Nieuwsbrief Edgar Tinelmuseum (oktober 2022)
Beste Tinelliefhebber,
Op 19 november hebben we ons jaarlijks concert. Ditmaal verwelkomen we Polyfoon. Je wordt
vriendelijk uitgenodigd op dit concert. Hieronder kom je meer te weten over de groep en het
concert.
Verder in deze Nieuwsbrief lees je het vervolg van het artikel van Peter Leys over zijn grootvader
Jef Tinel.
Tot slot belichten we nog een aantal aanwinsten.
Veel leesplezier
Marc Laceur
Concert “De Vlaamse Polyfonisten”
zaterdag 19 november 2022 – 20 uur – Sint-Catharinakerk Sinaai
Zoals elk jaar organiseert de vzw Tinelmuseum ook nu weer een concert in de Sint-Catharinakerk te
Sinaai. Deze keer op zaterdag 19 november om 20 uur rond het thema “De Vlaamse Polyfonisten”.
Het concert wordt gebracht door het vocaal ensemble Polyfoon o.l.v. Lieven Deroo. Behalve een
panoramisch overzicht van oude (franco-)Vlaamse polyfone muziek komen ook nieuwere
componisten in de picture die in hun werk raakvlakken durven op te zoeken met de oude meesters.
Twee thematische lijnen doorkruisen elkaar in het programma: vaste misgezangen en Mariamotetten; dit laatste brengt ons vanzelf bij meester Edgar Tinel. Van zijn hand is het
geprogrammeerde motet ‘Ave Maria’ , alsook het Cecilialied uit Tinels ‘6 Geistliche Gesänge’.
Daarnaast maken ook enkele waardevolle componisten uit onze contreien hun opwachting: vader
Kristiaan Van Ingelgem en zoon Maarten, alsook Geert D’hollander. Laatstgenoemde sleepte met
zijn “When all falls silent” de “The King’s Singer 2021 New Music Prize” in de wacht; het
Tinelmuseum krijgt hiermee de première voor België aangeboden.
Ensemble Polyfoon

Het vocaal ensemble Polyfoon, dat door Lieven Deroo wordt geleid, maakte er de afgelopen twintig
jaar een punt van, een ruim publiek voeling te doen krijgen met polyfonie uit de oude én de nieuwe
tijd. Niet vanzelfsprekend voor een amateurensemble; lange tijd was uitvoering van oude muziek
immers het privilege van professionele ensembles en gespecialiseerde festivals.
Kenmerkend voor het ensemble is voorts dat het in zijn projectmatige aanpak het hokjesdenken in
de kunstwereld overstijgt. Polyfoon combineert polyfonie met hedendaags theater, videokunst,
popmuziek en noem maar op, zonder te tornen aan kwaliteit of uitvoeringspraxis.
Lieven Deroo

Lieven Deroo is licentiaat economische wetenschappen, studeerde notenleer aan het Brusselse
Conservatorium en volgde zang bij Rita Piron, Guus Hoekman en pedagoge Lucie Frateur.

