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Beste lezer

Het zijn rare tijden. Iedereen 
snakt naar contact. Iedereen wil 
samenkomen. Van het samen 
musiceren is al een tijdje geen 
sprake meer. De toekomst blijft 
onzeker, maar ze is van ons en ze 
blijft van ons. De lezer mag invullen 
of we het nu over 1920 of over 2020 
hebben.... Het zijn rare tijden. 

2020 had een onvergetelijk 
jaar moeten worden, zowel op 
muzikaal als op vriendschappelijk 
vlak. We gingen 100 jaar Ypriana 
vieren door samenwerkingen met 
bevriende orkesten, door mensen 
te verenigen, door het publiek 
te laten genieten van nieuwe en 
bekende muziek,... Onze kleinsten, 
IKO (Iepers Kinderorkest) en onze 
jeugd, OK (Ons Kramikkels), en 
trommelkorpsen hadden alles 
voorbereid om mee te vieren. 

Kortom het feestjaar zou een 
weerspiegeling zijn van onze grote 
Yprianafamilie: mensen verenigen 
rond muziek.

Als één van de eerste verenigingen 
zorgt Ypriana na ‘den Grooten 
Oorlog’ voor cultuur in de stad. Dat 
muzikale virus is niet klein te krijgen. 
De Yprianisten doen er alles aan 
om het verder onder de bevolking 
te verspreiden. Van Ieper tot 
Luxemburg, van Frankrijk tot Italië 
en zelfs tot in China. Volgend jaar is 
het hartje van Londen aan de beurt.
Deel mogen uitmaken van zo’n 
geëngageerde groep mensen is het 
krachtigste medicijn dat bestaat. 
Geen enkele quarantaine zal 
Ypriana tegenhouden. Deze 100-
jaar jonge dame heeft er meer zin in 
dan ooit. 
De nieuwe Ypriana Mars die op 10 
mei een unieke online première 
kende, zal snel live klinken over de 
straten van Ieper tot in het verre 
buitenland. 

De toekomst blijft onzeker, maar 
ze is en blijft van ons. Om het te 
omschrijven met de woorden 
binnen onze familie, ‘Leve het 
Yprianisme’.

Geniet van ons derde magazine en 
tot heel binnenkort op straat en in 
de concertzalen!

Filip De Leeuw
Voorzitter Algemene Vergadering

Een groot aantal Belgische muziek-
verenigingen heeft een verwijzing naar 
Sint-Cecilia in haar naam. Deze heilige 
is immers de patrones van de muziek, 
instrumentenmakers en zangers.
Onze muziekvereniging koos bij haar 
oprichting een andere naam: Ypriana.
In De Historische Kranten en in de 
archiefstukken staat geen directe verwijzing 
naar de naamgeving van onze harmonie, 
maar er zijn wel een paar aannemelijke 
theorieën waarom onze vereniging 
de naam Ypriana draagt: Alphonse 
Vandenpeereboom was burgemeester 
van Ieper tussen 1859 en 1861 en 
werd daarna benoemd tot minister van 
Binnenlandse Zaken. Als burgemeester 
was hij verbonden met de brandweer 
en diens pompiersfanfare. Als minister 
nam hij diverse maatregelen ten gunste 
van de Vlaamse cultuur, vooral voor 
muziek, letterkunde en toneel. Bovendien 
schreef hij na zijn politieke carrière 
een zevendelige boekenreeks over de 
geschiedenis van Ieper met als titel: 
Ypriana.
Misschien werd dezelfde naam voor onze 
vereniging gekozen als eerbetoon aan 
deze grote Ieperling…
Een andere theorie is dat Ypriana afgeleid 
is uit het Latijn en ‘we zijn van Ieper’ zou 
betekenen. Latinisten zullen meteen 
opmerken dat  ‘Yprensis’ de correcte 
vertaling is voor ‘van Ieper’.  Ypriana in 
se zou een vrije vertaling kunnen zijn van 
‘Ypra’, het Latijn voor Ieper. Maar dat zijn 
zoals gezegd slechts theorieën…
Wel zeker zijn we dat een muzikant van 
Ypriana Yprianist genoemd wordt die met 
zijn of haar Yprianisme onze vereniging 
blijft bezyprianeren, bezielen dus…
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Geert Gombeir is een 
geboren en getogen 
Poperingenaar. Hij 
begon zijn carrière 
in het folkfestival 
van Dranouter 
waar hij mede-
verantwoordelijke was 
voor de organisatie en 
de ‘line up’. In 2012 
richtte hij samen met 
zijn vrouw, Sophie 
Pattyn, 'Events Outside 
the Box’ op. Hierin kan 
Geert zijn passie voor 
muziek en organiseren 
combineren met 
de liefde voor de 
Westhoek. Ypriana 
heeft het talent van 
Geert snel ontdekt. 
Fantastische concerten 
en spectaculaire 
projecten waren het 
gevolg. In onderstaand 
artikel kan u hiervan 
meegenieten.  

We zijn Geert en 
Sophie dankbaar voor 
de vele onvergetelijke 
ervaringen en kijken uit 
naar nieuwe projecten 
en ongetwijfeld nieuwe 
hoogtepunten.  

Alles begon met Willem…
Een kleine twintig jaar geleden 
begon mijn muzikaal avontuur met 
de Koninklijke Harmonie Ypriana. 
Naast een meer dan honderd 
jaar oude kachel in het idyllische 
Steenkerke. Een in topvorm 
verkerende Willem Vermandere 
vertelde in zijn typerende stijl over 
de soldaten die zorgden voor 
putten in de vloer door hun voeten 
te slepen over de grond om de 
warmte in zich op te nemen. Naast 
mij ‘partners in crime’ toenmalig 
voorzitter Filip De Leeuw en dirigent 
Nico Logghe. Ik meen me te 
herinneren dat we een stuk verder 
in de dag het kunstenaarshuis 
verlieten, wel duizend mooie 
verhalen rijker, maar zonder een 
echt antwoord op al onze vragen. 
Die kwamen een paar weken later 
toen Willem ons ontvoerde naar een 
café-restaurant in Noord-Frankrijk 
waar de ‘madame van de patron’ de 
pan op tafel zette en Willem ons zijn 
vertrouwen gaf. Het zou ons te ver 
brengen om alle details op tafel te 
gooien maar de flashback naar een 
overvolle Kayam-tent in Dranouter 
(om 14.00u in de namiddag!) 

