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Wat weten wij nog over oorlog 
en vrede?
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Mijlpalen zijn het punt waarop de 
geschiedenis zegt dat ze niet lan-
ger genegeerd kan worden. 24 
februari, de dag waarop Rusland 
Oekraïne binnenviel, is zo’n mijl-
paal. Die dag markeert het punt 
waarop de wereld ontegenspreke-
lijk opnieuw in blokken uiteenvalt. 
Wat de uitkomst van de oorlog van 
Vladimir Poetin ook moge zijn, de 
geopolitiek is vanaf nu verdeeld 
tussen het Westen en een Chi-
nees-Russisch Eurazië. De meeste 
andere landen zitten daar tussenin. 
In een rustigere wereld zouden de 
tegenover elkaar staande blokken 
na verloop van tijd in een soort 
koude-oorlog-achtig naast elkaar 
bestaan terechtkomen. De kwes-
tie is echter dat deze ‘ontspanning’ 
waarschijnlijk niet voor morgen is 
en dat de korte termijn vol onze-
kerheid en onveiligheid zal zitten. 
Met als gevolg dat we genood-
zaakt zullen zijn hard en diep na 
te denken over ons veiligheids- en 
defensiebeleid.

Echter, België is het verleerd – zo-
als wel meer Westerse landen – 
om nuchter en analytisch dreigin-
gen en militair geweld onder ogen 
te zien. Een cruciale vaststelling 
nu we sleutelen aan een nieuwe 
strategische visie voor Defensie, 
het STAR-plan, wat staat voor 

‘Security, Technology, Ambition, 
Resilience’.

Om te beginnen miskent ons land 
de essentie van oorlog. We zijn het 
fenomeen oorlog gaan zien als een 
buitenlandpolitiek instrument om 
‘goed te doen’. Zowat de gehele 
defensie-inspanning gedurende 
de afgelopen decennia betrof ex-
peditionaire missies die overal ter 
wereld vrede of stabiliteit moesten 
brengen en medemensen moesten 
helpen.

Maar militair geweld is niet van na-
ture ‘goed’, behalve wellicht om 
grove mensenrechtenschendin-
gen te stoppen. Bovendien is het 
langetermijneffect van opbouwmis-
sies doorgaans twijfelachtig en al 
helemaal als het voortzettingsver-
mogen ontbreekt. Meestal kijken 
we na een paar jaar militaire inzet 
al weer uit naar een eerbare exit-
regeling. 

Ten tweede, en met het voorgaan-
de nauw samenhangend, doet de 
Oekraïneoorlog ons beseffen hoe 
weinig we nog over oorlog en vre-
de weten. De Romeinse dichter Ju-
venalis stelde het reeds in het begin 
van de tweede eeuw in zijn Sati-
ren-verzen: ‘We lijden aan de kwa-
lijke gevolgen van een langdurige  

vrede, een luxe die dodelijker is 
dan oorlog…’. Als gevolg van meer 
dan 75 jaar zonder oorlog in onze 
directe omgeving, is het moeilijk 
om wat we zien op de Oekraïense 
slagvelden juist in te schatten. En 
nog veel moeilijker om er juist op 
te reageren.

We zijn geschokt door de wreed-
heid van de oorlog. Tegelijkertijd 
moeten we keihard aan onze ver-
dediging werken, want deze vei-
ligheidsgemakzucht heeft er ook 
toe geleid dat het Belgisch leger 
de voorbije decennia volledig uit-
gekleed werd en ternauwernood 
een politieke ‘euthanasie’ kon 
overleven.

Dit werk wordt echter bemoei-
lijkt doordat er geen militaire cul-
tuur meer is in dit land. Een groot 
deel van de deelnemers aan het 
defensiedebat discussiëren over 
onbekende en zelfs onherkenbare 
kwesties. Met als gevolg dat de 
besprekingen zich bijna steeds ver-
engen tot de centenkwestie. Om-
dat het budget nu eenmaal nog de 
enige taal is die iedereen verstaat.
We krijgen met het STAR-plan 
een uitgelezen kans om aan deze 
knelpunten te verhelpen. Laten we 
deze opportuniteit niet missen! 

Wie rationeel het Belgische defensiebeleid en onze omgang met geweld beschouwt, 

ontwaart fundamentele knelpunten. De Oekraïneoorlog drukt ons met de neus op 

de feiten. Gelukkig krijgen we met het STAR-plan de kans om grondig bij te sturen.
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