
Werner Vercauteren en Martin Van Steen,
(meer dan) 70 jaar muzikant

Harmonie Orkest Temse (HOT) telt 4 muzikanten die al meer dan 70 jaar 
actief zijn. In De Nieuwe Omroeper van 7 februari stelden we Marcel Loos-
sens en Maurits De Ryck voor, nu is het de beurt aan Werner Vercauteren en 
Martin Van Steen.
Temse telt 3 muzikanten, die langer dan 80 jaar actief waren: François Buyens 
(1922-2016), Constant Weemaes (1911-2005) en Alfred Van Bunderen 
(Steendorp, 1917-2007). 

Werner Vercauteren (°Temse, 2/9/1935), jongste van de 3 kinderen van Flo-
rent Vercauteren, blokmaker, later scheepsbouwer, en Clothilde De Bisschop, 
liep lagere school op de Velle en volgde 2 jaar Vakschool in Sint-Niklaas. 
Zijn jeugd werd gekleurd door de Chiro. Zestien jaar oud werd hij (1 jaar) 
werkzaam bij Scheerders Van Kerchove (Sint-Niklaas). Na zijn legerdienst ging 
hij aan de slag op de Boelwerf, eerst als monteerder, daarna als lasser. Temse 
zal zich hem evenwel blijvend herinneren als ambulancier bij COO/OCMW 
(1958-1997). Werner trouwde in 1959 met Myrtha De Grave (1935-2009). 
Zij hebben 5 kinderen. 

Nog in 1944, onmiddellijk na de Bevrijding, werd hij leerling bij de katholieke 
harmonie Recht door Zee. Henri Gosselin gaf hem notenleer, Constant Gyse-
linck klarinet. Later leerde hijzelf sax-tenor en dat werd zijn vast instrument. 
Werner kwam voor het eerst met de harmonie naar buiten in 1946, zoals de 
traditie het wilde t.g.v. de processie. Hij bleef een toegewijd muzikant tot de 
stopzetting van Recht door Zee in 2015 en trad dan toe tot de fusiemaat-
schappij HOT. Hij maakt ook al lang deel uit van De Strooien Hoedjes. Ook 
met het amusementsorkest AMOR musiceerde hij enkele jaren. Graag had hij 
in een zgn. ‘jazzorkestje’ gespeeld, maar doordat hij geen eigenaar van zijn 
instrument was, is het er niet van gekomen. 

Hij kende 8 dirigenten: Leo De Wit, Marcel De Boeck, Marc Van Hoorick, Pe-
ter Snellinckx, Eddy Chrisostomus, Kevin Verlaeckt, Olivier Brichau en Guido 
Jacobs.

Martin Van Steen (°Temse, 16/12/1936), oudste van de 2 kinderen van 
Petrus Van Steen, arbeider, en Margareta Noorts, werd na de Hollebeekschool 
op 14-jarige leeftijd werkzaam in de meubelmakerij van Achiel Hemelaer. 
Twee jaar later - in 1952 - ging hij aan de slag op de Boelwerf. Aan de Vak- 
en Ambachtsschool (Akkerstraat) volgde hij Afschrijven, de praktijk leerde 
hij op de vakschool van de Boelwerf. Begonnen als klinker, werd hij in 1954 
afschrijver, in 1960 administratief bediende in het IJzermagazijn. In 1975 
bekroonde hij zijn loopbaan als chef van het IJzermagazijn (tot z’n pensioen, 
1992). Tot vandaag maakt hij deel uit van De IJzerslakken (°1958, vrienden-
kring bedienden en meestergasten Materiaaldienst & IJzermagazijn Boelwerf). 
Martin trouwde in 1955 met Liliane Van Mele (1937-2005). Zij hebben 3 
kinderen.

In 1947 trad hij toe tot de liberale harmonie Moed en Volharding door zijn 
stiefvader: bestuurslid Albert De Gendt (trombone). Elf jaar oud kreeg hij 
notenleer van Georges Gosselin en klarinet van Jef Peerens en Peerke Spil-
dooren. Toen de harmonie o.l.v. Lut Van Duffel een teveel aan klarinetten 
kreeg, schakelde hij over op basklarinet. Martin nam aan alle activiteiten deel 
tot de stopzetting in 2015. Sindsdien musiceert hij met HOT. Zijn zoon Peter 
(bastuba) volgde hem bij beide harmonieën in het spoor.

Bij Moed en Volharding kende hij 7 dirigenten: Maurice Petermans, Herman 
Wittock, Marcel Van Hoeylandt, Jan Van Duffel, Lut Van Duffel, Tessa Vonck 
en Guido Jacobs. Doorheen de jaren was hij als gelegenheidsversterking aan 
de slag bij meerdere muziekverenigingen, maar vooral (en nu nog) bij Sint-
Cecilia Tielrode. Martin speelde nooit bij ‘jazzorkestjes’, wel maakte hij deel 
uit van het Tirolerorkest Benzy Buss en de Busskleppers o.l.v. François Buyens.

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
burgemeester@temse.be

Woensdag 25 april 2018

V.l.n.r. burgemeester Luc De Ryck, 
Martin Van Steen, HOT-voorzitter Kathy 
Van Cauwenberge, Werner Vercauteren 
en dirigent Guido Jacobs.

17
/B
DD

LS
/0
0A