met een fantastisch Ypriana in 
combinatie met de vaste band van 
Willem, beiden in topvorm, bezorgt 
mij nog altijd kippenvel. Willem was 
overweldigd door de duizenden 
voor hem maar de honderd man 
achter hem namen hem mee op 
wat een ijkpunt in zijn welgevulde 
carrière zou worden. 
Naast dit iconisch concert op 
Dranouter in 2002 was er nog een 
gastoptreden van de harmonie 
op het festival. Voor het Lynx-
festival in Leuven en Roeselare 
was er een samenwerking met Die 
Anarchistische Abentunterhaltung of 
simpelweg D.A.A.U., een ensemble 
op de kruising van rock en klassiek 
dat in het kielzog van Antwerpse 
bands als dEUS en Moondog Jr. 
de wereld aan het veroveren was. 
Zij componeerden een eigen werk 
waarvan zelfs opnames gemaakt 
zijn voor Radio 1, in de Marconi 
studio aan de Reyerslaan, met de 
harmonie. Dit gewoon ter illustratie 
van hoe flexibel Harmonie Ypriana 
toen al was. Een onvergetelijke 
zomer… .
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Min Moaten 
Op 7 augustus 2009, ik weet het nog 
goed want het was mijn verjaardag,  
stond publiekslieveling Flip Kowlier 
klaar om met zijn grootste band 
ooit het podium te betreden. De 
tent kolkte al van bij aanvang en 
het podium stond compleet tot 
op de centimeter van de boord 
vol. Zwaaien met trompetten of 
rondhossend met klarinetten was 
verboden en trouwens onmogelijk. 
Ik kan dan ook niet zeggen hoe 
blij ik was dat ik fysiek gewoonweg 
het podium niet meer opraakte 
toen Flip mij monsterde om op het 
podium een spreekwoordelijk vat 
weg te schenken. Dit zou voor die 
10.000 man die voor hem stond 
toch maar een druppel op een hete 
plaat geweest zijn. Maar wat een 
overwinning voor de man uit Izegem 
met ‘zijn’ band uit Ieper. Nog steeds 
praten mensen over die dag in 
augustus 2009. Min Moaten, ik zie 
julder geern… 

Ypriana aan Zee
Ook de Paulusfeesten in Oostende 
bleven niet ongevoelig voor de 
mooie samenwerkingen van 
Harmonie Ypriana. Met C-Sounds 
in 2013 en 2014 werd er een mooi 
programma uitgewerkt met een 
schare sterke artiesten. Na een 
samenwerking voor de ‘Ieperse 
Proms’ met Thé Lau was hij opnieuw 
gevraagd als gast voor het project 
in Oostende. Het zag er zeer 
lang goed uit maar op het laatste 

moment moest 
hij toch verstek 
laten gaan. 
Hannelore 
Bedert nam 
zijn plaats 
in en bracht 
zijn nummers 
als steun en 
eerbetoon. 
Ook Flip 
Kowlier, Klaas 
Delrue, Patrick 
Riguelle, 
Helmut Lotti, 
Jan de Smet 
en Luc De 
Vos kwamen 
langs aan 
zee. Luc was 
meteen een 
grote fan van 
de harmonie. 
Hij had hen 
al gezien op het Dranouter Festival 
met Flip en had al plannen maar 
het mocht niet zijn. Met Thé en 
Luc verloren we op korte tijd twee 
iconen van de Nederlandstalige 
rockmuziek… we blijven genieten 
van hun songs. 

Ypres, As We Remember… 
Een mooie combinatie van eigen 
talent uit Harmonie Ypriana en 
een sterke cast. Het doet me 
plezier om nu nog ‘anno 2020’ de 
werken die door Klaas Coulembier, 
Peter Leroy en Tom Hondeghem 
werden gecomponeerd voor 

de concertreeks Ypres, As We 
Remember te horen spelen door 
andere orkesten. Drie prachtige 
werken die de kwaliteit van de 
harmonie perfect lieten horen. 
Maar dat was niet alles… één van 
mijn grote dromen was Willem 
Vermandere en Wannes Cappelle 
in één programma te krijgen. En zo 
geschiedde voor dit unieke verhaal. 
Willem startte de avond met een 
vrije interpretatie van “Duizend 
Soldaten”, zijn beschrijving van de 
woelige periode rond WOI. Wannes 
zong zijn ‘In Vlaamsche Velden’ en 
eindigde met een nieuw nummer. 
Bovendien was Patrick Riguelle in 

© Michaël Depestele
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topvorm en Luka Bloom schreef 
zelfs twee nieuwe nummers voor 
dit project. Twee songs die later op 
zijn cd zijn terecht gekomen. Het 
waren prachtige dagen maar één 
moment helemaal op het einde van 
de laatste concertavond zal mij altijd 
bij blijven. Toen Luka en Wannes na 
het laatste concert in de foyer van 
Het Perron belandden voelde je de 
sfeer en de adrenaline. En wat doen 
artiesten dan… zingen. Samen met 

het koor bracht Luka een paar songs 
en ik meen me te herinneren dat 
Wannes ook nog ‘Ploegsteert’ heeft 
gezongen. Uniek en één van die 
zaken die bewijzen dat Harmonie 
Ypriana meer is dan puur muziek. 

Zero Hour in Heuvelland/Mesen
Vraag me niet om een top drie te 
maken van mijn Ypriana-momenten 
maar deze staat er toch wel zeker 
bij. Productioneel was dit niet 
het gemakkelijkste concert maar 
de return was overweldigend. 
Achtduizend bezoekers stonden 
in juli 2017 voor een gigantisch 
podium onze Ieperse helden toe 
te juichen. De Nieuw-Zeelanders 
van Ngati Ranana stalen meteen 
de show met een oorverdovende 
Nieuw-Zeelandse haka. Wannes 
Cappelle en Piet Goddaer toonden 
nog maar eens dat West-Vlaamse 
muziek kan concurreren met grote 
internationale acts. Wat een dag 
met zicht op de ondergaande 

zon in de heuvels rond Mesen en 
Heuvelland… . 
 
The Royal Edinburgh Military 
Tattoo
Augustus 2018, 250.000 bezoekers, 
duizend artiesten per dag en een 
paar honderd miljoen tv-kijkers over 
de hele wereld en… drie teams van 
drie klaroeners uit Vlaanderen… . 
Om alles voor te bereiden en de 
eerste teams wat te begeleiden 
werd Edinburgh voor een drietal 
weken onze thuis. Een mooie stad, 
een indrukwekkend evenement 
en een warm gevoel toen avond 
na avond de beelden van de 
Menenpoort op het gigantische 
Edingburgh Castle werden 
geprojecteerd. En dan kippenvel 
als de poort openzwaaide en de 
drie klaroeners zonder versterking 
de Last Post over de esplanade 
lieten galmen. Dit zorgde voor heel 
wat warme reacties bij mensen uit 
het publiek die familie of vrienden 

waren verloren in de Westhoek 
tijdens de Groote Oorlog.

