
Nieuwsbrief Edgar Tinelmuseum (maart 2023)

Beste Tinelliefhebber,

Op 19 november hadden we ons jaarlijks concert. In deze brief lees je een recensie door Peter Leys 
van het optreden van Polyfoon in onze kerk.

In 'Kroniek van Land van Waas' van de vereniging Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas, 
verscheen van de hand van Luc Chalmet een bijdrage over de twee hoofdonderwijzers van de 
familie Tinel in Sinaai. Je vindt in deze brief een uittreksel van deze bijdrage.

We sluiten de brief af met een ankedote, typerend voor Edgar Tinel.

Je kan je lidmaatschap voor 2023 vernieuwen indien dit nog niet gebeurd is, door min. 5 euro over 
te maken op:

Edgar Tinelmuseum van Sinaai VZW
IBAN : BE56 4013 5175 8188
BIC : KREDBEBB 

Uw lidgeld wordt goed besteed.

Veel leesplezier

Marc Laceur

De Vlaamse Polyfonisten in Sinaai

Onder deze titel verzorgde het vocaal ensemble Polyfoon op zaterdag 19 november j.l. een 
avondvullend programma in de Catharinakerk van Sinaai.
Het plaatselijke comité van het Edgar Tinelmuseum organiseerde naar jaarlijkse gewoonte een 
concert waarin diverse ensembles of solisten een interessant programma brengen. Edgar Tinel is 
uiteraard steeds op een of andere manier bij dat evenement betrokken.
Dit jaar was het dan de beurt aan het ensemble Polyfoon onder leiding van Lieven Deroo.
Dit ad-hoc-ensemble ontstond in 1999 en heeft zijn thuisbasis in Temse. 
Een typisch  kenmerk van deze koorgroep is dat zij muziek van de Vlaamse Polyfonisten uit de 
15de en 16de eeuw confronteren met hedendaagse a capella koormuziek. Hun optreden is telkens 
zeer thematisch opgebouwd. 
Voor dit concert koos de dirigent als ruggengraat het ordinarium van een klassieke misviering 
aangevuld met religieuze muziek op Latijnse en Nederlandse teksten. We hoorden een Kyrie 
(Dufay), Gloria (De Ley), Credo (D’Hollander), Sanctus-Benedictus (De Rore) en een Agnus Dei 
(Lassus) met tussendoor geestelijke koorwerken van Ockeghem, Kristiaan en Maarten Van 
Ingelgem en vanzelfsprekend Edgar Tinel. 
Sommige koorwerken waren 4-stemmig, maar er waren er ook van 5, 6, 8 en zelfs 11 en 12 
stemmen. Een staaltje van technisch kunnen van deze componisten om al deze zelfstandige 
zanglijnen harmonisch en structureel één welluidend geheel te laten vormen!
De avond werd aaneengepraat met leerrijke weetjes en hier en daar een kwinkslag door Koen Uvin. 
Zowel dirigent, presentator en verschillende koorleden herkenden we als trouwe Canvaskijker en 
luisteraar van KLARA.
De hoge kwaliteit van de traditionele polyfonisten kenden we uiteraard. Maar van sommige 
hedendaagse werken was het voor ons de eerste keer dat we ze konden beluisteren. En het moet 



