
De “Schapenkampen” van Hilversum  & Laren

Moderator Yankel Kobalowitz

De “schapenkampen”van Laren & Hilversum zijn, voor zover wij weten, het eerst onderzocht door 
Janssen en Perk. De eerste heeft hier over geschreven in zijn “Hilversumsche Oudheden” (1856). 
Perk heeft ons enkele schetskaartjes overgeleverd van de objecten. Dankzij zijn werk zijn wij in 
staat een groot deel van inmiddels verdwenen stukken te reconstrueren.
Helaas ontbreekt tot nu ieder tekening van de meest oostelijke kamp. Ze is noch in het SAGV-
archief noch in de verzameling van Stad & Lande teruggevonden. Dat is vervelend. Er is echter nog
een collectie van het Museum voor Gooi & Omstreken die buiten het streekarchief wordt beheerd 
door de gemeente Hilversum. Wellicht brengt dit alsnog uitkomst.
De door Janssen genoemde werkzaamheden van van Oosterhout (bekend van zijn werk aan de 
Kaart van Gooiland uit 1843) zijn tot nu ook onder de radar gebleven, zo ook de kadastrale kaarten 
van de gemeenten waarop zijn bevindingen blijkbaar zijn ingetekend. Deze vroege archeologische 
vrijwilligers hebben echter nuttig werk achtergelaten. Wel zijn enkele aantoonbare errata bij Janssen
ingeslopen. Men leze voor de oriëntatie van de tweede Hilversumse kamp naar de derde “oostelijk”
i.p.v. “z.”.Ook blijkt de afstand naar de genoemde grafheuvel van de derde Laarder kamp “160 el” 
i.p.v. “80 el”. Als men voor “X el naar Hilversum” “X meter naar het puntje van de toren van 
Hilversum, die achter de Kerkbrink dus” leest, valt alles op zijn plaats.
De gecontroleerde afwijkingen blijken tussen 0,14% en 1,33% te liggen m.u.v. de derde Larense.
Hier blijkt de meting ongeveer 5% af te wijken, hoewel deze juist aan de Hilversumse zijde van de 
“berg” ligt. Waarschijnlijk is de driehoeksmeting hiervan vanaf Laren 1 & 2 gedaan, ten opzichte 
van Laren 3 over de berg.
De eerste twee Hilversumse kampen waren als vermist opgegeven. We kunnen ze enigszins echter 
achterhalen. Voor de tweede kamp zijn wij dank verschuldigd aan een nog onbekende RAF-piloot 
die in de WO II hem op de plaat heeft vast gelegd.

janssen 1856
oude kampen

afstand naar hilversum* blijkt verschil vorm oriëntatie afw . %

hilversum 1 1800 n.w ? N\NW ### verschoven ruit hoeken nagenoeg in de halve windstreek ### ?

onderling h2 tov h1 600 n.o. ? NO ### ###

hilversum 2 2125 n.w. ten n. 2122 N (90) -3 regthoekig vierkant hoeken omstreeks in de windstreek 0,14 19712

onderling h3 tov h2 600 z. 602 Oostelijk 2 0,33

hilversum 3 2300 o. 2318 N\NO (72) 18 verschoven ruit zijden in de windstreek 0,78 7917

onderling l1 tov h3 1250 n.o. ten n. 1266 O\NO 16 1,28

laren 1 3550 n.o. 3595 NO (60) 45 regthoekig vierkant zijden nagenoeg in de halve windstreek 1,27 10307

onderling l2 tov l1 750 z.o. 760 Z\ZO 10 1,33

laren 2 3100 n.o. 3107 NO (46) 7 verschoven ruit hoeken omstreeks in de windstreek 0,23 8683

onderling l3 tov l2 720 z. 751 Z\ZO 31 4,31

laren 3 2700 n.o. 2868 NO (30) 168 verschoven ruit hoeken nagenoeg in de windstreek 6,22 7693