Proficiat en dank! 
Voor mij is de Koninklijke Harmonie 
Ypriana meer dan een harmonie. 
Voor mij is het iedere keer opnieuw 
een eer en een plezier om te 
mogen samenwerken. Mijn taak 
ligt vooral in de voorbereiding, de 
productie maar er tovert zich iedere 
keer opnieuw een glimlach op 
mijn gezicht als ik die grote groep 
enthousiaste muzikanten zich zie 
klaarmaken op teken van Nico, de 
maestro. 
Die glimlach begint al vaak bij het 
uitdokteren van een programma en 
zet zich verder als ik met de één of 
de andere artiest mag langskomen 
voor een repetitie en met open 
armen wordt ontvangen door 
Freddy en Marie-Claire achter de 
bar. En het wekt steeds vertrouwen 
om iemand als erevoorzitter Hendrik 
Cherchye als pater familias te zien 
zorgen voor ‘zijn’ mensen. 
En eerlijk gezegd ik moet me soms 
inhouden om niet mee te fluiten, te 
blazen, te zingen of te trommelen 
maar dat ga ik jullie besparen. Ik ben 
al blij te mogen doen wat ik doe.
Proficiat aan de muzikanten, de 
dirigent, de vrijwilligers en het 
bestuur. Het is een eer en een 
genoegen om met een harmonie 
als deze te mogen samenwerken. 
En dat er nog veel mogen volgen… 
in alle betekenissen te begrijpen! 
Santé.
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/ instru nt

De Koninklijke Harmonie Ypriana is een toonaangevend orkest binnen 
de West-Vlaamse hafabrawereld. HaFaBra is de verzamelnaam voor de 

verschillende types blaasorkesten: harmonie, fanfare en brassband. 

“Er is toch geen verschil tussen deze 
drie orkesten” hoor ik enkelen al 
denken. Ik grijp graag de kans om 
een alomtegenwoordig misverstand 
uit de wereld te helpen: NEEN, een 
fanfare is niet per definitie het orkest 
dat u over straat ziet wandelen! 
Ypriana is een harmonie, en ook wij 
spelen en marcheren vol trots op 
straat! Wat uitleg in een notendop: 
in een brassband verzamelen de 
koperblazers en de percussionisten, 
in een fanfare komt daar de klank 
van de hele saxofoonfamilie bij, 
en een harmonie is het orkest 
waar, naast de koperblazers en de 
percussionisten, ook houtblazers 
kleur geven aan de muziek. En wat 
voor kleuren…

Fluitisten, hoboïsten, fagottisten, 
klarinettisten en saxofonisten 
zijn uit een heel ander hout 
gesneden dan koperblazers 
en percussionisten. Waar de 
percussionisten rusteloze karakters 
zijn die zich naar hartenlust kunnen 
uitleven op hun slaginstrumenten, 
en de koperblazers extraverte 
persoonlijkheden zijn die graag 
hoog van de toren blazen, zijn 
houtblazers vaak introverte mensen 
die van mooie warme klanken 
houden.

De eeuwige zoektocht naar het 
perfecte rietje
Wanneer u het woord ‘houtblazer’ 
hoort denkt u waarschijnlijk meteen 
aan de klarinet. Een populair 
instrument waarvan u in één opslag 
kunt waarnemen dat het uit hout 
werd vervaardigd. De klarinet 
heeft een enkel riet en produceert 
een herkenbare warme klank. Al 
moeten we hierbij vertellen dat deze 
warme klank toch vooral in het lage 
register hoorbaar is. Wanneer ze 
zich wagen aan het hoge register 

krijgen klarinettisten vaak dezelfde 
opmerkingen als de fluitisten te 
horen en meestal dan nog van de 
fluitisten die op de rij voor hen 
zitten…
Een andere houtblazer die vaak 
in verband wordt gebracht met 
de klarinet is de saxofoon. Bij 
het raadplegen van de literatuur 
lezen we dat de saxofoon een nog 
warmere klank heeft dan de klarinet. 
Al moet gezegd worden dat dit toch 
nog afhangt van de persoon die op 
het instrument blaast. 
Om het hoge register van de 
klarinet wat in balans te brengen, 
bestaan er ook een altklarinet, 
een basklarinet, contra-altklarinet 
en een contrabasklarinet. Ook de 
saxofoonfamilie bestaat uit grote, 
nog grotere en hele grote varianten. 

Voor het verschijnsel van de kleine 
klarinet en de sopraansaxofoon 
hebben we helaas geen verklaring.
Saxofonisten en klarinettisten 
hebben vaak de grootste moeite 
met dat verdomde rietje. Of zouden 
dat uitvluchten zijn om hier een daar 
een valse noot te vergoelijken? Hoor 
je een slurpend geluid, waarbij het 
speeksel uit een instrument naar de 
eigenaar terugkeert? Ongetwijfeld 
een saxofonist of een klarinettist die 
geen afscheid kan nemen van zijn 
spraakwater.
Klarinettisten moeten beschikken 
over elastische vingers die in een 
razendsnel tempo bewegen. Vaak 
hebben de ogen en hersenen van 
de klarinettist de grootste moeite 
om alle noten op de partituur te 
lezen en intellectueel te verwerken. 
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Het tempo ligt zo hoog dat de 
vingers voorlopen op de ogen en 
de hersenen, wat kan leiden tot 
hilarische melodieën. Daarenboven 
worden sommige noten gespeeld 
met een opvallend onnatuurlijke 
houding van de vingers. Als deze 
onnatuurlijke houdingen elkaar 
in een razendsnel tempo moeten 
opvolgen is een frustrerende 
pijniging van de gewrichten 
onvermijdelijk. 
Opnieuw tijd om even de 
vergelijking met de saxofoon 
te maken. De saxofoon werd 
uitgevonden in ons eigenste 
Belgenland. Het was Adolphe Sax 
die dit instrument op de muzikale 
kaart zette. Met al zijn instrumentale 
kennis vermeed hij zoveel mogelijk 
technische kwaaltjes die bij 
andere houtblazers van tel waren. 
Bovendien krijgt de saxofoon vaak 
veel minder violistisch-virtuoze 
passages voorgeschoteld dan de 
klarinet. Hebben de saxofonisten 
het dan echt veel makkelijker dan 
de klarinettisten? Allesbehalve! 
Een saxofonist wordt door een 
componist vaak verondersteld een 
hoorn te kunnen nabootsen. Als dat 
geen onmogelijke opdracht is!

Dubbelrieten… dubbel zoveel 
problemen?
Wanneer je in muzikale 
wandelgangen informeert naar 
ieders mening over de fagot krijg 

je heel verschillende reacties te 
horen. Sommigen vinden het een 
heel warm instrument met zo’n 
uitzonderlijke klank dat het hen 
zeker kan bekoren. Anderen ervaren 
de klank eerder als vreemd, en 
vragen zich af of de fagottisten er 
al uit zijn of ze nu eigenlijk met het 
euphonium of met de bas willen 
meespelen, of misschien tóch apart 
bekeken willen worden. Het lijkt me 
dat componisten dat soms zelf niet 
goed weten. In ieder geval is zo’n 
kleurrijk instrument als een fagot 
niet alleen auditief maar ook visueel 
een unieke meerwaarde in een 
harmonieorkest.

