
  

  

SCHEFFERKAMP IN DE LIER 
Door: majoor b.d. W. Vastenhoud 

 

EEN RADARSITE EN EEN MANNENKAMP 

Wie bij de verbindingsdienst ‘Schefferkamp’ zegt, denkt mogelijk 

alleen aan de verbindingseenheden, die in de loop der jaren in dat 

wat geïsoleerd gelegen barakkenkamp bij De Lier waren 

gehuisvest. Toch zijn er meer bewoners geweest; dit oorspronkelijk in 1954 gebouwde 

kamp was zelfs bedoeld voor de luchtmacht, die in de omgeving een radarsite had 

geïnstalleerd. Dat was de reden waarom in de polder van het tamelijk onbekende 

Westlandse dorpje De Lier een militair kampement werd gebouwd. Vanwege de 

samenwerking met de luchtdoelartillerie in het totale luchtverdedigingsconcept, werd er 

tevens een afdeling lichte luchtdoelartillerie gehuisvest. Later zijn daar pas de 

verbindingsdienst en een compagnie infanterie bijgekomen en dat laatste onderdeel heeft 

ook de poort op slot gedaan. Uiteindelijk zijn er nog asielzoekers gehuisvest, waarna in 

2003 definitief het doek viel en alle infrastructuur van het resterende kamp werd 

verwijderd.  

 

Radarsite 

Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog moest de Nederlandse Krijgsmacht 

opnieuw worden opgebouwd. De daarin opgenomen territoriale troepen moesten dat deel 

van het Nederlandse grondgebied, dat geen operatiegebied was, beveiligen en er (mede) 

orde en rust handhaven. 

Voor de beveiligingstaak was het onder andere noodzakelijk de luchtverdediging te 

moderniseren, die voor de oorlog, onder het Commando Luchtverdediging, vrijwel 

uitsluitend beschikte over zoeklichten (het Derde Regiment Genietroepen, de 

Verbindingsdienst!), een luchtwachtdienst en luchtdoelartillerie. De oorlogservaring van de 

Britten had geleerd dat dergelijke middelen volstrekt ontoereikend waren, zodat al in 1945 

de eerste plannen werden gemaakt voor een nieuw concept nationale luchtverdediging. 

Deze waren gebaseerd op concepten die tijdens de oorlog in Londen waren gemaakt. 

Uitgangspunt daarbij was een zelfstandig opererende luchtverdedigingsorganisatie met 

inzet van vliegtuigen vanaf operationele vliegvelden, ondersteund door radarstations en een 

operatiekamer (opsroom), echter zonder inzet van luchtdoelartillerie. De primaire 

doelstellingen waren de verdediging van de landmacht in Nederland en de bescherming van 

de vitale havens en steden.  

In 1947 werd het plan verder uitgewerkt met de Royal Air Force (RAF) en bleek 

samenwerking met België, Luxemburg en Frankrijk noodzakelijk. Ook werd duidelijk dat 

de luchtdoelartillerie en de luchtwachtdienst onder operationeel bevel van de Commandant 

Luchtverdediging gesteld moesten worden. Het uiteindelijke Plan Luchtverdediging 

Nederland, dat in 1952 gereed moest zijn, had als doelstellingen het verzamelen van 

inkomende gegevens via radar en luchtwachtdienst en de controle van de luchtverdediging 

door middel van jachtvliegtuigen en afweergeschut. De organisatie omvatte onder meer één 

centraal Master Radar Station (MRS) als operationeel centrum voor het gehele Nederlandse 

luchtruim en vijf regionale MRS’n, zogenaamde Track Production Area’s (TPA’s). Deze 

sites waren allen mobiel. 

De radarstations werden onder de ietwat verhullende naam Navigatiestation (NS) geplaatst 

nabij Delfzijl, Winterswijk, Den Helder, Nieuw-Milligen en Scheveningen. Het station te 

Scheveningen, waarvan het personeel werd gelegerd in de oude Alexanderkazerne, kreeg 

de codenaam Windmill. 



  

  

 

Mannenkamp 

De locatie Scheveningen bleek niet te voldoen door het vele puin dat was overgebleven na 

het slopen van de Duitse verdedigingswerken. Vervolgens werd een proefopstelling in 

Monster betrokken, maar hier bleek de bodem niet geschikt, waarna nabij De Lier een 

opstelplaats werd gevonden die wel voldoende stabiel was voor de radars (AMES type 15). 

Midden in de weilanden van de Oude Campspolder, in de gemeente Maasland, ging in de 

loop van 1950 het Navigatiestation Zuid-Holland (NS ‘Zuid’) van start, onder de naam 

Meadows. De opsroom werd ondergebracht in een forse houten loods, bij insiders bekend 

als de ‘groene keet’. Via een noodweg kon men de site vanaf de snelweg bereiken. Deze 

noodweg werd aan het eind van het jaar op hetzelfde tracé vervangen door de nieuw 

aangelegde Coldenhovelaan. De officieren en onderofficieren werden gelegerd op de 

vliegbasis Ypenburg. Het overige personeel werd gelegerd in een houten barak op het 

terrein van het Rijksmagazijn De Kogelgieterij aan de Buikwatersloot in Delft, van waaruit 

o.a. het eten voor de site werd opgevoerd. 

Als gevolg van het uitbreken van de Koude Oorlog werd besloten tot het onderbrengen in 

vaste, beschermde onderkomens. De opsroom ging naar een bunker van 50 x 50 meter, met 

wanden van 3,5 m tot 5 m dik. Met de bouw werd begonnen in 1953 en de bunker was 

gereed in 1957. Tegelijkertijd werden enkele aparte bunkers gebouwd voor de hoogtezoek-, 

rondzoek- en waarschuwingsradar. 

In 1953 wordt de behoefte gesteld aan permanente, voor mannen en vrouwen gescheiden 

legering in de omgeving van de navigatiestations. Nadat de beslissing is gevallen voor de 

bouw van een ‘Mannenkamp voor het Navigatiestation ‘Zuid’ in De Lier’, wordt met 

voortvarendheid gezocht naar een geschikt terrein in de omgeving van de site. Deze wordt 

gevonden in de gemeente De Lier. Op 3 december 1953 gaat de gemeenteraad akkoord met 

verkoop van 6.61.40 hectare grond aan de Hoefweg voor de somma van fl 429.910,- aan de 

Staat der Nederlanden, waarna de feitelijke overdracht 17 februari 19541 plaats vindt, zoals 

uit een acte van Domeinen blijkt. Zelfs droge akten kunnen nog wel eens een glimlach 

opleveren: op een in duplo overgeschreven akte wordt de datum 18 februari 1954 vermeldt: 

de 80e verjaardag van het Wapen van de Verbindingsdienst! Bij de nadere bepalingen lezen 

we dat de gemeente zorg draagt voor waterleiding, het bouwen van een persgemaal, een 

persleiding, het aanleggen van zuiveringsinstallatie en een uitweg naar de Hoefweg, 

inclusief de bestrating. Daarentegen krijgt de gemeente het recht van terugkoop. En daar is 

-zo zal later blijken- gebruik van gemaakt! 