Na een passage bij het koor van de Nationale Opera koos hij tot op vandaag voor het Vlaams Radio
Koor, waar hij o.a. diverse solopartijen vertolkte, bijvoorbeeld als diaken in de ‘Liturgie van
Chrisostomos' van Rachmaninov (cd in 2007 bekroond met 2 Klara-muziekprijzen). Overigens
fungeerde hij meermaals als repetitor van datzelfde VRK en dirigeerde hij er de productie Polyfolie
met o.a. het veertigstemmige “Spem in Alium” van Tallis.
Als freelance zanger trad hij regelmatig aan bij het Huelgas Ensemble (o.a. 17 cd-opnames), het
Nederlands Kamerkoor, Currende, La Petite Bande, Il Fondamento, Anima Aeterna, Collegium
Vocale Gent, Akademia (F), de Cappella Pratensis (NL) en het Laudantes Consort. Hij was ook
actief bij Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele,
Als zanger soleerde hij in ruim 200 concerten in binnen- en buitenland, meermaals voor radio,
televisie en het Festival van Vlaanderen. Hij vertolkte herhaaldelijk de Christuspartij in de
Johannes- en Mattheuspassie, de baspartij in het Requiem van Mozart en Fauré, in het Magnificat
van Bach, de Messiah van Haendel, King Arthur van Purcell, de Schöpfung en het Stabat Mater van
Haydn, Paulus van Mendelssohn enzovoort.
Zijn palmares als dirigent omvat ook diverse concertkoren, waaronder het Waas Gemengd Koor uit
Lokeren (B) en het Middelburgs Kamerkoor (NL).
Sedert 1999 spitst hij zich intens toe op projectrealisaties met het ensemble Polyfoon. Met hen
realiseerde hij naast concerten vele cd-opnames: Ante et Nunc, Mediavita, Missa pro Vivis, Triptic
(Birth, Lament, Death), L’Homme Armé – Oorlog als Muze, Summa Passionis, enz.
Het concert in de Sinaaise Sint-Catharinakerk vindt plaats op zaterdag 19 november om 20 uur.
Inkom 15€. Voorverkoop bij de leden van vzw Edgar Tinelmuseum 12€. Reserveren door storting
op rek. BE 56 4013 5175 8188 – Edgar Tinelmuseum met vermelding van naam (namen).

JEF TINEL (deel 2)
Orgelmuziek
Uitgegeven door Alfons Moortgat

-Aanbidding
-Andante
-In stille aanbidding
-Koraal
-Postludium (= Improvisata)
-Scherzo

Gepubliceerd bij ‘Orgelkunst’
(digitale bibliotheek)

-Aanbidding
-Andante
-Fuga in C
-In exitu
-Koraal
-Marcia Funebra
-Moderato
-O sanctissima
-Pastorale
-Scherzo
-Sortie
-Tantum ergo
-Zeven orgelcomposities
-Ach, hoe vluchtig is het leven

(tijdschrift)
IMSLP / Seniorennet Tinel_jef

-Caelestis urbs
-Cibavit
-Fantasia (2 verschillende composities)
-Fuga in C en Fughetta in D
-Fuga in c
-Gaudeamus
-Gaudeamus voor O.L. Vrouw
-Het viel eens hemels douwe
-H. Rita
-Ik ben als de eenzame mus op het dak
-Intermezzo
-Ite missa est (Pasen)
-Jubilate
-Klein voorspel (moderato)
-Koraalfantasie
-Lentelied
-Lentefeest
-Offertorium
-Onbevlekte maagd
-Onrust
-Regina caeli
-Stil
-Twee hymnes voor O.L. Vrouw
-Twee voorspelen en een trio
-Vaarwel
-Wer weiss wie nahe mir mein Ende
-Diverse bundels koralen, intermezzi, praeludia….

Pianomuziek
Suites / verzamelingen

-Drie ballades
-Drie schertsen
-Drie scherzo’s
-Heideblommekens (6 herinneringen voor klavier)

-Jeugd-herinneringen (62 pianostukjes)
-Klaviersuite (4 delen)
-Twee albumblaadjes
-Twee avondliederen
-Uit een kinderleven (kleine suite met 6 deeltjes)
-Uit het leven van een jongentje (miniatuursuite met 4 deeltjes)
-Van treurmars tot visioen (4 stukken)
Losse stukken

-De kerels
-Herfst
-Ik hoor de klokken
-Inleiding
-Kabouters
-Landelijke dans
-Le sang versé pour la patrie
-Mazurka
-Prelude
-Sprookje (uitgegeven door ‘De Ring’)
-Verlatenheid
-Wals
-Wiegelied