De Engelse hoorn is één van 
de weinige houtblazers waar 
dan weer zelden tot nooit mee 
gelachen wordt, zelfs niet door 
koperblazers. ‘Geen wonder’, hoor 
ik u denken, ‘in de naam zit een 
koperblaasinstrument verscholen’. 
Toch lijkt mij dat niet de enige 
reden. De weemoedige klanken 
van de Engelse hoorn overhalen 
zonder moeite menig componist 
om prachtige solo’s te schrijven 
voor dit wonderlijke instrument. 
Deze melodieën maken mij telkens 
opnieuw instant geëmotioneerd 
en hebben ongetwijfeld al vele 
harten in het orkest en in het publiek 
betoverd.
In tegenstelling tot de Engelse 
hoorn die vanuit alle hoeken lof 

mag ontvangen moet zijn kleine 
broer op minder bijval rekenen. We 
nemen opnieuw even de literatuur 
bij de hand: ‘Het woord hobo is 
afkomstig van het Franse hautbois, 
wat 'hoog hout' betekent. Deze 
benaming komt voort uit het vrij 
hoge en indringende geluid dat 
een hobo kan produceren’. U merkt 
zonder twijfel de verbloemende 
beschrijving van de hoboklank 
op. Synoniemen voor ‘indringend’ 
die een duidelijkere schets van de 
klank geven zijn: penetrant, scherp, 
krassend, schel. De vergelijking 
van de hoboklank met het geluid 
dat een eend produceert wordt 
niet alleen door collegamuzikanten 
gemaakt, maar zelfs door geprezen 
componisten als Sergej Prokofjev. 
Toch zien hoboïsten bij lento-
passages vaak een prachtige 
lyrische solo opduiken die zij maar al 
te graag melodramatisch vertolken.

Zwijgen tijdens een repetitie? 
Daar kan je naar fluiten!
Waar de hobo weinig bijval 
krijgt is één pupiter nog meer 
te beklagen. Vaak wordt de spot 
gedreven met dwarsfluitspelers. 
Vooral koperblazers hebben hier 
een handje van weg. “Grapjes” 
als ‘Wat klinkt valser dan een 
dwarsfluit? Twee dwarsfluiten!’, 
‘Ken je het verschil tussen een ui 
en een dwarsfluit? Niemand huilt 
als je een dwarsfluit doormidden 
hakt!’ en ‘Hoe laat je twee fluiten 
unisono klinken? Leg er eentje 
het zwijgen op.’ zijn schering en 
inslag en bij fluitisten met al wat 
jaren op de teller klinken ze ronduit 
afgezaagd in de oren. Toch blijft 
de dwarsfluit vaak het mikpunt van 
spot. Waarom eigenlijk? Omdat 
een dwarsfluitpupiter vaak alleen 
maar uit vrouwen bestaat? Wanneer 
we deze stelling toetsen aan de 
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werkelijkheid is dit ook effectief 
zo, en dat stramien zien we al 
bij de jongste muzikantjes. In 
zowel IKO als Ons Kramikkels 
bespeuren we geen enkele 
jongen op dwarsfluit. Een spijtige 
vaststelling die helaas sinds 
kort ook in Ypriana het geval 
is. Jan Vandermeulen, de haan 
tussen al die kippen, verliet 
onlangs Ypriana en vertrok naar 
Zwitserland. Daar speelt hij 
reeds mee in een orkest waar hij 
ongetwijfeld, net zoals in Ypriana, 
zonder moeite zijn mannetje 
weet te staan tussen al die 
kakelende kippen.
Of worden de mopjes gemaakt 
omdat de dwarsfluit vaak hoog 
speelt en met een onstabiele 
embouchure snel uit de toon 
klinkt? Nochtans las ik onlangs 
een cursus geschreven door een 
professionele trombonist, waarin 
hij vertelt dat ‘de klank van de 
dwarsfluit warm en helder is’. 
Een uitspraak waardoor hij bij 
menig fluitist meteen drie banken 
vooruit is gegaan. Naar het schijnt 
zouden ze uit dankbaarheid voor 
zijn bevestigende analyse zelfs 
tromboneles bij hem zijn beginnen 
volgen!
Diezelfde professionele trombonist, 
Peter Leroy,  schreef enkele jaren 
geleden een stuk voor Ypriana, in 
het kader van het concertweekend 
‘Ypres, as we remember…’. Het 
stuk bevat een uitdagende maar 

prachtige solo vol glissando’s. ‘Een 
trombonist die een solo schrijft vol 
glissando’s, dat is uiteraard een 
solo voor de trombone’, hoor ik u 
denken. Niets is minder waar. Hij 
schreef de solo voor dwarsfluit. 
Ongetwijfeld om zo zijn liefde voor 
het instrument te uiten.
Los van al deze liefdevolle gebaren 
moet een dwarsfluitspeler dus 
wel tegen een stootje kunnen, 
en al die zogenaamde mopjes 
kunnen relativeren. En dat terwijl ze 
sowieso al te kampen hebben met 
zwarte partituren (lees: partituren 
met veel noten), de constante 
dreiging op blauwe plekken aan de 
linkerbovenarm (die dwarsfluit van 

de buurvrouw komt vaak gevaarlijk 
dichtbij), en het risico dat de dirigent 
met een plotse brede beweging 
per ongeluk hun partituren 
wegmaait of net bezaait met enkele 
zweetdruppels. Geen wonder dat 
zij dus zoveel babbelen tijdens een 
repetitie, ze zoeken steun bij elkaar! 
En zeg nu zelf, een harmonieorkest 
met pupiters die elkaar door dik en 
dun steunen, dat is pas een warme 
familie!

Jasmien Vandewalle, fluitiste in 
Ypriana.
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Misschien lag het aan de 
flowerpower maar in de zeventiger 
jaren bloeide de vereniging volop. 
In 1970 vierden de muzikanten van 
Ypriana het vijftigjarig bestaan, 
gelukkig voor hen zonder corona, 
maar wel met de inwijding van 
een nieuwe vlag, een kunstconcert 
en een internationale taptoe op 
het Minneplein, de plaats waar de 
allereerste repetitie doorging.
In 1971 triomfeerde Ypriana 
voor de tweede keer op het 
stapmarsenfestival in Epinay-sur-
Seine nabij Parijs. Er volgde hiervoor 
een huldiging op het stadhuis. 
Enkele maanden later pakten de 
zeventig muzikanten onder leiding 
van Henri Van den Broeck met 
een tweede stunt uit. Zij wonnen 
het elfde Herfstmuziekfestival in 
Izegem met de uitvoering van de 
Yprianamars in de versie van Guy 
Duyck.

In 1972 opende Ypriana 
traditiegetrouw de jaarlijkse 
Kattenstoet. Op zich geen speciaal 
feit ware het niet dat Ypriana op 
die dag voor het eerst verscheen 
met de tropenhelm. De zeemacht 
had een voorraad tropenhelmen 
aangeschaft met het oog op een 
reis naar Belgisch Congo. Maar 
gezien de spanningen omtrent de 
Congolese onafhankelijkheid werd 
die reis afgelast. De helmen bleven 
jarenlang in een loods liggen en 
werden uiteindelijk voor een prikje 
gekocht door Ypriana.
In 1975 nam Henri Van den 
Broecke ontslag als dirigent en 
werd opgevolgd door Edmond 
Jonghmans, adjudant-chef en 
onderkapelmeester van de Gidsen. 
Het was de vierde keer dat een 
militaire chef de muzikale leiding 
van Ypriana opnam.
Jonghmans was ook dirigent van de 
Constant Moreaukring uit Veurne. 
In 1977 speelden muzikanten 
van zijn beide orkesten voor het 
eerst samen een concert. Uit deze 
coproductie leidde een journalist 

