
Beschrijving aanwinst. 

Van de familie Vermeer ontvingen wij een mooie schenking. 

 

Onderdeel van deze schenking is o.a. een 

Kepie. 

Hierbij een korte beschrijving van deze Kepie 

gedragen door de heer Vermeer deel 

uitmakende tijdens de mobilisatie (1939-

1940) van het 20e Regiment Infanterie 

gelegen ten zuiden van Veenendaal. 

 

De naam Kepi is waarschijnlijk afkomstig uit 

het Frans. Eind 19e eeuw was er grote 

invloed van de Franse taal binnen de elite 

van Nederland. Vermoedelijk is ook het 

Franse Kepi vernederlands in Kepie. 

Evenals uniformen werden ook de 

hoofddeksels voorzien van opsmuk, zoals 

rozetten, pompons, snoeren enz. 

Omstreeks 1895 werd er een hoofddeksel geïntroduceerd van een 

model wat het meest leek op de Kepie van voor 1940. 

Op 19 april 1916 werd bij een beschikking van de Minister van Oorlog 

bepaald, dat bij het leger de grijze sjako en de pet M1912 kwamen te 

vervallen en zouden worden vervangen door een Kepie. 

Dit nieuwe hoofdeksel werd als volgt omschreven. ‘Kepi van grijs 

laken, ovaal rondom, hoog 9,5 achter 12,5 cm, vallende klep met 

grijslaken overtrokken; stormband van blank tuigleder met bronzen 

gesp en schuifpassanten, aan elke zijde een klein bronzen 

uniformknoop; onderscheidenlijk op 1 en 4 cm. Afstand van de 

onderkant een bies of koord, breed ongeveer 2 mm.. (Infanterie kleur 

blauw; Artillerie kleur Rood). 

 

 



De bol gebiesd met grijs laken; aan de onderzijde eene kokarde en 

tussen de biezen het indelingsdistinctief’. 

 

De legerleiding maakte via legerorder No. 465 van 1939 voorgoed 

een einde aan dit roemruchte hoofddeksel, door in verband met de 

mobilisatie het dragen ervan voor het overgrote deel van het leger te 

verbieden. 

Kokardes Kepie. 

De Kepies hebben aan de voorkant een kokarde. 

Deze ovale kokarde is voor manschappen van metaal; voor 

onderofficieren van katoen en voor officieren van goud/zilverdraad. 

De basiskleuren zijn oranje centrum in een geel veld of een oranje 

centrum in een wit veld al naar gelang het wapen of dienstvak. 
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