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Volgens de planning zondert de regering zich dan vanaf vrijdag af in
conclaaf. Tegen zondag wordt gehoopt op witte rook. Als er ondertussen
tenminste geen accident de parcours is gebeurd. Op communautair vlak
is de jongste dagen een opvallende activiteit merkbaar in de Franstalige
pers. Franstalige politici krijgen advies over hoe ze zich moeten opstellen
tegen de Vlaamse eisen en dat komt telkens neer op 'non' en nog eens
'non'.
Die stemmingmakerij voorspelt weinig goeds voor de werking van het
Forum voor communautair overleg. 'Non' betekent dus ook neen aan de
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat het Arbitragehof die splitsing in
een arrest oplegt, is blijkbaar maar een vervelend akkefietje. Als het toch
zover komt, moet Voeren maar terug naar Luik, zo vinden de gebroeders
Happart. Anderen spitten de oude idee op om van de Vlaamse
faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode eindelijk de 'corridor' te maken
tussen Brussel en Wallonië.
Enfin, de Franstalige partijen komen dinsdag bij elkaar in een poging de
violen te stemmen tegen zoveel "Vlaams geweld". Hun kopstukken
beseffen immers best dat B-H-V eindelijk eens en voor goed moet worden
geregeld en dat ze daar niet meer onderuit zullen kunnen. Ze voelen best
aan dat het ditmaal bittere ernst is. Kwestie is die operatie door te komen
zonder al te veel gezichtsverlies of kleerscheuren. Vooral voor de
Franstalige liberalen - met het FDF als luis in de pels - ligt deze zaak
bijzonder moeilijk omdat precies zij de meeste stemmen van Franstaligen
halen in Halle-Vilvoorde. Wellicht moet het pessimisme van de sp.a over
de toekomst van de regering dan ook worden begrepen als een signaal
aan de PS om de al zwaar gekwetste MR niet te veel te jennen.
En bij de discussie over de splitsing van B-H-V en alle andere dossiers
met communautaire aspecten zit het Vlaams Blok alweer comfortabel in
de tribune.
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