 

Naamgeving 

Een naam bedenken voor het kamp was niet zo moeilijk, want op 15 november 1951 had de 

Chef Luchtmachtstaf van de Legerluchtmacht Nederland voorgesteld aan nieuw te bouwen 

kazernementen en gebouwencomplexen  namen toe te kennen van officierenvlieger die zich 

in de strijd in Nederland of Nederlands-Indië hadden onderscheiden. Op 12 december 1952 

deed hij een concreet voorstel de naam van de in Nederlands-Indië gesneuvelde vaandrig 

vliegerwaarnemer (KNIL) J.F. Scheffer, Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse aan het 

(op dat moment nog te bouwen) mannenkamp in De Lier te verbinden. De Traditie 

Commissie stemde met dit voorstel in, waarna bij Ministeriële Beschikking van 4 juni 

19542 werd bepaalde dat aan dit toekomstige kamp de benaming Schefferkamp zou worden 

gegeven. Op 21 januari 1915 werd te Batavia geboren Jan Frederik Scheffer. Hij werd 

ingelijfd bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en opgeleid tot 
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officiervlieger/waarnemer. Als vaandrig heeft hij zich in de strijd ten de Japanse agressor 

onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door onder meer op 18 

februari 1942 met een afdeling van acht jagers, welke opdracht had een Japanse aanval op 

Buitenzorg af te staan, tijdens het daarop volgende luchtgevecht met een overmachtig 

aantal vijandelijke toestellen één ervan neer te schieten, waarna hij zich met behulp van een 

valscherm in veiligheid moest stellen. Vervolgens was hij op 7 maart 1942 ingedeeld bij 

een patrouille van de laatste vier overgebleven gevechtsklare jachtvliegtuigen, welke tussen 

Tjiater en Bandoeng vliegersteun moest verlenen. Er was een zeer sterke luchtovermacht 

van de vijand en hij wist dat er slechts een zeer geringe kans was er het leven van af te 

brengen. Tevens wist hij dat de capitulatie aanstaande was. Niettemin volgde hij zijn 

commandant onverschrokken. Zij werden door zes vijandelijke jachtvliegtuigen 

aangevallen; hij wist ze van zijn koppelcommandant weg te lokken, werd doorzeefd, maar 

kon zijn machine op vliegveld Andir neer te zetten. Zijn optreden heeft er belangrijk toe 

bijgedragen dat de opdracht werd volbracht. Vaandrig Scheffer is op 2 mei 1944 in Katiau 

op Zuid-Sumatra in krijgsgevangenschap overleden. Postuum is hem bij Koninklijk Besluit 

van 14 juli 1948 de Militaire Willems-Orde der 4e klasse verleend. 

Op 13 april 1956 maakte de Chef Luchtmachtstaf kenbaar dat hij, samenvallend met de 

officiële openingsplechtigheden van uitbreidingswerkzaamheden van het Kamp, de naam 

Schefferkamp in een gedenkteken wilde vastleggen. Op 26 juni 1957 was het zover. In 

aanwezigheid van vele autoriteiten en zijn ouders, onthulde de weduwe van de omgekomen 

vlieger een monument ter nagedachtenis aan de vaandrig Scheffer. 

 

DE EERSTE JAREN: LUCHTMACHT EN LUCHTDOEL  

 

Luchtmacht 

Direct na de overdracht van de grond werd met de bouw van het kamp begonnen. In totaal 

werden een 22-tal semi-permanente, overwegend houten gebouwen neergezet. Medio 1954 

werden de legeringsgebouwen in gebruik genomen. NS ‘Zuid’ beschikte naast 

legeringsbarakken over een kantoorgebouw, een basismagazijn, een magazijn voor mob 

opslag en een werkplaats en garage voor het transportmaterieel. De eerste commandant van 

het NS ‘Zuid’ was lkol R.A.D. Anemaet, in 1956 opgevolgd door lkol S.H.M. Wanrooij. 

In 1956 kreeg het NS ‘Zuid’ er een taak bij: het bemannen en bedienen van het 

kustradarstation ‘Rotterdam’ bij Hoek van Holland. De taak hiervan was laag over zee 

aanvliegende doelen tijdig te detecteren, te melden en te onderscheppen. Na een 

proefperiode met een AN/TPS-1D radar 

(bij de verbindingsdienst niet onbekend), 

werden er in 1958 een SCR-109 en een 

SCR-110 (op een toren) geplaatst. 

Eveneens in 1956 kreeg het NS ‘Zuid’ 

opdracht een opleidingsschool voor de 

opleiding in vredestijd van 

gevechtsleiders, supervisors en 

radarbedienaars op te richten. Hiertoe 

moest het kamp worden uitgebreid. Er 

werden een aantal gebouwen bijgeplaatst 

en een aantal andere verbouwd. Het 

totale aantal gebouwen kwam op 31. De 

totale sterkte bedroeg in die tijd 255 man 

en tien honden van het Luchtmacht Bewakingskorps (LBK).  

 



  

  

929 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie Territoriaal 

Niet alleen de luchtmacht leverde de eerste bewoners, want tegelijkertijd betraden ook 

landmachtbewoners het kamp: luchtdoelartilleristen. Vanaf het eerste conceptplan voor de 

Nationale Luchtverdediging had men ingezien dat de luchtmacht ten nauwste moest 

samenwerken met de luchtdoelartillerie, want een vijandelijk doel zou niet alleen met eigen 

radar geleide jagers worden bestreden, maar ook vanaf de grond met luchtdoelartillerie. De 

in 1947 gelijktijdig opgerichte Commissies Luchtverdediging en Luchtdoelartillerie 

poogden beter inzicht te krijgen in de te verwachten coördinatieproblemen. Een van de 

uitkomsten was, dat de negen territoriale afdelingen 

lichte luchtdoelartillerie werden gecoloceerd met (onder 

andere) navigatiestations en vliegvelden. Dat was de 

reden dat in mei 1954 de uit Steenwijkerwold afkomstige 

territoriale 929 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie en het 

911 Luchtdoelartillerie detachement, beiden onder bevel 

gesteld van 901 Luchtverdedigingskring, in het 

Schefferkamp onderdak kregen.  

Aan de afdeling werd de gebruikelijke accommodatie 

toegewezen, evenals een geschutsloods voor de stalling 

van de 40L60 vuurmonden en een afdak voor het 

onderhoud. Ook werd een zogeheten Dometrainer 

geplaatst, waarmee simulatieoefeningen konden worden 

gehouden. Het navigatiestation en de afdeling beschikten samen over een 

wachtgebouw/ziekenzaal, messes en kantines en een munitiemagazijn. 

 

Veranderingen 

Lang heeft deze situatie niet bestaan, want er kwamen veranderingen, die aanleiding 

hadden kunnen geven tot de gedachte dat het nieuwe kamp het niet zou overleven. 

Eind jaren vijftig wijzigde de NATO strategie, waardoor de verdedigingslinie verder naar 

het oosten opschoof. Stonden vanaf begin 1955 de Nederlandse eenheden aan de Rijn-

IJssellinie, vanaf 1958 werd de Weser-Fuldalinie de hoofdverdedigingslinie en vanaf 1963 

zelfs oost van de Weser. Dit alles had ingrijpende consequenties voor de territoriale taken: 

verdediging werd ingeruild voor beveiliging. In Duitsland geplaatste Nike raketten namen 

belangrijke luchtverdedigingstaken over, waardoor onder andere het NS ‘Zuid’ in 1961 

buiten operationeel gebruik werd gesteld en met ingang van 1 juli 1964 werden zelfs de 

negen territoriale afdelingen lichte luchtdoelartillerie opgeheven. Het leven in het kamp en 

op de site werd daardoor fors beïnvloed: de afdeling verdween uit het kamp en het 

navigatiestation kon overleven als opleidingsgroep. 

