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Luchtmacht Mannenkoor 25 jaar
Het
ontstaan
van
het
huidige
LUCHTMACHT MANNENKOOR vindt
zijn oorsprong en gedachte uit eerder
bestaande Luchtmachtkoren, die allemaal
ter ziele zijn gegaan. Op 11 december 1954
werd op de Vliegbasis Soesterberg opgericht het LUCHTMACHT MANNENKOOR "SOESTERBERG".
Door wie? Dat is niet meer te achterhalen.
Dirigent was Bram Keereweer, die vooral
aan het begin veel voor het koor gedaan heeft
o.a. liederen bewerkt. Door zijn enthousiasme en stimulering bleef het koor lang
bestaan. Ook dienstplichtigen konden lid
worden, maar in beperkte mate i.v.m.
demobilisatie en overplaatsing. Het koor had
bij het begin al 44 leden. Door het toetreden
van de dienstplichtige leden, werd het koor
wel groter. Juiste aantallen ontbreken. De
contributie bedroeg slechts f 0,50 per week.
Voor dit koor werden verschillende
benamingen gebruikt. Blijkbaar was het
moeilijk om steeds de juiste benaming van
het koor te gebruiken.. Tijdens het eerste
lustrumconcert werd nog wel de naam
Luchtmachtmannenkoor "Soesterberg" gebruikt. Dit koor trad o.a. op met de
Christelijk Gemengde Zangvereniging "De
Lofstem"; "De Rietvogels"o.l.v. Willy
Frangois en Gemengd Koor "Cantabile"
o.l.v. Bram Keereweer; een concert samen
met het "Trompetterkorps der Cavalerie"o.l.v.
Adjudant-Onderofficier J.A.
Reynhoudt en de de organisten Feike Asma
en W. de Ruiter. In 1958 werkte het koor
mee aan de radio-uitzending NEDERLAND-LUCHTVAARTLAND. Een avond,
gewijd aan onze burger- en militaire
luchtvaart: hun heden, verleden en toekomst.
Aan dit programma werkten ook organist
Jacques Schutte, het Radio-Dansorkest The
Skymasters o.l.v. Bep Rowold en Annie
Plevier en Karel van de Velden.
In Hilversum bestond in de jaren zestig een
gemengd koor dat GEMENGD LUCHTMACHTKOOR HILVERSUM of LUCHTMACHTKOOR HILVERSUM heette. Wie

