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Regelmatig zoek ik in Den Helder en 
omgeving met een metaaldetector 
naar eeuwenoude voorwerpen. Bij 
voorkeur in een gebied waar 
vanouds menselijke activiteiten zijn 
geweest, zoals in Huisduinen op het 
voormalige Ontspanning Sport & 
Ontwikkeling (OS&O) terrein ten 
zuiden van de dorpskern. Het was 
in de periode dat daar grondwerken 
plaatsvonden voor de bouw van het 
nieuwe woonwijkje. De voorwerpen 
die ik en andere detectoramateurs 
daar vonden vertellen 
bijzonderheden van de mensen die 
honderden jaren geleden het dorp 
hebben bezocht, er verbleven of er 
hebben gewerkt. 
Het gebied grenst aan de duinen en 
wordt sinds mensenheugenis het Galgenveld genoemd. Op dit terrein werden ooit executies en 
lijfstraffen uitgevoerd, nadat de baljuw en schepenen van Huisduinen recht hadden gesproken. 
Bekend is dat in 1805 voor het laatst daar nog een vrouw gegeseld werd. In de eerste jaren van 
de 20e eeuw voetbalde met veel publiek op dit terrein de “Heldersche Football Club” 
HFC haar wedstrijden. Verder is bekend dat het tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik was 
als defensieterrein en onder andere diende als tentenkamp voor het leger.  
 
Tijdens de Duitse bezetting zijn op dit terrein verschillende gebouwen neergezet. De twee 
bekendste zijn de officiersmess, in de volksmond casino’ genoemd en een lange werkloods, die 
werd gebruikt voor het herstel van kusten scheepvaartartillerie, zowel tijdens 
de Duitse bezetting en geruime tijd na WOII door de Koninklijke Marine. In de jaren negentig is 
dit terrein door de Koninklijke Marine verlaten. 

Knoopafbeelding 1. Knopen van het Franse regiment 3, 8, 67 en 72. 
 
Franse knopen 



In juni 2014 werden de eerste stappen gezet naar woning- bouw. Dit begon 
met de sloop van een gebouw, die de “boerderij” werd genoemd. In het 
zand, dat tevoorschijn kwam bij de sloop, werd al gauw de eerste knoop 
van Napoleon van het 72e regiment (zie afbeelding 1) gevonden. Vanaf april 
2015 werden de werkzaamheden vervolgd. Aannemingsbedrijf J.J. Meijer 
haalde van het gehele terrein de oude bestrating weg en in het vrijgekomen 
zand werden andere Franse knopen met de nummers 3, 8 en 67 (zie 
afbeelding 1) gevonden. Deze Franse knopen zijn lijninfanterie knopen van 
verschillende regimenten. Doordat er geen randschrift op staat, zijn ze 
gemaakt tussen 1803-1814. De afmeting van deze knopen bedraagt circa 
6mm. 
 
Een andere knoop met regiment nummer 8 (zie afbeelding 2) heeft rondom de tekst: 

TRAVAILLEURS DU GENIE MILIT, aan te vullen als Travailleurs du génie militaire. De drager van 

de knoop was vermoedelijk een arbeider van de genie. De vertaling van travailleurs is hetzelfde 

als Ouvriers, wat werkers betekent. In het bekende boek van Fallou uit 1915, Le bouton d 

uniforme Francais, is op pagina 169 de Genie te vinden onder Sapeurs en Mineurs. Vergelijkbare 

knopen zijn in Fallou opgenomen met cijfer en rand schrift Sappeurs Arme du Genie. Die te 

dateren zijn tussen 1798-1801, maar mogelijk daarna nog gedragen. De productie van deze platte 

knoop (diameter 21,5mm) kan dus ook vóór 1801 worden gedateerd. Bij belegering van een stad 

graven Sappeurs loopgraven en zorgen Mineurs voor gangen en plaatsen mijnen onder de 

stadsmuur om deze op te blazen. Er zouden in 1794 twaalf bataljons sappeurs moeten zijn 

opgericht, maar in 1795 waren er slechts 9 over en later was dit aantal nog minder. In Fallou is 

terug te vinden, dat op 18-2-1812 het aantal bataljons sappeurs wordt verhoogd naar 8 en dat 

die nieuwe bataljons Sapeurs Espanols worden genoemd. Er dienden dus Spanjaarden in die 

bataljons. Deze bataljons moeten zijn opgericht in Spanje. Ook in Spanje zullen deze knopen zijn 

verloren. In de Spaanse boeken wordt deze knoop gevonden. In het Spaans heet hij Obreros 1798-