De in 1956 ontvangen taak voor het verzorgen van een cursus voor gevechtsleider was een 

neventaak, maar na 1961 ging het dan geheel buitengebruik gestelde navigatiestation 

volledig als opleidingsinstituut voor het Meldings- en Gevechtsleidingsstelsel (M&G) 

fungeren. Zodoende werd de naam van het NS ‘Zuid’ met ingang van 15 juli 1962 officieel 

gewijzigd in Meldings- en Gevechtsleidings Opleidings Groep (MEGOG). Voor deze 

opleidingen werd een gedeelte van de bunker gebruikt evenals de nog bestaande groene 

keet en het Schefferkamp. In het kamp waren een extra legeringsbarak, bureaus en vier 

extra leslokalen voor de M&G opleidingen nodig en moest de capaciteit van onder andere 

de eetzaal worden uitgebreid.  

In het niet-gebruikte deel van de immens grote bunker werd het Mechanisch Elektronische 

Verwerking Administratieve Gegevens (MEVAG) ondergebracht. In 1963 werd de naam 

van het MEVAG gewijzigd in Defensie Computer Centrum, later Duyverman Computer 

Centrum (DCC). In 1997 werd deze een deel van de Defensie Telematica Organisatie 

(DTO).  



  

  

De totale sterkte van het luchtmachtpersoneel, navigatiestation, de bewaking (ook ten 

behoeve van het complex Staalduinen), het personeel van het kustradarstation in Hoek Van 

Holland en de opleidingsschool bedroeg in 1961 29 officieren, 93 onderofficieren en 302 

overigen. 

Ook de opleidingsschool was geen lang leven beschoren, want deze werd op 1 november 

1963 al weer opgeheven. Hiermee kwam een officieel eind aan de primaire 

luchtmachtbestemming van het kamp en werd de luchtmacht afgelost door de landmacht, 

toen in de loop van 1962 een territoriale verbindingseenheid zijn intrede deed. Voor een 

voortzetting van de link van de oorspronkelijke radarsite met het kamp zorgden de 

officieren van het DCC met hun lidmaatschap van de officiersmess. De formele overdracht 

van het Schefferkamp aan de Koninklijke Landmacht (Territoriaal Bevelhebber West ) 

vond echter niet tegelijkertijd, doch eerst in 1968 plaats. 

 

VERBINDINGSBEVEILIGING CONTROLE DETACHEMENT 

 

De verbindingspioniers 

Het eerste verbindingsdienstpersoneel dat in De Lier werd geplaatst, de echte 

verbindingspioniers, behoorde tot het Verbindingsbeveiligings Controledetachement van de 

KL. Dit detachement was afkomstig uit Delft, waar het tijdelijk op de Paardenmarkt 

gehuisvest was geweest. Het kreeg als werklocatie toegewezen de gebouwen 4a, 4b en 6a in 

de noordelijke punt van het terrein, waar het in alle rust zijn werk kon doen. De 

radiokamer, onder leiding van de sgt1 A. Willems, werd in geb. 4b ondergebracht, in geb. 

4a werd de cryptowerkplaats ingericht, die onder leiding stond van dhr. Steinman en in geb 

6a kwamen de bureaus van de commandant en de administratie, de telefoon- en de 

telexgroep. De sterkte van het detachement bedroeg 3 officieren, 13 onderofficieren en 14 

overigen. 

 

Achtergrond controledetachement 

Eerst in 1950 kreeg de KL, na ervaringen in Nederlands-Indië, belangstelling voor crypto 

en verbindingsbeveiliging. In dat jaar startte in opdracht van de Inspectie Verbindingsdienst 

(IVbdD) in het Milvakamp te Kijkduin de werkzaamheden, aanvankelijk als naoorlogse 

Berichten Veiligheids Dienst, maar later als Verbindingsbeveiligings Controledetachement 

onder bevel van een operationele verbindingscompagnie.  

Op 26 april 1962 werd het detachement door de IVbdD overgenomen van 890 

Radiocompagnie te Gorinchem en ingedeeld bij Bureau B Verbindingsbeveiliging. Met de 

leiding was belast de toen 34-jarige kap milva A.M.Th. Wind. De opdracht van het 

detachement  was de controle op de verbindingsveiligheid in de Nationale Sector en tijdens 

oefeningen van staven en eenheden van het Eerste Legerkorps (1 LK). Deze taak bestaat 

nog steeds; het doel daarvan is eigen eenheden en middelen te beschermen tegen 

elektronische activiteiten van een potentiële tegenstander. Hiertoe wordt als het ware met 

de oren van de vijand naar de eigen verbindingen geluisterd. Deze Communications 

Security (comsec) is een elektronische beschermingsmaatregel en als zodanig een 

onderdeel van de Elektronische Oorlogvoering (EOV).  

In 1972 werd kap Windt, inmiddels maj, opgevolgd door kap milva J.J. (Cobi) van der 

Noort. Elnt H.H.A. Carli, die met ingang van 9 juni 1969 als vaandrig inlichtingenspecialist 

bij het detachement was geplaatst, nam in 1976 het commando over.  

Inmiddels was aan het detachement een stralingsmeetgroep van de Sectie TEE/CVKL 

verbonden, die onder leiding stond van hts ingenieurs als kap L.C. Dijksman, kap W.H. 

Schollaardt en kap R. Rijntalder. 



  

  

 

EOV opleidingen 

Kap F. Mulkens, die op 1 augustus 1980 commandant werd, werd vrijwel onmiddellijk met 

een interessante en uitdagende taak belast, want in 1981 werd het detachement uitgebreid 

ten behoeve van de trainingscapaciteit voor EOV. Aan de betreffende nota van de 

Landmachtstaf wordt een beleidsnorm voor te verwerven materieel toegevoegd, waarin vier 

stoorzenders met onder andere doedelzakgeluiden worden genoemd. Toch een eigen 

muziekkorps in De Lier? 

In februari 1984 wordt een meerbehoefte kenbaar gemaakt en in 1986 wordt in opdracht 

van de BLS de taak van het detachement uitgebreid met de EOV-training van staven en 

eenheden van het Eerste legerkorps. Hiertoe kreeg het de beschikking over zoek/interceptie 

apparatuur (EMS 500, Rhode & Schwarz) voor het frequentiegebied 20 – 500 Mhz, een 

plaatsbepalingssysteem bestaande uit drie peilers (R & S) voor hetzelfde frequentiegebied, 

een stoorsysteem bestaande uit twee stoorzenders type RJS 3101 van Racall, voor het 

frequentiegebied 20 – 200 Mhz, een locaal communicatiesysteem en 

automatiseringsmiddelen t.b.v. sturing, analyse en rapportage. Enkele panorama-ontvangers 

KL/GRS-3002 waren hier al medio 1969 na de opheffing van 105 Radiocompagnie terecht 

gekomen.  

