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Generaals, vertel de waarheid
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Wij vinden het recente inzicht over 
de penibele staat van ons leger 
enigszins bevreemdend. Defensie 
kan immers al geruime tijd haar 
taken niet meer naar behoren 
uitvoeren. Ze is al meer dan een 
decennium een uitgewoond appa-
raat, bemand door soms ‘té loyale’ 
mannen en vrouwen. 

Al jaren wordt de schijn opgehou-
den dat het leger nog in staat is te 
doen wat het zou moeten kunnen 
doen. Al jaren is er window dres-
sing rond het steeds afkalvende 
operationeel vermogen: gaten in 
eenheden worden gestopt door 
gaten groter te maken in andere 
eenheden; er zijn onvoldoende 
reservedelen en munitie; er kan 
al meer dan een decennium niet 
op ware schaal geoefend worden, 
waardoor de paraatheid van de 
troepen ernstig tekort schiet; en 
het leger kan langere uitzendingen 
al geruime tijd niet meer aan door 
een gebrek aan personeel. 

De hoogste militairen hebben 
hierover zelden of nooit op over-
tuigende wijze hun vinger opgesto-
ken. Integendeel,  zoals het goede 
militairen betaamt, slaagden zij 
er handig in de uitholling van het  

defensieapparaat zoveel mogelijk 
te camoufleren voor de buitenwe-
reld.

Defensie heeft evenwel geen na-
tuurlijke achterban die lawaai 
maakt wanneer er aan haar ge-
tornd wordt. Wat haar dan ook 
een gemakkelijke bezuinigingspost 
maakte: er kon nog altijd wat van-
af. Doch juist omdat Defensie geen 
natuurlijke achterban heeft, moest 
de legertop dan zelf niet eerder ge-
zegd hebben waar het op stond? 

Hier wringt echter het schoentje: 
de hoogste militairen hebben ja-
renlang gezwicht uit loyauteit voor 
de Belgische politieke dynamiek. 
Zij hebben de structurele en capa-
citaire keuzes mee vormgegeven. 
Ze hebben buitenlandse missies 
steeds opnieuw mogelijk gemaakt 
met het nodige kunst- en vlieg-
werk. Telkenmale werden ad hoc-
oplossingen als een noodverband-
je op een probleem geplakt (can 
do!), terwijl ze het echte dilemma 
voort lieten etteren. De deplora-
bele situatie van het leger werd 
onvoldoende uitgelegd aan poli-
tiek en publiek. Het is dan ook té 
gemakkelijk en té ‘goedkoop’ om 
de zwarte piet uitsluitend door te 

schuiven naar het politieke niveau.
Topmilitairen wisten al lang dat het 
officiële verhaal niet deugde. Dat 
het leger al lang niet meer op zijn 
taken toegerust was, met inbegrip 
van de hulp aan de Natie bij grote 
rampen. Waarom hebben zij hier 
niets aan gedaan? Waarom heb-
ben zij hierover niet hard en tijdig 
aan de bel getrokken? Waarom 
hebben zij zich niet stevig geroerd 
toen de afbouw van de middelen 
voor noodsituaties beslist werd? 
En waarom hebben zij hun poli-
tieke meesters niet gewezen op 
de mogelijk desastreuze gevolgen 
van hun keuzes?

Vergt het landsbelang langzamer-
hand niet meer dan hun loyaliteit? 
We pleiten uiteraard niet voor een 
staatsgreep, maar misschien is dit 
complexe land wakker te schud-
den als een paar generaals die van 
wanten weten eens de waarheid, 
en niets dan de waarheid vertellen. 
En bereid zijn op te stappen als dat 
nodig is. Het is eerbaar wanneer 
bewindslui hun politieke verant-
woordelijkheid nemen. Maar het is 
pas werkelijk waardevol als de mili-
taire leiding écht in de spiegel gaat 
kijken en zich verantwoordt tegen-
over regering en parlement. 

Naar aanleidingen van de brand in Brecht en de recente overstromingen in Wallonië 

hebben we heel wat verklaringen gehoord en gelezen over de nog maar beperkte inzet-

mogelijkheden van Defensie bij dit soort van calamiteiten. Als verklaring hiervoor werd 

er verwezen naar de jarenlange besparingen bij het departement. Is echter uitsluitend 

de ‘politiek’ verantwoordelijk voor de erosie van het leger? Wij vragen het ons af…
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