afstand richting vorm lengte breedte informatie

laren 1 → kuil 270 zuidwestelijk 270 ovale 80 40 w aterput tbv. schapen; uitgeputte leemgroeve

laren 3 → kuil 100 ten oosten 100 ovale 40 20 opzettelijk gemaakt; nog niet onderzocht

afstand richting blijkt verschil informatie afw .%

laren 3 → grafheuvel 80 n. 160 N 80 germaansche urn 100,00

laren 3 → grafheuvels 400 – 600 zuidoost & oost 13 oude grafheuvelen

M²



Hilversum 1

Voor de meest westelijk van de serie, Hilversum 1 moeten we naar het terrein van Theobroma, 
eventueel heeft een puntje over de Kroonlaan uitgestoken. Hopelijk duikt binnenkort nog een 
tekening op in de collectie van het Museum voor Gooi en Omstreken, of ergens anders. Duidelijk is 
het niet. 

Kandidaat is een ingetekend omwalling (?) aan het oosten van het terrein, die vóórkomt op 
tropografische kaarten van 1925 (afb.1) en 1930 maar ontbreekt in 1920 of 1935. Het Vivaldipark is
landschappelijk nogal overeen gehaald voor het huidige wijkje. Dat je echt iets van terugvindt ligt 
niet voor de hand. Het ingetekend stukje wordt echter wel door “den nieuwen kraaloschen weg” 
doorsneden. Het bevindt zich echter eerder op 500 dan 600 el van Hilversum 2.

Enkele “restanten” die zich op de AHN-kaart (afb. 2 & 3)zich als mogelijkheid ten westen zich 
tonen, doorsnijden wel de Doodweg maar niet de Crailoseweg. Wel komt de afstand tot Hilversum 
beter in de buurt. Janssen zou zich hier kunnen vergissen. Van Perk lijkt dit zeer onwaarschijnlijk 
gezien zijn locale kennis. Zelfs vermoed ik dat hij zelf eigenaar of gebruiker van het land hier was.

Dit zou kunnen verklaren waarom tekeningen van Hilversum 1 zijn weggeraakt. Als hij eigenaar 
was hadden zijn aantekeningen hiervan voor hem of zijn familie wellicht een andere status dan de 
anderen.

De Bussumergrintweg komt als Nieuwe Bussumer Weg voor op de Kaart van Gooiland uit 1843. 
Had deze de kamp hebben doorsneden was dit zeker vermeld. Dit geeft de westgrens aan van wat 
mogelijk is.

Het zou ook heel anders kunnen maar wel hier in de nabijheid. Vooralsnog lijkt op het moment er 
niets meer over te zeggen.

Afbeelding 1: Topografische kaart van 1925



Afbeelding 2: AHN-kaart omgeving Theobroma terrein

Afbeelding 3: AHN-kaart omgeving Theobroma terrein met annotaties



Hilversum 2

Op een foto (afb. 4) door een RAF-piloot genomen in WO II komt Hilversum 2 voor, zo'n 600 
meter van de nog bestaande Hilversum 3. De spoorlijn en ontwikkeling hebben de noordwesthoek 
opgevreten.Met deze wijsheid is hij ook te zien op een ansichtkaart van begin vorig eeuw, “gezicht 
v.d. de Crailose Brug” (afb 5; kampdijk in zwartwit) (ook uitgegeven met per abuis de onderschrift 
“Hilversum Stationsplein”!)

De wijk is inmiddels aan zijn tweede nieuwbouw toe. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Afbeelding 4: foto SAGV genomen 26 feb 1945 met kamp Hilversum 2

Afbeelding 5: Gezicht v.a. de Crailosche brug met Hilversum 2 (eigen collectie)



Hilversum 3

Hilversum 3 is, getuige de AHN-kaart (afb.6) ondanks de oorlogsschade misschien wel de (intern) 
best behouden kamp. De kamp wordt door twee noord-zuid lopende greppels netjes 
gecompartimenteerd. Er is bovendien aan de oostzijde boven een plaats waar de wal doorstoken is 
zonder van een pad deel uit te maken.

