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“Als een 50-jarig bestaan koninklijk 
is, is 75 dan keizerlijk?”, was de 
vraag in 1995 . En wat is dan 100? 
Toen had ik nooit verwacht er nu 
nog bij te zijn. Honderd klinkt niet 
gepensioneerd. Het is de start van 
een nieuwe eeuw met een dik boek 
vol herinneringen en een lege 
agenda. 

Met het huidige enthousiasme komt 
het zeker in orde met deze agenda.
Het dikke boek vertelt over 
de successen, de reizen, de 
jeugdkampen, de opeenvolgende 
voorzitters, de dirigenten, 
vriendschappen, de Cecilia feesten, 
wandeluitstappen en viersterren 
concerten. Het vertelt ook over 
huwelijken en geboorten, met 
als resultaat dat de kapel aan het 
Appèlstraatje een kapelletje werd 
en we moesten uitkijken naar een 
ruimer lokaal met kinderopvang.
De padvinders van het 
Pensenstraatje kozen in 2010 een 
andere bivak. Na onderhandelingen 

en met de steun van deken 
Hemeryck konden wij het voormalig 
scoutslokaal ombouwen tot een 
nieuwe thuishaven. Dit dankzij een 
milde schenking van de Rotary 
Ieper en met de steun van het 
VTI en van vele zich in het zweet 
werkende Yprianisten.
De nieuwe ruimte werkte 
aanstekelijk, de harmonie groeide 
en bloeide.

De Koninklijke Harmonie Ypriana 
scheert nu hoge toppen. 
“Dit alles is het werk van een groep 
bezielde mensen die hun muzikale 
interesse en talenten samenballen 
tot een heerlijk en vooral luisterrijk 
vuurwerk” schreef ik 25 jaar 
geleden en kan ik nu met veel 
emotie herhalen.

Honderd worden, jong en 
gezond zijn, was niet mogelijk 
zonder de negen dirigenten, 
de tientallen bestuursleden, de 
honderden muzikanten en de vele 
sympathisanten. 

Mijn oprechte dank

Hendrik Cherchye
Erevoorzitter

Straffe Hendrik

Hendrik Cherchye (°22/11/1942 in 
Ieper) kwam via toenmalig voorzitter 
Ignace Robyn in 1986 in het bestuur 
van Ypriana terecht en werd 
ondervoorzitter. Na het vertrek van 
Ignace in 1989 werd Hendrik door 
de resterende bestuursleden tot 
voorzitter verkozen. Bij zijn benoeming 
stelde hij twee ambities voorop: 
de harmonie er zowel financieel als 
muzikaal bovenop helpen nadat deze 
eind jaren tachtig in een dal was 
terechtgekomen.

Daarom richtte Hendrik een vzw op 
voor Ypriana en motiveerde hij jonge 
mensen om zich aan te sluiten bij 
zowel de harmonie als het bestuur. Hij 
gaf het vertrouwen aan de jonge Nico 
Logghe om de muzikale leiding op 
zich te nemen.

Hendriks enthousiasme werkte 
aanstekelijk en de harmonie bloeide 
weer open. Hij was en blijft nog 
altijd manusje-van-alles voor zijn 
harmonie: de relatie met sponsors 
en stadsbestuur verzorgen, zeulen 
met instrumenten, reizen mee helpen 
organiseren, zelfs Ypriana tot twee 
keer toe een nieuw lokaal bezorgen 
en het dan nog eens eigenhandig 
mee verbouwen en nog veel meer. 
Daarom Hendrik, straffe Hendrik, mag 
jij de mooiste Yprianapluim op jouw 
hoed steken!



||:  3  :||

Augustus 1927, een zomeravond 
in Hotel Britannique op de 
Grote Markt te Ieper, waar 
commerçanten veelal vanaf 18 
uur hun aperitief gingen nemen. 
Pierre Vandenbraambussche, meer 
dan regelmatige gast, verzamelde 
een aantal Ieperlingen onder wie 
Maurice Vergracht, commandant 
van de brandweer en Aimé Gruwez, 
sedert 19 maart 1922 voorzitter van 
Ypriana. 
De heren hadden het idee om ter ere van de 
gesneuvelde soldaten van het Britse Gemenebest 
dagelijks de Last Postsonnerie te blazen. Er dienden 
klaroeners te worden aangesteld. Aimé wilde niets 
liever dan dat zijn mannen van Ypriana gekozen zouden 
worden, maar haalde bakzeil. Uiteindelijk werd gekozen 
voor de brandweer. Toch lag daar, bij de oprichting 
van de Last Post Association, de oorsprong van de 
jarenlange toekomstige samenwerking tussen de twee 
organisaties. Er werd afgesproken dat Ypriana een 
regelmatige gast zou worden onder de Menenpoort en 
de speciale plechtigheden zou opluisteren.

Op 18 februari 1960 werd Aimé Gruwez, ondertussen 
ere-voorzitter van Ypriana, begraven. William 
Grymmelprez gaf als voorzitter van Ypriana een 
prachtige afscheidsrede in de nokvolle kathedraal. De 
banden vervaagden wat: de familie Gruwez engageerde 
zich ten volle in de Last Post vereniging.

September 1998, een 
speciale ceremonie aan de 
Menenpoort. De voorziene 
plaats voor Ypriana op het 
voetpad werd ingenomen 
door toeschouwers, nog 
voor de harmonie onder 
de poort verscheen. De 

jonge, gedreven bandmaster Nico Logghe ventileerde 
zijn ongenoegen aan de jonge, gedreven Last 
Post-bestuurder Benoit Mottrie. Het kwam tot een 
onaangename woordenwisseling. De liefde bekoelde.

Juli 2001, op een mooie zomeravond in Zillebeke 
werden de plooien gladgestreken. De oude rakkers, 
voorzitters Guy Gruwez en Hendrik Cherchye, brachten 
de jonge garde rond de tafel om de misverstanden uit 
de weg te vegen. Zo werd de kiem gelegd voor een 
nieuwe, mooie gezamenlijke toekomst.

December 2007, 80 jaar na de avond in de Britannique 
kwamen de wegen van beide organisaties terug samen 
op de Ieperse markt. Ditmaal was Den Anker de plaats 
van de afspraak tussen Nico Logghe en Michaël Luca van 
Ypriana en Mathieu en Benoit Mottrie van de LPA. 
De Last Post Association was op zoek naar een nieuwe 
band ter vervanging van de militaire band van de marine 
als basis voor hun jaarlijks concert. Ypriana leek daarvoor 
voorbestemd. Weliswaar niet zonder eerst de pertinente 
vraag te stellen of Ypriana dit wel zou aankunnen? Aimé 
had zich waarschijnlijk in zijn graf gedraaid die dag.

Iedereen weet hoe het verder is gelopen. De samen-
werking werd een groeiend succes. Naast een veelheid 
van Last Post-plechtigheden, werd ondertussen een 
reeks van tien zeer hoogstaande en succesvolle 
edities van het ‘The Great War Remembered’-concert 
georganiseerd in de kathedraal. De vriendschapsbanden 
zijn aangehaald, zowel op persoonlijk vlak, als tussen 
beide organisaties. Het wederzijds respect is groot en de 
gezamenlijke toekomst ziet er goed uit.
Het is ons een enorm genoegen en een eer om met jullie 
allen van Ypriana te mogen werken en samen Ieper op 
de kaart te zetten. 
Proficiat met de 100 jaar, en … Aimé Gruwez zag dat het 
goed was. 

Benoit en Mathieu Mottrie
Voorzitter en vice-voorzitter LPA
Achterkleinzonen van Aimé Gruwez

||: De klaroeners en Ypriana onder de Menenpoort

“Aimé Gruwez, 
geef ons nog een 

tournée”
Ere-voorzitter van Ypriana 

mede-oprichter 
van de Last Post Association

/ onze bevriende  st Post Association
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De Koninklijke 
Harmonie Ypriana viert 
dit jaar haar honderdste 
verjaardag. Hieronder 
kan u het vierde en 
laatste deel over de 
geschiedenis van deze 
muzikale eeuweling 
lezen. Het omvat geen 
25 jaar, maar wel 28, 
en daar is een goede 
reden voor. De rode 
draad doorheen dit 
sluitstuk is namelijk 
Nico Logghe. In 1992 
trad hij aan als dirigent 
en bijna 30 jaar later 
hanteert hij nog steeds 
het dirigeerstokje 
van de Koninklijke 
Harmonie Ypriana. 
Hoewel dit – voorlopig 
– laatste hoofdstuk 
van Ypriana zich als 
één grote crescendo 
aankondigt, zag het 
er in 1992 niet zo 
rooskleurig uit.