Piano + viool

-Sprookje
-Wiegelied
-Zomeravond

Symfonische muziek
Symfonisch orkest

-‘Fantasia’ voor trompet in B en orkestbegeleiding
-Herdenking
-Suite voor orkest (5 delen)
-Suite voor groot orkest (4 delen)

Harmonie en fanfare

-Drinklied
-Het daghet in den Oosten
-Het looze vissertje
-Marcia Funebra
-Reuzegom
-Spokendans
-Strijdlied

Kopers en altsaxofoon

-Processiemars (Geloofd zij Jezus Christus)

3 Thebaanse trompetten

-De kerels

Strijkorkest

-Ballade
-Het viel eens hemels douwe
-Miniatuurtriptiek
-Suite voor strijkorkest

3 violen

-Ongestadig

2 violen, orgel, piano, triangel en
castagnetten

-Paasmars (uit ‘De verrezene)

3.

Conclusie

Jef Tinel was geen vernieuwer en experimenteerde niet. Zijn werk kadert in de laat - romantische
traditie.

Zijn harmonieën hebben een eigen kleur en wemelen van modulaties.
Zijn composities zijn evenwichtig opgebouwd met een strenge doorzichtige structuur. Tinel
combineerde het sobere en beheerste classicisme met de romantiek. Vandaar dat men soms de
vergelijking met Schumann maakte.
Tinels oeuvre telt geen grote uitgewerkte sonates of symfonieën. Hij beperkte zich tot kleinschalige
en korte composities die vaak voor concrete evenementen of uitvoerders waren bedoeld.
Toch is onmiskenbaar in elk werkje de vakkundigheid, ernst en rijke inspiratie aanwezig.
4.

Erkenning

Uitgever-componist Alfons Moortgat (1882-1961) beschouwde Jef Tinel als een van de meest
toonaangevende componisten van zijn generatie.
” De kunst zit in het bloed, en geen wonder! Uw liederen zijn waarlijk een openbaring voor mij
geweest.” (1922)
“Ik beschouw het als een voorrecht dat ik deze begaafde leerling van E. Tinel in mijn bundel
‘Orgelmuziek’ voor ’t eerst aan het publiek heb mogen voorstellen als een moderne volgeling van
Schumann voor het Vlaamse lied. In deze lof kan enige overdrijving zijn wanneer men hem toepast
op zijn kunst in globo; maar zeker is het dat zijn beste liederen het intieme en gemoedelijke van
Schumann nabijkomen. Ook de geestelijke liederen van zijn hand (…) hebben reeds de aandacht op
hem gevestigd en Muziekwarande mag dan ook terecht schrijven dat hij er onder de jongeren
ongetwijfeld de kroon spant.” (1924)
Niemand minder dan Emiel Hullebroeck (1878-1965) (“ Ik heb uw liederen gelezen en –rechtuit
gesproken – daar steekt veel goed in.”), Mgr. Jules Van Nuffel (1883-1953) (over koorwerkjes:“
Er zijn er waarlijk zeer goede bij die –hoe eenvoudig ook – een fijn gevoel veropenbaren. Ik hoop
dat u de gelegenheid zult vinden om er enige te laten drukken.”), Arthur
Wilford (1851-1926) en Lieven Duvosel (1877-1956) (in 1954 over
koorwerkjes: “Het zijn pereltjes !”) schreven lovende commentaren over
zijn liederen en koorwerken.
De Standaard schreef in 1926 “We moeten terecht de aandacht trekken op
het werk dat we van deze componist in de laatste tijden ter bespreking
ontvingen. Er is daar iemand aan het woord die er zijn mag.”
De Antwerpse dirigent Lodewijk Ontrop (1875-1941) was zeer
geïnteresseerd in de muziek van Jef Tinel en plande een uitvoering van de
Sacramentsmis.
Bij een opvoering van het legendespel Fra Angelico in de Gentse KNS op
28 april 1928 schreef Lode Monteyne: “En op dit oogenblik schieten de
woorden te kort en moet de muziek de mysterieuse werking der goddelijke
genade verklanken. Men voelt, het heele stuk door, de behoefte aan muziek. Zij toch is alleen bij
machte de werking der mystiek -- het eenige handelende element in het werk van Jef Crick -- tot een
tooneelwaarde om te zetten. Dat was een opzet, waarin de toondichter Jef Tinel naar wensch mocht
slagen, telkens hij de visioenen van het droomerige koewachterken vertolkte in zijn partituur.”
In 1939 zwaaide het toenmalige Vlaams Nationaal Zangverbond (= vandaag Algemeen
Nederlands Zangverbond) de lof over Jef Tinel in de zangfeestbrochure: : ‘Tinel ! Een groote naam
in Vlaanderen ! Wie “Tinel” zegt, zegt “muziek”. Ook de stille, maar ijverige werker Jef Tinel werd
door deze kunst aangetrokken. Hij is geen strever, geen woelmaker, geen ruitenbreker. Maar hij
bezit een schoon talent en een vereerende nederigheid. Toen we hem om enkele biografische nota’s
verzochten, antwoordde hij : “Mijn leven is niet interessant genoeg om er biografische nota’s over
te publiceeren: - het loopt buitendien buiten alle artistieke bedrijvigheid”. Is het oninteressant dag
aan dag in de bres te staan voor den goeden volkszang? Ligt het werk van een koordirigent, als Jef
Tinel, buiten de artistieke bedrijvigheid? Wat hij te Maldegem presteert strekt hem volop tot eer !
En wie Jef Tinel verleden jaar aan het werk zag op het 6de Zangfeest te Gent, kreeg dadelijk de
overtuiging dat daar een zeer vaardig, een zeer fijngevoelig en een zeer onderlegd koorleider de

