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De macht van de charlatans
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Meesteroplichter Charles Ponzi bood mensen honderd 
jaar geleden een belegging met een maandelijks rende-
ment van 50%. Zolang mensen stortten, werden hun 
voorgangers riant uitbetaald. Achteraf zeiden gedu-
peerden: we wilden het zo graag geloven. 
Recenter, in de jaren negentig, kochten vele Belgen 
aandelen van het spraaktechnologiebedrijf Lernaut & 
Hauspie. Tot bleek dat hun prachtig verhaal op fraude 
gestoeld was. 
Ook vandaag nog vertellen Trump-supporters vaak dat 
ze op hem stemden omdat hij sprookjes vertelde.

Waarom waren deze mensen opgelicht of geloofden ze 
deze mooipraterij? Omdat ze wilden worden opgelicht. 
Omdat ze wilden geloven in de mooie verhalen en loze 
verklaringen van charlatans. Charlatan komt van het 
Italiaanse ‘ciarlatano’: iemand die op straat kruiden-
mengsels of verjongingswatertjes verkoopt, tanden 
trekt, verdwijntrucs doet, balletje-balletje speelt. Een 
kwakzalver en beunhaas die in narrenpak op een kar 
sprong en onzin vertelde. De macht van een charlatan 
stoelt dus op vervalsing en bedrieglijke verklaringen. Als 
een zondaar ontdoet hij de waarheid van haar authen-
ticiteit, van de feiten en van de objectiviteit.

Spijtig genoeg stellen we vast dat er rond het dos-
sier van de loonopslag voor de militairen nu ook weer 
charlatans aan het werk zijn. Zowel politici als mensen 
uit de defensietop die beweren dat, ten gevolge van 
deze inkomensverhoging, ‘militairen nu meer dagen in 
kazernes zullen zitten in plaats van op missie te gaan’. 
Of die denken de militairen te moeten waarschuwen 
met de stelling: ‘Soldaat, uw opslag komt uit uw ei-
gen zak’. Hun zienswijze is dus dat het geld voor de 
herwaardering van de wedde ten koste zal gaan van 
de investeringen in nieuw materieel en de slagkracht 
van het leger.

Hoe erg kunnen zij dwalen! De inkomensverhoging 
wordt immers uitgevoerd zonder invloed op de bud-
getten voor de werking en de militaire operaties. Inte-
gendeel, zowel de personeelsuitgaven als de fi nanciële 
middelen voor de functionering, de investeringen en 
de renovatie van de infrastructuur zullen in 2022 sterk 
verhoogd worden. Defensie zal de komende jaren haar 
budgettair groeitraject blijven volgen, zoals voorzien in 
het regeerakkoord.

De loonopslag is niet alleen - zo goed als – offi cieel, 
hij begint in de loop van 2022 en zal volledig van toe-
passing zijn in 2024. Daarnaast is er ook de verho-
ging vanaf 2025 van het pensioenbedrag van de bijna 
30.500 militairen die nu al met pensioen zijn en van hen 
die in de toekomst met pensioen zullen gaan. Dit dus 
allemaal zonder toegift aan de werking, noch aan ope-
raties en materieel; iets wat de voorbije 15 jaar onder 
de opeenvolgende ministers van Landsverdediging in 
het geheel niet het geval was.

De stellingen die door sommigen geponeerd worden, 
kunnen bijgevolg enkel afgedaan worden als charlata-
nisme, zijnde: fake news en kwakzalverij. 

George Orwell, één van de grootste Engelstalige au-
teurs van de 20ste eeuw en bekend van de boeken 
Animal Farm en 1984, had dus toch gelijk wanneer hij 
het had over misleidend politiek denken: (sommige) 
‘mensen (politici) kunnen de toekomst alleen voorspel-
len wanneer die samenvalt met hun eigen wensen en 
de meest voor de hand liggende feiten worden gene-
geerd wanneer ze niet welkom zijn’… Spijtig genoeg 
blijkt dit fenomeen nu ook meer en meer voet te vat-
ten binnen de defensiewereld. Wat de macht van de 
charlatans illustreert. 

Als mensen het moeilijk hebben, ziek zijn, hun job niet meer graag doen en overal 

aan twijfelen, wat willen ze dan? Ontsnappen. Weg uit de werkelijkheid. Van bijzon-

dere dingen dromen. Of goedkope praatjes geloven…
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