Kap Mulkens werd in 1985 opgevolgd door de kap Jonkman, die al vanaf 1964, met een 

onderbreking, bij het detachement werkzaam was geweest. Hij ging in 1987 naar de 

Directie Materieel en werd opgevolgd door elnt Van Dipten, die binnen het jaar vertrok 

naar de Sinaï, waarna de laatste officier-detachementscommandant aantrad in de persoon 

van de kap R.N.W. Bakker. 

 

Het vertrek 

Op 14 november 1988 meldde de afdeling van de Landmacht Staf, belast met de 

infrastructuur (Las/pl C) dat het beveiligingsdetachement naar Ede zal gaan. Het 

commando werd overgenomen door de adj Roodenburg, die het detachement verplaatste 

naar de nieuwe locatie bij 106 Verbindingsbataljon in Ede. Hiermee kwam in 1990 een eind 

aan het langdurige verblijf van het beveiligings- controledetachement in De Lier, een kleine 

verbindingsdiensteenheid met een zeer belangrijke taak. Het is zeer de vraag of iedereen, 

geconfronteerd met de analyses van zijn berichtenverkeer, dit altijd op de juiste waarde 

heeft geschat. 

 

OPERATIONELE VERBINDINGSEENHEID IN DE LIER 

 

893 Telefoonbataljon 

Lang heeft het Verbindingsbeveiligings Controledetachement het verbindingsmonopolie in 

het Schefferkamp niet gehad, want al na een jaar, op 1 november 1963 werd er personeel 

van twee andere verbindingseenheden gehuisvest. Zowel het personeel van 524 

Verbindingsdienst Depotcompagnie uit Delft vond huisvesting in het barakkenkamp, als 

een territoriale, maar niet minder parate verbindingseenheid: 893 Telefoonbataljon. De taak 

van dit bataljon had alles te maken met het militaire diensttelefoonnet (MDTN); een 

opdracht die door dit bataljon, zijn voorgangers en zijn opvolgers, zij het later in 

geautomatiseerde vorm, tientallen jaren werd uitgevoerd, zodat een historische terugblik 

hier gerechtvaardigd is.  

Het leger kent sinds 18 februari 1874 een eenheid die telegrafieverbindingen tot haar taak 

kreeg. Hoewel aanvankelijk nog ingedeeld bij het Bataljon Mineurs en Sappeurs, was met 



  

  

dit feit toch een zelfstandige verbindingsdienst geboren. Drie jaar later werd het eerste 

telefoontoestel ontvangen, waarmee de kiem voor de Militaire Telefoondienst was gelegd. 

Na de Tweede Wereldoorlog waren het eerst de radioverbindingen die voor de 

noodzakelijke communicatie zorgden, maar vanaf 1948 werden in diverse kazernes 

Militaire Centraalposten geplaatst. Nadat deze interlokaal, met PTT faciliteiten, aan elkaar 

waren verbonden, was het naoorlogse MDTN een feit. 

In het begin van de jaren vijftig bestond de Nationale Sector grofweg uit het westelijk deel 

van Nederland. Commandant hiervan was de NTB, de Nederlandse Territoriale 

Bevelhebber. Aanvankelijk beschikte hij over 102 Verbindingsgroep, waar 102 

Verbindingsbataljon onderdeel van was. Dit bataljon was de opvolger van het MDTN en 

bediende alle KL-eindcentrales en de interservice-knooppuntcentrales bij de KL en bij de in 

1953 zelfstandig geworden KLu.  

Commandant 102 Verbindingsbataljon was verantwoordelijk voor het beheer, de 

administratie en de personeelszaken met betrekking tot het KL-gedeelte van het MDTN. In 

1959 werd 102 Verbindingsgroep opgeheven, waarna het Algemeen Verbindingsstelsel KL 

(AVKL) rechtstreeks onder de IVbdD kwam te vallen. De taken van het voormalige 102 

Verbindingsbataljon werden overgenomen door een nieuw opgericht 893 Telefoonbataljon 

en dat was het bataljon dat in 1963 in De Lier werd gehuisvest. Met ingang van 15 

november 1963 werden in het Schefferkamp de staf en de parate A-compagnie van 893 

Telefoonbataljon geplaatst. Dit op 15 juli 1957 opgerichte en uit ruim 1200 militairen en 

burgers bestaande bataljon was afkomstig uit Den Haag en stond onder commando van de 

toen 49-jarige lkol Mulié. Het had tot taak alle (185!) telefooncentrales van het MDTN in 

de Nationale Sector te bedienen, binnen het geheel van het Algemeen AVKL. Het betrof 

hier 19.000 abonnees, die handmatig moesten worden doorverbonden! Van de 689 burgers 

en 572 dienstplichtigen waren niet minder dan 639, resp. 465 als centralist werkzaam. Zij 

hadden er de handen aan vol. 

Alle dienstplichtigen van het bataljon moesten zich eerst voor een vijfdaagse 

oriëntatiecursus in De Lier melden, maar in 1964 werd besloten dat de dienstplichtigen 

voor de overige compagnieën voortaan rechtstreeks naar de plaats van tewerkstelling 

konden gaan. 

 

893 opgeheven 

893 Telefoonbataljon was in De Lier geen lang leven beschoren. Een nieuw strategisch 

inzicht bij de NATO was hiervan de oorzaak. Oorspronkelijk zou bij een Sovjetaanval het 

front dwars door Nederland lopen en was aan de territoriale troepen een verdedigende taak 

toebedeeld. Met de toegenomen atoomdreiging veranderde de NATO strategie in de 

richting van de voorwaartse verdediging. Dit had grote gevolgen voor de Nationale Sector; 

deze ging vanaf 1963 geheel Nederland ging omvatten en werd verdeeld in de 

gezagsgebieden van de Territoriaal Bevelhebbers West, Oost en Zuid (resp. TBW, TBO en 

TBZ). De verdedigende taak werd ingewisseld voor een beveiligende. Vanzelfsprekend had 

dit consequenties voor de organisatie van de territoriale eenheden. De nieuwe 

bataljonscommandant, maj H. Letteboer, werd participant in een studie die het eind van zijn 

prille commando inluidde, want ook bij de IVbdD werd gestudeerd op de nieuwe situatie. 

Op 10 februari 1965 werd een ontwerp organisatie ingediend, welke voorzag in drie 

verbindingsbataljons, waarin vijf verbindingscompagnieën voor TBW, vier voor TBO en 

drie voor TBZ, voor elk TB-ressort één bataljon. Dit ambitieuze plan kostte naar het inzicht 

van de BLS teveel personeel, zodat de conceptorganisatie (ingrijpend) werd bijgesteld. In 

plaats van drie verbindingsbataljons, kwamen er negen territoriale verbindingseenheden, in 

grootte variërend van een peloton tot een afdeling. Een ander uitgangspunt hierbij was, dat 

het beheer terug moest naar de Territoriale Sector en zo decentraal mogelijk moest zijn. 

Met ingang van 1 april 1966 werd als gevolg hiervan (onder andere) 893 Telefoonbataljon 

opgeheven en werden een aantal nieuwe verbindingseenheden opgericht. 