gezegd dat deze werken de vergelijking met de oude meesters – mutatis mutandis – flink konden 
doorstaan. Al horen we bij vader Van Ingelgem en D’Hollander duidelijke stijlinvloeden van Vic 
Nees, toch klinken hun composities zeer verfrissend, persoonlijk en overtuigend. Hampstead Heath 
van zoon Van Ingelgem kende zijn Belgische creatie. Een zeer sfeervol werkje met lange 
melodische lijnen die voor het koor een zware klus zijn qua intonatie en spanning.
Caecilia en Ave Maria van thuisspeler Edgar Tinel zijn typische voorbeelden van zijn melodieuze 
maar tevens strenge, sobere en klassieke componeerstijl. Het Ave Maria, zonder orgelbegeleiding 
deze keer, is inderdaad zeer geschikt als a capellastuk.
Het concert vergde heel wat soepele bewegingskracht van de zangers. Nu eens stonden ze in 2 
koren opgesteld vooraan en achteraan de kerk. Wanneer ze opgesteld stonden in het midden van de 
kerk, veranderden de koorleden meermaals onderling van plaats volgens de stembezetting. Als 
toehoorder zag je nu eens de rug en dan weer de gezichten van dirigent en zangers. Alles ten dienste
van de ideale koorklank. Bovendien is het een ervaring om ook eens de mimiek van een dirigent te 
zien.
Het koor zong enorm gedisciplineerd, toonvast, zuiver, homogeen, stijlvol, zichtbaar enthousiast en 
met een perfecte dictie. De aanwezige Kristiaan Van Ingelgem en echtgenote genoten zichtbaar van 
de puike uitvoering van zijn Lofzang op de Schepper op een religieuze, spirituele en bij wijlen 
humoristische tekst van Cornelis Crul (16de eeuw). Ook Geert D’Hollander kon persoonlijk horen 
en zien hoe zijn werk eer werd aan gedaan. 
Het publiek beloonde het hele optreden terecht met een staande ovatie en dwong zodoende nog een 
bisnummer van de hand van Geert D’Hollander af.
Comitévoorzitster Nelly Maes verheugde zich na het slotakkoord over de talrijke opkomst van het 
publiek, feliciteerde organisatoren en uitvoerders, bedankte de sponsors en  het kerkbestuur en 
nodigde alle aanwezigen uit op een glaasje. Een gesmaakte afsluiter van een hoogstaande muzikale 
avond met uitsluitend muziek van componisten van Vlaamse herkomst door de eeuwen heen.
 
Peter Leys

Hoofdonderwijzers te Sinaai

In de FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 2-3 maart-juni 2022 verscheen een 
artikel van de hand van Luc Chalmet over de hoofdonderwijzers te Sinaai in de periode van 1823-
1879. 
Hieruit lichten we enkele (aangepaste) fragmenten.

Op 18 november 1853 werd JeanVan Geem opgevolgd door Petrus Franciscus Tinel, de vader van
de bekende toondichter Edgar Tinel in de functie van hoofdonderwijzer en organist. De 
gemeenteschool was gevestigd in de Wijngaardstraat, nu Edgar Tinelstraat, in het geboortehuis van 
Edgar Tinel. 
Oorspronkelijk konden ook de meisjes naar de gemengde gemeenteschool in de Wijngaardstraat. 
Aangezien deze te klein was geworden om al de kinderen op te vangen, dacht men eraan om ze te 
herstellen en te vergroten. 
Dat leek niet de beste oplossing zodat het bestuur, bijgetreden door de gouverneur en de 
arrondissementscommissaris, in 1859 uiteindelijk besloot een nieuwe school voor meisjes op te 
richten. 
Vanaf 1860 werden jongens en meisjes gescheiden. Deze laatsten konden terecht in de 
gemeentelokalen van de kantschool, bestaande uit twee klassen met twee zusters Maricolen uit 
Waasmunster. In de zitting van 29/07/1861 machtigden de raadsleden het college tot het opmaken 
van de nodige plannen en bestekken. 
Vanaf 1866 kwamen een aantal jonge onderwijzers de plaats van hulponderwijzer bekleden; 
achtereenvolgens waren dat Joseph Bogaerts (1866-1867), P.L. Goossens (1867-1868), Lieven De 
Belie (1868-1869), Jacob Van de Putte (1869-1870), Pieter De Groote (1870-1872), Oscar Tinel 



(1872-1874) – zoon van Petrus Franciscus Tinel (hoofdonderwijzer), Modest Hemelaer (1874-1879)
en Aloïs Van Laere (1879), als niet gediplomeerde. 
Pieter Frans Tinel vroeg en bekwam zijn op pensioenstelling in 1874; hij werd door zijn zoon Oscar
opgevolgd als hoofdonderwijzer in Sinaai-centrum. 

1878 Oudste schoolfoto van de Sinaaise gemeenteschool. 
Bovenaan vlnr de onderwijzers Modest Hemelaer, hulponderwijzer, Oscar Tinel, 

hoofdonderwijzer en Victor Moens. 
        Op de rij onder de onderwijzers: 4. Rufin Tinel en 5. Autbert Tinel 

Genealogische context van Sinaai's hoofdonderwijzers Petrus Franciscus (Peer Sies) en Oscar Tinel.

