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Dat dokter Broekeert (1896- 7 977) een zwak had voor muziek is in Geraardsbergen algemeen 
geweten. Op warme zomeravonden botsten de klanken van zijn jachthoorn tegen de 
Oudenbergwand aan. ledereen bleef stil staan ... en luisterde. Een vertrouwd en rustgevend gevoel 
hing over de stad, een moment dat de Geraardsbergenaars verbond. 

Dokter Broekaert (1) is een veelzij
dig figuur. Naast dokter en gy
naecoloog is hij musicus, Vlaams 
protagonist, mecenas, ' letterkun
dige' en romanticus. In zijn vrije 
tijd, tussen twee huisbezoeken in 
schrijft de dokter niet enkel arti
kelen voor verschillende vaktijd
schriften, maar pent hij ook een 
aan tal romans neer, gebaseerd op 
eigen leven, omgeving en waarne
mingen. We kennen van hem wer
ken als De verrassingen van Stijn, 
het tweedelige Roomdale' Jongelieden, 
Jan Palfijn waarvoor hij in 1937 de 
prestigieuze Karel Barbierprijs (2) 
krijgt, Pieter Antoon Paeme, Gejaagd 
door de Stuka's, zijn oorlogsdagboek 
en nog vele andere kleine en gro
tere verhalen. In het familiearchief 
van dr. Broekaert zit ook onuit
gegeven werk van hem, zoals de 
korte verhalen (1910-1912) (eerder 
vingeroefeningen) uit zijn school
tijd aan het Sint-Catharinacollege. 
Wanneer Tinel op 28 oktober 1912 
overlijdt, amper 58-jaar, is dat voor 
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de jonge Broekaert de aanleiding 
om zijn vroegste ontmoeting met 
Tinel neer te schrijven (3). 

... Een tiental jaren geleden ... 

Zo begint de jonge Broekaert zijn 
opstel over zijn onverwachte ont 
moetingin 1902 met de Vlaamse 
pianist en componist Edgar Tinel, 
in de muziekschool van Geraards
bergen (4

) . Arthur, zo'n zeven, acht 
jaar is al jong geboeid door de 
klanken van de piano en volgt er 
de lessen 'solfège'. Tin el is dan in
specteur van de Belgische muziek
scholen en op inspectieronde. 

Tinel straalt ontzag uit maar tege
lijk boezemt hij angst in. Maar zó 
was Tinel! Ook anderen typeren 
de man als een ruwe schors die 
iedereen schrik aanjaagt! 
Zonder hem als persoon te wil
len typeren schrijft het katholieke 
Aalsterse dagblad De Volksstem: 

(1) De correcte schrijfwijze van de familienaam is 'Broeckaert' met een c. Arthur is de enige in de familie die zijn naam 
als 'Broekaert' schrijft. We vermoeden dat zijn ontluikende Vlaamsgezindheid hem heeft aangespoord zijn naam te 
vervlaamsen. Zijn opstel dat we als basis gebruikt hebben voor dit korte artikel, dateert van 23 november 1912. 

(2) De Karel Barbierprijs is een literatuurprijs die sinds 1927 tweejaarlijks wordt toegekend aan een in het Nederlands 
geschreven historische roman over de Belgische geschiedenis. De prijs is gesticht door dr. Karel Barbier n wordt 
toegekend door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent. Dr. Broekaert h eft zijn w rk 
ingezonden op aanraden van zijn goede vriend Stijn Streuvels. 

(3) Familiearchief Broeckaert. Met dank aan mevrouw Giuditta Riet en meester M. Broeckaert. Het do . urn nt omvat vi r 
pagina's kwarto, recto beschreven en gedateerd op 23 november 1912. 

