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BRUSSEL - Dat is het centrale zinnetje in de opdracht die
een groep Vlaamse en Franstalige academici zichzelf geeft.
Van onze redacteur
Nadenken over België of wat ervoor in de plaats moet komen. Dat was
enkele jaren geleden niet denkbaar als uitgangspunt voor discussies
tussen Vlaamse en Franstalige academici. Vandaag wel.
Begrijpelijk. Philippe Van Parijs, econoom en ethicus aan de UCL en
Harvard University: 'De instellingen zijn al bijna twee jaar
geblokkeerd. De tijd is aangebroken om na te denken zonder taboes.'
Een jaar geleden nam hij met dat uitgangspunt contact op met Paul
De Grauwe, econoom en professor aan de KU Leuven. Het klikte. 'Ons
academici interesseert het langetermijnbeleid. En dat is er niet meer.
Alles zit vast. Geblokkeerd. Hoe kom je toch tot dat beleid, met België,
of met wat ervoor in de plaats kan komen? Wij willen daarover
taboeloos nadenken. Vrijdenken. Elk idée fixe - en er zijn er nogal wat
- loslaten.'
'Neen, geen manifest maken. Daar zijn andere groepen voor. Het gaat
er ons om een intellectuele omgeving te scheppen waarin beloftevolle
ideeën gewikt en gewogen kunnen worden. Alles is bespreekbaar, als
er maar goede argumenten voor zijn. Zijn er goede argumenten voor
separatisme? Dan moeten we ook daarop doorgaan.'
'Rethinking Belgium' insinueert de bekommernis om België hoe dan
ook te behouden. Paul De Grauwe: 'Een perfide geest merkte al op dat
“België herdenken, twee betekenissen kan hebben: hérdenken,
heruitvinden; of herdénken: de nagedachtenis aan België. Waar het
ons om gaat, zijn de functies die België opnam. Ze zijn geblokkeerd,

maar de inwoners hebben er wel behoefte aan dat die worden
opgenomen. Wij zoeken hoe dat zou kunnen.'
De kern van de groep bestaat uit Philippe Van Parijs en Paul De
Grauwe, en verder Bea Cantillon (UA) en Erik Schokkaert (KU
Leuven), en Matthias Dewatripont (ULB) en Jacques-François Thisse
(UCL). Hun eerste event heeft donderdag plaats in de Universitaire
Stichting. De Grauwe: 'Een Belgisch instituut? Een instelling die mikt
op contacten tussen Vlaamse en Franstalige universiteiten. De
voertaal is overigens het Engels, want we willen ook Europeanen in de
discussies betrekken.' Het eerste event behandelt onder meer
onderzoek over het arbeidsmarktbeleid en over de twee publieke
opinies in België, en bevat ook een bijdrage van Bruno De Wever
(broer van) over wat de geschiedenis kan leren over de toekomstige
instellingen.
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