1 Petrus Franciscus (“Peer-Sies”) Tinel is geboren op 20-03-1825 in Elene, zoon van Petrus 
Joannes (“Peer-Jan”) Tinel en Berlindis De Mangeleire. Peer-Sies is overleden op 29-07-1876 in 
Sint-Gillis-Brussel, 51 jaar oud. Peer-Sies trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1851 in Sint-Martens-
Lierde met Maria Catharina (Catharina) Wagemans, 28 jaar oud. Catharina is geboren op 28-01-
1823 in Sint-Lievens-Houtem, dochter van Gerardus (Gerard) Wagemans en Veronica De Backer. 
Catharina is overleden op 24-01-1881 in Sinaai, 57 jaar oud. 

Kinderen van Peer-Sies en Catharina: 
1 Emiel Oscar (Oscar) Tinel, geboren op 05-10-1852 in Sint-Martens-Lierde. Voigt 
2 Pieter Jozef Edgar (Edgar) Tinel, geboren op 27-03-1854 in Sinaai 
3 Pieter Edmond (Edmond) Tinel, geboren op 10-12-1855 in Sinaai 
4 Louis Georges (Georges) Tinel, geboren op 06-01-1857 in Sinaai. Georges is          
   overleden op 30-01-1857 in Sinaai, 24 dagen oud. 
5 Georges Louis Joseph (Georges, Jorge) Tinel, geboren op 07-03-1858 in Sinaai 
6 Romain Marie Alfons (Romain) Tinel, geboren op 03-08-1859 in Sinaai. Romain is            
   overleden op 25-10-1876 in Sint-Gillis-Brussel, 17 jaar oud. 
7 Marie Dorothee (Marie) Tinel, geboren op 13-06-1861 in Sinaai 



8 Lydie Josephine Mathilde (Lydie) Tinel, geboren op 14-12-1862 in Sinaai 
9 August Joseph Rufin (Rufin) Tinel, geboren op 13-12-1863 in Sinaai 
10 Emiel Autbert (Aubert) Tinel, geboren op 07-02-1866 in Sinaai 
11 Raymond Marie Joseph (Raymond) Tinel, geboren op 18-03-1868 in Sinaai.      
     Raymond is overleden op 05-04-1868 in Sinaai, 18 dagen oud. 

2 Emiel Oscar (Oscar) Tinel is geboren op 05-10-1852 in Sint-Martens-Lierde en overleden op 11-
04-1913 in Maldegem, 60 jaar oud. Hij is begraven op 16-04-1913 in Maldegem. Oscar trouwde, 30
jaar oud, op 30-07-1883 in Nederbrakel met Marie Louise Van de Mergel, 19 jaar oud. Marie is 
geboren op 15-08-1863 in Nederbrakel (Serpentenstraat), dochter van Petrus Franciscus (Djooske 
Kam's Peerken) Van de Mergel en Juliana De Mulder. Marie is overleden op 25-01-1937 in Sint-
Amandsberg, 73 jaar oud. 

Kinderen van Oscar en Marie: 
1 Emiel Jozef (Jef) Tinel, geboren op 11-05-1885 in Lessen.
2 Anna Maria (Anna) Tinel, geboren op 09-09-1886 in Ronse. 
3 Paula Godelieve (Paula) Tinel, geboren op 19-02-1890 in Ronse. 
4 Maria Catharina (Mimi) Tinel, geboren op 01-04-1892 in Maldegem. 
5 Agnes Juliana (Agnes) Tinel, geboren op 05-11-1893 in Maldegem. 
6 Pieter Frans (Frans) Tinel, geboren op 11-07-1895 in Maldegem. 

Het gezin Oscar Tinel, vlnr. Anna, Prudence Van de Mergel (zus van Marie) met Mimi, Paula, 
Marie Van de Mergel met Agnes, Oscar en Jozef (foto 1894, familiearchief P.-A. D'Haese) 

Bevolking : de familie Tinel en hun verblijf in Sinaai 

Aan de hand van de bevolkingsregisters van de gemeente Sinaai, die bewaard worden in het 
stadsarchief van Sint-Niklaas, kunnen we de periode waarin de familie Tinel in Sinaai verbleef als 
volgt samenvatten: 



December 1853: vader Petrus Tinel komt in Sinaai wonen, samen met z'n echtgenote Catharina 
Wagemans en hun oudste zoon Oscar. Hun nieuwe woonst is de woning van de hoofdonderwijzer 
in de Tinelstraat (de vroegere Wyngaerdstraat, waar nu het Tinelmuseum gevestigd is). 
In de periode 1854 – 1868 worden er in het gezin Tinel nog 10 kinderen geboren waarvan er 2 jong 
overlijden, Ludovicus-Georgius (3 weken oud) en Reimond (6 weken oud). 