(
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) Edgar Pierre Joseph Tinel (1854-1912). 







u eer in hwme zwarte slipja. sen en 
krakend bottines, de handen op den 
ru , stijfpleclzti . Ze wa11delden ... en 
wadzten. Met ee11 korte snok schoot de 
deur open; een man trippelde binnen : 
haastig. De leeraars 0 11 tstelden even 
e1z seffens, eerbiedig daarro!ld. 
' t as een man met langkrullende 
Asclz rauwe haren, die hem wild en 
wrgel.oos in den nek slierden: eenflik
kerend go11den brilleken op den iehuat 
arend_neus, hoekiggebeitelde trek-

" u. ·srL AARS Menschen met bui
tenge-u,oon groot verstand zijn door 
dm band ook min of meer stijjlroof
dig. Zij kunnen zich gewoonlijk aan 
Reene andere zienswijze dan de hunne 
onderwerpen. 
Zulk is het gansch natuurlijk ge·volg 
uan de overtuiging die hen bezielt, 
dat hunne zienswijze de gegronde 
ic..[. . . /"Om dan te eindigen 111et: " 
Ruwer man dan Tinel was er niet
Poor toonkundigen, 'tzij leerlingen, 
't zij koorzangers, 't zij leden van een 
orkest." (6

) 

Allerachting en bewondering ... 

n jaar voor zijn dood wijdt h 
pa g sticht n Vlaam vo I nd 
Ons Volk On twaakt 0 in 1911 n 
uitg br id artik I aan d e Vla ms 
toondicht r: "Veel te weinig gekend 

laat en 09 n: 
n di r rden, tadi t o ri 

di vlamd n, oo e di dwe r d or 
priemden, oo en .... De jongens op de 
fan e banken ontzettenden hevig: dien 
fan ma er driftig ontzagzaaiende 
man de d hun 't rumoerig hart in de 
cho nen zinken; ze kekenmijdenaar 

de leenneester of toen effenaan naar 
dien reus en schuchter rap weer op 
hun banken: hij was haastig. 
"Doe me daar rap ietwat zingen! ... 
Gij daar op d'eers te banke! ... "De 
jongen kreeg een schok en trad uit 
zijne bank; 't ging moeilijk: de noten 
versprongen van de lijnen, als vogels 
in hun kooi; zijn 111ond opende maar 
't bleef hen/ in de keel zitten van dani
gen angst .. . 
Toe, ga maar koeien zunchten, dat is 
hier Lrwe plaats niet! " De jongen zat 
al in zijn bank te blozen van geluk: /11} 
was er van af 
Toen ging het in een adem allemaal 
achtereen: de zang, de koren, .. . de 
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viool, ... 't !((avier. 
tjne harte dreunde als een klepel i_n 

een klokk en ... "Gij aar!" krijstte de 
stoere stem. 
Heere God/ 'k Was er aan. De boeken 
vlogen apen in driftige vlucht: . .. : 
"hier, die sonatine!" (Mocht ik maar 
die laatste greep slaan daar alonder). 
't Ging toch goed in den beginne en 
achter een paar lijnen kreeg ik moe : 
nog een beetje... maar medeenen 
donderde 't nijdig en mijne hand. sloeg 
een valsch akkoord van verschot: "in 't 
vervolg een derde vinger op die noot in 
plaats van een vierde!" 
't Was al dat ik er nog van bekwam ... 
en uiteindelijk 't was gedaan. Met 
dichtgekm:pen lippen, nog haastiger 
dan hij binnenkwam, bliksemde de 
vreeselijke verschijning de deur uit. 
En die nwn, die grimmige grolpot (zoo 
betitelden he111 later de jongens) dat 
was Edgard Ti nel. .. 

