
Hoewel Philippe Van Parijs van oorsprong 
Franstalig is, spreekt hij vlot Nederlands met 
een licht Oost-Vlaamse tongval. Dat is te 
danken aan zijn grootouders die afkomstig 
zijn uit West- en Oost-Vlaanderen. Ondanks 
alle uitdagingen ziet Van Parijs de toekomst 
van België met optimisme tegemoet. 

België is een moeilijk land. 
Zal het ooit barsten of verdampen? 
“Nee. Tegen het einde van deze eeuw zal er 
nog iets als België bestaan, daar mogen we ze-
ker van zijn. In welke vorm, dat weet niemand. 
Vast staat dat die vorm beter zal zijn dan de 
huidige als we erin slagen naar elkaar te blij-
ven luisteren. We moeten leren solidariteit en 
identiteit te verzoenen. België is een ingewik-
keld land, maar tegelijk genieten de Belgen in 

de 21ste eeuw van een uitzonderlijke combi-
natie van vrede en vrijheid, welvaart en re-
latieve gelijkheid. Onze taaldiversiteit vormt 
een uitdaging, maar kan ook een extra troef 
zijn die we veel te weinig uitspelen.”
 
Waar komen de problemen vandaan? 
“Pas aan het einde van de 19de eeuw erkende 
België het Nederlands naast het Frans als offi-
ciële landstaal. Dat in tegenstelling tot Frank-
rijk, waar alle andere talen van de kaart werden 
geveegd. Vervolgens ontsproten er in België 
twee onderwijssystemen, twee medialand-
schappen en twee publieke opinies die zich 
naast elkaar ontwikkelen, door de taalgrens 
gescheiden. Dat heeft geleid tot communau-
taire spanningen die we tot nog toe op vreed-
zame wijze hebben kunnen ontkrachten. De 
koningkwestie, de afbakening van de gren-
zen van Brussel, de zaak Leuven in 1968: we 
hebben al die crisismomenten bijna geweld-
loos overleefd. Nu moeten we resoluut toe-
komstgericht denken. Dat doen we te weinig. 
We moeten focussen op wat komt, met meer 
aandacht voor de langetermijnvisie. Politieke 
deadlines on the short term houden dat tegen.”

Beide publieke opinies groeien uit 
elkaar, de kloof tussen Nederlands- 
en Franstaligen wordt steeds groter.
Is een gemeenschappelijke  
toekomstvisie niet utopisch? 
“Zoiets is niet gemakkelijk, maar wel onont-
beerlijk om te komen tot een hervormd de-
mocratisch België waar alle burgers beter van 
worden. Ik geloof in de kracht van de utopie. 
Een utopie betekent voor mij iets waarnaar 
we mogen en willen streven, maar dat nu po-
litiek onhaalbaar is. Een aantal van onze gro-
te verwezenlijkingen zijn utopieën geweest: 
de sociale zekerheid, het stemrecht voor alle 
burgers, de Europese eenmaking enzovoort. 
Het falen van het communistische project 
heeft utopieën een slechte reputatie bezorgd. 
Mijn definitie van het woord utopie heeft een 
positieve bijklank: utopieën zijn nodig als we 

werkelijk willen bijdragen aan een beter func-
tionerende samenleving. Niet alleen als weg-
wijzers, maar ook als bron van kracht.” 

België slaagt er toch al bijna 
tweehonderd jaar niet in om 
een land te zijn? 
“Wat betekent ‘een land zijn’? Als je daarmee 
een natie bedoelt, een volk dat in de zin van 
ethnos verenigd is door een homogene cultuur, 
dan is duidelijk dat dat nooit zal lukken. Dat 
is een onvermijdelijk gevolg van het succes 
van de Vlaamse beweging, waardoor het Ne-
derlands hetzelfde statuut kreeg als het Frans. 
Een rechtvaardige strijd die evenwel als ge-
volg heeft dat België nooit een natie zal wor-
den zoals Nederland of Frankrijk. Maar dat 
belet België niet een volk te vormen in de zin 
van een demos, een bevolking met een gedeel-
de publieke ruimte voor een dialoog die alle 
burgers samenbrengt en daardoor in staat is 
samen haar lot te smeden. Zo’n demos hebben 
we nodig op elk niveau waarop we democra-
tisch moeten functioneren, van gemeente tot 
stad, gewest, staat en Europese Unie. Wan-
neer die demos geen ethnos is; wanneer er 
geen gedeelde moedertaal en cultuur is, dan 
zijn meertaligheid, empathie en compromis-
bereidheid van bijzonder groot belang, zodat 
de verschillende lagen van de bevolking echt 
met elkaar kunnen praten en zo hun gemeen-
schappelijke toekomst in handen kunnen 
nemen. In mijn boek pleit ik ervoor zonder 
complexen, maar ook zonder illusies op zowel 
Europees als Belgisch niveau een grotere rol te 
geven aan het Engels, een taal die voor zowel 
Nederlands- als Franstaligen herkenbaar is en 
dus een fantastisch Belgisch compromis.” 

Hoe ziet u het toekomstige 
evenwicht van België? 
“Vooral als de verwezenlijking van een realisti-
sche utopie. Dat vereist wel dat men een aantal 
denkbare scenario’s uitsluit. Neem bijvoor-
beeld een onafhankelijk Vlaanderen en Wallo-
nië, waarbij Brussel toevalt aan de Vlamingen. 
Het bruto nationaal product per hoofd van de 
bevolking zou dan in Wallonië slechts 60 pro-
cent bedragen van dat in Vlaanderen. Zullen de 
Walen dat ooit aanvaarden? Of het omgekeer-
de: als Brussel bij Wallonië gaat, zou het bruto 
nationaal product per hoofd van de bevolking 
in beide staten bijna gelijk zijn. Maar Brus-
sel ligt binnen Vlaanderen en bekleedt een 
internationale rol, dus zullen de Vlamingen 
dat ooit aanvaarden? Het feit dat Vlaanderen 
Brussel tot haar hoofdstad heeft gemaakt en 
dat VOKA (Vlaams netwerk van ondernemin-
gen, nvdr) in 2011 van Antwerpen naar Brus-
sel verhuisde, zegt genoeg.”  III

“Meertaligheid, empathie en compromisbereidheid zijn van bijzonder groot belang voor onze gemeenschappelijke toekomst”, 
zegt Philippe Van Parijs.  © Koen Broos
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Met verve schetst filosoof Philippe Van Parijs zijn visie op de  
politieke toekomst van België en Brussel. Voor land en stad  
presenteert hij uitdagende toekomstscenario’s. “Ik geloof in  
de kracht van utopieën”, zegt hij in een gesprek met Tertio. 
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“België moet leren  
solidariteit en identiteit  
te verzoenen”
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“Het Engels is een 
fantastisch Belgisch 
compromis.”

“We moeten resoluut  
toekomstgericht denken.”