1874: Petrus Tinel neemt ontslag als hoofdonderwijzer en verlaat Sinaai (juni 1874) samen met het 
hele gezin, behalve de oudste zoon Oscar die de taak van hoofdonderwijzer overneemt en in de 
ouderlijke woning blijft wonen. Edgar blijft ook in de bevolkingsregister ingeschreven op hetzelfde 
adres als zijn broer Oscar. Officieel verlaat hij Sinaai op 2 mei 1877, alhoewel hij reeds 
verscheidene jaren in Brussel verblijft om er te studeren. 
Enkele maanden na het overlijden van vader Petrus Tinel (29 juli 1876) komt moeder Tinel 
(Catharina Wagemans) terug naar Sinaai op 10 januari 1877, samen met 6 kinderen : Edmond, 
George, Marie, Lydie, Rufin en Autbert. 

December 1879: door de toen hevige schoolstrijd verliest de gemeenteschool al haar leerlingen en 
moet Oscar Tinel Sinaai verlaten; hij verhuist naar Doel. 
Moeder Tinel is verplicht een ander onderkomen te zoeken, ze vindt het in een der woningen palend
aan het nieuw gebouwde gemeentehuis, in de Dorpstraat nr 78. Het is het hoekhuis kijkende naar 
het gemeentehuis aan de linkerkant. Zij baat er een winkel van witgoed uit. Ook de nog 6 
thuiswonende kinderen verhuizen mee. 
Op 24 januari 1881 overlijdt moeder Tinel, de zes kinderen verlaten Sinaai. In juli 1882 wordt de 
laatste der Tinels (Autbert) afgeschreven voor zijn nieuwe woonplaats Brussel. 

De levensloop van de kinderen Tinel.

Oscar Tinel, Sint-Martens-Lierde 5 oktober 1852: hoofdonderwijzer te Sinaai, onderwijzer in Doel,
organist in Lessen (Lessines), organist in Ronse en koster-organist in Maldegem. Huwt met Marie 
Van de Mergel en het gezin krijgt zes kinderen: Jef, Anna, Paula, Mimi, Agnes en Frans. Hij 
overlijdt op 11 maart 1913. 

Edgar Tinel, Sinaai 27 maart 1854: befaamde Vlaamse pianist en componist. Huwt met Emma 
Coeckelbergh, dichteres en het gezin krijgt 6 kinderen, allen jongens: Jef, Jan, Frans, Guido, Antoon
en Paul. Zie voor een uitgebreide levensoop het boek “Edgar Tinel”, Den Dissel, Sinaai 2013. 

Edmond Tinel, Sinaai 10 december 1855: staat tot 1882 te Sinaai ingeschreven als statiebediende, 
verhuist naar Frankrijk en begint een winkel van muziekinstrumenten in de omgeving van Senlis en 
geeft er verder ook nog muziekles. Huwt in 1884 te Rijsel met Marie Desruelles. Het gezin krijgt 
vijf kinderen: Paul, Jacques, Marie, Madeleine en Pierre. Hij overlijdt in 1935. 

George Tinel, Sinaai 30 januari 1859: wordt grenadier in het leger, vertrekt naar Parijs en later naar
Brazilië. Daar huwt hij met Anna Francisca Martins en worden er vijf kinderen geboren: Jorge, 
Oscar, Helena, Paulo en Maria. Hij overlijdt in Brazilië op 18 januari 1939. 

Romanus (Romain) Tinel, Sinaai 3 augustus 1859: overlijdt op 25 oktober 1876 te Brussel op 
zeventienjarige leeftijd, 3 maand na het overlijden van zijn vader. De tyfus had ook de familie Tinel 
getroffen. 

Marie Tinel, Sinaai 13 juni 1861: huwt met Charles Beydler. Ze beginnen een bloemisterij langs de
spoorweg op Duizend Appels, grondgebied Belsele. Het huwelijk blijft kinderloos. Zij overlijdt in 
Etterbeek op 11 maart 1934. 