Heropleving na moeilijke periode 
Edmond Jonghmans legde in 
1992 om gezondheidsredenen 
het dirigeerstokje neer, na zo’n 17 
jaar muzikale leiding. Een nieuwe 
dirigent werd gevonden in Luc 
Neyrinck, en enkele maanden later 
nam de jonge Nico Logghe deze 
taak van hem over. Op muzikaal vlak 
waaide er een nieuwe wind door de 
harmonie. 

Aan de bestuurskant had de 
vernieuwing zich kort daarvoor al 
ingezet: na interne moeilijkheden 
werd ondervoorzitter Hendrik 
Cherchye in 1989 voorzitter. Ook de 
krant merkte op dat er problemen 
waren: “Met het promsconcert wil 
Ypriana bevestigen dat de harmonie 
terug is van eventjes weggeweest en 
alle plooien zeker op bestuursvlak 
zijn gladgestreken.” Onder impuls 
van kersvers voorzitter Cherchye 
kwam er een volledig nieuw en 
verjongd bestuur. Vijf jaar later 
haalde Ypriana opnieuw de krant en 
bevestigde dat de wedergeboorte 
zich voltrokken had. Een nieuw 
bestuur, een nieuwe voorzitter en 
een nieuwe dirigent: vanaf 1992 
was een nieuw tijdperk ingezet voor 
de Koninklijke Harmonie Ypriana. 
Het voortbestaan was opnieuw 
verzekerd.

De harmonie was door de 
bestuurlijke moeilijkheden sterk 
afgeslankt; oudere muzikanten 
haakten af. In de lente van 
1992 richtte Nico Logghe een 
jeugdharmonie op, die in de 
begindagen een twintigtal 
enthousiaste muzikantjes telde. 
Enkele maanden later nam de toen 
20-jarige conservatoriumstudent 
daar ook de directie van de ‘grote’ 
harmonie over van Luc Neirynck, 
zodat beide korpsen onder zijn 
muzikale leiding kwamen te staan. 
Hoewel sommigen een voorstander 
waren van een volledige 

versmelting tussen beide orkesten, 
bleven ze gescheiden opereren. 
Ondertussen stroomden de oudste 
jeugdmuzikanten tijdens concerten 
en uitstappen vlotjes door naar de 
‘grote’ harmonie. De krant berichtte 
over deze heropleving: “De fusie 
van jong en ervaren bezorgt de 
bijna 75-jarige harmonie Ypriana de 
nieuwe en frisse adem die ze na de 
perikelen van het voorbije lustrum 
meer dan nodig had.”

Jubileumjaar 
Het nakende jubileum van 75 
jaar Ypriana in 1995 zorgde 
ervoor dat de hele harmonie 
weer opbloeide: een groeiend 
aantal leden, diverse uitstappen 
in binnen- en buitenland, de 
oprichting van een kinderharmonie, 
gesmaakte concerten, lovende 
krantenberichten, … enzovoort. 
Ondertussen werd een werkgroep 
opgericht om in het jubileumjaar 
van de harmonie, een boek 
te publiceren met de eigen 
geschiedenis van het muzikale 
leven in Ieper. In dit gedenkboek 
wordt het Ypriana-gevoel als volgt 
verwoord: “Laten we de viering 
van 75 jaar Ypriana in 1995 geen 
‘apotheose’ of ‘bekroning’ noemen. 
Dit jubileumjaar is geen einde. (…) 
75 jaar Ypriana moet ons op de 
eerste plaats aanzetten tot oprechte 
en dankbare herinneringen aan 
die grote groep mensen, zeg maar 
die hele Ypriana-familie, die de 
Harmonie gesticht, groot gemaakt 
en doen overleven heeft. Zij hebben 
er altijd rotsvast in geloofd dat er 
in Ieper plaats was en is voor een 
kwalitatief en stijlvol stadsmuziek.” 
Dit bijzondere jubileum werd 
met de gepaste feestelijkheden 
gevierd: een heel weekend werd 
gewijd aan het vieren van zoveel 
muzikale verbondenheid. Tijdens 
de academische zitting mocht de 
kersverse kinderharmonie onder 

  Deel 4: (1992-2020)/ Ypriana ge denis
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||:  Voormalig en huidig voorzitter Johan 
en Klaas Coulembier

  Deel 4: (1992-2020)/ Ypriana ge denis

leiding van Shalini Bouchaert zorgen 
voor de muzikale intermezzi. Nadien 
volgde tijdens “Een weekend vol 
muziek” nog een jubileumconcert op 
zaterdag en een muzikale rondgang 
op zondag, afgesloten door een 
misviering en receptie in het eigen 
lokaal aan het Appèlstraatje. 

De opgang verder gezet
Na het feestjaar werd er weer hard 
gerepeteerd en dat wierp zijn 
vruchten af. Op 29 september 1996 
zette de volledige jeugdharmonie 
koers richting Hooglede. Hier 
ging het tweede Adelson 
Vermanderconcours door, een 
wedstrijd voor jeugdorkesten. 
De jeugdharmonie Ypriana 
nam het op tegen vijf andere 
West-Vlaamse korpsen en werd 
de onbetwiste laureaat van 
het concours. De Ieperlingen 
sleepten namelijk tegelijkertijd 
de Adelson Vermanderprijs, de 
Sabamprijs en de prijs voor de 
beste ontspanningsmuziek in de 
wacht. Dirigent Nico blikte in de 
pers terug: “Hoe moeilijker het 
gekozen muziekstuk, hoe groter 
de waardering. Maar dan kregen 
we wel met een strengere jury af te 
rekenen. Het was delicaat, maar ik 
wist dat Ypriana voldoende kwaliteit 

in huis had.” Dit toernooi zou de 
eerste gewonnen wedstrijd zijn uit 
een hele reeks... 
Eén jaar later lonkte het buitenland. 
Als beloning voor de overwinning in 
Hooglede, mocht de jeugdharmonie 
in 1997 de eer verdedigen buiten 
de landsgrenzen. De jeugdafdeling 
van Ypriana vertrok  zonder 
hooggespannen verwachtingen 
naar het Duitse Rostock. Tijdens 
het Musikantentreff Ostsee speelde 
de jeugdharmonie echter alle 
andere korpsen naar huis. Dankzij 
haar kracht en homogeniteit won 
de 48-koppige jeugdharmonie 
het van andere orkesten uit 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Letland, 
Polen, Rusland en Tsjechië. De 
Belgen konden een oorkonde en 
bijhorende trofee meenemen naar 
Ieper, bij thuiskomst werd er dan 
ook stevig gevierd! 
Na enkele klinkende overwinningen 
was de toon gezet: de 
jeugdharmonie Ypriana had de 
smaak te pakken en wilde méér. 
Dirigent Nico Logghe leidde de 
jonge muzikanten van concert naar 
concours. Telkens keerden ze in 
een overwinningsroes huiswaarts. 
Climax was de deelname in 1999 
aan het Welt-Jugendmusik-Festival 
in Zürich, Zwitserland. Voorzitter 

Hendrik Cherchye verwoordde 
het als volgt: “De muzikanten 
etaleerden een bijzonder hoge 
muzikale kwaliteit en zijn dan ook 
zeer gedisciplineerd.” Het mag dan 
ook niet verwonderen dat ze onder 
zijn goedkeurend oog de wereldtitel 
binnenhaalden in Zürich. Binnen de 
hoogste categorie, de superieure 
afdeling, lieten de Yprianisten 
met 95% de concurrentie ruim 
achter zich. Als laureaat kreeg de 
jeugdharmonie Ypriana ook de 
eer om het galaconcert van het 
festival te spelen in de radiostudio 
in Zürich. Ook in eigen stad werden 
de wereldkampioenen eervol 
ontvangen: na een optocht door de 
Ieperse straten loofden zowel het 
stadsbestuur als gouverneur Paul 
Breyne de unieke prestatie van de 
jeugdharmonie. 

