
Beiden speelden (ook) bij kleine dansorkesten in de jaren ‘50

Marcel Loossens en Maurits De Ryck, 
70 jaar muzikaal actief

Na WO II speelden een aantal muzikanten van de nieuwe generatie zowel bij 
een harmonie als bij een zgn. ‘jazzorkestje’: ‘n klein dansorkest, dat àlle mu-
ziek speelde, van wals tot jive. Twee instrumentisten van toen zijn ook nu nog 
actief: Marcel Loossens en Maurits De Ryck, leden van Harmonie Orkest Temse 
(HOT), fusie van Recht door Zee en Moed en Volharding. Zij behoren tot de 
beste (liefhebbers)muzikanten van hun generatie. 

Marcel Loossens (°Temse, 28/1/1933), zelfstandig schoenmaker, ging in 1946 
naar de muziekschool van de socialistische harmonie Willen is Kunnen en kreeg 
notenleer van Ernest De Bock, Petrus Loossens en Gilbert Gyselinck. Oscar Van 
Bunderen leerde hem trombone spelen. In 1949 werd hij trombonist bij Willen is 
Kunnen, waar hij actief bleef tot de ontbinding (1999). Daarna musiceerde hij bij 
Sint-Cecilia-Temse tot de stopzetting (2014). Sinds de oprichting in 2015 maakt 
hij deel uit van HOT. Intussen was hij ook talrijke jaren actief bij de harmonie
Sint-Cecilia-Tielrode en de brassband Strijd na Recht-Rupelmonde. Marcel speelde
zowel schuiftrombone en trombone-met-ventielen als bas-tuba en drums.

Met zijn vriend François Pauwels maakte hij deel uit van (de in 1953 opgerichte) 
Temse Accordeonisten (die hij later ook zou dirigeren). In 1954 richtten zij het 
succesrijke dansorkest The Marly Club op. Op een teerfeest van de Temse
Accordeonisten deden zij de ontdekking van hun leven: Jozef Remon zong er 
een paar liedjes, de aanloop tot zijn carrière als Jacques Raymond. Jacques werd 
lid van The Marly Club. Toen hij na een paar jaar overstapte naar het Orkest 
Willy Frank, was dat een grote aderlating. De internationale muzikale omwente-
ling, in 1962-1963 ingezet door Beatles en Stones (met de intrede van de gitaar), 
hertekende het muzieklandschap volledig en betekende de doodsteek voor de 
kleine dansorkesten. 

Marcel was ook enkele jaren lid van het William Show Orkest (Kruibeke) en 
speelde doorheen de decennia als gelegenheidsversterking bij diverse muziekver-
enigingen. Met zijn 85 jaar is hij de ouderdomsdeken van HOT.

Maurits De Ryck (°Bornem, 9/11/1938), bediende op de Aankoopdienst 
van de Boelwerf, stamt uit een muzikale familie. Z’n grootvader, Alfons, was 
beroepsmuzikant (bugel) en tweede dirigent van Sint-Cecilia-Temse. Alfons’ 5 
zonen musiceerden bij diezelfde harmonie. In het spoor van zijn vader, Cyriel, 
die piccolo speelde, studeerde Maurits van in 1946 notenleer en instrument aan 
de muziekschool van de Bornemse harmonie Concordia & Amiticia. Hij kreeg er 
les van dirigent Willem Andries en privéles van trompetsolo Henri Van Riet. In 
1948 werd hij trompettist bij de harmonie. Toen het gezin in 1954 naar Temse 
verhuisde, sloten vader en zoon zich aan bij de katholieke harmonie Recht door 
Zee, waar Maurits nog 7 jaar les volgde bij dirigent Leo De Wit. Vanaf 1960 was 
hij trompetsolo. Bij Recht door Zee gaf hij verscheidene jaren notenleer, later 
werd hij lesgever van de klaroenen. Van bij zijn vestiging in Temse speelde hij bij 
diverse dansorkestjes. Amper 16 jaar oud musiceerde hij bij The Marly Club
o.l.v. Marcel Loossens, daarna bij het William Show Orkest (Kruibeke) o.l.v.
William Windey, The Skyrockets (Temse) o.l.v. Roger De Kerf (met wie hij de 
single ‘Wonder’ opnam) en terug bij The Marly Club. 

Maurits bleef altijd actief bij Recht door Zee, na de fusie bij HOT. Hij speelde ook 
verscheidene jaren bij big band Waesiana (Beveren) en het Bornems Harmonie 
Orkest. Zijn zonen volgden in zijn spoor: Jean-Pierre speelt saxalto en -tenor, Bob 
is drummer.
Maurits is de kozijn van de burgemeester.
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