Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee
Het Historisch Tamboerkorps presenteert zichzelf op speciale gelegenheden, zoals als op zich staand
korps als wel samen met het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. In uitzonderlijke gevallen
neemt het Historisch Tamboerkorps te taken van het Trompetterkorps over bij onder andere
beëdigingen en andere ceremoniële gelegenheden indien zij in het buitenland verblijven.
Het huidige Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee bestaat geheel uit vrijwilligers,
waaronder voormalige marechaussee-muzikanten en andere getalenteerde. De slagwerksectie krijgt
haar instructie van de adjudant (bd) Hans Matla, voormalig slagwerker van het Trompetterkorps.
Het geheel staat onder leiding van een eveneens voormalig slagwerker van het Trompetterkorps der
Koninklijke Marechaussee, de adjudant (bd) Jan van Lienden, die tevens tambour-maître is.

Geschiedenis
Op 12 april 1950 wordt - na een financiële actie van de Apeldoornse burgerij - door de toenmalige
Burgemeester van Apeldoorn een compleet instrumentarium overhandigd en is de "drumband van het
Wapen der Koninklijke Marechaussee" een feit.
De bezetting bestaat uit paradetrommen, tenortrommen, een grote trom en signaaltrompetten in Es,
aangevuld met bastrompetten, eveneens in Es gestemd.
De toenmalige garnizoensstad Apeldoorn heeft haar eigen "Militaire Muziekkorps".
Door de jaren heen verandert de drumband in een fanfareorkest en zo ontstaat het Trompetterkorps
KMar.
Echter, in september 2006 wordt op initiatief van een voormalig slagwerker van
het Trompetterkorps en met toestemming van de Commandant van het Wapen,
het "Historisch Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee" opgericht en herleven de
nostalgische muziekklanken van weleer. De Koninklijke Marechaussee geeft
hiermee blijk van groot muzikaal historisch besef.

Uniform
Het Historisch Tamboerkorps draagt het tenue van het Tamboerkorps uit de tijd
voor 1975: blauwe uniform met hoge kraag en voorzien van nestel.

Opmerkelijk was dat het
uniformjasje van de 1e t/m
15e van de maand links- en
van de 16e t/m einde van de maand rechts
geknoopt werd.
Voor speciale gelegenheden kan het Historisch
Tamboerkorps kiezen uit verschillende uniformen
waaronder het Ceremoniële tenue met kolbak en
klewang of de voor de marechaussee
karakteristieke witte helm.