  

  

 

537 Verbindingsafdeling: een tussenoplossing 

Eén van de nieuwe verbindingseenheden was 537 Verbindingsafdeling. Zij werd opgericht 

op 1 januari 1966 en op 1 april 1966 operationeel gesteld. In vredestijd was zij gedeeltelijk 

mobilisabel en bestond uit een A-, een B-, een Staf- en stafverzorgings- en een 

Ondersteuningscompagnie. Commandant werd de majoor van de verbindingsdienst 

J.A.E.M. Ceulen, tot dan plaatsvervangend commandant van 893 Verbindingsbataljon. De 

afdelingsstaf kwam samen met de Staf- en stafverzorgingscompagnie en de 

Ondersteuningscompagnie in De Lier. Zij onderhielden nog een relatie met de 

oorspronkelijke hoofdbewoner van het kamp, de Luchtmacht, want er werden voor dit 

krijgsmachtdeel centralisten opgeleid. Op twee centrales waren er telkens in totaal tot 18 

luchtmachtcentralisten in opleiding. Niet dat dit er maar even bij gedaan werd, want C-537 

beschouwde het wel als een zware belasting.  

Een lang leven is 537 niet beschoren geweest, want na een bestaan van slechts drie jaar 

stond weer een reorganisatie voor de deur. Oorzaak was een opdracht van de BLS om het 

beleid en de uitvoering over het AVKL, sinds 1959 in één hand bij de IVbdD te splitsen. 

Daarnaast kleefden aan de gedecentraliseerde situatie ook verbindingstechnische nadelen; 

naar het oordeel van de IVbdD leidde het tot teveel kwaliteitsvermindering. Er werd 

teruggegrepen naar de ontwerporganisatie van 1965 met drie bataljons. Deze werden met 

ingang van 1 juni 1969 opgericht: 541, 542 en 543 Verbindingsbataljon ten behoeve van 

respectievelijk TBO, TBZ en TBW. De centrale leiding over het AVKL ging over naar de 

Afdeling Telecommunicatie en Electronica (TE) van Staf CGS/BLS ging, omdat de 

Inspectie in dat jaar werd opgeheven en de uitvoerende verantwoordelijkheid ging (toch) 

naar de drie Territoriaal Bevelhebbers (TB’s). Achteraf bleek de opdeling in negen 

territoriale verbindingseenheden dus een tussenoplossing te zijn geweest.  

 

INSPECTEUR-GENERAAL OP WERKBEZOEK 

Vrijdag 6 september 1968 was een 

bijzondere dag: Prins Bernhard bracht in 

zijn functie van Inspecteur generaal der 

Krijgsmacht een bezoek aan het 

Schefferkamp. Tien trompetters van het 

Korps Rijdende Artillerie bliezen signalen 

toen de Prins met een helikopter in het 

Schefferkamp arriveerde. Deze muzikale 

ontvangst was geregeld door de gastheer, 

maj Ceulen, C-537 Vbd bed Afd. Dat was 

op zich niet zo moeilijk, want deze 

muzikanten verbleven in het kamp vanwege hun aandeel bij de Taptoe Delft. Nadat de 

Prins eerst het MEVAG in de bunker had bezocht, gaf maj Ceulen een overzicht van het 

verbindingsstelsel waarvoor 537 verantwoordelijk was. Hierna volgde een rondwandeling 

door het kamp en kwam de Prins bij het Verbindings Beveiligings Controle Detachement. 

In een, zoals de Legerkoerier van september 1968 schreef ‘science-fiction achtig geheel van 

antennes en radiowagens’ gaf kap Windt inzicht in de activiteiten van haar sectie. Uit een 

banddemonstratie bleek de Prins dat het met de veiligheid van het telefoonverkeer nog lang 

geen 100% was. 

Op de terugweg naar de mess ging de Prins nog even langs bij de eveneens in het kamp 

gelegerde 422 Infanterie Beveiligings Compagnie, die onder commando stond van de kap 

J.J. Keyer. Na de lunch vertrok de hij weer. 

 



  

  

543 VERBINDINGSBATALJON IN DE LIER 

 

De oprichting 

Uit de samenvoeging van 537 Verbindingsafdeling met 538 en 539 

Verbindingsbedieningscompagnie ontstond op 1 juni 1969 543 Verbindingsbataljon, 

waarvan de A-compagnie in Den Haag kwam, de C-compagnie in Utrecht en de B-

compagnie samen met de bataljonsstaf in De Lier. Onopvallend gelegen, buiten de bekende 

as-van-beweging Voorburg-Veluwe, maar met een opvallend belangrijke taak verrichtte dit 

bataljon gedurende twintig jaar zijn taak tot aan de verplaatsing in 1989. 

De oprichting van het Commando Verbindingen KL (CVKL) in februari 1975 noodzaakte 

tot personeelsbesparing elders in de organisatie. Om die reden werd 542 

Verbindingsbataljon opgeheven en de compagnieën werden verdeeld over de beide andere 

bataljons. Hierdoor kreeg 543 Verbindingsbataljon de D-compagnie in Breda onder bevel.  

In 1976 werd een borstzakembleem ontworpen, want de behoefte zich met een dergelijk 

teken te kunnen onderscheiden werd ook bij 543 gevoeld, zeker nu het bataljon geografisch 

zo verspreid was. Op het borstembleem staan afgebeeld een gevleugelde springbok in goud 

op een blauw veld met bovenaan in de bekende Murrey(telex)code de tekst Het bericht 

moet door en aan de onderzijde de Wapenspreuk Nuntius Transmittendus.  

Beëdigingen van het personeel van het CVKL werden ook in De Lier afgenomen. Dat 

droeg weerbij aan het gevoel van eenheid binnen het CVKL. Zo vond op 26 april 1983 een 

beëdiging plaats van 8 officieren, 40 onderofficieren en korporaals van de beide territoriale 

verbindingsbataljons en behorende tot de Verbindingsdienst, de Militaire Administratie en 

de Intendance. In die jaren werden dit soort plechtigheden als regel ondersteund door het 

Tamboerkorps van de Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van de sgt1 muzikant 

Simon Kleinjan. 

In de eerste helft van de jaren tachtig werd de weg ingeslagen naar volledige automatisering 

van het MDTN. In de jaren daarna zal blijken dat het tot dan vrij traditionele AVKL een 

revolutionaire ontwikkeling doormaakt, waar ook de organisatie en de locaties van de 

verbindingsdiensteenheden van de territoriale sector ingrijpend zouden veranderen. 

 

Verbroedering 

In 1987 verbroederde 543 zich met het 10e Bataljon 

Transmissie Troepen uit Peutie in België. Het initiatief 

daartoe was genomen door de Belgische eenheid die 

eenzelfde opdracht had als 543. Vooraf waren er al 

informele contacten geweest; ‘Peutie’ is per slot bij de 

Verbindingsdienst geen onbekende klank. De bevestiging 

van deze verbroedering (affiliatie zeggen de Belgen) 

vond plaats op 2 juli 1987, op de morgen van dezelfde 

dag dat de bataljonscommandant, lkol B.A.F.M. 

Clabbers, ’s middags het commando overdroeg aan lkol 

E. Brunner. Territoriale eenheden zoals 543 

Verbindingsbataljon, die hun taken op continu basis en 

geografisch sterk verspreid verrichten, zijn niet 

gemakkelijk bij elkaar te krijgen. Daarom worden 

bijzondere gebeurtenissen bij voorkeur gecombineerd. 

Op die wijze was het mogelijk ’s morgens de formele 

plechtigheid te doen plaats vinden tijdens een 

buitengewoon appel op de appelplaats voor het front van 

het aangetreden bataljon, diverse militaire en burgerlijke autoriteiten en een delegatie van 



  

  

10 TTr. Bij deze gelegenheid overhandigde de Belgische commandant, lkol P. Bombois, 

een prachtig tinnen bord als blijvend aandenken aan deze verbroedering. 