Ypriana klaar voor de 21e eeuw
Na de wereldtitel in Zürich volgden 
nog enkele hoogtepunten, zoals de 
cd-opname ‘Ypriana Echoes’ (2000), 
deelname aan diverse wedstrijden 
en optredens, zoals het Lynxfestival 
met DAAU (2002) en het Folkfestival 
Dranouter met Willem Vermandere 
(2002). 
Terwijl de jeugdharmonie enkel 
in crescendo ging, bleef de 

||:  De oorkonde uit Rostock||:  Cover van het boek n.a.v. 75 jaar 
 Ypriana
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‘grote’ harmonie wat 
op de achtergrond. 
Daarom werd er in 
2002 beslist om de 
doorstroming naar de 
volwassenafdeling te 
versnellen: veel jonge 
muzikanten waren 
namelijk al actief in 
beide orkesten. 
Ondertussen besliste 
Nico Logghe eind 2002 
om het dirigeerstokje 
van de jeugdharmonie door te 
geven aan twee dirigenten uit 
eigen stal. Michaël Luca en Björn 
De Kock namen vanaf april 2003 
de muzikale leiding op zich. Op dat 
moment bestond de Yprianafamilie 
dus uit de ‘grote’ harmonie onder 
leiding van Nico Logghe, de 
jeugdharmonie gedirigeerd door 
Michaël Luca en Björn De Kock en 
het jeugdensemble, voorheen de 
kinderharmonie, dat sinds 1998 
onder leiding stond van Christiaan 
Deconinck, ook een dirigent uit 
eigen rangen. Door de indeling in 
verschillende orkesten hoopte de 
vereniging de muzikale toekomst 
veilig te stellen en de doorstroming 
te garanderen.
Tegelijkertijd met de 
dirigentenwissel onderging Ypriana 
een andere metamorfose: na 13 
jaar als steunpilaar van Ypriana 
gaf Hendrik Cherchye in 2002 de 
voorzittersfakkel door aan Johan 
Coulembier. Eerst werd Johan 
Coulembier voorzitter ad interim, in 
2004 werd hij officieel aangesteld 
als voorzitter van Ypriana. Hoewel 
Johan Coulembier om professionele 
redenen korte tijd later vertrok 
naar China, bleef hij toch nauw 
betrokken bij de werking van de 
vereniging. In 2010 gaf hij de 
voorzittershamer door aan Filip De 
Leeuw, maar niet zonder eerst achter 
de schermen hard te werken aan 
één van Ypriana’s meest prestigieuze 

concertreizen: de Chinareis. Filip 
liet zich bij de organisatie van die 
reis en bij de verbouwingen van het 
lokaal opmerken als een sterke en 
ondernemende kracht en rolde zo 
in de functie van voorzitter. Onder 
zijn leiding beleefde Ypriana een 
onvergetelijke reis naar Italië, een 
optreden tijdens Nekka Nacht in 
het Sportpaleis, en als hoogtepunt 
het eigen project Ypres, as we 
remember. 
Johan Coulembier gaf zijn 
liefde voor de muziek door aan 
zijn kinderen en kleinkinderen 
en ondertussen is zoon Klaas 
Coulembier sinds 2015 voorzitter 
van Ypriana. Toen Johan in 2017 
overleed, moest Ypriana afscheid 
nemen van haar unieke oud-
voorzitter. Bedankt voor alles, Johan.

De Yprianafamilie blijft groeien
Tijdens het eerste decennium 
van de 21e eeuw ging Ypriana 
verder op haar voortvarend elan. 
De verschillende geledingen 
bleven traditiegetrouw repeteren, 
concerteren, stapoptredens 
verzorgen en deelnemen aan 
muziekwedstrijden. Niet alleen 
vóór de schermen werd er een druk 
schema aangehouden, ook achter 
de schermen werd hard gewerkt 
om Ypriana vorm te (blijven) geven. 
Het resultaat is dat Ypriana geen 
statische vereniging is, maar meer 
en meer een familie is geworden 
waar muzikanten van jong tot oud 
zich thuis voelen. 
De grootste veranderingen 
deden zich voor binnen de 
jongerenafdeling. 

  Deel 4: (1992-2020)/ Ypriana ge denis

||:  Het lokaal in het Penenstraatje
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In de Vlamertingse jeugdharmonie 
‘Ons Kramikkels’ besliste Nele Ryde 
om in 2008 het dirigeerstokje neer 
te leggen. Ook Christiaan Deconinck 
sloeg zijn laatste maat als dirigent 
van de jeugdharmonie Ypriana. 
Ze gaven de dirigeerstok door 
aan Peter Leroy. Op dat moment 
versmolten beide jeugdharmonieën 
en gingen ze verder onder de naam 
‘Ons Kramikkels’. 

Ondanks deze versteviging van de 
jongerenafdeling, voelden enkele 
muzikanten nog een muzikale 
nood. Daarom werd er beslist 
om (opnieuw) een orkest op te 
richten voor de allerkleinsten: het 
Iepers KinderOrkest, kortweg IKO. 
In 2014 zag dit orkest het licht. 
Dirigente van dienst was Tine 
Devoghel, Nele Ryde sprong bij 
waar nodig. Ondertussen is IKO 
uitgegroeid tot een vaste waarde 
binnen de Yprianafamilie en kunnen 
beginnende muzikantjes hier hun 
eerste muzikale stappen zetten. 
Sinds 2020 is IKO in de muzikale 
handen van Jasmien Vandewalle. 
Naast een kinderorkest, een 
jeugdharmonie en de ‘grote’ 
harmonie bestaat de vzw Ypriana 
anno 2020 uit nog enkele andere 
ensembles zoals De Brasserie, 
een koperensemble. Ook een 
trommelkorps maakt integraal deel 
uit van de werking van Ypriana. Wil 
je ze allemaal ontdekken? Ga dan 
vlug naar de website en lees, kijk en 
luister!

Ook de repititieruimte groeit 
Naast de omvang en samenstelling 
van de vereniging zelf, wijzigde ook 
de repetitieruimte. Het ene straatje 
werd voor het andere ingeruild: 
Appèlstraatje werd Pensenstraatje. In 
2011 realiseerde de harmonie een 
immense prestatie. Het voormalige 
lokaal van de Scouts werd 
eigenhandig door de muzikanten en 
vrijwilligers verbouwd, onder leiding 

van drijvende krachten Hendrik 
Cherchye en Filip De Leeuw. Het 
resultaat was een lokaal waar niet 
enkel gerepeteerd kan worden met 
zo’n 100 muzikanten, maar waar ook 
een bar, archief, kinderopvang en 
repetitieruimte voor trommellessen 
in ondergebracht zijn.`

En de toekomst?
Bij een jubileumjaar is het 
onmogelijk om niét achterom te 
kijken. Maar toch is het onhaalbaar 
om in dit beperkt aantal bladzijden 
het hele palmares van Ypriana te 
overlopen. Iedere muzikant heeft 
zijn of haar eigen herinneringen aan 
de afgelopen jaren: het concours 
Flicorno d’Oro, de verre Chinareis, 
de jaarlijkse uitstap naar Bernkastel, 
een kippenvelmoment onder de 
Menenpoort, de pakkende sfeer in 
de kathedraal op 11 november, de 
selfie met Wannes Cappelle of toch 
maar die immense mensenmassa in 
het Sportpaleis, … 
Maar misschien zijn het niet alleen 
de prestigieuze ontmoetingen, 
muziekwedstrijden of reizen die 
blijven hangen. Misschien zijn het 
ook al die andere momenten die 
ervoor zorgen dat week na week 
vele muzikanten, bestuursleden 
en vrijwilligers trouw op post 
zijn: de uitdagende repetities, 
de gezellige barmomenten, de 
babbel achteraf, de startactiviteit of 
de nieuwjaarsreceptie. Misschien 
zorgen deze er wel voor dat Ypriana 
al 100 jaar bestaat en nog (minstens) 
even lang zal blijven bestaan. 

  Deel 4: (1992-2020)/ Ypriana ge denis



/  Ypriana tro

Net zoals muziek zijn 
beelden universeel. 
Foto's brengen ons 
dan wel niet de muziek 
van vroeger, maar ze 
zijn wel een blijvende 
herinnering.

29 december 2007  - 
Eindejaarconcert  in de stadsschouwburg 
van Ieper (toen mochten/moesten we nog 
lekker dicht  bij elkaar zitten)

20 april 2012 - In Antwerpen 
tijdens Nekka nacht  met  Willem 
Vermandere en Raymond van het  
Groenewoud. 

8 augustus 2009 - Dranouter 
Folk Festival met  Filip Kowlier. 



21 december 2019 - 
Een eindejaarsconcert  
in Het  Perron. Zoek 
de verschillen met  het  
eindejaarsconcert  uit  
2007 op de foto 
hiernaast...

7 juli 2016 - 
Kosmos, Rodeberg. 
Een concert  
in open lucht  
met  Wannes 
Cappelle.

11 november 2018 
- De klapper van de 
Grote Herdenking. Het  
slotevenement  met  11 
november. Ypriana in 
voltalligheid op weg naar 
de Menenpoort  over een 
volgelopen Grote Markt  
van Ieper. 
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/  in gesp k met...