toen af dat Ypriana bereid was 
de eerste stap te zetten naar 
toenadering met andere korpsen. 
De vraag rees immers in dat jaar of 
er binnen de Ieperse stadsmuren 
niet te veel korpsen actief waren 
en of er geen samenwerking 
tussen alle korpsen mogelijk was. 
Veel deelgemeenten hadden ook 
nog eens een eigen harmonie of 
fanfare. Al deze orkesten vroegen 

subsidies aan en daarom zag het 
stadsbestuur liever dat er orkesten 
zouden fuseren.  Bovendien speelde 
een aantal muzikanten in meerdere 
orkesten en had men alle moeite 
van de wereld om de eigen korpsen 
voldoende te bemannen. Er was 
algemeen begrip voor het streven 
van elke muziekvereniging om haar 
eigenheid te bewaren, maar niet ten 
koste van financiële inspanningen 

||:  Dirigent Henri Van den Broeck 

  Deel 3: (1971-1992)/ Ypriana ge denis

||:  Dirigent Edmond Jonghmans

||:  Opening van de Kattenstoet in 1972 met voor het eerst de tropenhelm.
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in een tijd dat de fusie van 
gemeenten saneringen opdrong… 
De geschiedenis heeft uiteindelijk 
geleerd dat alles bij het oude bleef.
in 1978 werd voor het eerst een 
jeugdharmonie boven de doopvont 
gehouden. Deze kwam onder 
leiding te staan van Christine Devos 
en musiceerde van het eerste 
moment al op een hoog musicaal 
niveau.

In de jaren tachtig kwamen 
helaas enkele donkere wolken 
boven de vereniging hangen. 
Een groot probleem werd het 
engagement van de muzikanten. 
Meer en meer verschillende 
ontspanningsmogelijkheden en 
de opkomt van voor iedereen 
betaalbare wagens en televisies 
lokten leden weg uit het 
verenigingsleven. 
Ook Ypriana zag zicht genoodzaakt 
nieuwe vormen van rekrutering 
aan te boren en organiseerde 
contactmomenten waarbij dirigent 
Jonghmans toelichting gaf bij elk 
instrument. De toehoorders kregen 

nadien tijdens een receptie de kans 
om met het bestuur, dirigent en 
muzikanten kennis te maken.
Desondanks deze en andere 
inspanningen bleef het moeilijk om 
nieuwe muzikanten aan te trekken 
en het ledenaantal bleef dalen. 
Nog grotere moeilijkheden volgden 
eind jaren tachtig toen interne 
strubbelingen binnen het bestuur 
leidden tot het ontslag van enkele 
mensen, waaronder voorzitter 
Ignace Robyn. Ypriana had ook veel 
van haar uitstraling verloren en haar 
monopoliepositie als stadsmuziek 
dat quasi alle plechtigheden 
opluisterde was niet langer 
onaantastbaar. Andere korpsen 
lokten jonge muzikanten weg 
en het stadsbestuur herzag haar 
subsidieregeling. Bovendien raakte 
Ypriana haar vast repetitielokaal 
in de Stedelijke Muziekacademie 
kwijt omdat deze kampte met 
plaatsgebrek. De toekomst zag er 
allesbehalve rooskleurig uit.

Gelukkig zat in het bestuur nog een 
ondervoorzitter die deze functie op 
zich had genomen omdat hij dacht 
dat hij dan niet veel hoefde te doen. 
Een man die gewoon bestuurslid 
was geworden omdat een vriend 
hem dat gevraagd had. Een man die 
als jonge kerel vaak naar concerten 
van Ypriana kwam luisteren maar 
in de pauze steeds wegglipte om 
ergens op café te gaan. De naam 
van deze man: Hendrik Cherchye. 
De man die Ypriana een nieuw 
lokaal, een nieuwe dirigent en een 
nieuwe adem zou bezorgen. Een 
adem waarmee toekomst geblazen 
kon worden.

Over dat laatste hoofdstuk in de 
Yprianageschiedenis leest u alles in 
Tempo Ypriana #4.

||:  Nico en Hendrik in een visionair gesprek over de toekomst van Ypriana...

Deel 3: (1971-1992)
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/  in gesp k met...

...Lennert Schreel
Ik startte als tamboer-majoor op 
10/11/2012. Dat was mijn eerste 
optreden voor de Sint-Maartenstoet 
met de Gemeentelijke Harmonie 
van Koksijde.

Het is voor mij belangrijk dat 
een orkest een zekere uitstraling 
vertoont aan het publiek wanneer 
het op straat komt. Hiermee bedoel 
ik dat het korps in het algemeen 
uitstraalt dat de leden trots zijn dat 
men lid is van dit orkest. Dat kan 

getoond worden in het dragen van 
het uniform, het rechtop lopen, de 
rechte lijnen,… kortom, alle zaken 
die ervoor zorgen dat het publiek 
ziet dat het korps ‘één geheel’ is.
 
Ik heb meerdere cursussen en 
masterclasses gevolgd om mijn 
kennis bij te schaven omtrent het 
‘tamboer-majoorschap’. Ik heb 
onder andere cursus gevolgd bij 
VLAMO, maar ben ook les gaan 
volgen in het buitenland. Zo heb ik 
in kader van de Nationale Taptoe 
in Nederland les gekregen van 
onder andere De tamboer-majoor 

van de Kings Guards Band uit 
Noorwegen, de Drum Majors van 
de Royal Marines Bands uit het 
Verenigd Koninkrijk, maar ook van 
de Drum Majors van de Delta Police 
Pipeband uit Canada.

Geregeld neem ik deel aan 
wedstrijden omdat ik persoonlijk 
vind dat het tamboer-majoorschap 
ook een uitdaging voor mezelf moet 
blijven. Daarnaast wil ik ook weten 
op welk niveau ik sta in vergelijking 
met andere concullega’s. Een 
wedstrijd zoals de mars-en 
showwedstrijden in Hamont vind 
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...Jens Ceuninck
Sinds 2012 speel ik mee als 
percussionist bij Ons Kramikkels. Het 
jaar nadien werd ik opgenomen in 
de drumband van Ypriana, toen nog 
onder leiding van Mattie Archie.

Ik startte in 2017 als instructeur bij 
de drumband van Zonnebeke. In 
Ypriana nam ik de trommelstokken 
over van Mattie in 2018.
Verder speel ik nog mee met de 
drumband van Kuurne en met de 
harmonie van Staden op concerten. 
Ik kijk nog steeds uit naar een 
verdere toekomst als instructeur en 
zou graag alle kansen nemen die 
me toekomen. Ik vind het geweldig 
om met mijn drumbands de straat 
op te mogen of concerten te mogen 
spelen. 

Zelf vind ik het prachtig om te zien 
dat een orkest veel ‘cachet’ heeft 
op straat. Er is niets mooier dan een 
orkest over straat te zien lopen dat 
haar kostuum met trots draagt. 
Wanneer je ons op foto’s ziet kan je 
op ieders gezicht  hetzelfde gevoel 
aflezen als bij mij, en dat is prachtig. 
Ypriana straalt een discipline uit 
op straat waar we nog steeds trots 
mogen op zijn.