1801. De knoop hoort in het rijtje rechtsboven op pag. 170 van Fallou. De Spanjaarden 

beschrijven, dat in 1801 het kuras met de helm en gekruiste bijlen is ingevoerd. Die staan ook op 

pag. 170 van Fallou. Vermoedelijk heeft de knoop aan een opzichter toebehoord, die toezicht hield 

op de Spaanse krijgsgevangenen. 

De Fransen waren meesters in het heersen en verdelen: Spanjaarden naar Nederland en 

Nederlanders naar Spanje om mee te vechten tegen de Spanjaarden. Alle latere knopen van de 

genie bevatten een afbeelding van een harnas en helm. 

 

Knoopafbeelding 3. Knopen van de Franse revolutie. 

 
Ook kwamen oudere typen knopen van het Franse leger 
boven de grond. Het zijn knopen (zie afbeelding 3) met 
symboliek van de Franse revolutie(roedenbundel, frygische 
muts, 

eikenblad en opschrift République Francaise). Gemaakt in 

1792-1793, maar door tekorten aan uniformen nog heel lang doorgedragen. Sporadisch komen 

ze ook in Oost-Europa voor, wat erop wijst dat tijdens de mislukte invasie van Napoleon in 

Rusland in 1812 sommige troepen nog steeds deze knopen droegen. De afmetingen zijn 23mm 

en 17mm. 

De artilleristen van het reguliere leger trokken met de Franse legers door Europa en bedienden 

de kanonnen tijdens veldslagen. Dit was heel zwaar werk.  

 



Knoopafbeelding 6 Knopen van Franse 

Krijgsgevangenen  

 

Wanneer Franse soldaten het zware werk 

fysiek niet meer aankonden en dus niet meer 

geschikt waren om aan de veldtochten mee te 

doen, dan hielpen ze vanwege hun ruime 

ervaring toch nog mee in garnizoenen. Ze 

droegen dan andere knopen op hun 

uniformen.  

 

Knoopafbeelding 4. Franse knoop van veteraanse artillerist. 

Op het OS&O terrein is een dergelijke knoop gevonden met opschrift: CANNONIERS VETERANS 

(zie afbeelding 4).  

 

Knoopafbeelding 5. Voorzijde van vergulde knoop van Franse officier. 

De Canonniers Vétérans dienden voornamelijk in kustforten. Fort Kijkduin is een 

dergelijk kustfort. De knoop is gemaakt tussen 1805-1818. De afmeting is 16mm. 

Deze knopen worden langs de hele Nederlandse kust gevonden.De Franse marine 

heeft ook knopen(zie afbeelding 5) op het terrein verloren. De linker knoop (19mm) is een 

dergelijke knoop. Deze knoop was verguld want aan  de achterzijde zijn nog de sporen van 

verguldsel. De rechter knoop is de standaard knoop voor officieren van de Franse marine, die 

knoop is gestanst uit dun geelkoperen plaat, dat om een schijf van been aan de achterzijde is 

gevouwen. Het oogje is niet meer aanwezig. 

 

Krijgsgevangenen 
 
Een andere zoeker met een detector vond op het terrein een Franse knoop met nr. 12 (zie 

afbeelding 6), waarop de tekst: PRISONS DE GUERRE staat. 

 

Deze tekst luidt voluit: PRISONNIERS DE GUERRE, dat krijgsgevangenen betekent. Omdat in 

Huisduinen buiten het OS&O terrein ook zon knoop met nr. 23 met een goed leesbare tekst is 

gevonden, was de juiste tekst met zekerheid vast te stellen. Op een Franse site: 

http://boutonancien.forumactif. com is te lezen dat in 1811 38 bataljons krijgsgevangenen in 

Europa werden ingezet als arbeiders. Met zekerheid zijn deze knopen afkomstig van (Spaanse) 

krijgsgevangenen, maar daarover later meer. In de boeken over Franse knopen komen deze 

massieve platte tinnen knopen (diameter 23 mm) niet voor en zijn daardoor heel erg 

http://boutonancien.forumactif/


 