...Nico Logghe
Nico Logghe werd op 10 juni 1972 
te Ieper geboren. Na zijn studies 
Latijn-Wetenschappen aan het 
Ieperse Sint-Vincentiuscollege 
trok hij naar het Koninklijk 
Muziekconservatorium van Gent 
waar hij zijn eerste prijs notenleer 
behaalde. Daarna studeerde hij 
trompet en orkestdirectie aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium 
van Antwerpen. Hij behaalde er 
in zijn eindexamen directie grote 
onderscheiding en studeerde af 
met het diploma meester in de 
muziek, specialisatie directie. 
In 1992 werd hij dirigent van de 
Jeugdharmonie en Koninklijke 
Harmonie Ypriana. In korte 
tijd behaalde hij met deze 
orkesten een indrukwekkend 
palmares: provinciale, nationale 
en internationale successen met 
als hoogtepunt de Wereldtitel 
Jeugdharmonieorkesten te Zurich 
(1999) met de Jeugdharmonie 
Ypriana.
Nico is sedert 1 januari 2012 
directeur van de afdeling muziek 
en woord van dé Academie in Ieper 
en sedert 1 september 2020 is hij 
Algemeen Directeur.
Hij is niet alleen artistiek leider van 
de Koninklijke Harmonie Ypriana 
maar ook van ‘het Houtlands 
Harmonieorkest’ uit Torhout en het 
kamerorkest ‘Westhoek Consort’.
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Als kind koos je voor trompet, 
was dat toen een bewuste keuze 
of twijfelde je nog tussen enkele 
verschillende instrumenten?
Dat is eigenlijk een heel raar 
verhaal, mijn ouders zeggen altijd 
dat ik van kindsbeen af muziek wou 
spelen maar niemand in de familie 
had in de verste verte eigenlijk 
enige band met muziek. Toen ik 
klein was las ik een artikeltje in de 
krant waarin stond dat ze in het 
muziek van Picanol op zoek waren 
naar trommelaars. Mijn moeder 
schreef mij in het orkest in, maar 
toen ze hoorden dat ik pas met 
trompetlessen gestart was in de 
academie zei de dirigent dat ik maar 
beter trompet kon spelen in plaats 
van trommel. Ik heb dus eigenlijk 
nooit getrommeld maar ben 
onmiddellijk als trompettist gestart. 
Mijn buurman en ik kregen elk een 
bugel met hier en daar wat deuken 
erin die stak in een vuile stinkende 
zak en ik was vertrokken. Toen ik 
twaalf jaar was, in 1984, ging ik naar 
de jeugdharmonie van Ypriana die 
toen onder de leiding stond van 
Christine Devos. 
Achteraf bekeken vond ik het niet 
erg om trompet te spelen en ik 
heb later ook nooit meer getwijfeld 
om eventueel van instrument te 
veranderen.

Welke muziek beluister je zelf in 
je vrije tijd?
Ik luister eigenlijk heel weinig naar 
muziek in mijn vrije tijd. Als wij thuis 
naar muziek luisteren is het ook 
echt om te luisteren. Muziek op 
de achtergrond ervaar ik meer als 
lawaai. Als ik muziek beluister is het 
meestal die van componisten uit 
het einde van de 19de of begin van 
de 20ste eeuw zoals Stravinsky en 
Mahler. 

Hoe selecteer je de 
muziekstukken die uiteindelijk op 
de pupiter belanden?
In mijn vrije tijd in de vakantie 
trek ik wel enkele volle dagen uit 
om intensief harmoniemuziek te 
beluisteren om goede stukken te 
vinden, want mijn ambitie is altijd 
om een repertoire te vinden dat niet 
te gemakkelijk is en bovendien nog 
niet werd platgespeeld. Ik maak 
er altijd een erezaak van om zowel 
in Ypriana als in Torhout werken 
te spelen die andere orkesten 
niet spelen. Ik zoek dan ook op 
internet welke muziekstukken op 
internationale wedstrijden het 
plichtwerk zijn omdat daar soms 
stukken gecreëerd worden die wij 
nog niet kennen.
Het is moeilijk om op het niveau van 
Ypriana dergelijke stukken te vinden. 
Vroeger kende ik bijna alle nieuwe 
harmoniemuziek die verscheen 
maar dat heb ik wegens tijdsgebrek 

wat moeten loslaten. Het gebeurt 
soms dat een componist mij een 
nieuw werk toestuurt omdat ik met 
de meeste Vlaamse componisten 
ook een goede band heb. Zij willen 
natuurlijk ook dat hun werken 
gespeeld worden.
Af en toe keer ik ook terug naar het 
vroegere repertoire om nog eens 
een grote klassieker uit te halen en 
te herspelen. 
Als ik muziek kies, denk ik altijd al 
verder dan een half jaar vooruit, 
maar van sommige werken weet 
ik al op voorhand dat die pas zelfs 
over een jaar of anderhalf jaar op de 
pupiter zullen belanden.

Hoe maak je dan de keuze of een 
werk voor Ypriana of voor het 
orkest in Torhout is?
De selectie gebeurt vaak op basis 
van de sterktes van beide orkesten.
Op enkele uitzonderingen na 
speel ik eigenlijk nooit met beide 
orkesten dezelfde werken. Het zou 
voor mezelf wel gemakkelijker zijn 
natuurlijk omdat ik dan maar één 
keer een werk moet voorbereiden, 
maar ik vind dat niet erg. Dirigeren is 
voor mij een hobby. 
Je moet er trouwens ook rekening 
mee houden dat er soms karakters 
zitten in een vereniging die je 
neersabelen als je een nieuw werk 
leest dat niet gemakkelijk is. Na 
een tijdje komen die dan meestal 
af met de boodschap dat het toch 
een chique werk is. Muziek moet 
soms groeien. Zorgen dat iedereen 
aan zijn trekken komt is niet altijd 
gemakkelijk. In sommige werken 
komen bepaalde instrumenten quasi 
niet aan bod, en in andere werken 
dan te veel.
De grootste uitdaging in mijn 
beide orkesten is dus zorgen voor 
voldoende uitdagende muziek 
maar ook zorgen dat de muziek die 
je kiest niet afschrikt en dat je een 
evenwicht vindt tussen moeilijkere 
werken en een lichter repertoire.  
Daar kruipt heel veel tijd in maar 
voor mij is dat even mijn gedachten 
verzetten. 
Op basis van de partituur kan ik 
dikwijls al afleiden of het boeiende 
muziek is en hoe het zal klinken. Het 
is altijd leuk als je je kan baseren 
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op een geluidsopname maar 
van de meeste nieuwe stukken 
bestaat er nog geen opname en 
baseer ik me dus louter op wat ik 
op partituur voor me heb liggen. 
Ik vertrek trouwens liever vanuit 
de partituur dan van een opname 
om te beoordelen of een werk 
mooi is, want een opname kan 
schitterend overkomen en dan ben 
ik enthousiast maar als we dan het 
werk instuderen krijg ik soms een 
ander gevoel.

Heb je favoriete componisten?
Jazeker. Philip Sparke vind ik altijd 
goed ook al omdat hij erin slaagt 
om goede muziek te schrijven voor 
alle niveaus van orkesten. Ook Jan 
Van der Roost is zo iemand. Onze 
eigen Klaas Coulembier vind ik een 
openbaring en vernieuwend in het 
componeren.
Voor mij is een goede componist 
iemand die een melodie kan 
schrijven die je pakt en interessante 
muziek schrijft voor iedereen op alle 
muzikale niveaus.  

Wat is je favoriete werk (of 
werken) dat je met Ypriana 
speelde?
Mijn favoriete werken hebben 
op zich weinig te maken met de 
kwaliteit van de muziek maar vooral 
met de momenten waarop we die 
stukken speelden. De 'Suite No. 1 
für Blasorchester' van Oliver Waespi 
die we in 1999 in Zürich speelden 
zal me altijd bijblijven.  Het is 
vooral indrukwekkend als ik eraan 

terugdenk 
in welke 
korte 
tijdspanne 
we een 
werk van 

dat niveau instudeerden en hoe 
we het dan zo goed uitvoerden, 
wetende dat we toen nog allemaal 
jonge mensen waren. Er stonden 
zelfs noten op die partituur die 
niet speelbaar waren! 'Apocalyps 
II' van Piet Swerts hadden we in 
twee maanden ingestudeerd en 
dan uitgevoerd op een tornooi in 
Assenede. 'Aurora' van Thomas Doss 
is ook een werk dat in dat rijtje thuis 
hoort. Dat bewijst nog maar eens dat 
als je samenspeelt met een groep 
die samenhoort en keihard werkt, 
je zaken kan realiseren die eerst 
onmogelijk leken.  Ik haal dus vooral 
de meeste mooie herinneringen uit 
de beginperiode toen we successen 
behaalden op wedstrijden en steeds 
konden promoveren tot waar we 
nu staan: in de superieure afdeling.  
Die werken zijn verbonden met de 
doorbraak van Ypriana. 
In een latere periode vind ik ook 
de wedstrijden telkens weer een 
hoogtepunt, zoals 'Armageddon' 
van Hardy Mertens, dat we speelden 
op de internationale wedstrijd 
Flicorno d’Oro in Italië in 2010. Op 
de prestatie die we daar geleverd 
hebben ben ik nog steeds fier. Ook 
op de feedback van de kenners op 
het concert dat we speelden in het 
concertgebouw in Brugge in 2015 
ben ik zeer trots. 
Kortom, zoals je wel merkt, 
de meeste werken waar ik 
herinneringen aan over houd 
zijn gebonden aan wedstrijden. 
Wedstrijden kun je ook zien 
als een noodzaak omdat we 

daaruit feedback krijgen van een 
professionele jury en verder kunnen 
groeien. We spelen weliswaar ook 
veel met artiesten, maar de reden 
waarom artiesten met ons willen 
spelen, is de kwaliteit van ons orkest. 
Die kwaliteit bewaar je door af en 
toe aan een wedstrijd deel te nemen 
en ook eens overweg te kunnen met 
kritische opmerkingen. Dat houdt je 
scherp. 

