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Voorwoord

In de Sahel woedt al langer een oorlog waarbij jihadisten, 
etnische groepen zoals de Toearegs en smokkelbendes 
elkaar en het regeringsleger bestrijden. Frankrijk probeert 
reeds sedert 2013 Mali tevergeefs te stabiliseren.. Het 
wil en kan nu niet meer alleen de lasten dragen en wil 
daarom in 2022 de operatie ‘Barkhane’ stopzetten. Ze 
kostte aan ruim 50 Franse militairen het leven. 

‘Takuba’ (wat ‘zwaard’ betekent in de taal van de Toea-
regs) moet dus op termijn ‘Barkhane’ vervangen. Deze 
Europese samenwerking gaat dus op een contingent 
Belgische militairen kunnen rekenen. Eerste-minister 
De Croo heeft dit op 29 november toegezegd aan zijn 
Franse evenknie Castex. Het federaal parlement moet 
zich evenwel nog uitspreken over deze missie. De de-
fi nitieve beslissing hangt bovendien af van de verdere 
evolutie op het terrein.

In geval de missie doorgaat, zouden de Belgen de Ma-
linese strijdkrachten gaan ‘adviseren en assisteren’. De 
Taskforce ‘begeleidt’ echter ook de Malinese troepen 
tijdens hun inzet, wat impliceert dat ze ook betrokken 
kan worden bij gevechtsmissies. Mission creep naar es-
calerende gevechtsacties met intens geweld loert dus 
om de hoek en is zelfs eerder waarschijnlijk.

Militair gezien wordt het dus een opdracht zoals Bel-
gië er de laatste decennia niet veel meer gehad heeft. 
Volgens het Franse Ministère des Armées aanvaarden 
de Europese partners van ‘Takuba’ om ‘de strijd aan te 
gaan in direct contact met de vijand en om schouder 
aan schouder met de Malinese troepen te vechten’. De 
kans op body bags is dus reëel.

Wij twijfelen er niet aan dat de Belgische militairen uitste-
kend voorbereid en goed uitgerust gaan zijn voor deze 
missie. Dat is het probleem niet. De eigenlijke kwestie is 

wat deze Taskforce op politiek en militair vlak gaat kun-
nen bereiken met een getalsterkte die bv. 60x kleiner is 
dan de internationale troepenmacht die in Afghanistan 
ontplooid werd, in een regio die bovendien 4x groter is 
dan Afghanistan en waar de risico’s daarenboven verge-
lijkbaar zijn? Bovendien zonder steun van de Amerikanen 
wanneer het er écht brandt en met zeer moeilijke om-
standigheden voor de evacuatie van gewonden.

M.a.w. de politieke objectieven – het stabiliseren van 
de Sahelregio en de voorwaarden scheppen voor de 
bestuurlijke en maatschappelijke wederopbouw – zijn 
op militair vlak volkomen onrealistisch. Deze missie is 
militair gezien complete waanzin; het is de kroniek van 
een aangekondigde mislukking.

In onze ‘open brief’ aan toenmalig kersvers minister De-
donder schreven wij in oktober 2020 dat ‘wij hopen dat 
de minister voldoende realiteitszin aan de dag gaat leg-
gen inzake de buitenlandse missies…. om het leger niet 
te zien als een buitenlandpolitiek-instrument om ‘goed 
te doen’… en bijgevolg Defensie niet aan te wenden 
ter stimulering van de politieke gemoedrust. Niemand 
wordt hier beter van’. Op dit laatste punt waren we mo-
gelijks verkeerd: met de deelname aan ‘Takuba’ worden 
immers alle erogene zones van sommigen binnen de 
legertop geraakt. Maar dat zal dan ook wel het enige 
positieve resultaat zijn.

Spijtig dat politieke bezweringsformules zoals ‘Europese 
solidariteit’, ‘lastendeling’ of ‘onze standing binnen de 
internationale gemeenschap’ kennelijk zwaarder wegen 
dan een gezond oordeel en – we hopen uit de grond 
van ons hart van niet – body bags. Zo zou het best wel 
eens kunnen dat het zwaard van de Toearegs voor de 
politieke en militaire top van ons land het zwaard van 
Damocles gaat worden. 

Defensie wil vanaf midden volgend jaar met een 250-tal militairen deelnemen aan de 

Taskforce ‘Takuba’, een anti-terreuroperatie in Mali. Wij vrezen dat de Belgen zich in 

een ‘nieuw Afghanistan’ gaan storten, met ruim onvoldoende troepen en zonder veel 

hoop op echte verbetering. Kortom: een poppenkast in de woestijn.

Het zwaard van Damocles
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ABL: stand van zaken

Hoeveel bedraagt uw loonopslag?
En hoe zit het met uw maaltijdcheques?

HRM: een jaar ellende!

Gelukkige verjaardag!

Kwartierplan: het strikte minimum?

Haard- en standplaatstoelage: 
heeft u ze al gekregen?

‘Wachtmeester’ bij de Artillerie: 
terug van weggeweest?
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