Na de opheffing van het bataljon in 1992 is de affiliatie overgedragen aan 542 Regionale 

Verbindings Compagnie in Vught. 

 

Vertrek naar Utrecht 

Op 14 december 1989 vindt in de morgenuren een beëdiging plaats van militairen van het 

CVKL, welke wordt afgenomen door de bataljonscommandant, lkol L. den Hartog. Het is 

zijn laatste officiële daad, want in de middag verzamelt hij de troepen weer, voor de 

overdracht van het bataljonscommando aan lkol W.G.H. Matser. Opmerkelijk aan deze 

plechtigheid is, dat dit gebeurt met op de achtergrond de ontruimde burelen en 

legeringsgebouwen. Het bataljon had namelijk kort tevoren opdracht gekregen De Lier te 

verlaten en te verhuizen naar de Knoopkazerne in Utrecht. De B-compagnie vertok naar de 

Seeligkazerne in Breda. Hiermee kwam er een eind aan een kwarteeuw verbindingsbataljon 

in De Lier.  

Bataljonscommandanten 543 en hun voorgangers in De Lier 

De bataljonscommandanten in De Lier waren: 

Rang   naam   commando aanvaard  

luitenant-kolonel J. Mulié   ?   (893 Telefoonbataljon) 

majoor   H. Letteboer  28 oktober 1964 (893 Telefoonbataljon) 

majoor   J.A.E.M Ceulen 1 januari 1966  (537 Vbdafdeling) 

luitenant-kolonel J.T. Steentjes  1 juni 1969 

luitenant-kolonel  I. Dekker   19 juli 1971   

luitenant-kolonel  L. den Hartog  6 mei 1977    

luitenant-kolonel mr C. Lit  1 mei 1981 

luitenant-kolonel B.A.F.M. Clabbers 7 augustus 1984 

luitenant-kolonel E.A. Brunner  2 juli 1987   

luitenant-kolonel L. den Hartog (2e x) 11 maart 1988   

luitenant-kolonel W.G.H. Matser 14 december 1989   

 

ZENDERPARK 

In 1976 werd een verbindingsplan gemaakt voor de inrichting van Radioparken in 

Nationale Sector. Doel was een drietal zogeheten NTC/PMC-netten voor de Nationaal 

Territoriaal Commandant (NTC) in te richten, evenals enkele netten voor 812/810 

Transportgroep. Tevens was het de bedoeling om de parken in te richten voor het maken 

van een HF-verbinding naar uitzendgebieden, waarmee goede verbindingen tussen de BLS 

en de uitzendgebieden konden worden verzekerd. Die uitzendgebieden waren toen Angola, 

Libanon en Sinaï. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om vier radioparken in te richten, onder meer i.v.m. 

spreiding ter voorkoming van onderlinge beïnvloeding van frequenties en in verband met 

een overlevingsstrategie. 

Na inventarisatie van mogelijke locaties is uiteindelijk besloten tot de inrichting van drie 

parken te weten: Katwijk, De Lier en fort Wierickenschans; een vierde locatie op het 

mobilisatiecomplex Lopik viel na beproevingen af i.v.m. de grote nadelige invloed van de 

zendmast van de NOS. 

Vijf jaar later werd door de werkgroep radioparken BLS/NTC, die belast was met de 

uitvoering, een interim radiopark in De Lier ingericht. Twee FM-200 radio-zendontvangers 

kwamen in een kleedkamer van gebouw 1 en 2x twee EZB radio-zendontvangers in 

gebouw 4a, waar ook de radiokamer was van het Verbindingsbeveiligings- 

controledetachement. Op 14 maart 1984 was het park operationeel.  



  

  

In 1991 werd voor een definitieve oplossing gekozen. Hiertoe waren faciliteiten voorzien in 

gebouw 22, waar ook de telefooncentrale was gevestigd. Inmiddels bleek echter dat het 

kamp zou worden afgestoten, zodat begin 1992 gekozen werd voor nieuwbouw op het 

westelijk deel van het terrein. Er werd een nieuwe erfafscheiding vastgesteld en tevens 

werd besloten dat het kamp eerst zou worden afgestoten als ‘het Radio-zendstation 

zelfstandig kan functioneren en volgens de normen beveiligd is’. Deze locatie is te zien op 

bijgevoegde tekening, waar de begrenzing van het nieuwe zenderpark is getekend op een 

plattegrond van het oorspronkelijke kamp uit 1983. Zoals daarop te zien is, wordt het 

resterende terrein omsloten door het oude gemaal in de westelijke punt langs de Hoefweg, 

de oorspronkelijke noordwestelijke en een deel van de noordoostelijke grenssloot met 

afrastering, waarna een grote sloot met hek in zuidwestelijke richting weer toebuigt naar de 

Hoefweg. De afscheiding was in 1994 gereed en in 1995 werd het radiopark, zonder 

formele overdracht, in gebruik genomen. 

 

422 INFANTERIE BEVEILIGINGS COMPAGNIE 

 

Van BKL naar IBC 

Eind 1964 deed een nieuwe bewoner zijn intrede: 422 Infanterie Beveiligings Compagnie 

Mobiel (422 IBC), in 1955 ontstaan uit het dat jaar opgeheven Bewakings Korps 

Landmacht (BKL,  de ‘haantjes’). Zowel het BKL als de IBC’s behoorde tot het Regiment 

Van Heutsz. Er waren aanvankelijk dertien IBC’s, waarvan er later twee mobilisabel 

werden gesteld. Aan hen was de beveiliging van objecten in een bepaalde regio 

opgedragen, wat vanuit de kazerne werd gedaan. Het was betrekkelijk eentonig werk, dat in 

continue dienst verricht moest worden. Toch bleef er wel tijd over voor andere activiteiten: 

zo werd jaarlijks deelgenomen aan de Van Heutsz schietwedstrijden in Bussum en werd 

wel eens opgetreden als oefenvijand van een mobilisabele Compagnie Van Heutsz. 

  

NTC fanion 

Dat een eenvoudige infanteriecompagnie tussen de glastuinbouw in het Westland wel 

degelijk uitstekend kan presteren, werd begin 1981 bewezen. Maandag 23 februari reikte 

generaal-majoor C.E. Cohen, de Nationaal Territoriaal Commandant, de 

Onderscheidingsvlag NTC uit in het Schefferkamp. Deze vlag was in 1980 ingesteld door 

de vorige NTC, generaal-majoor M. de Jong, voor de meest verdienstelijke Infanterie 

Beveiligings Compagnie van NTC. Bij de toekenning van de vlag werden de resultaten van 

de inspecties van het Materieel Inspectie Orgaan, de Commandanten-Inspecties en 

schietwedstrijden van de IBC’s en ook het persoonlijke oordeel van de NTC betrokken. 

Generaal-majoor b.d. de Jong was aanwezig en mocht de vlag overhandigen aan de kapitein 

C.A. Leenhouts, commandant van 422 IBC. 