Wat maakt Ypriana uniek in het 
muzieklandschap?
We zijn een orkest dat telkens 
verzorgd op straat marcheert, we 
zijn het eerste orkest dat met een 
artiest op een groot podium van 
een festival heeft gestaan, dat was 
in 2002 met Willem Vermandere 
in Dranouter. De internationale 
wedstrijden waar we aan deelnemen 
en altijd musiceren op niveau. Er 
zijn ongetwijfeld orkesten die beter 
zijn dan wij, maar we mogen gerust 
wat trotser zijn op wat wij allemaal 
bereikt hebben. Kritisch zijn mag, 
maar we mogen ook positief kritisch 
zijn!

Los van het muzikale, wat zijn 
jouw leukste herinneringen aan 
Ypriana?
De reizen! Ypriana heeft voor zoveel 
unieke momenten gezorgd in mijn 
leven. De Kattenstoet in Japan, de 
reis naar China, het Sportpaleis, de 
plaatsen waar je komt. Maar ik kan 
ook super genieten van een goede 
repetitie of concert.

Welke ambities koester je nog 
met Ypriana?
Die vraag wordt mij vaak gesteld. 
Eerlijk gezegd mag het voor mij 
gerust nog een tiental jaar op 
hetzelfde elan verder gaan. We 
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hebben heel veel bereikt. Ooit 
hoop ik nog eens met Bart Peeters 
te mogen spelen. Ik geniet ook 
heel hard van de concerten op 11 
november en hoop dat we die nog 
lang mogen verzorgen. Uiteraard 
zou ik nog eens willen prikken op 
een internationale wedstrijd. Geen 
zotte ambities dus, wel realistisch 
zijn en de groep bijeen houden.

Wat zijn de grootste uitdagingen 
voor harmonieorkesten in de 21e 
eeuw?
Vooruit denken! Constant denken 
hoe het over tien jaar zal zijn. Niet 
op de lauweren rusten maar alert 
blijven. Met een goede visie werken 
en ook het financiële plaatje goed in 
de gaten houden. Vooral nu door de 
coronacrisis zullen de verenigingen 
die dit niet in het oog houden 
wellicht verdwijnen.

Het feestjaar is serieus in het 
water gevallen. Zijn er concerten, 
activiteiten die dit jaar gepland 
waren en die volgend jaar zullen 
doorgaan?
Wel, we moeten er natuurlijk 
rekening mee houden dat volgend 
jaar ook nog niet zal verlopen zoals 
we wensen. De reis naar Londen zou 
alleszins een nieuwe mooie ervaring 
zijn, ik hoop dat we dit toch kunnen 
realiseren. Als je ziet op welke 
locaties we daar zouden spelen, dat 
zou een hoogtepunt zijn in honderd 
jaar Ypriana. 

Heb je nog een boodschap voor 
de Yprianisten?
Elke Yprianist zou voor zichzelf eens 
moeten bedenken wat hij/zij aan 
Ypriana te danken heeft. Dat kan 
professioneel zijn, maar gaat ook 
over kansen die je gekregen hebt 
om te ontwikkelen, plaatsen die 
je bezocht hebt,  vrienden die je 
gemaakt hebt, relaties die ontstaan 
zijn. 
Voor mezelf: ik vind het straf dat 
Ypriana nu honderd jaar bestaat 
en ik bijna een derde van die tijd 
aan het roer sta. Toen ik twintig jaar 
dirigent was kreeg ik een krantje 
waarin een interview stond dat ik 
uitgeknipt heb en dat nu nog steeds 
boven mijn bureau hangt. De titel 
van dat interview was: ‘Ypriana is 
mijn vierde kind’. Dat is gewoon zo, 
je wil altijd dat het met je kind goed 
gaat. Het ligt je nauw aan het hart en 
je verdedigt het als er kwaad over 
gesproken wordt. Pas als de dag 
komt dat ik voel dat mijn verhaal 
uitverteld is of ik te oud word zal 
ik dat kindje een beetje loslaten…  
Maar ik zal er dan wel alles aan doen 
zodat mijn kindje in goede handen 
terechtkomt. Ypriana is namelijk een 
fantastische vereniging! 

Voetbal of fietsen?
Ongetwijfeld voetbal.

Ochtend of avond?
Avond.

Bier of wijn?
Vroeger bier, maar nu meer wijn.

De zee of de Ardennen?
De Ardennen.

Conservatorium Gent of 
Conservatorium Antwerpen?
Antwerpen, omdat ik daar meer 
mensen ontmoet heb die me later 
een bepaalde weg hebben doen 
inslaan.

Koperblazers of houtblazers?
Dat is een moeilijke… koperblazers.

Optreden met een artiest of een 
tornooioptreden?
Tornooioptreden.

Stapoptreden of zitconcert?
Zitconcert.

Ypriana of het Houtlands 
Harmonieorkest?
Ypriana!

Directeur of dirigent?
Dirigent.

# allegro
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/ Anek tes...

...van op (concert)
reizen
Tijdens één van de vele reizen 
naar Bernkastel-Kues waar we 
telkens optraden op de jaarlijkse 
wijnfeesten, gaf Hendrik Cherchye 
een fotoboek van stad Ieper cadeau 
aan de schepen van cultuur van 
de stad Bernkastel-Kues. Deze 
man bladerde door het boek en 
vond enkele foto’s van vlak na 
Wereldoorlog I terug waarop de 
ruïnes van Ieper te zien waren. 
Hij vroeg aan Hendrik: “Haben 
die Deutschen das gemacht?”. 
Waarop Hendrik in een snelle en 
zeer diplomatisch-filosofische flits 
repliceert: “Nein, der Krieg”.

Op een andere reis naar Schladming 
in 2000 nam de jeugdharmonie 
deel aan de Mid Europe competitie 
voor blaasorkesten. Bij de 
inschrijving vooraf werd ‘Diagram’ 
van André Waignein opgegeven 
als keuzewerk. Op de dag van de 
wedstrijd speelden we zowel dit 
werk als het plichtwerk ‘Aurora’ van 
Thomas Doss voortreffelijk en de 
jury was lovend over onze prestatie. 
Helaas niet iedereen in de jury… 
Sommige juryleden vonden het werk 
‘Diagram’ te licht voor de categorie 
waarin we waren ingeschreven 
en vonden daarom dat we uit 
de wedstrijd gediskwalificeerd 
moesten worden. Na veel overleg 
besloot de juryvoorzitter ons te 
diskwalificeren. De ontgoocheling 
onder de Yprianisten was immens, 
maar de woede was nog groter. We 
eisten –en kregen- een onderhoud 
met de jury. Omdat de jury vreesde 
gelyncht te worden mochten 
slechts twee leden van de harmonie 
bij de jury komen om de zaak te 
bespreken. Vermits dirigent Nico 
Logghe op dat moment het Duits en 

wellicht zijn hele lijf niet beheerste 
mocht Peter Lacante mee als tolk en 
brandblusser. 
“Was wollen Sie eigentlich?” vroeg 
de juryvoorzitter. Die vraag had Nico 
begrepen en riep: “Das wir das Spel 
hier winnen”. Het maakte indruk 
want na verder overleg kregen we 
dan toch de ‘troost’titel: algemeen 
laureaat.

Nog een reis waar enkele 
Yprianisten memorabele momenten 
beleefden: in Edinburgh moesten 
Nico Logghe, Stefaan Gheysen en 
Michaël Luca aanwezig zijn op de 
generale repetitie. Klaas Coulembier 
en Geert Gombeir waren ook van 
de partij. Het regende dat het goot, 
en de Last Post kwam helemaal op 
het einde van de show. Na meer dan 
twee uur afzien op de tribune (met 
een plastieken poncho, prachtig 
zicht!) beslisten ze toch even een 
frisse pint te gaan drinken in de 
dichtstbijzijnde pub. Na even te 
zijn opgewarmd keerden ze tijdig 
naar het plein terug waar het hele 
spektakel plaatsvond. Net wanneer 
het aan onze klaroeners zou zijn, 
luidde de klok van 23u00 en 
werd alles meteen stilgelegd. De 
organisatie van de Royal Edinburgh 
Military Tattoo is indrukwekkend, 
maar van de stad krijgen ze telkens 
een absoluut verbod op licht en 
geluid na 23u00. De stekker ging 
er dus stipt uit, en Nico en co 
kwamen niet aan de beurt. Hierdoor 
moesten ze de dag erop - en dus 
zonder repetitie - meteen voor 8.000 
mensen spelen. Dit is ook de versie 
die op de cd van de tattoo staat!