De Doodweg (op 's Graveland) liep hier ten zuiden, de weg langs de Leemkuilen ten oosten. Men 
houde rekening bij de beschouwing van de rijke veldarcheologische omgeving, dat ten zuiden van 
de kamp na de oorlog veel is gebeurd om de sporen hiervan te wissen. Zo is de zuidwesthoek van de
kamp met de bulldozer weggehaald. O.a. drs. Jan Albert Bakker heeft als jongeling met z'n maten 
die hoek hersteld. Op het oog redelijk goed doch net nog waarneembaar.

Afbeelding 6: AHN-kaart Hilversum 3



Laren 1

Laren 1 is misschien wel de mooist gelegen kamp, hoog op de hei. (afb.7) Twee intern 
convergerende karrensporen, lopende vanaf het pad erdoorheen, zouden deel uit kunnen maken van 
een oorspronkelijk structuur, Enigszins het noorden maar vooral het westen van de omgeving heeft 
te lijden gehad van vrij recente plag activiteit. Hierbij hebben karrensporen en het vervolg van het 
pad erdoorheen ernstig schade opgelopen.

De door Janssen beschreven kuil is aanzienlijk gegroeid.

Afbeelding 7: AHN-kaart Laren 1



Laren 2

Laren 2 staat het dichtst bij huidige bebouwing. Zoals de AHN-kaart (afb.8) toont domineren in de 
directe omgeving flinke sporenbundels, ten zuiden die tussen Hilversum en Laren, ten westen 
richting Crailoo. Terrein toont op de foto de stroken geëxploiteerde grindbanken.

Afbeelding 8: AHN-kaart Laren 2



Laren 3

Afbeelding 9: AHN-kaart Laren 3 met reconstructie

Afbeelding 10: Perks schets SAGV004_180_26 met Laren 3 
uitsnede



Afbeelding 11: Perks kaartje SAGV004_180_20 met Laren 3 en de Zeven bergjes



Laren 3 heeft zijn oostzijde verloren. Maar met een aantekening van Perk (afb.10) kunnen we plaats
en omvang van Laren 3 reconstrueren (afb.9). (Perk schrijft dat de kampen gemeten zijn vanaf de 
bodem van de grup.) De gehele noordzijde blijkt nog bewaard en zelfs de aanzet van de oostzijde, 
dacht ik. Van 20ste-eeuws vandalisme getuigt het verdwenen zuidwesthoekje.

Janssen heeft bij deze kamp wat meer informatie gegeven. Perk heeft gelukkig het één en ander 
uitgewerkt op een (iets meer uitgewerkt) kaartje (afb.11). Een AHN-kaart (afb.12) bevestigt zijn 
goede werk.

Er blijkt o.a. uit dat zijn Eemnesserweg dichter onder de Zeven Bergjes voer dan het huidige 
fietspad. Het voetpad tussen de meest westelijke heuvels tekent hij niet.

De slingerende weg die onder de twee noordelijk heuvels voortgaat, Is nog als sporenbundels terug 
te vinden in het veld. Hieruit vertrekt ten noorden van de meest westelijke heuvels een rechte weg 
naar de hoogte van St. Jan. Maar dus vooral de grote kuil die in 1853 nog maar een baby kuiltje 
was, nog voor de komst van de trein.

En als kers op de taart ten noorden van de kamp de (nog niet geregistreerde) grafheuvel waar 
Janssen zijn germaansche urn vond.

Afbeelding 12: AHN-kaart met het zelfde gebied als Perks kaart



Kamp Hilversum 4
Een kamp die nog wel eens over het hoofd wordt gezien. 

Aan de Hollandse sloot aan het eind van het Jeneverpad is, naar ik begrepen heb, een met luchtfoto 
ontdekt object dat typologisch met de kampen overeenkomt (afb.13). Alleen zijn locatie wijkt af. De
plek is zelfs bijzonder te noemen. En wat was hier eerder.

