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We weten het allemaal: de vergr  zing eist z  n tol b   Financiën 
en de Koninkl  ke Harmonie van Financiën (KHF) is daarop geen 
uitzondering. Daarom doet ze een oproep aan gedegen collega’s-
muzikanten die hun rangen zouden kunnen versterken. Wat doet 
de Harmonie precies en wat hee   ze te bieden? Fininfo ging ze 
opzoeken t  dens een repetitie in Borgerhout.

Koninklijke Harmonie van Financiën

Daar zit muziek inDaar zit muziek in !!

door ELLEKE KWARTEN
elisabeth.kwarten@minfi n.fed.be

Als ik de parochiezaal binnenkom, 
is de repetitie al volop aan de gang. 
Uit alle hoeken van het land z  n 
de muzikanten, 56 in totaal, b
elkaar gekomen om er, zoals iedere 
donderdagnamiddag, verschillende 
stukken in te studeren. Toch is dit 
vandaag, uitzonderl  k, een dag-
evenement. De dirigent, Wim Sas, 
gee   uitleg. 

Onze eerste cd dateert alweer uit 2006. 

Het wordt dus hoog t  d om weer eens 

iets nieuws te brengen. We werken aan 

een cd met daarop dit keer ook solo-

werken. De opnames z  n voor eind april, 

begin mei gepland. Natuurl  k spelen we 

weer verschillende genres zodat ieder-

een daarop wel iets van z  n gading kan 

vinden.

Een douaneaangelegenheid?

Voor het ontstaan van de KHF moe-
ten we terug naar 1896, toen ze in het 
leven werd geroepen onder de naam 
Douaneharmonie Antwerpen. Door 
de openstelling van de grenzen en 
de invoering van de informatisering 
viel heel wat D&A-personeel weg, 
met desastreuze gevolgen voor de 
beze  ing van de Harmonie. Geluk-
kig onderkende men b   Financiën de 
problemen voor onze muziekmakers 
en eind jaren 90 was het te danken 
aan met name toenmalig directeur-
generaal Carlos Van Walleghem dat 
de kandidaturen werden opgesteld 
voor geheel Financiën en de ambte-
naren van alle administraties de kans 
kregen om tot de Harmonie toe te 
treden. De respons was enorm. Binnen 
2 jaar groeide de plaatsel  ke douane-
harmonie uit tot de nationale Konink-
l  ke Harmonie van Financiën vzw en 
was ze meteen 20 muzikanten r  ker.

In 2000 nam Wim Sas het dirigeer-
stokje over van Alfons Versweyveld, 
die de moeil  ke taak had gehad om 
de Harmonie door de overgangs-
periode heen te loodsen. Wim voer 
meteen een nieuwe koers, die al vr
snel vruchten afwierp. 

Promotie naar ereafdeling

De Koninkl  ke Harmonie gee   niet 
alleen optredens in geheel België, 
maar wordt ook gevraagd om concer-
ten in het buitenland te verzorgen. Ze 
hee   immers een gevarieerd aanbod 
zodat ze zelfs concerten ‘op maat’ 
kan brengen. Op 4 juli 2008 trad de 
KHF op in Par  s naar aanleiding van 
het Franse voorzi  erschap van de 
Raad van de Europese Unie. Deze 
manifestatie hee   voor de Harmonie 
de grootste internationale weerklank 
gehad. Ook is ze een graag geziene 
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Roland Vandenbussche

Ik ben al vanaf 1975 

b   de Harmonie 

en ben daarmee 

het ‘oudste’ lid. Ik 

speel klarinet en 

jarenlang was ik 

ook secretaris.

Ik heb intensief de 

omschakeling mee-

gemaakt van de Harmonie Antwerpen 

naar de Koninkl  ke Harmonie van 

Financiën. Ik  hou van de muzikale kant, 

maar zeker niet minder van de amicale 

sfeer. W   z  n een hechte groep. Hoe 

kan dat ook anders als je samen muziek 

maakt!