Bataafsche Republiek 

 

Op het terrein kwamen ook zogenaamde grote knopen (zie 

afbeelding 7) van uniformen van de periode Bataafsche 

Republiek (1795-1805) (nr. 3 en 4) tevoorschijn, dat het le 

model is. De nummers 2 en 7 zijn van het 2e model en zijn 

ingevoerd voor 1799 (mogelijk in 1797) en gebruikt tot het 

einde van het Koninkrijk Holland in 1810. In de beginperiode 

van het Koninkrijk Holland droegen veel militairen namelijk 

nog het oude uniform van de Bataafsche Republiek. Knoop met 

nummer 2 behoorde toe aan het 2e Regiment Infanterie, dat in 

1805 ontstaan is door samenvoeging van 2e, 3e en 4e Bataljon 

Infanterie. In 1808 heeft het le bataljon van het regiment als 

onderdeel van de Hollandse Brigade nog in de Spaanse 

onafhankelijkheidsoorlog gevochten tegen de Spanjaarden. 

Voor uniformen gold een afdraagperi- ode. Iemand kreeg na 

een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) een nieuw uniform. Als 

er een grote wijziging plaatsvond, werden de uniformen niet 

tegelijk vervangen. Het was normaal dat in een regiment oude 

en nieuwe uniformen tegelijk gedragen werden. Zo zijn op het 

 

Uniform van het 2? Regiment infanterie, 1806-1810. (Aquarel 

van Piepers 

 

OS&O terrein knopen (zie afbeelding 3) gevonden van het type dat eind 1793 officieel al was 

afgeschaft. 

De laatste knoop in afbeelding 7 met het monogram VH of HV bestaat uit hetzelfde materiaal 

als de genummerde knopen en zal waarschijnlijk uit dezelfde tijd komen. Vanwege de sierlijke 

letters zou het een livrei’ knoop van een lakei of een knoop met de voorletters van een kolonel 

kunnen zijn. Het is bekend, dat sommige regimenten in de Republiek voor 1795 eigen, 

gemerkte uniformknopen hebben ingevoerd. Het materiaal van deze knopen is maar 0,3mm 

dik en dus te fragiel om kleding te sluiten. Ze zullen op de kleding genaaid zijn om te laten 

zien van welke kolonel of regiment de soldaten behoorden. De zilverkleurige knopen hebben 

een houten achterkant met een ijzeren oogje. Afmetingen zijn 18,5mm en 24mm. 

 

 
 
 
 

Knoopafbeelding 7. Knopen van Bataafse Republiek en Koninkrijk Holland. 

 
Een andere knoop, die te maken heeft te maken heeft met de Bataafse Republiek (1795-1805), 

is de knoop in afbeelding 8 (diameter 17,3mm). De letters geven de afkorting weer van de 

Gewapende Bur- germagt, die in 1796 is opgericht. Het Bataafse volk wilde een Gewapende 

Burgermagt, die haar vrijheid  

en onafhankelijkheid in die periode zou verdedigen. Het is zelfs zo geweest, dat verschillende 

steden een eigen Gewapende Burgermagt hadden. Het is niet bekend of Huisduinen en Den 

Helder een eigen gewapende Burgermagt hadden. 

 

Knoopafbeelding 8. Bataafse knoop van de ‘Gewapende Burgermagt'. 

 

 

 



Spaanse knopen 

 

Op een gegeven moment werd er dieper op het terrein gegraven en vond ik verschillende 

knopen met Spaanse tekst. 

De vraag die bij me op kwam, was hoe Spaanse knopen op dit terrein terecht waren gekomen? 

Ik had eens gelezen dat Spaanse krijgsgevangenen mee hadden geholpen bij de bouw van Fort 

Kijkduin. Op internet kon ik alleen vinden dat 2692 Spaanse krijgsgevangenen tussen 1811 

en 1813 mee hebben geholpen met zware grondwerkzaamheden bij de bouw van Fort 

Kijkduin. 

