Luchtwachttoren 8J2 Maashees Martines Jansen
Door zoon Karel Jansen
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Mijn verhaal over de Raat bouwtoren aan de Broekweg te Maashees.
Op 1 Mei 1950 werd het Korps Luchtwacht Dienst als onderdeel van het Commando
Luchtverdediging van de Koninklijke Luchtmacht opgericht met als taak het signaleren, melden en
blijven volgen van de vijandige vliegtuigen die het Nederlandse luchtruim tot op een hoogte van
1500 meter binnenvlogen.
Het systeem werd landelijke opgezet er werden in totaal van 278 posten opgezet. De
posten/torens stonden onderling zestien kilometer uit elkaar. Verre weg de meesten (de helft)
waren betonnen zo genaamde raat torens.
In de periode van 1953 1964 nam de snelheid van de vliegtuigen toe en verbeterde de
radarapparatuur.
In 1964 werd de K.L.D. sterk ingekrompen en in de periode van 1980 tot en met 1989 werden de
torens afgestoten.
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Mijn vader, M.A.M Jansen Martinus oftewel Tien de
Post genoemd, werd gevraagd om vrijwillig diens te
nemen bij de koninklijke luchtmacht.
Hij werd gekeurd op 5 maart 1953 te Amsterdam.
Na een uitgebreide opleiding in dienst genomen op
01-08-1958.
Mijn vader had de rang van reserve Sergeant met als
registratie nummer 22.04 21.024. De dienst vond plaats
te Maashees op post Jacob 2 aan de Broekweg.
De opleiding vond plaats in Eindhoven en Oirschot.
Zelf mocht ik als kind regelmatig mee op de toren en
volgde dan de verrichtingen van de militairen op de
toren en mocht wat ik geweldig vond de verrekijker
hanteren !!
Zo leerde ik ook diverse vliegtuigen met hun speciale geluiden en uitstraling kennen. Tijdens de oefeningen die regelmatig plaats vonden,
kwamen de vliegtuigen van uit Eindhoven, Volkel Weeze en Engeland over vliegen. Zij moesten die met oog en oor opsporen.
De mannen werden opgeleid om uit eindelijk Russische vliegtuigen op te sporen. maar die kwamen niet!!!!!
Door eerder genoemde reden werd de dienst voor de vrijwilligers beëindigt op 1 februari 1964.
Karel Jansen Steenstraat 32a 5831JE Boxmeer

PS: Eenmaal is een Russische vliegtuig gespot , in Linne, dat was na een vliegshow in Parijs (info tv Onzichtbaar Nederland)
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Zie ook:
Akte van verbintenis Nationale Reserve
Akte van verbintenis
Kennisgeving van diensteindiging
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