
November - December 2022 - nr. 06
De Schildwacht

Tweemaandelijks tijdschrift van de Algemene Centrale van het Militair Personeel
Verantwoordelijke uitgever: Yves Huwart - Afgiftekantoor: Brussel X - P109013 de militaire vakbond

Voorwoord Eén doorslaggevende maatstaf



De Schildwacht2

Voorwoord
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VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Het geheugenverlies van onze 
bewindslui was grotendeels onaf-
hankelijk van politieke kleur, omdat 
maar al te velen zich lieten verleiden 
door de sirenezang van het vredes-
dividend, de waanidee van de on-
mogelijkheid van oorlog in Europa 
en de met Hollywood overgoten 
fantasie van ‘cleane’ oorlogsvoe-
ring met stand-off wapensystemen. 

De Russische invasie toont aan dat 
dergelijke ’oorlogsdementie’ een 
gevaarlijke en mogelijk catastro-
fale kwaal is, die als ze al niet met 
bloed betaald wordt, toch zeker in 
vele harde cash afgerekend wordt. 
Iets wat de Belgen iedere dag voe-
len in hun portemonnee. 

Het Belgisch leger heeft ten gron-
de maar één échte bestaansreden: 
samen met onze bondgenoten 
onze vijanden afschrikken om oor-
log met ons te voeren, en als dat 
niet lukt, ze in de strijd verslaan. 
Alle andere taken van het leger zijn 
van ondergeschikte orde. 

Om dit doel te verwezenlijken kan 
een krijgsmacht geen spiegel-
beeld zijn van de samenleving die 
ze dient. Waarden die bewonde-
renswaardig zijn in de burgermaat-
schappij - gevoeligheid, individua-

liteit, medeleven en tolerantie voor 
de minder bekwame - zijn vaak 
tegengesteld aan de eigenschap-
pen die nodig zijn een vijand af 
te schrikken en te verslaan, met 
name: opoffering, discipline en 
teamgeest. Consensusvorming, 
eerbied en inlevingsvermogen heb-
ben hun plaats in een beleefde sa-
menleving, maar niets aan en op 
het slagveld is beleefd – zoals de 
oorlog in Oekraïne iedere dag op-
nieuw bewijst; het is vaak onmen-
selijk grof.

Oekraïne leert ons nog een an-
dere harde les; er is slechts één 
doorslaggevende maatstaf voor 
militaire slagkracht: dodelijkheid. 
Gezagsdragers die deze kern-
waarheid verwarren met de vaak 
passende prioriteiten van de bur-
germaatschappij (diversiteit, gen-
dergerichtheid, inclusiviteit, enz.), 
ondermijnen de kansen op suc-
ces in de strijd. Dit betekent meer 
slachtoffers en een grotere kans op 
falen. Dodelijkheid is dus de ultie-
me graadmeter op een slagveld en 
alleen het vastberaden vasthouden 
aan dit beginsel draagt bij tot af-
schrikking en gevechtseffectiviteit.

Zij die dienst nemen in ons leger 
zweren een eed om gevaarlijke, 

soms fatale taken uit te voeren – 
net zoals hun Oekraïense brothers 
in arms. We noemen het ‘in dienst 
zijn’, omdat het dienstbaarheid is 
aan anderen en aan de samen-
leving. Onbaatzuchtige opofferin-
gen wanneer de andere optie vaak 
meer comfort, vrijheid, individua-
liteit en een hoger loon is. Zij die 
leiding geven aan dit land en zij die 
de hoogste rangen van het leger 
bekleden moeten deze onbaat-
zuchtigheid terugbetalen met een 
moed die nog zeldzamer is: morele 
moed.  Morele moed die zich con-
cretiseert in zorgplicht: zorg voor 
de slagkracht van het leger en zorg 
voor de arbeidsvoorwaarden van 
de militairen.

Aangaande dit laatste: met het 
voornemen van bepaalde be-
windslui om te morrelen aan het 
pensioenstelsel van de militairen 
zouden ze enkel maar opnieuw 
bewijzen dat ze hun prioriteiten 
niet juist hebben, dat het hen niet 
gaat om de échte bestaansreden 
van het leger en om die ene door-
slaggevende maatstaf. Maar louter 
om de centen. Ze zouden gewoon 
bewijzen dat hun ‘oorlogsdemen-
tie’ aanhoudt. Ondanks Oekraïne.


Veel van onze hoogste leiders leken de voorbije decennia een vorm van dementie te 

hebben ontwikkeld als het ging om oorlogsvoering. In plaats van in Kiev te pronken, 

zouden ze beter hun eigen soldaten in de ogen kijken om zelf vast te stellen in hoe-

verre de gevechtscapaciteit van het Belgisch leger tot ineffectiviteit is gereduceerd.
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