In ‘Levend Verleden uitgave september 2011 wordt beschreven, dat Napoleon Fort Kijkduin 

bezocht en aan de Spaanse krijgsgevangenen vroeg, waar en wanneer ze gevangen waren 

genomen. Ze gaven allemaal een ander antwoord. Blijkbaar waren ze op verschillende locaties 

in Spanje gevangengenomen. Meer is er tot nu niet bekend van deze gevangenen in de 

geschiedschrijving van Huisduinen. Op het internet is na intensief zoeken toch wel meer te 

vinden over deze krijgsgevangenen. 

In 1808 viel Frankrijk Spanje binnen en begon de Spaanse onafhankelijkheidsoorlog, die tot 

1814 duurde. Tijdens deze oorlog werden ongeveer 65000 Spaanse soldaten krijgsgevangen 

gemaakt en naar Frankrijk overgebracht. 

Tijdens de Franse revolutionaire (repu-

blikeinse) periode waren gevangen 

tegenstanders ‘vijanden van de staat’ en 

werden daarom heel slecht behandeld. 

Napoleon wilde echter, dat de gevange-

nen menselijker werden behandeld. 

Bekend is, toen Napoleon in 1811 

Amsterdam bezocht tijdens zijn triom-

fantelijke intocht, dat Spaanse krijgsge-

vangenen meeliepen. Deze mannen 

moeten toen wel in goede gezondheid zijn 

geweest, want als ze halverwege waren 

gestorven dan had de 

gevangenisdirecteur de toorn van 

Napoleon over zich heen gekregen. Op de 

site: http://www.napoleonicsociety. 

com/englis... arkham.pdf’ staat op de 3e 

pagina, dat gevangenen naar Frankrijk 

werden gestuurd. Duitsers, Zwitsers en 

Fransen werden overgehaald om dienst 

te nemen in het Franse leger, maar dat 

gold niet voor Spanjaarden. Die waren 

niet te vertrouwen. Op deze pagina staat 

er ook dat 12.000 Spaanse gevangenen 

uit Saragossa zouden komen en dat er 

naar verwachting circa 300-400 gevangenen per dag onderweg zouden gaan sterven. 

Uiteindelijk bereikten er niet meer dan 6000 Frankrijk. Ze moesten dwangarbeid verrichten, 

zoals het bouwen van forten, bruggen, wegen en droogleggen van moerassen. 

 

 

 

 

http://www.napoleonicsociety/


 

 

Knoopafbeelding 9. Spaanse knoop van het Vrijwilligers regiment. 

 
De eerste Spaanse knoop (zie afbeelding 9) heeft de tekst: VOLUNT.D AVILA P. FERNANDO VII. Na 
zoeken op de Spaanse website https://masquemural- las.com kom ik tot de volgende tekst: El 
regimiento de voluntarios de Avila para Fernando VII. Dit betekent: Het vrijwilligers regiment van 
Avila voor Fernando VII. Avila is een stad in Spanje en Fernando VII was toen de koning van 
Spanje. 
 
Deze platte knoop (diameter 15mm) is één van de weinige, die tijdens de korte regeerperiode (maart 
- mei 1808) van Ferdinand VII zijn gemaakt. De knoop komt niet voor in het Spaanse boek ‘Botones 
de Uniforme Espana 1791-2011’. Wel is er in het Spaanse boek één bekend met de tekst: 
Reg(imiento) De Avila. 
 

Dat maakt de knoop vreselijk zeldzaam, want drie verschillende Spaanse schrijvers hebben de 
medewerking van veel Spaanse verzamelaars gehad voor hun boek en deze knoop komt blijkbaar 
niet voor bij deze verzamelaars. Het is dus heel uniek, dat deze in Huisduinen terecht is gekomen. 
Het kan heel goed een knoop van een krijgsgevangene zijn, maar ook is het mogelijk dat een 
krijgsgevangene gekozen heeft voor dienst in het Franse leger. Het sterftepercentage in de krijgs-
gevangenenkampen was vreselijk hoog en de overlevingskans in een bataljon Ouvriers (betekent: 
arbeiders) was hoger. De Fransen hadden voortdurend een tekort aan goed opgeleide 
ambachtslieden. 
 
