
In de tijd van Napoleon droegen soldaten nog geen camouflagekleding.  
De geweren veroorzaakten een heleboel rook, waardoor soldaten bijna  
niks zagen op het slagveld. Om vriend en vijand uit elkaar te houden  
droegen de vechtende legers daarom juist felgekleurde uniformen. 

Rond 1900 werd ‘rookloos’ buskruit uitgevonden. Soldaten hadden 
door het nieuwe kruit geen last meer van rook op het slagveld.  
Daarom gingen soldaten kleding met een schutkleur dragen.  
Dit is de meeste bekende vorm van camouflage; jezelf  
verstoppen door de kleur van je omgeving aan te nemen.  
De eerste gecamoufleerde uniformen in Nederland waren grijs-
groen van kleur. Deze kleur werd ook wel veldgrijs genoemd.

VRAAG: 
Waarom gingen soldaten kleding met  
een schutkleur dragen? 

CAMOUFLAGE
SCHUTKLEUR

EN NU AAN DE SLAG!
Soldaten waren niet de eersten die op het idee kwamen om een 
schutkleur te dragen. Ze keken de kunst af bij de dierenwereld. 
Welke dieren zie jij (bijna niet) op de onderstaande plaatjes?  
Vul de juiste dieren in bij de foto’s. Kies uit:
kikker - hagedis - uil - mot - sprinkhaan - leeuw - eekhoorn - hert - leguaan

WIST JE DAT?
Er in het Nationaal Militair 
Museum meerdere felgekleurde 
uniformen uit de tijd van Napoleon 
te bewonderen zijn? Maar liefst 
53.000 Nederlandse mannen 
vochten mee in het leger van de 
kleine generaal! Nederland was 
tussen 1795 en 1813 in Franse 
handen en Napoleon 
kon wel wat extra 
mannen gebruiken 
voor alle oorlogen 
die hij voerde. 

Door de uitvinding van rookloos kruit

1. Eekhoorn - 2. Hagedis - 3. Hert - 4. Kikker - 5. Uil - 6. - Leguaan - 7. Sprinkhaan - 8. Mot - 9. Leeuw

TIP: Ga lekker naar buiten en  
probeer zelf een foto te maken  
van een gecamoufleerd dier!
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Antwoorden:

un
iformjasje  

veldgrijs 1912


