot in zijn
ouderdom een man met een kinderlijk, liefelijk gemoed is gebleven. Dat maakt, dat
niet alleen zijn tijdgenooten, zijn oude vrienden hem zullen missen, maar ook zijn
jongere vrienden, kinderen zelfs die hij altoos zoo gaarne tot zich zag komen.
Vervult zijn heengaan ons allen met diepen weemoed, van die ééne die de vroolijke
zon zijner latere levensjaren was en die nu zoo akelig alleen achterblijft, is de smart
niet te peilen. Moge zij de kracht vinden om haar zware kruis te torsen.
De slag die gevallen is, treft echter in veel wijderen kring dan dien ik zooeven op het
oog had. Ook onze Universiteit die Tiele, ofschoon hij in wettelijken zin niet meer tot
haar behoorde, toch nog als een der haren bleef beschouwen, ja, de geheele
wetenschappelijke wereld is in rouwe.
Van mij, wiens studiën op een gansch ander gebied liggen dan die van Tiele, kunt
gij niet verwachten, dat ik u zal herinneren en opsommen wat hij gewrocht heeft, noch
dat ik zelfs maar zal trachten hem, als geleerde, naar waarde te huldigen. Wij zijn hier
dan ook niet bijeen om te herdenken hoe groot Tiele wel was; wij zijn bijeen enkel en
alleen om, nu we hem voor het laatst in ons midden hebben, door onze tegen-

woordigheid te getuigen van de groote achting en liefde die we voor hem gevoelden.,
van de groote smart die zijn heengaan bij ons wekt.
Bij ons; dat is zoowel bij zijn ambtgenooten als bij zijn leerlingen. Bij zijn ambtgenooten, omdat hij door zijn buitengewone talenten, zijn werkkracht, zijn nooit verflauwden werklust, zijn edel karakter en zijn humaniteit tot de eersten onder de besten
behoort. Bij zijn leerlingen, omdat zijn lessen voor hen, in één woord en in alle
opzichten, onvergetelijk zijn. Ikzelf kan het getuigen, hoe hij, tot het allerlaatste toe,
zijn lessen als de hoofdtaak is blijven beschouwen. Nooit voldaan met hetgeen hij
zijnen leerlingen reeds eenmaal had voorgedragen, wilde hij hen in elken nieuwen
cursus deelgenoot maken van het nieuwste en het beste dat hij had kunnen vinden en
scheppen.
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De Tielestichting
De weduwe Tiele-Rychaver richt bij notariële akte van 12 februari 1902 de
Tielestichting op. Het doel van de Stichting is de verzameling boeken en attributen van
haar overleden echtgenoot op het gebied van godsdienstgeschiedenis te onderhouden, in het bijzonder de Oud-Perzische, de Babylonische, de Assyrische en de
Egyptische. In totaal schenkt mevrouw Tiele de enorme som van 20.000 gulden aan
de Stichting.
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