Ik ben zeer begaan met de 
uitstraling van een korps en probeer 
dat ook zo over te brengen naar de 
drumbands waar ik les geef. 

Ik haal een pak ervaring uit de 
verschillende activiteiten die ik 
met vier muziekverenigingen 
onderneem. Vaak marcheer ik mee 
in taptoes, vooral met de drumband 
van Kuurne. Daar put ik heel veel 
inspiratie uit en leer ik wel wat 
nieuwe zaken. Bij ieder korps vind ik 
wel iets dat ik kan meedragen voor 
mijn andere korpsen.
Ook ben ik niet af te slaan 
van filmpjes op Youtube waar 
drumbands of orkesten het beste 
van zichzelf geven op showevents.

Ik zal voor altijd één moment zeker 
koesteren en dat was toen we mee 
deden aan de Ypres Memorial 
Tattoo van 2014. Daar waar we op 
de Grote Markt met alle orkesten 
een prachtige uitwerking konden 
brengen van Highland Cathedral. 
Dat was echt een kippenvelmoment.

Ik zou heel graag mijn schouders 
nog verder onder de werking van 
de trommelkorpsen zetten en hoop 
dat we met onze drumbands terug 
kunnen deelnemen aan taptoes 
en wedstrijden, en er liefst nog 
een prachtige prestatie kunnen 
neerzetten!

ik een enorme uitdaging! Je wordt 
beoordeeld op je uitstraling, 
leiderschapstechnieken, bevelen 
geven,… 
 
Toch kan je daar niet alles tonen wat 
je in je mars hebt, dan vind ik langs 
de andere kant de wedstrijd die 
door VLAMO georganiseerd werd 
in samenwerking met de mars- en 
showwedstrijden (ook in Hamont) 
ook een superinitiatief! Hier word 
je als individu beoordeeld en kan je 
in een zelfgemaakte choreografie 
tonen wat je allemaal kan op een 
zelfgekozen muziekstuk. Deze 
wedstrijd is onderverdeeld in een 
categorie mars en een categorie 
show. 
 
Vooral in die laatste categorie heb je 
voldoende gelegenheid om alles te 
kunnen tonen aan de jury, wat je op 
een wedstrijd met een korps achter 
je niet altijd kan, omdat je hier veel 
meer bevelen moet geven.

Gezien ik nog maar sinds 2018 lid 
ben van Ypriana heb ik helaas nog 
geen groot ‘archief’ om belevenissen 
uit te kiezen, maar als er één 
optreden is die er tot nu toe met 
kop en schouders bovenuit steekt, 
dan is dit wel mijn eerste optreden 
als tamboer-majoor op 11/11/2018 
tijdens de Poppy Parade.
 
De mensenmassa die aan de kant 
stond, een gemotiveerde groep 
achter mij en wat mij het meeste 
bijblijft van die dag: de minuut stilte 
met het nagalmen van de Last Post 
onder de Menenpoort. Waar je 
tijdens dat moment een speld kon 
horen vallen in die mensenzee in en 
rond de Menenpoort, dat vond ik 
indrukwekkend! Kippenvel!
 
Persoonlijk zou ik het fantastisch 
vinden om met de groep te kunnen 
deelnemen aan een taptoe met wat 
naamsbekendheid, maar daarnaast 
zou ik het ook fantastisch vinden om 
met de groep eens deel te kunnen 
nemen aan een marcheerwedstrijd.
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...Matthias
Ingelbeen
Sinds mijn elf jaar ben ik actief lid 
als trommelaar in de jeugdharmonie 
Ons Kramikkels te Vlamertinge. 
Daar kwam in dit speciale jaar 
ook bij dat ik in januari startte 
als trommelinstructeur van drie 
groepen. 

Iets wat ik belangrijk vind aan een 
orkest dat op straat marcheert 
is dat het marcheren precies en 
correct verloopt maar ook dat je als 
toeschouwer ziet dat er een groep 
staat, een groep vrienden. Die 
kwaliteiten kunnen wel eens een 
foute slag of noot opvangen in het 
geheel.

Een masterclass of extra les volg 
ik niet maar daar komt zeker nog 
verandering in. Omdat niemand 
perfect is en je altijd kan bijleren ben 
ik op zoek om zelf nog les te volgen 
in slagwerk. 

Een mooi moment met Ons 
Kramikkels is de periode rond 11 
November, wat gepaard gaat met 
een kamp en een drietal Sint-
Maartenstoeten. Dat is een vrij 
intense periode met veel planning, 
voorbereiding en vooral oefenen. 
Door het zoveel samen zijn en 
samen spelen wordt er elk jaar aan 
het groepsgevoel gewerkt en wordt 

de band met medemuzikanten 
steeds groter. Graag zou ik met het 
trommelkorps ooit als “drumband” 
op straat gaan. Dit met tenordrums, 
timptoms, bassdrums en snares. 



/  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.

Ypriana tijdens de Kattenstoet  in 1971 en Ypriana tijdens 
de Kattenstoet  in 1972. Zoek de verschillen...



Van 1 juli tot  en met  8 juli 1986 reisde Ypriana voor 
de tweede keer naar het  toenmalige Tsjechoslovakije om 
er deel te nemen aan het  Internationaal Festival  van 
Gottwaldov. 
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||: Johan en zijn hoorn
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Een getuigenis van Johan Vanhaute

/ De prianist

Het was op een doodgewone 
donderdag, ergens in het voorjaar 
van 1984. Het eerste lesuur in de 
namiddag was aardrijkskunde. 
Toen ik het klaslokaal binnenstapte 
werd ik meteen aangesproken door 
meneer Bernard Moerman: “Na de 
les wil ik je nog even spreken!”. Mijn 
hart begon sneller te tikken… wat 
zou ik nu mispeuterd hebben (en dit 
voor een voorbeeldleerling…)? Heel 
de les was ik op mijn ongemakken 
en naarmate het einde van zijn 
geografische voordracht naderde 
was ik de wanhoop nabij. Met een 
klein hartje en de krop in de keel 
ging ik na de les naar mijn ‘date’ 
met Bernard. “Zou je het niet zien 
zitten om eens naar de repetitie 
van Ypriana te komen volgende 
dinsdag?”, vroeg hij met een 
brede lach op zijn gezicht. Mijn 
gemoedstoestand veranderde 
terstond in een kleine euforie. Ze 
hadden mij blijkbaar ‘gescout’ bij 
de Scherminkelharmonie en in 
de jeugdharmonie ‘Aimé Gruwez’ 
. Bovendien waren er enkele 
bestuursleden aanwezig op mijn 
openbaar examen in de academie. 
Ik speelde pas twee jaar hoorn en 
ik was fier dat ik mocht toetreden 
tot de grote harmonie Ypriana. Al 
die stress tijdens de les was voor 
niets geweest. Bernard was toen 
secretaris en bassist bij Ypriana…
en aardrijkskunde…werd eensklaps 
mijn favoriete vak op school.