Tijdens de prosprectiereis voor de 
concertreis naar Riva Del Garda in 
2010 kwamen we, FDL uit P en BP 
uit A terecht in een muziekschool. 
De bedoeling was echter om een 
middelbare school te bezoeken 

maar ons Italiaans was niet pico 
bello… Na een half uur rondlopen 
kwamen we de 'conciërge' tegen 
die nogal verrast was om ons daar 
te zien. Dankzij de babylonische 
spraakverwarring kregen we het 
gevoel dat die man ons voor 
indringers of dieven aanzag. Toen 
hij de carabinieri belde zijn we 
kunnen vluchten. Ik vermoed dat we 
tot op de dag van vandaag gezocht 
worden in Riva del Garda.

Op diezelfde reis ging Nico Logghe 
na ons concoursconcert uitgebreid 
tips aan componist en jurylid Hardy 
Mertens vragen en wilde weten 
hoe we het hadden gedaan. Hardy 
antwoordde dat hij heel erg toe was 
aan een biertje. Je zag aan Nico’s 
blik dat hij niet snapte dat Hardy's 
hoofd niet helemaal tot de rand 
gevuld was met muziek.

In april 1999, op muziekkamp 
in Bailleul kwam het plichtwerk 
voor de wedstrijd in Zürich aan 
met een postpakketje. Nico had 
zich willen inschrijven in een 
afdeling die bij ons past, maar Jef 
Vanderhaeghe die toen secretaris 
was, was ambitieuzer en had ons 
bij de inschrijving in de hoogste 
categorie gezet. Dat plichtwerk zag 
er op het eerste zicht speelbaar 
uit, tot we het juiste –snelle- tempo 
zagen staan…. Tegen juli konden 
we het werk spelen, en namen we 
het op tegen drie andere orkesten. 
De magische truc van Nico? Veel 
orkesten speelden het werk té snel 
en daardoor slordig. Wij speelden 
het precies op tempo en daarmee 
scoorden we. Er werd nog een last 
minute repetitie georganiseerd die 
doorging in één of andere traphal 
van de school waar we logeerden. 
Toen Nico het tempo checkte, 
zaten we zelfs al wat te snel. Het 
vertrouwen was er en we wonnen 
–tegen alle verwachtingen in- de 
wedstrijd. Hierdoor mochten we 
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plots het galaconcert verzorgen in 
Zürich. Probleem: we hadden geen 
extra repertoire voorzien en we 
mochten maximum een bepaald 
aantal minuten spelen. Kort voordat 
we op scène moesten, gaf Nico 
nog snel door welke coupures 
we zouden maken in ‘A Bamberg 
Fantasy’, omdat dit werk te lang 
was voor de televisieuitzending. 
De beelden van dat memorabele 
concert staan op YouTube.

...van artiesten die 
komen, of niet…
Voor het concert Spots op West 
in 2016 stond het hele orkest 
klaar om op te komen, beneden 
aan de Kosmos in Westouter. Het 
was gelukkig mooi weer want 
het concert vond plaats in open 
lucht. We misten echter nog één 
muzikant: Wannes Cappelle. Hij was 
samen met zijn manager onderweg, 
maar had file ter hoogte van Gent. 
Plots zagen we een klein blauw 
autootje verschijnen bovenaan 
het amfitheater van de Kosmos. 
Ze reden rustig naar beneden, en 
wat bleek: Wannes zat zelf aan het 
stuur. Hij stapte uit en we begonnen 
meteen aan ons concert.

In 2001 speelden we een concert 
met gastsolist Yvan Meylemans. De 
solist was geprogrammeerd in het 
eerste deel van het concert en zou 
het ‘T-Bone Concerto’ van Johan De 
Meij spelen alsook het bisnummer, 
'Blue Bells of Scotland'. Toen het 
concert begon was de solist nog 
niet ter plaatse. We veranderden 
de volgorde van de stukken om tijd 
te winnen. Plots kwam Yvan de zaal 
binnen, toen nog de Koninklijke Zaal 
van de Lakenhalle, waar je helemaal 
achteraan binnenkwam, en langs 

het publiek moest passeren. Hij gaat 
backstage, speelt drie noten op zijn 
trombone, en gaat dan meteen het 
podium op om de beide werken 
vlak na elkaar te spelen. En hoe!!

P2001: We repeteerden met onder 
andere Els De Schepper en alles 
verliep prima. We verwachtten op 
de generale repetitie ook Chris Van 
Tongelen, maar die stuurde zijn kat. 
Volgens de manager zou hij wel de 
dag van het optreden even samen 
repeteren. Er volgde geen verdere 
communicatie, maar de dag van 
het optreden zelf bleek plots dat hij 
niet zou komen. Muzikant Maarten 
Desplenter sprong dan maar last 
minute in en verving de zanger 
zonder enige voorbereiding.
Twee jaar later, P2003: Chris Van 
Tongelen kreeg een herkansing, 
maar stuurde ongelofelijk maar waar 
opnieuw zijn kat naar Ieper. Hij moet 
niet meer terugkomen nu ;-).

...Uit de oude 
doos...
Tijdens  een jaarlijks stapoptreden 
in de Panne gaf voorzitter 
Aimé Gruwez aan de dirigent 
teken te stoppen ter hoogte 
van een speelgoedwinkel. Alle 
meegekomen kinderen van de 
muzikanten mochten van hem 
in de speelgoedwinkel elk één 
speelgoedje kiezen. 

Aimé Gruwez nam tijdens zijn 
actieve jaren als voorzitter telkens 
een taxi naar het repetitielokaal dat 
zich toen bevond in de voormalige 
muziekschool in de D’Hondtstraat. 
Wanneer de taxi in het vizier kwam 
repten jonge spelende muzikanten 
zich van de speelplaats de trap 

omhoog naar het repetitielokaal. 
“Zéére, de president is doar!!” Wie 
als eerste een stoel kon klaarzetten 
in het repetitielokaal, kreeg van 
Aimé Gruwez 20 Belgische frank 
toegestopt.
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/ Onze bar, een bind ddel

Dit is het dan, het kloppend hart van Ypriana. Onze bar! De plaats waar de 
gemiddelde Yprianist de meeste tijd doorbrengt (de repetitieruimte niet 
meegerekend, uiteraard). De plaats waar levenslange vriendschappen 

ontstaan, waar muzikale discussies met een handdruk beëindigd worden, 
waar creativiteit welig tiert, waar engagementen worden aangegaan, … 

Het is ook de ruimte waar altijd 
iemand terug te vinden is. De 
barman achter de toog, een ouder 
die wacht op een kind, een kind dat 
wacht op een ouder, een dorstige 
Yprianist die een paar (valse) 
noten door te spoelen heeft,…  
Allemaal passeren ze op de één 
of andere manier de bar. Moeilijk 
is dit niet aangezien deze ruimte 
de verbinding vormt tussen de 
voordeur en het repetitielokaal. Het 
helpt natuurlijk ook dat je net in dit 
lokaal een drankje en een hapje kan 
verkrijgen. Kortom, de bar is een 
belangrijke plaats voor Ypriana.
Het is ook in deze ruimte dat er 
heel wat voorwerpen staan met 
een verleden. Elke trofee, prent 
of gebruiksvoorwerp heeft een 
geschiedenis en verdient er om de 
één of andere reden zijn plaats. 
In dit artikel nemen we een paar 
van die voorwerpen onder de loep. 
Wat zijn ze? Wat doen ze? En vooral, 
waarom staan ze in het lokaal?

Voorwerp 1: Sakévat

In de verte lijkt dit voorwerp een 
soort etnische trom beschilderd 
met Japanse karakters maar dat 
is het niet. Deze ton blijkt een 
sakévat te zijn uit Japan. Saké is een 
traditionele Japanse alcoholische 
drank, vaak gemaakt van rijst. Dit vat 
is een herinnering aan een bezoek 
aan Japan in 2000 door een Ieperse 
Kattenstoetdelegatie waar uiteraard 
verschillende Yprianisten deel 
van uitmaakten.  Aangevuld met 
een aantal plaatselijke muzikanten 
begeleidden de Yprianisten de 
Ieperse Snoezepoezen op een 
10-daags festival in Sakai, Japan. 
Na de optredens trokken de 
muzikanten steeds naar het zelfde 
restaurant voor een maaltijd en 
bijhorende dranken. Na 10 dagen 
bleken de Ieperlingen zo populair 
dat de restauranthouder een heus 
sakévat meegaf als cadeau. Een 
mooi cadeau, maar het zadelde de 
delegatie wel op met een praktisch 
probleem.  Zo’n ton is immers te 
groot om als handbagage mee te 
nemen, en opsturen zou een dure 
aangelegenheid zijn. Gelukkig 
boden stadskatten Cieper en 

Minneke Poes de ideale oplossing. 
Zij waren namelijk ook meegereisd 
naar Japan om daar een feestje te 
bouwen. Het sakévat bleek perfect 
in het hoofd van Minneke Poes te 
passen en kreeg zo een plaatsje 
in de scheepscontainer. Na een 
reis van een aantal weken op een 
vrachtschip kwamen de stadskatten 
(en bijhorend sakévat) veilig aan 
in Ieper. De stadsarbeiders die de 
container leegden begrepen maar 
niet wat die vreemde ton in hun 
container deed. Tot de Ypriana-
delegatie ‘haar’ vat kwamen 
ophalen. Sindsdien heeft dit sakévat 
een centrale plaats in het Ypriana-
lokaal.

