EEMNES EN DE KOUDE OORLOG.
In het jaar volgend op de 50e bevrijdingsherdenking wil ik graag een stukje recente
historie van Eemnes onder uw aandacht brengen .
Eemnes en de Koude Oorlog??. Dit zegt u misschien niet zoveel. Waarschijnlijk zal u al
lezende een lichtje op gaan.
In de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog,
eind jaren veertig, waren in het internationale wereldbeeld tekenen zichtbaar dat nog
niet alles rust en vrede was. De toenmalige
Minister van Oorlog vond het noodzakelijk om
nieuwe onderdelen van het Korps Nationale
Reserve te vormen in Nederland. In 1950 werd
het Korps Luchtwachtdienst opgericht en getooid met de wapenspreuk: "Niets zal de waakzamen voorbijgaan." 1 De taak van dit korps
was het melden, signaleren en blijven volgen
van vijandelijke vliegtuigen, die het Nederlandse Luchtruim tot op een hoogte van 5000
voet, ca 1500 meter binnenvlogen.
Men moest toen nog de vijandige vliegtuigen
met oog en oor volgen, omdat de radartechniek
nog niet zo ver gevorderd was, dat men naderende vliegtuigen beneden de 1500 meter goed
en tijdig kon waarnemen. Er werd een organisatie opgericht, die het gehele oppervlak van
ons land bestreek. Nederland werd in acht
sectoren verdeeld. In elke sector was een
Luchtwachtgroep actief.2 Deze luchtwachtgroepen bestonden uiteindelijk weer uit 25 tot 38
luchtwachtposten en elk één luchtwachtcentrum. In de regel vormden 3 à 4 nabij gelegen
luchtwachtposten een kring. Onderling hadden
de posten telefonisch contact binnen een
kring èn met een centrale. In totaal ontstonden er 276 posten.
Een en ander werd ingericht naar voorbeeld
van het Engelse Royal Observer Corps. Dit
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Afbeelding van de t o r e n van g e p r e f a b r i c e e r d e betonnen
raatbouw-elementen z o a l s deze in Eemnes h e e f t g e s t a a n .
Hogere modellen werden verkregen door h e t
tussen
voegen van meerdere raatbouw-elmenten.

R.O.C, had zich in de B a t t l e of B r i t a i n ,
(Slag om Engeland) in de zomer van 1940 zeer
verdienstelijk
gemaakt. Ook werd gebruik
gemaakt van ervaringen van de vooroorlogse
Luchtwachtdienst.
Het Korps Luchtwachtdienst moest voornamelijk
bestaan u i t v r i j w i l l i g e r s u i t de d i r e c t e
omgeving waar de post was gevestigd.
Eén van de Luchtwachtgroepen die opgericht
werd, was Amersfoort. Onder Amersfoort v i e l
o.m de post Eemnes.
Soesterberg, Eemnes, en Nijkerk vormden een
kring.3
Het was de bedoeling dat de luchtwachters hun
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Foto 1
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De luchtwachttoren aan de Vaartsteeg in Eemnes

taak verrichten, die bestond uit het waarnemen-kijken en luisteren-, vanaf een toren. Er
werden torens ontworpen die varieerden in
hoogte van 2.52 meter tot 31.02 meter. Ook
werden waarnemingsposten op fabrieken, kerktorens en andere hoge gebouwen neergezet.4
In eerste instantie zou er een luchtwachtpost
in Eembrugge worden geplaatst. 5 De onderhandelingen hierover verliepen echter niet
voorspoedig, zodat besloten werd een toren te
bouwen in Eemnes. Dit moest een toren zijn
van het laagste type, 2,52 meter in het "lage
polderland ten oosten van Eemnes. 6
Aldus kwam er een "toren" in Eemnes bij. Deze
stond, zover mij bekend, aan de Vaartsteeg,
ongeveer halverwege, daar waar de Noord-Ervenweg uitkomt op de Vaartsteeg. Het woord
"toren" is misschien iets overdreven. Het
gebouwtje had het uiterlijk van een groot
transformatorhuisje, en zal vermoedelijk voor
velen daarvoor zijn aangezien. Zie afb.l.
De torens waren van een standaard ontwerp.
Het bovenste gedeelte, de uitkijkpost, was
voor alle torens hetzelfde. Daar waar door de
terreinomstandigheden een hogere toren nodig
was, werden er standaard raatbouw elementen
tussengevoegd. Zie afb. 1 Deze torens werden
gebouwd door Schokbeton, destijds in Kampen
gevestigd.7
De posten kregen ook een code. De post van
Eemnes kreeg de code 2T2 8. Op 3 maart 1952
werd gemeld dat de fundering gereed was en op
3 oktober van dat jaar was de toren klaar.9
Op 6 oktober 1953 werd de toren "In gebruik"
overgegeven door J.G. Sissingh, luitenantkolonel-vlieger, namens de commandant Commando Luchtverdediging aan reserve-kapitein G.
de Knecht, commandant van de 2e Luchtwachtgroep.10
Het resultaat ziet u op foto 1.
Wie nu in Eemnes in de jaren 50 deel uitmaakHKE- 7

