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Geschiedenis chronologisch

100 jaar opleidingscentrum: een aantal mijlpalen

Het opleidingscentrum van de Konink-

lijke Marechaussee bestaat dit jaar 100 

jaar. Een rijke geschiedenis met veel 

mijlpalen. Rond het Square doet hier een 

greep uit de vele hoogtepunten van het 

opleidingscentrum. Niet met de bedoe-

ling volledig te zijn. Een uitgebreide 

beschrijving van de geschiedenis vindt u 

in Museumbrochure nr. 23. 

Deze kunt u vinden op: 

www.marechausseemuseum.nl.

Voor het Depot

Voor de oprichting in 1913 van het Depot 

Koninklijke Marechaussee, wordt jonge 

marechaussees op de brigade kennis bijge- 

bracht. Ouder personeel en de brigadecom-

mandant leren hen de kneepjes van het vak. 

In 1830 ontstaat een eerste centrale vorm 

van opleiden. In Dordrecht wordt een 

‘Depot Compagnie’ opgericht. In plaatsen 

waar een Arrondissement is gevestigd wordt 

vanaf 1860 door burgerleerkrachten aan 

marechaussees lesgegeven in taal, rekenen 

en schrijven; alles gericht op het opmaken 

van een behoorlijk proces-verbaal en 

rapport.

1906:

Rond 1906 komen er landelijke richtlijnen 

over opleiden. De districtscommandanten 

van de eerste tot en met de vierde Divisie 

geven aan hoe het personeel moet worden 

opgeleid. Er komt een cursus lager onder- 

wijs, een cursus dienstaangelegenheden en 

een opleiding toekomstig kader.

1908:

In april 1908 oppert kolonel G.A. van 

HaeOen voor het eerst het idee van een 

algemeen depot van opleidingen. Hij wil 

daarmee de positie van het militaire korps 

verstevigen. 

1913-1948:

Bij Koninklijk Besluit van 27 maart 1909 

wordt Apeldoorn als standplaats voor het 

Depot Koninklijke Marechaussee aangewe-

zen met als eerste commandant kapitein 

J.H.W. Dangerman Grootepas. 

Doorslaggevend bij deze keuze is dat de 

Koningin de bewaking van paleis Het Loo 

niet langer door een burgerbewaking – de 

zogenaamde Klompenwacht – wil laten 

doen, maar door de marechaussee. Bij het 

Depot aan de Zwolseweg in Apeldoorn 

worden een Opleidingsbrigade, een Wacht- 

brigade en de Mobiele brigade onder-

gebracht. Om de eerste Inspecteur der 

Marechaussee, generaal Van HaeOen, in ere 

te houden, wordt het Depot omgedoopt tot 

Van HaeOen Kazerne. Op 3 november 1913 

begint de eerste opleiding, voor veertien 

marechaussees te voet (onberedenen). Met 

uitzondering van periodes tijdens de twee 

wereldoorlogen, blijO het opleidingscen-

trum tot 1948 aan de Zwolseweg.

1931:

Op 29 oktober 1931 reikt Koningin Wilhel-

mina op Het Loo te Apeldoorn de KMar 

standaard uit. De commandant van het 

Wapen stelt de standaard onder de hoede 

van de commandant van het Depot. Als 

standaarddrager treedt de OTCKMar-

adjudant op.

1946:

In 1946 neemt de Koninklijke Marechaussee 

haar intrek in de Koning Willem III kazerne 

met een mobiele afdeling, de eerste ME 

(Mobiele Eenheid) en de eerste dienstplich-

tige marechaussees. In 1948 worden alle 

landelijk verspreide marechaussee opleidin- 

gen op de Koning Willem III kazerne 

gecentraliseerd onder de naam Depot 

Koninklijke Marechaussee. De onderoffi-

ciersopleiding blijO tot eind 1952 nog op de 

Van HaeOen Kazerne.

1952:

In 1952 wordt voor het eerst een wacht-

meestercursus gehouden.