In 1983 werd bij 422 een peloton voor de Libanon opleiding van het Opleidingscentrum 

Vredes Missies geplaatst. Hierdoor ontstond een tekort aan legeringsruimte, want op dat 

moment beschikte de compagnie slechts over een 60-tal bedden in de legeringsbarakken 3 

en 4. Daarom werd barak 10 aan 422 toegewezen. Op 1 december 1991 kreeg 422, als 

laatste van de parate infanteriebeveiligingscompagnieën, een zelfstandige functieopleiding 

voor de dienstplichtigen, waartoe een schoolpeloton werd opgericht. 

 

Opheffing 

Begin jaren tachtig is er wel sprake van geweest dat de compagnie zou verhuizen naar de 

Alexanderkazerne in Den Haag, maar de geplande locatie kwam niet beschikbaar. Later is 



  

  

dit plan niet doorgezet, mogelijk omdat er na het vertrek van 543 Verbindingsbataljon uit 

het kamp geen ruimtegebrek meer was. In 1993 is nog éénmaal sprake van een versnelde 

verhuizing naar de Alexanderkazerne, ‘in verband met de slechte toestand van de 

infrastructuur op het Schefferkamp’, maar ook dit idee is niet verwezenlijkt, omdat 

inmiddels duidelijk werd dat de IBC’s zouden worden opgeheven. Op 1 juli 1994 viel 

inderdaad het doek voor 422 IBC mbl en werd de eenheid opgeheven. Eén peloton bleef 

over en vertrok naar elders. 

 

450 CONTRA INLICHTINGEN DETACHEMENT 

 

Inlichtingendiensten trachten niet alleen actief inlichtingen te verwerven van en afbreuk te 

doen aan een (vermeende of potentiële) tegenstander, maar nemen ook maatregelen om te 

voorkomen dat dit omgekeerd gebeurt. Hiertoe worden onder meer contra-inlichtingen 

eenheden ingezet, die defensieve en offensieve veiligheidsmaatregelen uitvoeren.  

Eén van die organen was 450 Contra-Inlichtingen Detachement. Onopvallend was dit 

detachement gedurende een aantal jaren gehuisvest in het kamp en op even onopvallende 

wijze deed het zijn taak. Het had als operatiegebied Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Utrecht en bestond uit vier plaatselijk gevestigde ploegen. Het secretariaat, de Afdeling 

informatieverwerking (documenteren en registreren) en een coördinator Beveiligingszaken 

(cbz) werden in de jaren-70 gehuisvest in het Schefferkamp. Vanzelfsprekend moesten er 

speciale veiligheidsvoorzieningen getroffen worden, waartoe op 15 december 1975 een 

behoefte werd gesteld.  

Normaal blijft een inlichtingenorgaan in de luwte en is er niets bijzonders te vermelden, 

maar met betrekking tot 450 is daar een uitzondering op.  

Na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 was kol Valk hoofd van de 

Militaire Missie in dat land. Op 25 februari 1980 pleegde sm Desi Bouterse met vijftien 

andere onderofficieren een staatsgreep. De Nederlandse Regering besloot vervolgens een 

onderzoek in te stellen naar mogelijke veiligheidsinbreuken hieraan verbonden. Met dit 

onderzoek werd belast de 48-jarige maj der Intendance J.G.H. Koenders, Surinamekenner 

en afkomstig van Bureau B1 van de Sectie Veiligheid van de Landmacht inlichtingen 

Dienst. Nadat deze zijn rapportage had beëindigd werd hij op 1 juni 1982 geplaatst als 

hoofd van 450 CID in De Lier.  

 

 

KAMP TUSSEN HOOP EN VREES 

 

Bewoonbaarheid 

Door de geschiedenis van het kamp is een rode draad gespannen, die loopt van hoop naar 

vrees. Van de hoop, dat het kamp nog onbepaalde tijd in tact zou blijven, met de daaraan 

verbonden onderhoudstechnische consequenties, tot de vrees dat ieder moment opdracht 

zou worden gegeven het te ontruimen, met de daarmee gepaard gaande beslissingen van 

minimaal onderhoud tot het ontbreken daarvan. Wie die rode draad volgt, ziet de 

ontwikkeling van een weliswaar geïsoleerd liggend kamp waar het desondanks goed toeven 

was met de adequate voorzieningen volgens de normen van de jaren vijftig, tot een kamp 

dat met kunst en vliegwerk nog een beetje (maar eigenlijk al niet meer) bewoonbaar werd 

gehouden en naar de normen van de jaren tachtig al lang had moeten worden geamoveerd. 

De functie van kazernecommandant was telkens een neventaak van de hoogste 

onderdeelcommandant van achtereenvolgens de luchtmacht, de verbindingsdienst en de 

infanterie en zij hebben aan het kamp hun handen vol gehad. 



  

  

Verantwoordelijk voor het onderhoud van dit grotendeels uit houten barakken opgetrokken 

luchtmachtkamp was in de begintijd de BABOV (Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud 

Vliegvelden, de luchtmachttegenhanger van DGWT), maar stond bij de luchtmacht ook 

bekend als ‘Bijzonder Aardig Bedrijf (maar) Onkosten Vreselijk’. Aanvankelijk was er op 

het onderhoud niets aan te merken, totdat het kamp in 1963 volledig aan de landmacht ter 

beschikking werd gesteld, maar formeel nog een aantal jaren bleef vallen onder 

verantwoordelijkheid van de BABOV. Wie moest nu onderhoudsgelden beschikbaar 

stellen?  

 

In 1964 hadden de bewoners het nog prima naar hun zin en was de grondslag gelegd voor 

een later gebleken uitstekende integratie van de verbindingsdienst in De Lier, zoals wordt 

weergegeven in het jaarverslag 1964 van 893 Telefoonbataljon, want het is “volledig 

ingeburgerd in het Schefferkamp. Er zijn goede en waardevolle contacten gelegd met het 

gemeentebestuur”. De toestand in het kamp werd fraai en comfortabel genoemd. Maar in de 

periode van de maj J.A.E.M. Ceulen, slechts enkele jaren later, komen de eerste berichten 

van onvolkomenheden. In een veiligheidsrapport over het laatste kwartaal van 1966 klaagt 

hij over onvoldoende beveiliging en terreinverlichting. Mogelijk wordt in die tijd al de 

vraag opgeworpen of het kamp wel moet worden aangehouden; het heeft immers een semi-

permanent karakter. Dit blijkt in ieder geval wel uit een nota van CGS/hoofd sectie plannen 

C van 10 mei 1973. Hierop vond een bespreking in het Schefferkamp plaats op 18 januari 

1974, waarin de kazernecommandant voor de gebouwen 3, 4 en 10 (legering) en eetzaal 

geb 16 een aantal eisen ter verbetering van het leefklimaat stelt. CGS bericht op 6 februari 

1974 dat bij het voortgezette gebruik van het kamp, ‘onder de huidige omstandigheden 

wordt gedacht aan een periode van 10 jaar’ en stelt dat een aantal maatregelen met 

voorrang moeten worden getroffen.  

In de periode daarna blijkt uit de correspondentie van de kazernecommandant een 

neergaande spiraal wat betreft het onderhoud. Als houten barakken nog tien jaar moeten 

functioneren en als de woon- en verblijfseisen steeds hoger worden, dan moet er wel wat 

geïnvesteerd worden. En dat is nu juist het voortdurende gevecht geweest: de hoop dat er 

onderhoudsgeld beschikbaar kwam en de vrees dat het weer lapwerk zou worden. Toch 

heeft dat het moraal niet merkbaar aangetast. Dat kwam mogelijk ook omdat er niet bepaald 

van leegloop sprake is geweest: zowel de verbindingsdienst als de infanterie had 

continudiensten en veel werd buiten het kamp gedaan. Daarnaast bleven steeds minder 

militairen ’s nachts in de kazerne, zodat de druk op de voorzieningen ook minder werd. 

