Schijnwerper
op de Kmar
Van tijd tot tijd doet zich de mogelijkheid
voor, de aandacht van de lezers van de
Militaire Spectator in het bijzonder te vestigen op
een specifiek deel van de militaire organisatie dat
normaliter niet zozeer in het middelpunt van de
belangstelling pleegt te opereren. Een gerede aanleiding daartoe kan misschien zijn dat het bewuste
krijgsmachtdeel, wapen of dienstvak, instituut of
onderdeel een heuglijk feit herdenkt en daarbij
een karakteristieke mijlpaal passeert of bijvoorbeeld een belangrijke rol krijgt toebedeeld in het
kader van ophanden zijnde organisatiewijzigingen. Nu kan moeilijk worden staande gehouden
dat de Koninklijke marechaussee gewoonlijk niet
of nauwelijks in het licht van de openbaarheid
treedt: niet alleen de leden van de krijgsmacht
maar ook de burgers hebben immers ruimschoots
gelegenheid de activiteiten gade te slaan van hen
die behoren tot het korps dat door de insiders nadrukkelijk wordt betiteld als HET — met drie
hoofdletters — Wapen. Ook ziet het momenteel
— gelukkig — niet uit naar reorganisaties waarin
de Kmar wellicht veren zou moeten laten, hoewel
plannen voor ,,kvv"-paleisbewaking wel degelijk
enige begrijpelijke onrust onder het personeel
hebben teweeggebracht. Rest derhalve als enige
plausibele aanleiding voor het verschijnen van dit
speciale nummer: het passeren van een zekere
mijlpaal.
Inderdaad, op 26 oktober jl. bereikte de Koninklijke marechaussee de eerbiedwaardige leeftijd
van 170 jaar, omdat Koning Willem I bij Souverein Besluit van 26 okt. 1814 No. 498 een „Corps
Marechaussee" instelde, belast met het handhaven van de orde, het verzekeren van de uitvoering
van de wetten en het waken over de veiligheid aan

de grenzen en op de grote wegen. Die 170e verjaardag moge dan niet zo opzienbarend zijn als de
herdenking van een honderd- of honderdvijftigjarig bestaan, toch mocht daarin een goede reden
worden gevonden voor het richten van de schijnwerper op een wapen dat weliswaar veelvuldig
kan worden opgemerkt aan de weg waarvan wij
gebruik maken, maar dat toch zeker niet daaraan
pleegt te timmeren! Integendeel, hóe opvallend
de „kalkemmers" of „eierdoppen" — zoals hun
witte helmen soms badinerend worden betiteld —
ook zijn, hun aanwezigheid in functie van hun onderscheidene taken wordt door het gros van de militairen als zó vanzelfsprekend ervaren dat men
nauwelijks geïnteresseerd lijkt in de feitelijke inhoud van het Kmar-takenpakket. Misschien dat
deze of gene eens terloops kennis neemt van wat
de wervingsadvertenties daaromtrent behelzen,
maar zeer velen zijn ermee tevreden dat er een
Koninklijke marechaussee bestaat, zonder zich
erom te bekommeren hóe het nu precies zit met
dat politieorgaan ten behoeve van de Nederlandse
en de op ons grondgebied verblijvende buitenlandse strijdkrachten.
Welnu, de 170e verjaardag van HET Wapen bood
een welkome gelegenheid voor het verschaffen
van een uitgebalanceerde hoeveelheid informatie
terzake. Daarbij was het verheugend te constateren dat de bekwaamheid tot schrijven zich in de
gelederen van het Wapen zeker niét beperkt tot
het boekstaven van de wandaden van overtreders
van wetten en verordeningen: de aangeboden kopij voor het thans voorliggende nummer was dermate overvloedig dat een overschot nog zal kunnen worden geplaatst in enkele latere nummers,
zodat de voor het Wapen gevraagde aandacht kan
worden gecontinueerd en verdiept.
Al met al is het goed dat de Koninklijke marechaussee ditmaal van verschillende kanten wordt
belicht. De recente verjaardagsviering bood daarvoor een geschikte gelegenheid. Het Wapen mag
terecht aanspraak maken op ons aller collegiale
waardering voor het vele dat zijn leden ten behoeve van de krijgsmacht als geheel presteren, nog afgezien van de buiten het defensieapparaat liggende taken. Daarom op deze plaats onze hartelijke
gelukwensen aan heel het korps: moge het zijn
voortreffelijke staat van dienst nog vele jaren blijven voortzetten en vervolmaken!
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TAAK KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
KONINKLIJK BESLUIT van 6 februari 1954 (Stb. no. 45), houdende vaststelling
van de taken van de Koninklijke Marechaussee. Gewijzigd laatstelijk bij K.B.
van 16 maart 1983, Stb. 125.
Enig artikel.
Onverminderd de bevoegdheden van de Rijks- en gemeentepolitie, zijn aan de
Koninklijke Marechaussee de volgende taken opgedragen:
1. Het waken voor de veiligheid van Ons en van de Leden van Ons Huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen.
2. Het uitoefenen van de politietaak ten behoeve van de Nederlandse strijdkrachten en ten aanzien van tot die strijdkrachten behorende personen.
2a. Het uitoefenen van de politietaak ten behoeve van andere dan Nederlandse
strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren, als bedoeld in
het op 28 augustus 1952 te Parijs ondertekende Protocol (Trb. 1953, 11).
De politietaak wordt eveneens uitgeoefend ten aanzien van tot die strijdkrachten
en hoofdkwartieren behorende personen, alsmede ten aanzien van de echtgeno(o)t(e) van niet-Nederlandse personen behorende tot die strijdkrachten en
hoofdkwartieren en hun kinderen, die voor hun onderhoud van hen afhankelijk
zijn.
3. Het uitoefenen van de politietaak op plaatsen onder beheer van het Ministerie van Defensie, en op verboden plaatsen, welke ten behoeve van de landsverdediging krachtens de Wet Bescherming Staatsgeheimen als zodanig zijn aangewezen.
4. De uitoefening van de grensbewaking overeenkomstig de Vreemdelingenwet (Wet van 13 januari 1965, Stb. 40) en de daarop berustende voorschriften,
waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister van Justitie
aan te wijzen doorlaatposten.
5. Het op aanvraag van de daartoe bevoegde organen verlenen van bijstand
aan de politie ter handhaving van de openbare orde.
6. Het tijdens de uitoefening van de grensbewaking op verzoek van de daartoe
bevoegde organen verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding
van een verdachte en de tenuitvoerlegging van strafvonnissen.
7. De uitoefening van taken bij bijzondere wetten en besluiten aan de militairen van het wapen opgedragen.
8. Het in opdracht van Onze Ministers van Justitie en van Defensie ten behoeve van de Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