massa beheerschte en meevoerde.’
In 1944 schreef Marcel De Pauw (1913-1963, de latere stichter van de Gentse
Oratoriumvereniging) aan Jef Tinel deze beoordeling van diens Fantasia en Keer dine oghen voor
gemengd koor: ‘… en ik moet U feliciteeren; ze zijn van de mooiste die onze koren op hun
repertorium hebben, vooral wegens de mooie motieven en melodieën en de zuivere koorstijl. Vooral
die koorstijl zal moeilijk te evenaren zijn door eenig ander werk der moderne koorliteratuur; ze zijn
in hun eenvoud zoo gevoeld en natuurlijk, zoo direkt sprekend dat men het onmogelijk beter zou
kunnen zeggen als U het doet. Ze liggen heel in uw karakter, geen holle taal, zonder eenige
pretentie en daarom ook worden ze door onze zangers zoo graag gezongen, en ze sluiten het liefste
de herhalingen met een van uw werkjes.’
Muziekinspecteur en dirigent Jef Dispa schreef in 1955: “Hij is de man die de Vlaamse traditie in
de kunst, eens door Benoit in het leven geroepen, op een oprechte en schone manier in eer houdt.
Zijn muziek is geen product van het experiment, geen compromis, maar een kunst gedragen door
een fijne poëzie en een edele gedachte, gepaard aan een ontroerende eenvoud.”
Voor het orkestwerk Scherts won hij een prijs van het NIR.
ANZ-voorzitter Valeer Portier bracht in zijn jaarlijkse zangfeest rede in 1960 hulde aan de 75jarige componist-dirigent: : ‘Anderzijds verheugen wij er ons over, dat bij het vaak ondankbare
werk ter bevordering van ons volkslied, wij steeds kunnen rekenen op onze volksverbonden
kunstenaars, dichters, componisten en dirigenten. Als symbool van deze onwankelbare trouw durf ik
u vandaag een naam vernoemen, deze van een componist en dirigent, die dit jaar 75 jaar is
geworden, doch eeuwig jong en vol geestdrift in ons midden is: Jef Tinel.’
In 1965 schreef Gazet van Antwerpen:’ Maar zijn grootste bijdrage leverde hij op het gebied van
het Vlaams kunstlied. Jef Tinel is in wezen geen volksliedkunstenaar, zijn opzet en rijke natuur peilt
veel dieper. Hij is weliswaar geen baanbreker. Hij experimenteert niet, maar zijn werken wortelen
in een zuivere en gezonde traditie, hij is behept met een oprechte scheppingsdrang en bezit een
scherpe persoonlijkheid die steeds zichzelf blijft. Zijn grote voorliefde gaat naar het koor, welks
repertorium hij met veel werken verrijkt heeft.’ Verder wordt ook gemeld: ‘Een liedcyclus over
gans het kerkelijk jaar op tekst van broeder Dorothee <sic> lijkt hem zeer nauw aan het hart te
liggen. … Driemaal heeft hij een kompositie ingezonden voor een prijsvraag, driemaal werd hij
bekroond. Eenmaal door het NIR met Schers <sic> voor orkest, en tweemaal met een lied.’
Beeldhouwer Frans Tinel (1895-1964), broer van de componist, goot
in 1955 een bronzen borstbeeld van zijn broer ter gelegenheid van diens
70ste verjaardag die in Gent uitgebreid werd gevierd met een
academische zitting in de aula van de universiteit en een Tinelconcert
met koor en orkest in het conservatorium. Dit concert werd door het
NIR via de radio uitgezonden.
Ook t.g.v. zijn 60, 65, 75, 80 en 85ste verjaardag kreeg hij gelukwensen
van het ANZ, de Vlaamse Volkskunstbeweging, de cultuurminister
Frans Van Mechelen, enkele kranten, de Gentse Blauwvoetvendels, Het
koor Lijsternestje….
Buurman, boezemvriend en kunstschilder Renaat Saey (1913-1996)
penseelde een portret van Tinel.
In Gent bestond vanaf 1967 enkele decennia het Jef Tinelkoor als
eerbetoon aan de componist. Gent en Maldegem eerden hem met een naar hem genoemde straat.
Het Jef Tinelcomité – dat een kort bestaan kende na het overlijden van de toondichter –
organiseerde in februari ’73 en huldeconcert dat deels door BRT-radio werd uitgezonden. De
KGOV (Koninklijke Gentse Oratoriumvereniging) en het Jef Tinelkoor zongen ter zijner ere
geregeld de Sacramentsmis en Salve Reginamis en enkele motetten en koorwerken.
5.