Lydia Tinel, Sinaai 14 september 1862: huwt met Dieudonné De Carlier en krijgt twee dochters:  
Marguerite en Gabrielle. Zij overlijdt in Etterbeek op 8 juli 1945. 
Rufin Tinel, Sinaai 13 december 1863: is in 1881 drukkersgast te Lokeren. Hij vertrekt ook naar 
Frankrijk en wordt te Parijs journalist bij de geïllustreerde krant “Le Petit Bleu”. Rufin sterft in 
1900. 

Autbert (Aubert) Tinel, Sinaai 7 februari 1866: vindt als 16-jarige wees onderkomen bij zijn broer
Edgar in Brussel, is een bekwaam hersteller van orkestrions (kabinetorgel dat alle blaasinstrumen-
ten nabootst). Huwt met Delphine Verpoorten en krijgt drie kinderen: Godelieve, Edmond en Louis 
Edgard. Hij overlijdt te Antwerpen op 27 januari 1955. 

En nog een toemaatje 
In de notities van Pieter-Antoon D’Haese (zaliger) vinden we bijkomende context over het wel en 
wee van de familie Tinel: 
• Door de pastoor van Elene "van achter de koeien gehaald" en door zijn toedoen naar de 
Normaalschool van Sint-Niklaas gestuurd, werd Petrus Franciscus onderwijzer. 

• Eerst benoemd tot onderwijzer in Sint-Martens-Lierde, waar hij huwt en waar zijn eerste kind 
Oscar geboren werd. 

• Gesolliciteerd voor een baan als onderwijzer in Sinaai en daar aangenomen. Werd er 
schoolhoofd en organist. 

• Stuurde zijn drie oudste kinderen in erbarmelijke omstandigheden naar het conservatorium in 
Brussel. 

• Wilde ook de volgende kinderen in het muziekonderwijs in Brussel krijgen en verhuisde 
daarvoor naar Sint-Gillis-Brussel, waar hij een handel begon met geld dat hij van de familie van 
zijn vrouw geleend had. Zijn baan in Sinaai werd overgenomen door zijn oudste zoon Oscar, die 
even later gehoorzaamde aan de oekaze (nvdr. hoger bevel) van de Belgische bisschoppen, die 
eisten dat de katholieke onderwijzers in het openbaar onderwijs ontslag zouden nemen. Hijzelf 
bezweek aan typhus. Zijn weduwe keerde terug naar Sinaai, waar zij een winkel van witgoed 
opzette in armoedigen doen. 

Luc Chalmet, Marc Laceur

Anekdote

In Muziekwarande van 1 april 1925, Jg. 4 nr. 4 p.89 lezen we volgend verslag van de uitvoering van
Franciscus in de Lakenhalle te Doornik op 22 maart 1908.

Strenge Woorden

Toen Franciscus van Tinel, eenige jaren vóór den oorlog, te Doornik plechtig uitgevoerd werd, 
ontbrak het in de ruime Lakenhalle aan de noodige stemming. Wel werden de koren en de 
tenorzanger geprezen, maar door een verwaande Parijsche zangeres, die de rollen moest vervullen 
van den engel, de geheimzinnige stem en den wachtenden Christus, werd menigeen ontgoocheld. 
Het was nochtans een beroemde kunstenares; maar zijn was wat zwaarlijvig, scheen "les petits 
Belges" onder haar medelijden te verpletteren, en daarwij, zij was akelig gedecolleteerd, hetgeen 
voor de omstandigheid niet te best pastte. Zij scheen niet goed te vatten wat eigenlijk gewijde 
muziek is, en zong alles op gewoon-wereldlijke wijze, zonder eerbied, zonder overtuiging. 
Dergelijke feiten doen zich wel meer voor. Niet iedereen is geroepen, bij voorbeeld, om Bach of 
Franck te vertolken. Ook kon Tinel, na de uitvoering, zich niet weerhouden tot den inrichter van het
feest te zeggen: "Vous avez ... cochonné mon oeuvre!". Hij had bloemen besteld, maar wachtte er 
zich wel voor, ze de vreemde kunstenares aan te bieden. Hij schonk ze den dirigent. Maar deze was 



hoffelijker dan hij en reikte ze niettemin de wachtende zangeres over. Onnoodig er op te drukken, 
dat dit ncident weken lang in en rondom de stad der Chonq Clotiers besproken is geworden.
De sopraan was Berthe Auguez de Montalant (°Baltimore 1865 - + Nice 1937). Zij studeerde te 
Bordeaux en maakte haar debuut aan de Opéra-Comique te Parijs als Léonore in "Fidelio" van 
Beethoven.