door :ijn eigen ·uolk is onze groote 
Tincl. Dit ligt wel grootendeels aan 
:1}11 eigen belnnglooslzeid; als echt ar
ti~ t ~c/ 1cp t hij geen kunst voor geld of 
vcrgnnkelijkcn roe111, maar uit inner
lijken drang, uit wanne begeestering 
Z1oor l10oge idealen. Hij versmaad[t] 
l1ct lagere instinkten te vleien en 
·ucrnndcrlijkc 1110des te volgen; hij 
i~ cc11 apostel van de eeuwige, ware 
kunst en speciaal van de godsdiens tig
kntlwlieke. Ook bezit hij het genie om 
zijn grootsche on hoerpen ten uitvoer 
te brengen, een aangeboren genie, 
onhoikkeld en tot bloei gebracht door 
onvcrpoosden, hardnekkigen arbeid. 
Diepe godsdienstzin, werkzaamheid 
Cll ge trouwheid aan zijn verheven 
roeping zijn de hoofdkenmerken van 
Tinel's leven." 

f Broeka rt dit artik I h ft 
g I z n, w t n w natuurlijk ni t. 

(' ) In l 9 w rdt . 1 •I " rijkHopziener over de Belgis !Je muziek cholen". 
(~ e Vol stem, 5 n v m r 1912, p. 1, k. 1-2. 
f) n1 Volk nlwaakt i chri t lijk n V.l , v I nd . H t r t numm r v r chjjnt in pt mb r 1 11. 
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Eerste bladzijde van Arthur Broekaerts handschrift over zijn eerste ontmoeting met Ti nel 

Maar zijn uitgesproken sympathie 
voor Tinel, als musicus en als ka
tholieke flamingant, sluit in ieder 
geval aan bij zijn eigen idealen. Dat 
Tinel als flamingant bestempelt 
mag worden onderstreept Ons Volk 
Ontwaakt in zijn artikel over Tinel: 
"Vlaamsch blijft de groote meester in 
zijn kunst, ondanks zijn klassiciteit en 
internationalism, ook Vlaamsdigezind 
in zijn hart, zooals hij bekende op het 
jubileum te Mechelen en bewees in 
zijn "Klokke Roeland" en "Vlaamsche 
Stemme"; zooals zijn leerlingen het 
ook - wat al te schaars - ondervon-

den." (8
) Broekaert jeugdige pro

Vlaamseingesteldheid sluit hier 
dus perfect bij aan. Trouwens zijn 
beslissing in 1916, om zich in te 
schrijven aan de pas opgerichte 
Vlaamse Hogeschool, de zoge
heten Von Bissing-hogeschool in 
Gent, verraadt zijn sympathieën 
voor de Vlaamse Beweging. 

Broekaert is in 1912 niet meer dat 
kleine jongetje van weleer en de 
angst voor 'de inspecteur' heeft 
plaats gemaakt voor een mateloos 
respect: "Tinel: oh! Sedertdien is zijn 

(
8

) E. VAN BERGEN, Ons Volk Ontwaakt, 16 december 1911, nr. 15. 
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Hebt ge Tinel, 
Edgar Tinel gezien, 
gezien, gehoord en gesproken? 
En heeft hij u 
dat onstoflijk brood 
van zang en spel gebroken, 
op zijn klavier? 
En heeft hij dit klavier, 
bij felle meesterstreken, 
schier levend doen 
zijn woord, zijn hert, zijn ziel 
en zijn gedacht uitspreken? 

Hebt ge Tinel, 
Edgar Tinel gezien, 
gezien en hem verstanden; 
en zijt gij niet 
meer mensch weer opgestaan, 
van onder zijne handen? 
Vereert ze dan, 
vereert de kunst in hem, 
de Godlijke, en buigt neder 
voor God, dien al 
dat kunst en kunstenaar is 
terugbeeldt en geeft weder. 

Guido Gezelle 
(Tijdkrans) 

naam ons dierbaar getuorden, heeft hij 
ons allerachting en betuondering ver
worven en verdiend, hij: de zoon van 
een Schoolmeester-organist, die, ver
doken kunstenaar, zijn kind van jong
safbedeelde met al 't ideale dat hem de 
ziel verrukte; hij die van af zeven jaar 
't orgel van zijn parochie bespeelde en 
vlijtig dagelijks de huee 111ijle11 aflapte, 
van Sinay tot St. Niklaas, om er /zet 
hoger on denvijs te genieten." 

D 