Op zoek naar partituren?

Moortgat en Wilford publiceerden enkele orgelwerkjes en liederen van hem.

Bij De Ring verscheen Sprookje voor piano en o.a. het lied Avondvrede.
De Vlaamse bard Willem De Meyer (1899-1983) gaf enkele liederen van Jef Tinel uit in zijn
Roelanduitgaven. Het lied ‘Wij zijn bereid’ vindt men in diverse liedbundels.
Ook het Davidsfonds en de uitgeverij Averbode publiceerden liederen.
In de bibliotheek van Koor en Stem ( Bibliotheek | Koorklank) en bij het ANZ (Algemeen
Nederlands Zangverbond) worden kopieën en transcripties van partituren bewaard.
Onder toezicht van componist – dirigent Kurt Bikkembergs (1963)
verzorgde Euprint een uitgave van de Missa in honorem sacratissimi
sacramenti voor 4-stemmig gemengd koor en orgel en het motet O
salutaris hostia voor 4-stemmig gemengd koor en orgel ad libitum.
Bikkembergs voerde deze werken meermaals uit met het Brussels
kathedraalkoor. Bikkembergs beschreef deze werken als “geniale
flitsen”.
Op de site IMSLP (Category:Tinel, Jef - IMSLP) en op de blog over
Jef Tinel (TINEL, Jef (seniorennet.be) worden partituren en
geluidsbestanden van zijn composities gepubliceerd.
De digitale bibliotheek van Orgelkunst (Bibliotheek · Orgelkunst |
Vlaams erfgoedtijdschrift voor orgelcultuur van gisteren, vandaag en
morgen.) bevat enkele stukken voor orgel.