Belofte maakt schuld, dus de 
eerste dinsdag na mijn invitatie 
fietste ik richting Ypriana.. Ja, 
de repetities waren toen nog op 
dinsdagavond, van 20u00 tot 
22u00…soms later! Ik moest me 
aanmelden in het Yprianalokaal, 
toen nog in de muziekschool in de 
d’Hondtstraat. “Via de grote poort 
naar binnen en dan de eerste deur 
aan de linkerkant”, werd me vooraf 

gebriefd. Ik draaide de grote houten 
deur voorzichtig open en betrad 
een groot langwerpig lokaal. Het 
leek wel een museum. Trofeeën, 
bekers, wimpels en oude foto’s 
getuigden van een succesvol orkest. 
De stoelen stonden niet opgesteld 
in een halfrond (zoals je van een 
normaal orkest zou verwachten), 
maar allemaal in korte rijen achter 
mekaar. Het leek wel een klaslokaal. 
Helemaal op het einde was de 
pupiter van de chef en daarachter, 
ik vergeet het nooit, een lange 
tafel met de bestuursleden. Het 
leek wel de jury van ‘Belgians Got 
Talent’.  Ik werd direct opgemerkt 
door één van die ‘wijzen’. Hij zwierde 
een groot oud boek open en zette 
prompt een kruisje achter mijn 
naam. Ik was geregistreerd voor mijn 
eerste repetitie. Ik werd er hartelijk 
ontvangen door Bernard en ook 
door Jacques Verstraete, waarover 
verder meer. Gelukkig waren er al 
enkele bekende leeftijdsgenoten 
aanwezig om mij op mijn gemak 
te stellen…. Ik werd een plaats 
aangewezen ergens in de vierde of 
vijfde rij…Voor mij zaten de saxen 
en de trompetten, achter mij de 
trombones en tuba’s (euphonium 
was nog geen gebruikelijke term), 
daarachter de bassen (allemaal 
‘oude’ mannen). Helemaal achteraan 
het slagwerk met Rudy aan de 
koperen soepketels, Johan aan de 
drums en jawel…Freddy achter de 
grosse caisse.

Ik zat ongeveer in het midden 
van mijn rij. Links naast mij zat de 
familie Clarysse op hoorn (Wim, 
Frank en Annemie), rechts werd ik 
geflankeerd door een zekere Ludo 
en Pros op bariton. Mijn stoel was er 
één van voor de oorlog dacht ik, een 
kruising tussen een kerkstoel en een 
eetkamerstoel…en de stevigheid 
was er ook al uit. Mijn pupiter 

dateerde waarschijnlijk uit dezelfde 
periode…een roestig ijzeren ding 
die helemaal was ingesmeerd met 
vet en olie, zodat we die nog konden 
dichtplooien…
Tussen mijn pupiter en die van Pros 
stond er nog een extra pupiter: een 
rode cendrier van Tuborg, vastgelast 
op een even rode tige zodat de 
asbak op ongeveer een halve meter 
boven de grond zweefde…de rokers 
werden toen nogal verwend. Al vlug 
merkte ik een identiek exemplaar, 
vastgemaakt aan de pupiter van de 
chef. Volksgezondheid stond toen 
nog in zijn kinderschoenen.
Een oudere man, later wist ik dat dit 
Hilaire Tahon was, bracht me een 
soort zwartlederen map waarin mijn 
partituren zaten. 

Traditiegetrouw begon elke 
repetitie met een tweetal marsen. 
De chef beklom zijn troon en 
begroette ons met een Antwèrps 
accent. Hij kondigde het nummer 
van de te spelen mars aan, eerst 
in het Nederlands, dan in het 
Frans…Jonghmans was toen 
hoofdonderkapelmeester bij de 
gidsen, vandaar waarschijnlijk 
die tweetaligheid. Het tempo gaf 
hij wel altijd aan in het engels…
one, two, three, four…en we waren 
vertrokken. Een militaire mars vulde 
het repetitielokaal en ik voelde mijn 
bloed rapper stromen. Iedereen 
stampte duchtig de cadans mee met 
de voeten, vooral in de achterste 
rijen. Voor we aan de trio waren 
begonnen de eerste sigaretten 
hun aroma’s af te geven. Na twee 
marsen kon de kliek, onder leiding 
van Roland Neyrinck, beschikken 
en begon het ‘serieuze werk’, maar 
eerst stond Edmond recht en 
kondigde de komst van een  nieuw 
muzikant aan…hij citeerde mijn 
naam. Met een groot applaus werd 
in opgenomen in de groep…
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ik voelde me op mijn gemak, ik was 
aanvaard.

Ik herinner nog goed mijn eerste 
partituren: Amparito Roca en 
Ragón Falez. Twee pasodobles op 
vergeeld papier die ter versteviging 
op een stuk karton waren geplakt. 
’t Leken wel relikwieën. Cor mi-b 
stond er bovenaan…”shit ik sta in 
fa…dat begint hier al goed.” Mijn 
buurman Frank had mijn probleem 
vlug in de gaten en gaf me terstond 
een snelcursus in transpositie op 
zicht. “Twee kruisen wegnemen of 
2 mollen bijzetten en alles 1 toon 
lager spelen”. Gelukkig waren het 
composities met veel tegentijden 
en weinig melodie (heel mijn 
marsboekje trouwens) en had ik dit 
vlug onder de knie.
Tegen het einde van de repetitie 
was er een dikke mist neergedaald 
in het lokaal en zagen we de chef 
nog amper dirigeren. De Tuborg-
asbakken waren rijkelijk gevuld. 
Het raadsel van de vergeelde 
partituren was opgelost. Toen ik 
thuis kwam dacht mijn vader dat ik 
had gerookt…. (‘k zoe nie durv’n). 
De kop was eraf!!!

Ergens midden in de week, ik denk 
dat het een donderdagavond was, 
kreeg ik een telefoon van Bernard: 
“Ik kom je binnen een halfuurtje 
oppikken. Je moet mee op uitstap 
voor een speciale Lastpost.” Dit 
was duidelijk. Ik had nog geen 
uniform en ook geen marsboekje. 
30 minuten later stond Bernard voor 
mijn deur met zijn Citroën CX (als 
ik mij nog goed herinner). In allerijl 
reden we naar de muziekschool. 
Henri Vierstraete was al gebriefd van 
mijn komst en stond klaar aan de 
grote kast vol uniformen en kepies. 
Het waren allemaal broeken met 
grote omtrekken en korte beentjes, 
en ik was toen nog een mager 
tenger ventje. Ik kon met twee 
benen in één broekspijp. Uiteindelijk 
werd ik toch getransformeerd 
tot een echte Yprianist, maar wel 
met mijn jeansbroek aan onder 

mijn uniformbroek, zo niet zou ik 
mijn broek onderweg wel ergens 
kwijtgespeeld zijn…hilarisch. Nog 
een pluim op mijn kepie en een 
marsboekje vol militaire marsen…
in mi-b. Mijn ouders waren toen 
komen kijken en achteraf zei mij pa: 
“Wanneer het muziek rechts-rechts 
deed draaide je goed mee maar je 
broek bleef staan”…
Een straatuitstap had toen meestal 
een militaire lading. Het marsboekje 
was daar getuige van: 2e linie, 4e 
linie, école royale militaire, salut au 
85ème, sambre et meuse,…maar 
de eerste mars in het boekje was 
Yprianamars van Guy Duyck (ook 
een militair). Het blijft één van mijn 
favoriete marsen…ik zou het meteen 
terug kunnen meespelen, zelfs 
zonder partituur in mi-b…