Foto 2
T. Rozenberg voor de luchtwachttoren aan de Eemnesser
Vaartsteeg

ten van het korps Luchtwachtdienst is niet
precies bekend. Een oproep je in één van de
vorige H.K.E.-bladen heeft 1 reactie opgeleverd. Ik ontving een leuke brief van de heer
T. Rozenberg uit Weesp. Uit zijn brief neem
ik het volgende over:
"Over de luchtwachtdienst kan ik iets vertellen, omdat ik postcommandant van het Korps
Eemnes ben geweest. Het Korps Eemnes is nooit
een grote groep geweest. Enkele namen herinner ik mij nog wel van hen die bij ons geweest zijn:
Wim van Gradus Hilhorst, de fruitkweker;
Tijs Blom, de schilder, (overleden);
Ries Benschop, boer, v.d. Wakkerendijk;
Aalt Roodhart, (boer) v.d. Meentweg, (overle8- HKE

den) ;
Cock van Kees Blom, Wakkerendijk;
Wim van Jaap Eek, Meentweg;
Jan v.d. Grint; woonde in Soest en werkte in
die tijd bij Jan de Lange.
Wat wij deden was het volgende. Wij hadden
een maal per veertien dagen les. Dan werden
wij met een bus naar Hilversum gebracht.
Later naar Nijkerk.
Er werd les gegeven in vliegtuigherkenning,
weerberichten,
en
meteo-herkenning
zoals
wolkenopbouw.
Deze lessen werden gezamenlijk gegeven met de
korpsen van Nijkerk, Soest en Eenmes.
Op de toren werden de lessen in de praktijk
getoetst. U kunt op de foto's zien hoe de
post er van boven uitzag. Een statief met een

Foto 3
T. Rozenberg tijdens een oefening op het uitkijkplatform van de luchtwachttoren in Eemnes
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Foto 4 '
T. Rozenberg tijdens een oefening op het uitkijkplatform van de luchtwachttoren in Eenmes

verrekijker en daaronder een ronde plaat met
een verdeling van het luchtruim. Het luchtruim was verdeeld in sectoren. Zag je door je
kijker en vizier een vliegtuig, dan kon je
aan de hand van de sectorindeling vaststellen
waar deze zich ongeveer ophield.
Een telefoonverbinding met het centrum dat in
Soesterberg was gevestigd, maakte het geheel
van de oefening compleet.
10- HKE

Tijdens onze dienstperiode hebben wij een
keer met een Dakota-vliegtuig een rondvlucht
boven Nederland gemaakt, wat erg interessant
was voor diegenen die niet luchtziek werden.
Een foto geeft het vooraanzicht van de toren.
(foto 2) De toren was niet hoger dan de foto
aangeeft. De andere foto's geven een duidelijk beeld hoe het er bovenop uitzag.(foto 3
en foto 4 )
Op alle foto's staat ondergetekende in uniform zoals wij dat droegen in die periode."
Tot zover de brief van de toen in Eenmes aan
de Wakkerendijk 5 woonachtige T. Rozenberg.
De groep oefende wel in het R.K. Verenigingsgebouw.11 Ook kwam het voor dat er tijdens
een oefening niemand op kwam dagen. Zo meldt
een rapport dat de post Eemnes (T2) op 27
juni 1957 onbezet was wegens...Oogstwerkzaamheden.12
In het algemeen was de animo om deel te nemen
aan de Luchtwachtdienst niet groot.13
Op
19 november 1954 zijn in Eemnes 8 luchtwachters aanwezig en zijn er nog 12 nodig.14 Op
diverse tijden en plaatsen werden wervingsbijeenkomsten gehouden, zoals ook op 12 juni
1958 in het R.K. Verenigingsgebouw in Eemnes ,15
Tenslotte neemt de techniek het verder over
en wordt de luchtwachtdienst afgebouwd. Op 1
september 1960 wordt de 2e Luchtwachtgroep
(Amersfoort) opgeheven, dus ook de post Eemnes.16
In 1964 viel definitief het doek voor het
Korps Luchtwachtdienst. Daarna werden in de
loop der jaren de meeste torens afgebroken.17
Die van Eemnes verdween ook. Ik kon
echter niet achterhalen wanneer.
Een aantal torens is niet gesloopt. In o.m.
Warfhuizen (prov. Groningen) staat er nog één
HKE- 11

Foto 5
De luchtwachttoren te Warfhuizen (prov. Groningen)

(foto 5 ) . Ook staat er nog één in Friesland
in Oudemirdum. In Zeeuws-Vlaanderen staan er
voor zover ik weet ook nog een stuk of drie.
Met name daar heeft men zich ingespannen om
tenminste één toren voor het nageslacht te
bewaren, niet alleen uit oogpunt van militaire geschiedenis, maar ook vanuit de optiek om
iets van de denkwijze met betrekking tot
bouwkunde uit de jaren 50 te bewaren.
Tot zover dit stukje recente historie. Ik
hoop dat dit artikel nog enige reacties losmaakt bij mensen die tot de voormalige lucht12- HKE

w a c h t p o s t Eemnes behoorden of b i j hen d i e nog
een f o t o i n hun album hebben van de
V a a r t s t e e g waar t o e v a l l i g
deze t o r e n
op
s t a a t . R e a c t i e s g r a a g n a a r Wiebe van I J k e n ,
E v e r s e r f 20, 3755 VK Eemnes, 035-5389367
Kollum 1 december 1995,
E.G. van IJken
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Wie staan er op die foto?
In ons vorige kwartaalblad plaatsten we een
groepsfoto van het Eemnesser koor Excelsior.
We waren bijzonder blij, dat er diverse mensen zijn gaan speuren naar de namen, zodat we
nu een vrijwel volledig overzicht van de
persoonsnamen kunnen geven. Hier volgt het
resultaat:
1. Chauffeur - naam onbekend
2.
3. Jan Kuiper
4. Johan van Wout Bos
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