Zoiets als een kwart kamp tegen de vierdels aan. Een stukje van de zuidzijde en een groter stuk van 
de westzijde. Bovendien zijn er twee doorgangen aan die zijde.

Afbeelding 13: AHN-kaart met Hilversum 4



Enkele Observaties
Het lijken ook op schapenkraals. Als je erbovenop staat zie je het zo voor je, de herder met zijn 
hond, met zijn kudde, tegen zonsonder. Perk heeft, voor zover ik weet als eerste deze hypothese 
naar voren gebracht. Als hypothese. Want hij wist het ook niet precies. Het was niet meer 
overgeleverd en nergens bekend. Dus moeten ze wel honderden jaren teruggaan.

Kampen zijn het zonder meer. Maar schapen is maar idee. De term is ingeburgerd, er is een straat zo
genoemd in Hilversum. Er zijn redenen om hieraan te twijfelen, hoewel het niet onmogelijk is. Hoe 
zijn deze dan gebruikt en waarom vereiste dit gebruik zulke omvangrijke bouwsels op zo'n beperkt 
gebied en negens anders in de wijde omtrek behalve die merkwaardige Hilversum 4 op, eigenlijk 
over de grens heen van het Gooi.

In 1442 krijgen Hilversum en Laren het alleenrecht op schapenteelt in het Gooi, dus dat lijkt te 
passen. Naarden had het alleen recht op verwerking van de wol. Halverwege gelijk oversteken? 
Kan, maar verklaart niet waarom. Waarom daar, zo en waarom zoveel? Alternatieven stuiten op 
dezelfde vragen. Een plaats voor vrije markten? Iets administratief? Welk verbouw van product zou 
deze en alleen deze behoeven? Ze lijken op mini Romeinse Kampen en dit heeft enkelen ertoe 
gebracht een overeenkomstige oorsprong te suggereren. Dit lijk vooralsnog vergezocht, totdat de 
eerste verweerde denarius bovenkomt en stukjes Syrische pastaglas. We weten het op het moment 
eigenlijk absoluut niet.

Ze liggen ook niet per se aan schapendriften. Vanaf de brinken aan de randen van de oude 
dorpskernen waaieren ze uit als brede wegen naar diverse richtingen. Er loopt de zogenaamde 
Varkensdrift over de Westerheide vanuit Hilversum richting Naarden vlakbij Hilversum 3. Maar wat
zegt dat? Ik weet niet hoe Perk aan die varkensdrift komt maar geen enkel huisdier zal 
daadwerkelijk een eigen drift hebben gehad, met uitsluiting van andere vervoersbehoeften.

Andere vierkanten getekend op de oude kaarten kunnen wel of geen typologisch gelijke kampen 
zijn. Voor zover ze verdwenen zijn en niet beschreven, kunnen we er weinig over zeggen. Het 
maakt wel uit of er op meer plaatsen en in meerdere oude gemeenten voorkwamen. Maar deze 
moeten vóór 1853 zijn verdwenen, toen de dorpen toch nog vrij klein waren, anders hadden Janssen
en Perk ze wel bezocht (met de relict van Hilversum 4 als uitzondering, die de regel zou moeten 
bevestigen).

We moeten er maar van uitgaan dat de zeven historische kampen de enige in de wijde omtrek zijn 
waarvan we ooit zullen weten.

Voor wat de datering betreft vallen ook enige kanttekeningen te maken. 15de of 16de eeuw is 
enerzijds gebaseerd op een, voor zover ik weet, enkel onderzoek op soortgelijke kampen in andere 
landstreken van ons land, waarbij wat materiaal uit die tijd is gevonden. Anderzijds sluit dit dan aan
bij het idee van die schapen. Dat is dan misschien net oud genoeg dat Perk er niets over wist te 
vertellen en na de “monopolie” van 1442. Dat zou kunnen maar..