Op de Spaanse website https://masque- murallas.com staat: dat de raad van defensie en 
bewapening van de stad Avila begin 1808 werd samengesteld. Op 1 september 1808 stelde de 
textielfabrikant Serrano een vrijwilligers regiment samen om de stad Avila te beschermen tegen 
de invasie van Napoleon. Bijna 500 jongeren (de meeste onervaren in het omgaan met wapens) 
kwamen uit verschillende delen van de provincie en vormden een bataljon. In 1809 werd het 
regiment gestationeerd op verschillende checkpoints om de omliggende dorpen te Ribera del 
Duero te beschermen. In 1810 werd de stad Ciudad Rodrigo belegerd, waarbij het regiment van 
vrijwilligers een grote rol speelde. Het vrijwilligers regiment van Avila stond onder bevel van 
luitenant-kolonel Antonio Vicente Fernandez en aanvoerder Perdro Gallego. Het speelde een 
belangrijke rol in het verzet. Na een belegering van 24 dagen nam de Franse maarschalk Michel 
Ney de stad Ciudad Rodrigo op 9 juli 1810 in. Er werden 4000 Spaanse soldaten krijgsgevangen 
gemaakt. Vermoedelijk heeft één van deze Spaanse krijgsgevangenen zijn knoop op het 
voormalige OS&O terrein verloren. 
 

De tweede Spaanse knoop (zie afbeelding 10) heeft de tekst: Prim.A DIV.N DE 

GRANAD.S PROVINC s.  

 
Knoopafbeelding 10. Spaanse knoop van de eerste divisie van Granada. 

 
Na het doorzoeken van Spaanse websites kom ik tot de volgende volledige tekst: Primera 

División de Granadas Provinciales. Dit betekent: eerste divisie van de provincie Granada. 

Granada is een provincie in het zuidoosten van Spanje. Er is op internet iets terug te vinden 

over een zekere Tohodor von Reding (een Zwitser, 1755-1809). Deze generaal voerde het bevel 

over 2 divisies van Granada rond 10 november 1808. De le divisie van Granada bestond uit 

8200 man en de 2e divisie uit 6000 man. Von Reding kreeg het voor elkaar om uiteindelijk 

30.000 Spaanse soldaten bij elkaar te krijgen, die op 25 februari 1809 tegen de Fransen 

vochten in de ‘battle of Valls’. De slag eindigde in het voordeel van de Fransen, waarbij 1600 

Spaanse soldaten gevangen werden genomen. Deze platte knoop (diameter 22mm) komt niet 

voor in het Spaanse boek ‘Botones de Uniforme Espana 1791-2011’ en zal waarschijnlijk door 

een Spaanse krijgsgevangene van de le divisie van Granada op het OS&O terrein zijn verloren. 



Knoopafbeelding 11. Spaanse knoop van het 2e bataljon van het regiment 

SABOYA. 

 
De derde Spaanse knoop (zie afbeelding 11) heeft de tekst: 2.° DE SABOYA. 

Dit betekent: 2e bataljon van het regiment SABOYA. Het regiment vocht bij de 

Slag van Tudela en bij het 2e beleg van Zaragoza in Spanje. Het beleg begon op 12 december 

1808. Na een maandenlang beleg wist het Franse leger de Spaanse stad Zaragoza met veel 

bloedvergieten in te nemen. Dit eindigde op 20 februari 1809. Mogelijkerwijs is ook deze knoop 

door een Spaanse krijgsgevangene verloren in Huisduinen. 
 

 

Knoopafbeelding 12. Spaanse knoop Navarra. 

De knoop is plat en heeft een diameter van 22mm. 

Een vierde Spaanse knoop (zie afbeelding 12) heeft de tekst: NAVARRA. Deze knoop is 

van een infanterieregiment Infanteria de Linea van de Spaanse provincie Navarra. In 1805 

telde de infanterie 48 van dergelijke regimenten. De knopen uit de periode 1791-1805 hebben de 

tekst in een cirkel van parels op ongeveer 1 a 2 mm van de rand. Bij knopen van 1805-1815 

liggen de parels precies op de rand en dat is het geval bij deze knoop. De knoop (diameter 15mm) 

was verzilverd. 

 
Uniform Engelse soldaat uit 1799 (Archeologiecentrum ‘Huis van 

Hilde \Castricum). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariniers op het Galgenveld in 
1910. 

 

 

 

 

Bron:  HHV blad levend verleden   