 

Vrouwen 

In de jaren ’70 raakte het kamp zijn exclusieve status van mannenkamp kwijt. Er moest een 

interim-oplossing worden gezocht voor vrouwelijke militairen die in het Milvakamp te 

Kijkduin waren gelegerd, maar dat gesloten werd. Voor deze vrouwelijke militairen, die 

vrijwel allen in Den Haag werkten, werd een nieuw paviljoen in de Alexanderkazerne 

gebouwd, maar dat was nog niet gereed. Plusminus 60 vrouwelijke militairen werden in 

barak 20 gehuisvest. In september 1979 kwam aan deze periode een eind, toen gebouw 239 

in de Alexanderkazerne werd opgeleverd. 

In 1987 kwam er een -kortstondig- eind aan het vrouwloze tijdperk, want er werden op een 

zeker moment toch vrouwen in de legeringsbarakken van 422 aangetroffen. Deze bleken 

niet in de Organisatie Tabel voor te komen, zodat ze na ontdekking onmiddellijk werden 

verwijderd.  

 



  

  

Sociale activiteiten 

De lucht- en landmachtbewoners lieten vanaf het begin merken deel te willen uitmaken van 

de lokale gemeenschap. Toen in 1956, na het neerslaan van de opstand in Hongarije tegen 

de Sovjetoverheersing, ook in De Lier een vluchtelingengezin werd opgenomen, bood de 

kazernecommandant hulp aan. Een inzameling leverde het toen forse bedrag van ƒ 2500,- 

op, terwijl het personeel tevens de toegewezen woning bewoonbaar maakte. 

Op een zeker moment zat de plaatselijke toneelvereniging zonder regisseur. Het was de 

kazernecommandant die zich hiervoor beschikbaar stelde en op die wijze zijn verworven 

kennis bij de toneelvereniging De Clingendaelers kon uitdragen. 

Ook aan de sociale cohesie tussen de onderscheidene onderdelen werd het nodige gedaan. 

Zomaar één voorbeeld: de korpsmaaltijd in de manschappenkantine, die op dinsdag 6 

september 1966 werd gehouden voor de in het kamp gelegerde onderdelen, t.w. 422, 524, 

537. Eregast was sgt1 kok J. de Ligt die na twee jaar werkzaam te zijn geweest in De Lier, 

werd overgeplaatst. Hij werd toegesproken door de kazernecommandant, maj J.A.E.M. 

Ceulen en deze reikte hem een tevredenheidsbetuiging met oorkonde uit. Soldaat 

Scheygrond (van 537), sprak lof uit over het functioneren van de sergeant en bood hem 

namens de korporaals en manschappen een transistorradio aan. 

  

Olieboer 

In 1987 wordt het kampleven ruw verstoord: er zijn malversaties geconstateerd met de 

strategische olievoorraad die, om eventuele tekorten bij een oliecrisis te kunnen opvangen, 

onder andere ook in het Schefferkamp waren opgeslagen. Een onderofficier werd op 

heterdaad betrapt bij het illegaal overladen van olie in een burger tankwagen. Naast deze 

onderofficier werden nog zeven burgers, waarschijnlijk de helers, gearresteerd. Uit het 

onderzoek bleek dat de malversaties zich over een periode van twee jaar hadden uitgestrekt, 

dat er bewijsbaar 800 ton stookolie is verduisterd, maar dat het waarschijnlijk om 

duizenden tonnen ging. 

 

Het onvermijdelijke einde 

Wonen en werken in het Schefferkamp is in de loop der jaren op verschillende wijze 

beoordeeld. Als uitersten gelden wel de waarderende woorden van C-893 in zijn jaarverslag 

over 1964 en de kwalificatie die de laatste in het kamp dienstdoende C-543 gaf in een 

halfjaarlijks hygiënisch rapport in 1988. Hij meldde in zijn nevenfunctie van 

kazernecommandant dat het kamp hygiënisch zwaar onvoldoende scoort, bouwvallig en 

een ‘vervallen rotzooi’ is. 

Twee factoren hebben de staat van onderhoud van het kamp merkbaar beïnvloed. In de 

eerste plaats is het geruime tijd door de landmacht in gebruik geweest terwijl het officieel 

nog een luchtmachtkamp was. Hierdoor werden aanvragen voor voorzieningen als het ware 

heen en weer gekaatst. In de tweede plaats loopt als een rode draad door de geschiedenis 

van dit kamp de dreiging van sluiting, want al sinds de zeventiger jaren is duidelijk dat het 

kamp nog maar tien jaar open zou blijven. Telkens weer werd aangekondigd dat het kamp 

nu echt na een aantal jaren ging sluiten, maar even zovele malen moest de 

kazernecommandant de hogere autoriteiten er dan van overtuigen dat er onmiddellijk iets 

moest gebeuren om de leefbaarheid op een ten minste minimaal peil te brengen.  

 

In februari 1985 doet de toenmalige kazernecommandant een verzoek om een eerder met de 

Landmachtstaf gemaakte afspraak tot het amoveren van barak 17 uit te stellen. Hier 

reageert DGWT positief op, maar binnen twee maanden wijst de Chef Landmachtstaf dit 

verzoek af, want ‘het besluit om tot amovatie van de ‘bouwvallige barak’ over te gaan is in 



  

  

overleg met u genomen en langer gebruik voor welke functie wordt dan ook onverantwoord 

geacht’. Het gebouw is kort daarop inderdaad afgebroken. 

In 1987 zendt de kazernecommandant, lkol E.A. Brunner een brief aan DGWT met 

voorstellen tot het uitvoeren van de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden in het kader van 

een goede vredesbewaking en tot verbetering van het woon- en leefklimaat. Hij ‘betreurt 

het ten zeerste dat hij heeft moeten constateren dat het in de afgelopen periode ontbroken 

heeft aan daadwerkelijke activiteiten van dienstkring opzichters en onderhoudspersoneel’.  

 

Op 1 juli 1994 wordt 422 Infanterie Beveiligings Compagnie mobiel, de laatste bewoner 

van het kamp opgeheven3. Hierna wordt het Schefferkamp gesloten en met ingang van 15 

juli van dat jaar overgedragen aan de DGWT. 

De laatste fase van het terrein van het voormalige kamp breekt aan, want het is dan nog in 

gebruik als Asielzoekers Centrum. Successievelijk nemen wooncontainers de plaats in van 

de uitgeleefde barakken, totdat ook op 1 augustus 2003 de bestemming van AZC De Lier 

wordt beëindigd. Hierna wordt alle infrastructuur afgebroken en resteert nog slechts een 

grote lege en waterige vlakte. Als een stil monument herinneren de antennes van het 

zenderpark dat waarschijnlijk dit jaar zal worden opgeheven, uit de verte al zichtbaar, er 

nog aan dat hier eertijds door de verbindingsdienst geschiedenis is geschreven. En het 

gemaal aan de Hoefweg maalt voort… 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