Als Hilversum 4 tot de familie behoort, lag deze over de grens die bisschop Jan van Arkel trok 
halverwege de 14de eeuw. Nu hebben de Gooiers nog eeuwen later zich van die grens weinig 
aangetrokken. De herdenkingskruis voor slachtoffers van de slag aan het Laapersveld lag 
bijvoorbeeld op Stichts gebied. Ook zijn vele gerechtsboeken volgeschreven met vermeende illegale
overschrijdingen van Gooise zijde. Toch is deze kamp, voor zover ik weet, nooit genoemd.

Had de bisschop hun kamp doorsneden, hadden de Hilversummers er toch wel over geklaagd. 
Hadden de Hilversummers een kamp gebouwd nadat die grens getrokken was, had men van Stichtse
zijde geklaagd. Zelfs in de 16de eeuw zijn de Vierdels met hun recht van opstrek misschien nog niet
zover gevorderd maar de eigenaren waakten voor inbreuk op hun rechten en bezit.

En zouden de Hilversummers het gewaagd hebben om hem over die grens te bouwen? Waarom niet 
een stukje naar het westen.



Zelfs als die kamp nog in gebruik was rond 1350, ze hebben hierover nooit geklaagd. Hier hebben 
als ze zo'n kamp nodig hadden, die blijkbaar nooit op eigen gebied nabij opnieuw gebouwd. Het 
komt mij derhalve zeer onwaarschijnlijk voor dat deze kamp in 1350 nog enig betekenis had. Dus 
deze kamp schat ik ouder in. En de soortgelijke kampen zullen dus ook wel ouder zijn. 

Nu hield men in de 11de, 12de, 13de eeuw ook schapen. Hilversum 4 bevond zich dus aan de rand 
van het Gooiersbos met de ruige venen naar de Vuursche toe. Dit sluit schapen niet uit, denk ik, 
maar andere mogelijkheden zeker ook niet. En dat is echt lang genoeg geleden om voor Perk en met
hem ook voor ons een mysterie te zijn. In elk geval dunkt mij dat de kampen vóór 1350 in onbruik 
waren.

Wat overblijft is het bewijs dat er ligt en onderzoek dat er nog kan komen.

Zes kampen bevinden zich aan of ten minste nabij de Doodweg (op 's Graveland). Die weg is 
wellicht al zeer oud, al was het toen een weg van Kortenhoef of Ankeveen op Laren.

Allen hebben paden erdoorheen. Sommigen (Hilversum 3 & 4) lijken toegangen te hebben die niet 
met een pad is geassocieerd. Van de anderen is dit niet uit te sluiten. Alleen Hilversum 3 en 
misschien Laren 1 hebben nog een interne structuur duidelijk aan de oppervlakte.

Ze vertegenwoordigen een behoorlijk investering in tijd en moeite voor een relatief kleine 
bevolking. De gemene heidevelden waren voor de late middeleeuwen waarschijnlijk nog niet 
opgedeeld en stond als geheel aan alle dorpen ter beschikking. Ze zouden van bovenaf gevorderd 
kunnen zijn door een toezichthouder van het centrale gezag, een villicus. Onder Eltens gezag of 
onder Hollands gezag. Zover terug houdt ook in dat niet alleen die van Hilversum en Laren hiervoor
gevorderd konden zijn. Maar het zou te ver doorvoeren zes kampen en nog eentje naar de Vuursche 
in verband te brengen met de stad, vijf dorpen en de Vuursche. Maar voor de banscheiding bestond 
de ban als dusdanig ook niet.



Tot slot zou ik ervoor willen pleiten, tot het tegendeel bewezen wordt, de kampen niet zonder 
reserve schapenkampen te noemen. Als deze toch nader geduid moeten worden, zou ik pleiten om 
ze voorlopig de Gooise kampen te noemen.

Hilversum, januari 2019

Afbeelding 14: Recente luchtfoto & Kuyperkaartje over elkaar gelegd met 3 
Hilversumse kampjes
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