6.

Te beluisteren

Het VRT-archief bezit verschillende opnames van liederen en koorwerken (kinderkoor, jeugdkoor
en gemengd koor) van Jef Tinel.
Het lied Wij zijn bereid is te beluisteren op enkele fonoplaten in een uitvoering door bariton Renaat
Verbruggen met koor en orkest o.l.v. Gaston Nuyts.
In 1972 verscheen op fonoplaat de Missa Salve Regina voor gemengd koor en orgel in een
uitvoering door het Gentse Jef Tinelkoor o.l.v. Dries Leys met Louis Weyn als organist. Hetzelfde
koor nam in 1975 een LP op met internationale kerstliederen waaronder ‘Het viel eens Hemels
douwe’ in een bewerking van Jef Tinel.
De (Koninklijke) Gentse Oratoriumvereniging o.l.v. Marcel De Pauw gaf een LP uit met o.a.
‘Fantasia’ van Jef Tinel. Deze plaatopname is nadien digitaal op cd uitgegeven in de reeks essential
classical.
Ook het Beauvarletkoor o.l.v. Ignace Thevelein verzorgde een cd-opname van ‘Fantasia’. Deze
uitvoering is soms te beluisteren via KLARA.
Het motet ‘O salutaris hostia’ voor gemengd koor kunnen we beluisteren op een cd van het
kamerkoor Terpander o.l.v. Godfried Van de Vyvere.
Op de orgelsite contrebombarde hebben organisten David Lamb (Agnus_Dei) en Michael Schopen
(Bartfloete) enkele orgelcomposities uitgevoerd.
Vooral via YouTube kan men enkele composities beluisteren, deels in live-opnames en deels in pcanimaties ((jef tinel (1885-1972): vlaams toondichter - YouTube ).

Nog op YouTube verscheen een filmpje over het leven, werk en de betekenis van Jef Tinel: Jef
Tinel, schets van leven, werk en betekenis - YouTube .
7.

Literatuur

Jef Tinel wordt vermeld in verschillende (muziek)encyclopedieën, op de website van het
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, in talrijke heemkundige werken en kranten- en
tijdschriftenartikels en op Wikipedia.
De meest volledige en accurate informatie vinden we bij Frank Leys (1955-2022), oudste
kleinzoon van Jef Tinel.
Hij zocht, verzamelde en becommentarieerde alle mogelijke bronnen over het leven, activiteit en
werk van Jef Tinel. Hij bundelde alles in ‘biografische sprokkels’ en vulde tot aan zijn overlijden
voortdurend aan met nieuwe informatie. Een lijvig document van meer dan 350 bladzijden vol info
over leven en werk, uitgaven en uitvoeringen van Tinels composities geïllustreerd met citaten en
beeldmateriaal. Een gelijkaardige studie maakte hij over Oscar Tinel.
In 2000 promoveerde musicologe Gaëlle Deldime aan de ULB met
een verhandeling over Jef Tinel: ‘Jef Tinel, une vie de musique, un
croyant au service du peuple, un engagement dans le Mouvement
flamand.‘

Peter Leys
Nieuwe aanwinsten
Op de algemene ledenvergadering kregen we van de heer Harry der Kinderen twee boeken die
toebehoord hebben aan Pieter Frans Tinel, de vader van Edgar. Pieter Frans was koster, organist en
schoolhoofd. Het ene boek is een breviermissaal met de vermelding:
"Hic liber est meus
Petri Francisce Tinel
Ex Elene 1846"

Het tweede boek komt uit de schoolbibliotheek en is het verhaal van "De Jood van Verona". De
bibliotheekstempel staat in de rechterbovenhoek.

