Voorwoord
7
Het spreekwoord “stilstand is achteruitgang” indachtig, komen we tot de vaststelling dat, na meer dan tien edities, het tijd is om het Belgisch Militair Tijdschrift (BMT) in een nieuw jasje te steken. Daarom overwegen we in de nabije
toekomst de opbouw van het tijdschrift te veranderen en dat zal al vanaf de
inhoudstafel duidelijk te merken zijn.
Het “hoofdartikel” zal plaats maken voor een thema, dat niet alleen in een centraal artikel wordt besproken, maar ook in een of meerdere, kortere artikelen
die dieper zullen ingaan op een bepaald facet van dat thema. Verder zal de lijst
van de rubrieken voor de andere artikelen zich aanzienlijk uitbreiden opdat zo
veel mogelijk meer uiteenlopende en gevarieerdere standpunten vanuit diverse
invalshoeken aan bod kunnen komen. Hierbij zal tevens getracht worden om
nauw aan te sluiten bij de actualiteit, voor zover dit kan met de halfjaarlijkse
publicatie.
De kernactiviteiten van Defensie zullen nog steeds het voorwerp uitmaken
van de rubriek “Operaties”, maar ook van rubrieken “Militaire strategie” en
“Bedrijfsvoering”. Het Europese en Atlantische kader waarin de Belgische
Defensie opereert, zal verruimd worden met de VN en de OVSE, terwijl een rubriek “Geopolitieke situatie” dieper zal ingaan op de onderliggende stromingen.
Met een blik op de toekomst zal een nieuwe rubriek “Wetenschappelijk en
technologisch onderzoek bij Defensie” het licht zien, hoewel we onze blik ook
op het verleden zullen richten. Historische beschouwingen - voor zover hieruit
lessen kunnen getrokken worden voor het heden en de toekomst – hebben zeker ook hun plaats in onze publicatie. Vandaar de naam “Terugblik”. Naast die
nieuwigheden zal de rubriek “Persoonlijke ervaringen” het woord blijven geven
aan militairen die bijzondere functies vervullen in internationale organisaties
en instellingen. Hun getuigenissen kunnen vaak een minder gekend aspect van
Defensie illustreren. Ten slotte zal de rubriek “In ’t kort” nog steeds informatie
verschaffen over de nieuwe publicaties en aanstaande conferenties.
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Wie meer onderwerpen zegt, zegt ook meer auteurs. Aan de verschillende hierboven opgesomde rubrieken kunnen voortaan auteurs meewerken die niet bij
Defensie werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij federale overheidsdiensten, in industriële middens, de academische wereld, internationale organisaties, think-tanks
of bij de strijdkrachten van partnerlanden. Elke bijdrage die een les inhoudt of
een waardevol punt aanlevert voor Defensie is voor publicatie vatbaar.
Bovendien wenst het BMT, conform zijn doelstelling “het debat binnen en over
Defensie op gang brengen”, de interactie met zijn lezers te vergroten. Daarom
zullen jullie, vanaf deze editie, de volgende oproep na elk artikel kunnen lezen:
Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
die de lezers ertoe wil aanzetten om een commentaar, een eigen visie of een
meer algemene beschouwing met ons te delen.
Waarom niet nu meteen starten en ons jullie eerste indruk over de hierboven
beschreven veranderingen kenbaar maken? Veel leesplezier.
Het redactiecomité