De tweede zondag van mei was 
er de Kattenstoet. De keuze 
was moeilijk. Ik speelde in twee 
muziekkorpsen en beide waren 
gemobiliseerd om de Kattenstoet op 
te luisteren.. Ik had geen voorkeur 
dus koos ik voor alle twee. Ypriana 
liep voorop, terwijl Scherminkel 
aan de staart van de stoet zat, dus 
eerst mee met Ypriana. Intussen 
had ik al een beter-fittende-broek 
en speciaal voor de Kattenstoet 
kwamen we naar buiten met de witte 
helmen en bijpassende sacochen. 
Nadat we café ‘De Jumelage’ in 
de Menenstraat waren voorbij 
gemarcheerd, waren er ineens 
enkele muzikanten verdwenen…
het zat hen al in de benen hoorde 
ik achteraf. Na de stoet snelden 
we met alle collegepietjes naar de 
school in de Bollingstraat waar het 
Ypriana-uniform werd ingeruild 
voor een narrenkostuum. Nog 
een lek rode en witte verf en we 
konden weer op pad voor de 
tweede stoet. Na afloop was de 
embouchure volledig weg maar 
we waren preus om tweemaal de 
Kattenstoet te hebben meegedaan. 
De avond ervoor hadden we nog 
met enkele muzikanten de medaille 
van de ‘gilde van de gelaarsde kat’ 

ontvangen op het stadhuis (die 
kreeg je na 5 deelnames aan de 
Kattenstoet)… wel we hadden dit 
eremetaal meer dan verdiend.

Een week later speelde ik 
mijn eerste lenteconcert in 
het stadsschouwburg. Omdat 
Jonghmans ook dirigent was bij de 
Koninklijke Muziekkring Constant 
Moreau uit Veurne, én omdat 1 plus 
1 nog altijd 3 is, musiceerden beide 
korpsen samen. Deze traditie werd 
jarenlang in stand gehouden.

Johan Vanhaute

> Johan schreef een uitvoerig 
verslag over zijn actieve 
dienstjaren in Ypriana. Neem 
gerust een kijkje op de website 
www.harmonieypriana.be in de 
rubriek ‘100 jaar’ om zijn Ypriana 
avontuur mee te beleven!
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/ Ypriana, een bind ddel

Een jaar om nooit te vergeten! 
Zo stond 2020 ingeschreven bij 
Ypriana. De voorbereidingen 
startten al meer dan 5 jaar 
geleden, onder impuls van 
toenmalig voorzitter Filip De 
Leeuw, die in 2015 de fakkel 
doorgaf aan Klaas Coulembier. 
Er werd gebrainstormd, 
gepland, gespaard en 
reikhalzend uitgekeken. 
Maar de echte geschiedenis 
wordt altijd geschreven in de 
onvoorspelbare kronkels en 
bochten van de tijd. In 1920 
werd het begrip Ypriana 
uitgevonden, in 2020 moesten 
we onze vereniging opnieuw 
uitvinden.

Voor onze stuurgroep (onder het 
bestuur van Ypriana vzw heeft 
elk orkest een eigen stuurgroep) 
brak een bizarre tijd aan. De 
maandelijkse vergaderingen 
in ons lokaal veranderden in 
online meetings, en concerten 
annuleren bleek plots onze 
grootste prioriteit. Op enkele 
weken tijd moesten we onze 
muzikanten inlichten over 
moeilijke keuzes. Omwille van 
het financieel risico annuleerden 
we de reis naar Londen nog voor 
er echt duidelijkheid was over 
de situatie aan de andere kant 
van het Kanaal. Achteraf gezien 
een juiste beslissing, want 
concerteren in de paasvakantie 
was absoluut geen optie. Ook 
alle andere optredens werden 
geannuleerd, en toen duidelijk 
werd dat ook het najaar niet zou 
kunnen verlopen zoals gepland, 
konden we onze artistieke 
werking voor 2020 eigenlijk 
helemaal in de onderste lade 
steken.

Ypriana is een 
muziekvereniging. 
We verenigen mensen met 
een passie voor muziek, en 
daaruit ontstaan fantastische 
momenten, zowel voor het 
publiek als voor onze leden 
zelf. In deze coronaperiode 
konden we onze mensen niet 
verenigen om samen muziek 
te maken, maar des te meer 
is gebleken dat Ypriana een 
hecht bindmiddel is, zelfs als 
de persoonlijke ontmoetingen 
wegvallen.

Ere wie ere toe komt, één van 
de eerste initiatieven om het 
Yprianavuur wakker te houden, 
kwam niet van de stuurgroep 
maar wel van één van de 
muzikanten. Frederik Leroy 
nam een kort filmpje op dat hij 
naar alle muzikanten stuurde, 
met een creatieve opdracht 
aan een volgende muzikant. 
Het was het begin van een 
creatieve domino aan filmpjes, 
allemaal humoristisch, sommige 
technisch hoogstaand, maar 
vooral bij iedereen doordrongen 
van de Ypriana-spirit en een 
grote liefde voor de vereniging 
en voor elkaar. De afspraak is 
wel dat al deze filmpjes binnen 
de vereniging blijven. Niet 
alles moet op sociale media 
belanden…

Een iets ernstiger initiatief van 
Nico Logghe en de stuurgroep 
was de opname van onze 
nieuwe Ypriana Mars, door 
een kleine 100 muzikanten 
vanuit hun kot. Het resultaat 
werd gepubliceerd op 10 mei 
(de dag waarop we normaal 
door Ieper zouden marcheren) 
en lokte al meer dan  3.500 
kijkers naar ons YouTube-

kanaal. Peter Leroy kon fier zijn 
op de unieke manier waarop 
zijn mars in wereldpremière 
ging, Sam Bouckaert zorgde 
voor een perfecte montage. 
En op diezelfde dag lanceerde 
Christophe Pattyn onze nieuwe 
website. Stilzitten? Niets voor 
Yprianisten.

Wanneer duidelijk werd 
dat er vanaf 1 juli opnieuw 
gerepeteerd kon worden, 
transformeerden onze 
stuurgroepleden en 
andere vrijwilligers zichzelf 
tot preventieadviseurs, 
protocolschrijvers en 
coronaverantwoordelijken.

Op basis van een lijvig 
document werden alle nodige 
voorbereidingen getroffen om 
opnieuw samen aan de pupiter 
te kunnen zitten. Nooit keken 
we zo hard uit naar de zomer!



Plannen maken voor het najaar is niet evident met de onvoorspelbaarheid van het coronavirus, maar het 
is en blijft de ambitie van Ypriana om op welke manier dan ook met muziek naar buiten te komen. 
Hou ons dus maar in de gaten, 2020 is nog niet voorbij.

Binnenkort meer info op www.harmonieypriana.be of onze Facebookpagina.
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