het heeft opgericht en hoe groot het was, is
niet bekend en is ook niet meer te achterhalen. Het koor stond onder leiding van Bep
Ogterop. Dit koor heeft samen met Joop de
Knegt het bekende "Ik sta op wacht"op de
plaat gezet.
In de loop der jaren verliep van beide koren
het aantal leden en daarom werd uiteindelijk
besloten tot een fusie van beide koren. Op 29
oktober 1962 fuseerden de koren uit Soesterberg en Hilversum dan ook tot een
gemengd koor. De naam werd LUCHTMACHT GEMENGD KOOR Ook voor dit
koor werden verschillende benamingen
gebruikt. Het koor telde wel snel 99 geregistreerde leden. Dirigent werd Kapitein
H.F.W. van Diepenbeek, die tevens dirigent
was van de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht en daardoor trad het koor diverse
malen op met de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht.
Hoogtepunten van dit koor waren:
♦Op 30 april 1963 deelname aan een
radio-uitzending samen met de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Kapitein
H.F.W. van Diepenbeek.
♦Op 8 juni 1963 debuteerde het koor in een
televisie-uitzending t.g.v. het 50 jarig bestaan
van de Koninklijke Luchtmacht samen met
de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
o.l.v. Kapitein H.F.W. van Diepenbeek.
♦Op 20 juni 1963 samen met de Kapel van
de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Kapitein
H.F.W. van Diepenbeek in het grote
galaconcert in het Kurhaus te Scheveningen
t.g.v. het 50 jarig bestaan van de Koninklijke
Luchtmacht. Bij dit concert waren aanwezig
Koningin Juliana en Prins Bernhard.
♦In juli 1963 aan de grote NATO-taptoe te
Arnhem.
Na 1963 werd er niets meer gevonden over
dit koor en kan men met een gerust hart
aannemen dat het ter ziele is gegaan.
Jammer, want het had toch goede optredens
gehad.
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In april 1980 - dus 17 jaren later pas - begon
men op de Vliegbasis Soesterberg weer terug
te denken aan deze koren. Er waren nog
oud-leden, die zich het e.e.a. hierover
herinnerden. Het idee tot heroprichting van
een
mannenkoor
kwam
van
Adjudant-Onderofficier (Aoo) H.P.T. Peters,
die dan ook samen met Aoo R.F.A. Spekman
en Aoo L. Both op 1 september 1980 het
LUCHTMACHT MILITAIR MANNENKOOR "GROOT SOESTERBERG" oprichtten. "GROOT SOESTERBERG", omdat
in de omgeving van de Vliegbasis
Soesterberg meerdere Luchtmachtonderdelen
gevestigd waren. Ook bij dit koor werd niet
altijd de juiste benaming gebruikt. Op 16
september 1994 kwam er een einde aan alle
benamingen, want toen werd door G.J.
Bezemer en G. Commu de vereniging het
LUCHTMACHT MANNENKOOR (LMK)
opgericht als voortzetting van het
LUCHTMACHT MILITAIR MANNENKOOR "GROOT SOESTERBERG". Het
koor werd vlot daarna lid van het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond.
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Het koor begon met slechts 26 leden.
Dirigent werd Hans C. Janssen, die vooral in
het begin het oprichtingsbestuur hielp met
veel zaken het koor betreffende, maar ook
liederen voor het koor bewerkte. Onder zijn
leiding waren de hoogtepunten:
♦Concert t.g.v. het zilveren huwelijksfeest
van het Koninklijk Paar: Koningin Beatrix en
Prins Claus.
♦Een benefietoptreden tijdens de opening
van het bevrijdingsmuseum met "The
Sweetheart of the Forces" Dame Vera Lynn.
♦Concert voor de Duitse T.V.-zender ARD,
vanaf het eiland Sylt, op uitnodiging van het
Ministerie
van
Defensie
in
de
Bondsrepubliek.
♦Concerten ten gunste van het "Bayerisches
Rotes Kreutz"in Oberammergau en Bad
Wárishofen.
♦Deelname aan de Taptoe van Breda t.g.v.
het 75 jarig bestaan van de Koninklijke
Luchtmacht.
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Op 19 april 2000 nam Henk Heins, Kapitein
van de Koninklijke Luchtmacht bal., het
dirigeerstokje over. Hij had aan het
Rotterdams Conservatorium o.a. de studie
koordirectie gevolgd. Henk Heins was
Onderdirecteur en later (Wnd) Directeur van
de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
geweest en kent dus niet alleen de militaire
muziek, maar ook het militaire leven.
Hierdoor ontstond snel een goede band
tussen Dirigent en koor en kon er enthousiast
begonnen worden aan een nieuw repertoire.
Bovendien werd de samenwerking met de
Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht
nu ook makkelijker, want Henk Heins
bewerkte niet alleen liederen voor het koor,
maar ook voor het koor met de Drumfanfare.
Daarnaast is hij een uitstekende organist. Hij
bewerkte dan ook stukken voor orgel met
Drumfanfare. Het koor is thans uitgegroeid
tot 59 leden.
Onder leiding van Henk Heins zijn tot nu toe
de volgende hoogtepunten:
♦Een bevrijdingsconcert te Bunschoten t.g.v.
55 jaar bevrijding samen met het Canadese
koor "Gloria Dei Chorale".
♦Goodwill-concerten samen met de Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht in
Lubeck.
♦Goodwill-concerten
samen
met
de
Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht
in Brilon, Buren en Usseln.
♦Benefietconcerten samen met de Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht t.b.v.
de slachtoffers van de aardbeving in Algerije.
♦Benefietconcert samen met de Drumfanfare
van de Koninklijke Luchtmacht en het
Heerenveense Mannenkoor "Credo" t.b.v. de
actie "Aids Bestrijding Afrika".
♦Medewerking aan het Muziekspektakel
t.g.v. het 975 jarig bestaan van Soest.
De wapenspreuk van de Koninklijke
Luchtmacht:"PARVUS NUMERO – MAGNUS MERITO" (Klein in getal - Groot in
daden) heeft ook het Luchtmacht Mannenkoor tot zijn devies gemaakt. Het repertoire
van het koor is dan ook veelzijdig: serieus en
lichtvoetig. Nederlandse-, Engelse-, Franseen Duitse stukken staan er op, maar ook

Italiaanse-, Russische- en Oekraïense liederen, alsmede Amerikaanse negrospirituals.
Het Luchtmacht Mannenkoor ontleent zijn
bekendheid vooral aan de indringende wijze
waarop het a capella zijn liederen ten gehore
brengt. Daarnaast treedt het koor ook menigmaal op met begeleiding van de Drumfanfare
van de Koninklijke Luchtmacht en andere
muziekgezelschappen. Het bevorderen van
een goede relatie tussen burger en militair
brengt het Luchtmacht Mannenkoor ertoe om
veelvuldig - en met plezier - gehoor te geven
aan verzoeken om medewerking aan
ontspanningsmiddagen voor ouderen, goodwill-, bevrijdings- en kerstconcerten en (kerkelijke) zangavonden op zondag.
De leden van het Luchtmacht Mannenkoor
komen thans uit het gehele land - niet alleen
uit o.a. Leeuwarden, Heerenveen, Deventer,
maar ook uit Gronau, Vroomshoop,
Oudenbosch, Dongen, Tilburg en tenslotte
Soesterberg, Zeist, Amersfoort, Nijkerk en
Ermelo - maar de bakermat van het koor is de
Vliegbasis Soesterberg. De wapenspreuk van
die basis luidt: "PRINCIPIA PERFICIMUS"
(Wij vervolmaken het begonnene).

Wie het Luchtmacht Mannenkoor heeft
gehoord, weet dat de zangprestaties in de
loop der jaren "een hoge vlucht" hebben
genomen. Op 1 september 2005 bestaat het
Luchtmacht Mannenkoor dus 25 jaar. Dit
heugelijk feit wordt op vrijdag 4 november
2005 gevierd met een Jubileumconcert in het
Officiers Casino te Soesterberg.
Gijs Commu,
Archivaris LMK.