Weetje: blijkbaar wordt het woord 
voor kat in het Japans als ‘Neko’ 
uitgesproken. Dit kwamen de 
Yprianisten na een paar dagen te 
weten omdat ze zich afvroegen 
waarom de lokale bevolking steeds 
‘Nico’ riep als ze passeerden. Geen 
Nico-fanclub dus maar wel een hoop 
kattenliefhebbers in Japan.
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Voorwerp 2: Granaat

In tegenstelling tot het sakévat 
bestaat er over dit voorwerp weinig 
twijfel over zijn trieste functie. Dit 
is een Duitse granaat die gebruikt 
werd tijdens WOI. Althans, het is 
een replica ervan. Dit exemplaar 
is een houten namaakgranaat -kan 
ook veel pijn doen maar heeft een 
pak minder kans om te ontploffen-. 
Deze replica staat sinds 2011 in 
het Yprianalokaal. Dat jaar nam 
een zestiental Yprianisten deel aan 
de opnames van de prestigieuze 
HBO-BBC-VRT-reeks “Parade’s End”. 
Deze reeks speelt zich af begin 
de jaren 1900 en handelt over de 
driehoeksverhouding van aristocraat 
Christopher Tietjens, gespeeld 
door Benedict Cumberbatch. De 
opnames voor de muzikanten 
vonden plaats op het domein van 
kasteel Sint-Flora in Veurne. Bij 
aankomst werden alle muzikanten 
voorzien van een gepaste militaire 
coupe uit WOI en bijhorend 
legeruniform. Sommigen kregen 
zelfs nog een deftige Britse krulsnor 
aangemeten. Het uiteindelijke 
resultaat was in de voorlaatste 
aflevering van de vijfdelige reeks 
te zien. De muzikanten leverden 
vakwerk als muzikanten van een 
Britse militaire muziekkapel die door 
het kamp marcheert. De beelden 
werden als rode draad gebruikt 
door de hele aflevering.  In totaal 
werden er een tweetal dagen 
opnames gemaakt van het orkest. 
Tijdens één van deze draaidagen 

bleek dat zo’n  replica-granaat per 
abuis in een instrumentenkoffer 
terecht was gekomen. Dit werd 
pas opgemerkt bij aankomst in het 
lokaal. Sindsdien staat dit voorwerp 
aan de bar te wachten op zijn 
rechtmatige eigenaar.

Weetje: de muziek die de band 
speelt werd niet ingespeeld door 
Ypriana. Op deze manier werden 
de muzikanten beschouwd als 
figuranten en moesten er geen 
artiestenrechten betaald worden.  

Voorwerp 3: Medaille Edinburgh

Sommige voorwerpen krijgen af 
en toe een extra opblinkbeurt. 
Deze medaille is een blikvanger 
op onze curiositeitenkast en  werd 
geschonken aan Ypriana naar 
aanleiding van de deelname van 
een aantal muzikanten aan ‘The 
Royal Edinburgh Military Tattoo’ in 
2018. Deze taptoe is de grootste 
militaire taptoe ter wereld. Elk jaar 
zakken 200.000 bezoekers af naar 
de hoofdstad van Schotland om 
er meer dan duizend artiesten aan 
het werk te zien. Het evenement 
groeide van een militaire parade 
uit tot een show met lichteffecten, 
indrukwekkende projecties, 
vuurwerk, en natuurlijk veel muziek. 
Helemaal op het einde van die show 
speelt de “lone piper”, een eenzame 
doedelzakspeler die hoog op de 
muren van Edinburgh Castle staat, 
een klaagzang. Vlak daarvoor is er 
meestal een moment van bezinning, 
bijvoorbeeld een militair signaal.
In aanloop naar de herdenkingen 
van de Eerste Wereldoorlog 
droomde Nic Vandermarliere,  

General Representative van het 
House of Flanders in het Verenigd 
Koninkrijk, ervan om op dat moment 
de Last Post te laten horen, zoals 
die in Ieper elke dag klinkt. En dan 
natuurlijk het liefst gespeeld door 
klaroenblazers uit Ieper. Na lange 
tijd diplomatiek aftasten, overleg 
met de organisatie en dankzij de 
verschillende overheden, viel de 
eer te beurt aan zes Yprianisten 
en drie gastmuzikanten om in het 
rode uniform met witte helm de 
indrukwekkende sonnerie te spelen 
voor een esplanade van meer dan 
duizend  deelnemers en 8.000 
toeschouwers. In augustus 2018 
klonk drie weken lang elke avond 
de Last Post terwijl de Menenpoort 
levensgroot geprojecteerd werd op 
de muren van Edinburgh Castle.
Voor hen die er bij waren was 
het een onvergetelijke ervaring. 
Met knikkende knieën, maar ook 
met gepaste fierheid stonden 
ze er, schouder aan schouder. 
Naast het spelen van de Last Post, 
een moment waarop het telkens 
oorverdovend stil was, kon onze 
delegatie gelegenheidsklaroeners 
ook genieten van heel wat 
internationale belangstelling, vooral 
tijdens de ‘meet&greet’ die elke 
avond georganiseerd werd. Het 
aantal foto’s waarop het Ypriana 
uniform te zien is, is ontelbaar. 
Een uitzonderlijk moment was 
toen een Australische bezoeker 
zijn smartphone bovenhaalde, en 
een foto toonde die hij zelf had 
getrokken toen hij in Ieper was 
geweest. Op de foto herkenden we 
de Menenpoort en… het uniform 
van Ypriana.
Deze foto, en de uitgesproken 
dankbaarheid van de man in 
kwestie, deden ons beseffen hoe 
vaak we met Ypriana al gezien en 
gehoord werden, in binnen- en 
buitenland, en vooral hoe belangrijk 
de herdenkingen nog altijd zijn 
voor de vele familieleden van 
gesneuvelde militairen over de hele 
wereld. 
Dat Ypriana aanwezig kon en 
mocht zijn op dit internationale 
topevenement, was dan ook een 
bijzondere eer, die nog extra luister 
kreeg door de ontmoeting met 
toenmalig Vlaams minister-president 
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Geert Bourgeois en de Schotse 
eerste minister Nicola Sturgeon.

Weetje: naar het schijnt werd 
de deelname aan de Edinburgh 
Tattoo door een aantal aanwezige 
muzikanten bezegeld met een 
echte remembrance-tattoo. Al wou 
niemand dit bevestigen …

Voorwerp 4: Cymbaaltje

Niets nodigt meer uit om er een 
goeie lap op te geven dan dit 
cymbaaltje en bijhorend stokje. 
En dat is misschien ook wel een 
beetje de bedoeling. Want een slag 
op dit kleine instrument betekent 
een tournée générale door de 
desbetreffende percussionist. Dit 
is zo’n traditie die een onwetende 
-vaak nieuwe- bezoeker soms heel 
vlug ontdekt. Voor veel Yprianisten 
is dit cymbaaltje een vertrouwd 
zicht want het dateert nog van 
het vorige Yprianalokaal in de 
Appèlstraat waar het ook diende 
als het algemeen traktaatsein. 
Maar van waar komt dit instrument 
precies? Naar alle waarschijnlijkheid 
werd dit voorwerp voor het eerst 
in een Yprianalokaal gespot begin 
de jaren negentig. Toen had het 
cymbaaltje er al een bewogen 
carrière opzitten. In voorgaande 
jaren behoorde dit instrument 
tot een instrumentenkoffer van 
speelpleinwerking Sporrewoan. 
Na een aantal jaren gebruik 
door de grootste solisten 
van de kleutergroep van de 
speelpleinwerking, verdween zijn 
tweelingbroer spoorloos en werd 
het cymbaaltje helaas onbruikbaar. 
In plaats van in de vuilbak te 

verdwijnen dook het op bij Ypriana 
waar het  nog heel even dienst 
deed bij de Watermelon Band, een 
dixieband met enkele Yprianisten. 
Uiteindelijk kreeg het de plaats die 
het verdient, vlak naast de toog. Het 
verhaal van het bijhorend stokje is 
soortgelijk, alleen hoorde dit stokje 
bij een speelgoedxylofoon. Ook 
deze xylofoon was geen lang leven 
beschoren in de speelpleinwerking 
en al vlug werd het stokje 
onafscheidelijk van het cymbaaltje.