1954:

Op 1 juni 1954 begint de eerste cursus voor 

opperwachtmeester. Tijdens de ruim zes 

maanden durende cursus staan vakken als 

leiderschap, methode van instructie, straf- 

recht en strafvordering op het programma. 

Deze oppercursus draait tot begin jaren ’70. 

Dan ontstaan er plannen voor een (alge-

meen) hogere onderofficiers vorming. Sinds 

de invoering in 1976 kent deze opleiding 

veel veranderingen. Uiteindelijk wordt een 

hele nieuwe opleiding ontwikkeld die in 

1999 van start gaat en sindsdien als Leergang 

Senior Algemeen Opsporingsambtenaar 

steeds wordt bijgesteld aan de eisen van de 

tijd.

1913-1948: Het Depot aan de Zwolseweg wordt omgedoopt tot Van Hae9en Kazerne.
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1967:

Op 26 augustus 1967 verandert de naam in 

Opleidingscentrum Koninklijke Marechaus- 

see.

1992:

In augustus 1992 start de nieuwe, tweejarige 

opleiding tot wachtmeester beroeps onbe- 

paalde tijd. Door de toename van het aantal 

taken is het nodig de leerlingen eerder 

beschikbaar te hebben voor operationele 

taken. De opleiding wordt in 1993 dan ook 

ingekort naar één jaar. 

1995:

Vanaf 1995 wordt de middelbare onder-

officiers vorming opgenomen in het 

opleidingsaanbod. Door grote onzekerheid 

over het takenpakket van de marechaussee 

in de begin jaren ’90 en de aantrekkings-

kracht van de politie stappen veel collega’s 

over naar de politie. De marechaussee gaat 

als reactie hierop over tot het aantrekken 

van collega onderofficieren van andere 

krijgsmachtdelen.

1996:

Vanaf begin jaren ’90 kent het opleidings-

centrum de opleiding tot marechaussee 

Beveiliger. Omdat ‘Apeldoorn’ te klein 

wordt, wordt in 1997 de Detmers Kazerne in 

Eefde in gebruik genomen om de algemene 

militaire basisvaardigheden onder de knie 

te krijgen. Vanaf 2000 worden op de 

Frederik Hendrik kazerne in Vught extra 

wachtmeesteropleidingen gegeven. 

November 2004 worden deze opleidingen 

hier beëindigd en in januari 2005 wordt de 

kazerne verlaten. Op 31 augustus 2012 wordt 

in verband met bezuinigingen binnen 

Defensie de Detmers Kazerne ceremonieel 

gesloten.

2005:

Al voor de oorlog komen officieren over van 

andere krijgsmachtdelen. Jonge beroepsof-

ficieren, die hun vier of vijgarige opleiding 

aan de KMA of het KIM hadden genoten en 

reeds enige jaren bij een ander wapen of 

dienstvak dienst deden, konden solliciteren 

naar een functie bij de Koninklijke Mare- 

chaussee. Vanaf 2005 worden marechaussee 

officieren rechtstreeks opgeleid. Zij volgen 

onderdelen op het opleidingscentrum van 

de KMar, de Politieacademie en de Neder- 

landse Defensieacademie (NLDA).

2007:

In juni 2007 verandert de naam van het 

opleidingscentrum in Landelijk Opleidings- 

en Kenniscentrum Koninklijke Marechaus-

see (LOKKMar).

2011:

Minister van Defensie, Hans Hillen, opent 

op 17 maart 2011 op Schiphol officieel het 

Border Security Training Centre (BSTC). 

Het BSTC, onderdeel van het Landelijk 

Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke 

Marechaussee, verzorgt opleidingen en 

trainingen op het gebied van grensveilig- 

heid. 

2013:

Het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum 

Koninklijke Marechaussee wordt in 2013 

getransformeerd naar het Opleidings-, 

Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke 

Marechaussee.

1946: In 1946 neemt de Koninklijke Marechaussee haar intrek in de Koning Willem III kazerne. Rechtsboven: 1931: De KMar standaard is onder de hoede gesteld van 

de commandant van het opleidingscentrum. Als standaarddrager treedt de OTCKMar-adjudant op.


