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PHILIPPE VAN PARIJS (hoogleraar politieke filosofie UCLouvain 
en KU Leuven) “De gesprekken over een nieuwe staatshervorming 
moeten losgekoppeld worden van de regeringsvorming. Een 
diepgaande hervorming kan geen deel uitmaken van een 
regeringsakkoord, maar wel een geloofwaardig engagement om die 
tijdens deze legislatuur te voorbereiden. Dit lijkt me een 
legitieme eis van de Vlaamse partijen. Als N-VA dan niet wil 
meedoen, hebben CD&V en Open Vld de morele plicht om een 
Vivaldi-coalitie op de been te brengen.” 
 
HUMO Hoe zou u die communautaire dialoog organiseren? 
VAN PARIJS “Wellicht naar het model van de klimaattafels in 
Nederland. Laat experten, belangengroepen en burgers zich daar 
over buigen, van bij aanvang over de taalgrens heen, zonder 
vooraf iets uit te sluiten. Alles mag op tafel komen, van een 
volledige splitsing tot een terugkeer naar het unitaire 
België. Na drie jaar gemeenschappelijk denken en debatteren 
laat je het parlement de grondwet openstellen en zoek je een 
tweederde meerderheid.” 
 
HUMO In uw boek ‘Belgium. Een utopie voor deze tijd’ pleitte u 
twee jaar geleden al voor een nieuwe structuur voor België. 
VAN PARIJS “Ik ben ervan overtuigd dat België het einde van 
deze eeuw haalt. Bart De Wever ziet dat intussen ook in. Hij 
dacht vroeger dat België zou verdampen tussen het regionale en 
het Europese niveau, maar intussen is hij van mening 
veranderd. Ik ook trouwens. Europa slokt veel minder snel 
bevoegdheden op dan ooit gedacht werd. En dan is er nog 
Brussel — volgens De Wever het hardste stuk van het Belgische 
bruistablet dat maar niet wil oplossen. Vlaanderen kan bij een 
scheiding niet mét Brussel vertrekken, en wil ook niet zonder 
vertrekken. Voor de Walen geldt hetzelfde. Daardoor blijven we 
aan elkaar vastgeplakt, en hebben we dus een nieuwe 
toekomstvisie nodig.” 
 
HUMO Is het confederalisme een goede piste? 
VAN PARIJS “Zeker niet een bi-nationaal confederalisme, 
waarbij Brusselaars zich tot Vlaanderen of Wallonië moeten 
bekennen. Siegfried Bracke heeft dat goed geformuleerd. “De 
Brusselse identiteit is een feit. Welke taal ze ook spreken, 
de Brusselaars zijn geen Vlamingen en geen Walen”, en daarom 
moet het confederaal voorstel bijgeschaafd worden. Hij heeft 
gelijk. Het moet over een confederatie met drie of vier 



deelstaten gaan. Anders kan het voorstel niet ernstig genomen 
worden. 
“Even cruciaal is dat we opnieuw een gemeenschappelijke 
publieke opinie creëren. Door de splitsing van de politieke 
partijen is er geen nationaal debat meer. Politici richten 
zich alleen tot hun taalgroep en poken de tegenstellingen op. 
Daarom pleit ik voor de invoering van een federale kieskring, 
waardoor politici in het hele land verantwoording moeten 
afleggen. Daardoor zullen ze ‘de andere kant’ minder aanvallen 
en wat vaker met de anderstalige media praten. Dat zal het 
wederzijds begrip versterken en de kans op nutteloze 
blokkeringen verminderen. Ook het Engels, dat zeer 
wijdverspreid is onder jongeren, kan een belangrijke rol 
spelen om communicatie over de taalgrens heen te 
vergemakkelijken.” 
	