Wim Sas

We z  n op zoek naar 

een centraler gelegen 

repetitielocatie met 

voldoende opslag-

ruimte, die tevens 

goed bereikbaar is 

met het openbaar 

vervoer. De repetitiemid-

dag wordt beschouwd als een 

dienstopdracht en is dus gedekt door de 

verzekering. De chef van de muzikant 

kr  gt in de eerste week van de maand 

een overzicht van de activiteiten van de 

afgelopen maand en een planning van de 

lopende maand. Zo weet iedereen waar h

aan toe is.

Myriam Delhaye

Ik kom uit Charleroi en zou vooral 

Franstalige muzikanten willen aanmoe-

digen om contact met ons op te nemen, 

want die z  n nog in de minderheid. We 

willen het visitekaartje van Financiën 

z  n en het imago van onze FOD op 

een brede, positieve en 

kwalitatieve manier 

naar buiten brengen. 

De eerste keer komt 

het publiek om ons 

een plezier te doen, 

maar daarna komen 

ze terug om zichzelf 

dat plezier te doen.

Ben je een enthousiast en gedegen 
muzikant en zou je je muziektalenten 
graag willen delen met je collega’s
in de Koninkl  ke Harmonie van
Financiën? Aarzel dan niet en neem 
contact op met:

Katrien De Smet (NL)
! 0257 455 06 of 0477 35 04 87
katrien.desmet@min! n.fed.be

Myriam Delhaye (FR)
! 0478 62 23 39
myriam.delhaye@min! n.fed.be

En breng ook eens een bezoekje aan 
www.harmonie! n.be

gast t  dens de jaarl  kse viering van 
de Noorse nationale feestdag in 
Argenteuil, wordt ze om de twee jaar 
door de Franse douane gevraagd ter 
gelegenheid van het Sint-Ma  heus-
feest, gaf ze al eens optredens in 
Duitsland, Luxemburg en Nederland 
en, niet te vergeten, brengt ze jaarl  ks 
een avondvullend concert ten gehore 
voor alle collega’s van Financiën. Dit 
jaar zal dit Galaconcert plaatsvinden
op zaterdag 19 maart in het Cultuur-
centrum in Deurne. Zeker een 
bezoek waard: het is een uitstekende 
gelegenheid om te zien wat voor 
kwaliteitsmuzikanten Financiën in 
huis hee  !

Vanzelfsprekend is het van groot 
belang dat het peil van haar muziek 
nu en dan wordt getest. Daarvoor 
gebruikt de KHF het Provinciaal 
Orkes  oernooi van de provincie
Antwerpen als waardemeter. Dit 
toernooi is een uitdaging voor een-
ieder die z  n muzikale talenten 
serieus neemt en wil aanscherpen. 
De voldoening was dan ook groot 
toen onze Koninkl  ke Harmonie 
van Financiën t  dens dit toernooi, in 
oktober 2010, door een jury die de 
moeil  kheidsgraad van de werken 
en de kwaliteit van de uitvoering 

beoordeelde, naar de ereafdeling 
werd gepromoveerd. Ze is nu nog 
maar één plaatsje verw  derd van de 
absolute top op het zes plaatsen
tellende erepodium.

Zorgen voor morgen

Maar kan die gestage klim naar de 
top bl  ven duren, vragen we aan 
Wim Sas.

Natuurl  k kan dat, maar dan moet het 

bestaan van onze Harmonie wel worden 

gegarandeerd! De onverm  del  ke 

vergr  zing, het probleem van Financiën 

in het algemeen, mag daarb   geen roet 

in het eten gooien. Daarom doet de KHF 

een oproep aan alle gedegen en gemoti-

veerde muzikanten, mannen en vrouwen, 

Nederlandstaligen en Franstaligen, jong 

en (iets) minder jong, om contact met ons 

op te nemen zodat we alle instrument-

groepen kunnen uitbouwen en op peil 

houden.

En de sfeer onder de muzikanten? 
Die is uitstekend, dat heb ik voor 
mezelf kunnen zien. Als iemand 
afscheid moet nemen, is dat daarom 
ook moeil  k voor iedereen. De 

Koninkl  ke Harmonie van Financiën: 
beslist een aanrader voor serieuze 
muziekmakers! "