Weetje: onderzoek wijst uit dat 
het cymbaaltje en stokje het meest 
gebruikt worden na 23u30 ’s avonds 
en bij blijde gebeurtenissen zoals 
geboortes. Dan mag er al eens 
gevierd worden …

Voorwerp 5: Tirolerhoedje 

Geen harmonie zonder gepaste 
hoofddeksels al gaat het hier 
niet over de gekende Ypriana-
kepie of helm maar over een 
eenvoudig Tirolerhoedje uit een 
carnavalswinkel. Het hoedje hangt 
in het lokaal sinds in oktober 2018 
de eerste editie van het Ypriana 
XL-Oktoberfest plaatsvond. De 
Ypriana XL-avonden vinden in niet-
covidtijden ongeveer maandelijks 
plaats in het lokaal en hebben 
als doel om met laagdrempelige 
activiteiten de onderlinge sfeer en 
samenhorigheid bij de muzikanten 
te stimuleren. Bingo, Saint Patricks 
Day, frietpotavonden, jazz night…  
geen thema is te gek om aan 
bod te komen op een XL-avond. 
Na een geslaagde Oktoberfest-
editie in 2018 vond het XL-team 
er niets beters op dan een heuse 
Duitse blaaskapel te regelen 
voor het Oktoberfest 2019. Een 
20-koppige delegatie van het 
Lehrter Blasorchester die op 

bezoek was in Ieper kwam met 
plezier de honneurs waarnemen. 
Tot in de vroege uurtjes werd er 
druk gemusiceerd en volop met 
volle bierkroezen geklonken.  Plots 
kwam er echter een moment dat de 
aanvoer van volle bierkroezen even 
in gevaar kwam. Een foute bestelling 
en een iets hoger drankverbruik 
dan normaal zorgden ervoor dat 
de voorziene vaten veel rapper 
dan gepland uitgeput waren. Twee 
muzikanten gehuld in lederhosen en 
bijhorend hoofddeksel werden op 
pad gestuurd om in de plaatselijke 
cafébazen vaten bier te ronselen. 
Dankzij de goeie contacten met de 
lokale horeca werd deze missie met 
succes volbracht en kon de avond 
zonder problemen verder gezet 
worden.  

Weetje: een aantal muzikanten 
van het Lehrter Blasorchester 
hielp Ypriana bij het inspelen van 
de nieuwe Ypriana Mars 2020. 
De première van deze mars vond 
plaats op 10 mei 2020. Omwille 
van de Covidcrisis en bijhorende 
lockdown vond deze première via 
Youtube plaats, terug te vinden via 
onderstaande link 
https://www.youtube.com/
watch?v=0BCJ6WF9oSM

Jan Miermans
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t o p h a r - m o n i e m u z i e k 
f l e x i b e l f a m i l i e w a r m t e 
i n / o n t - s p a n n i n g sprakeloos 
v r i e n d - s c h a p t h u i s - 
k o m e n u i t d a - g i n g 
meedoen m e - t i m e s f e e r 
c r e a - t i v i t e i t p l e z i e r  
s a m e n - horigheid rav i s san t 
p l u i m b l a z e n d i r i g e n t 
dwarsfluit p i c c o l o h o b o 
f a g o t E n g e l s e h o o r n 
k l a r i n e t s a x o f o o n h a r t d r u g 
v e r b r o e - d e r i n g f e e s t  
t r o m p e t h o o r n trombone 
euphonium b a s t u b a contrabas 
s l a g w e r k c o m b o h a r p  
p i a n o t a m - b o e r - 
m a j o o r s t a p o p - t r e d e n  
t o r n o o i M e n e n - p o o r t 
t a p t o e concertreis I e p e r s 
k i n d e r - o r k e s t O n s 
Krammik- k e l s t rommel- 
k o r p s C l a r i n e t - C h o i r  
De Bras- s e r i e stuurgroep 
w e b s i t e k i n d e r - o p v a n g 
sponsoring part i tuur- d a m e s  
de bar yprianisten a r t i e s t e n 
Ypriana xl f e s t i v a l s sportpaleis 
repeteren c o n c e r - t e r e n  
amuseren musiceren yprianissimo 
l i e f d e d a n c e - b a t t l e  
toewijding u n i f o r m e m o t i e s 
m u z i - k a n t e n sint-cecilia  
connecties c o n c e n - t r a t i e 
spanning s i n t - b a r - b a r a  
w a p e n s t i l s t a n d k a t t e n -
s t o e t w i j n - f e e s t e n 
k i o s k vuurwerk c h o r u s 
marcheren kampioen v o o r z i t t e r 
o n d e r - voorzitter p e n n i n g -
m e e s t e r secretaris erevoorz i t ter  
lid vzw   geschiede- nis     l o g i s t i e k  
k w a l i t e i t  lokaal Stad Ieper toekomst
t a m - b o e r m a j o o r 
f a m i l i e - t o p h a r m o n i e v r iendschap f l e x i b e l   
m u z i e k  warmte vzw meedoen s p r a k e l o o s t h u i s - 
k o m e n uitdaging in/ontspanning me-time sfeer creativiteit p l e z i e r 
p l u i m samenhorigheid ravissant blazen dirigent dwarsfluit p i c c o l o 
f a g o t  Engelse hoorn klarinet saxofoon hartdrug slagwerk h o b o 
verbroeder ing  bastuba  t rompet  cont rabas  hoorn  t rombone    euphonium  
stapoptreden combo harp piano tornooi M e n e n - 
poort taptoe hobo c o n c e r t - r e i s  
Clarinet Choir I e p e r s K i n d e r - 
o r k e s t t r o m p e t O n s 
K r a m m i k k e l s t rommel - k o r p s  
De Brasserie s t u u r - g r o e p 
w e b s i t e k i n d e r - o p v a n g 
sponsoring partituur- d a m e s  
de bar  yprianisten a r t ies ten 
Ypriana xl f e s t i v a l s s p o r t - 
p a l e i s r e p e - t e r e n  
c o n c e r - t e r e n amuseren  
musiceren l i e f d e  d a n c e - 
b a t t l e y p r i a - n i s s i m o 
toewijding u n i f o r m e m o t i e s 
m u z i - k a n t e n sint-cecilia  
connecties concentratie spanning 
k i o s k s i n t - b a r b a r a  
w a p e n - s t i l s t a n d k a t t e n -
s t o e t w i j n - f e e s t e n 
vuurwerk c h o r u s marcheren 
kampioen voorzitter o n d e r -
voorzitter penning- m e e s t e r 
secretaris e r e v o o r- z i t t e r  
lid vzw  ge- schiedenis l o g i s t i e k  
k w a l i t e i t  l o k a a l Stad Ieper 
toekomst t o p h a r - m o n i e 
m u z i e k f l e x i b e l f a m i l i e 
w a r m t e i n / o n t - spanning 
s p r a - k e - l o o s -
v r i e n d - s c h a p t h u i s - 
k o m e n u i t d a - g i n g 
m e e - d o e n m e - t i m e 
s f e e r creativiteit p l e z i e r  
s a m e n - horigheid rav i s san t 
p l u i m b l a z e n d i r i g e n t 
dwarsfluit p i c c o l o h o b o 
f a g o t E n g e l s e h o o r n  
k l a r i n e t saxofoon h a r t d r u g 
f e e s t t r o m p e t h o o r n 
trombone euphonium b a s t u b a 
c o n - t r a b a s s l a g -
w e r k c o m b o h a r p  
p i a n o t a m - b o e r - 
m a j o o r s t a p - opt reden  
t o r n o o i M e n e n - p o o r t 
t a p t o e concertreis I e p e r s 
k i n d e r - o r k e s t O n s 
Krammikkels  t rommel- k o r p s 
De Bras-   s e r i e s t u u r - 
g r o e p - w e b s i t e k i n d e r -
o p v a n g s p o n s o - ring de bar 
a r t ies ten  Ypriana xl f e s t i v a l s 



Dit is het laatste nummer in de reeks Tempo Ypriana. Wie had aan de vooravond van 2020 kunnen 
vermoeden dat we meer tijdschriften zouden uitbrengen dan we concerten konden geven in ons 
feestjaar. Het staat vast dat het voorbije jaar een bijzondere episode zal zijn in de toekomstige 
geschiedenissen van Ypriana. Als vereniging werden we gedwongen om nog creatiever te zijn, en met de 
inzet van al onze muzikanten lukte dat keer op keer. We kijken reikhalzend uit naar betere tijden. Alles wat 
niet kon in 2020 zullen we dubbel en dik waarmaken in 2021, 2022, 2023, en nog vele jaren verder!

Volg ons verder via www.harmonieypriana.be of onze Facebookpagina.
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