Een bijzondere affiche

Op drukwerk voor de gemeenteverkiezingen te Ninove van februari 1965 zien we een eigenaardige
hamer en (omgekeerde) sikkel in een rode cirkel en blauw vlak. “O.... Banier!....” staat in een groot
lettertype onder de afbeelding gedrukt.
Op het eerste zicht verwijst de affiche naar de traditionele communistische symbolen (hamer,
sikkel, rode kleuren, een uitgesproken slogan, enz.). Maar er is meer aan de hand...
Blauw wordt eerder geassocieerd met het liberalisme. Overigens luidt het refrein van het liberale
strijdlied:
Hoog banier, o vlag der liberalen
Gegroet, gegroet, symbool van glans en idealen
Hoog banier, o vlag der liberalen

Gegroet, gegroet, ons vlag zal zegepralen1
Bovendien vonden, en vinden, de gemeenteverkiezingen in België steeds plaats in de maand
oktober en niet op een 21 februari zoals vermeld.
De unieke vormgeving en abnormale datering roepen veel vraagtekens op.
De puzzel valt in elkaar als we kijken naar de verantwoordelijke uitgever. Dat is niemand minder
dan 'A. De Riemaecker' oftewel Armand Louis De Riemaecker: gemeenteraadslid, schepen en
senator voor de CVP.
Op 11 oktober 1964 vonden er te Ninove wel degelijk gemeenteraadsverkiezingen plaats. De lokale
KPB afdeling onder leiding van Gustaaf De Ville verzamelde heel wat geld in en colporteerde volop
de Rode Vaan in diverse volkswijken. De Ville was hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Tijdens
WOII was hij te Ninove één van de leidinggevende figuren van het Onafhankelijkheidsfront (O.F.)
wat er mede voor zorgde dat hij na de oorlog, schepen van openbare werken (1947 – 1952) en
parlementslid voor het arrondissement Aalst (1946 – 1949) werd.2
In 1964 streefde de partij opnieuw naar een zetel. Uiteindelijk kregen ze 10 stemmen meer dan in
1958. Ondanks de teleurstellende 'winst' bracht dit de KPB dichter bij de zo begeerde plaats in de
gemeenteraad. De grote winnaar was de PVV, terwijl de regerende CVP en BSP aan stemmen
moesten inboeten. Omdat de telling en de verdeling van de zetels onregelmatigheden toonde,
besloot de KPB een klacht neer te leggen bij de Bestendige Deputatie te Gent. Ook de PVV was van
mening dat hen onrecht was aangedaan en eiste een week later een hertelling. Uiteindelijk werden
de klachten aanvaard en werden te Ninove nieuwe verkiezingen uitgeschreven op 21 februari 1965.
Het politieke getouwtrek moet in het verkeerde keelgat geschoten zijn van de lokale CVP afdeling,
die de zogenaamde 'vriendschap' tussen de PVV en KPB niet kon pruimen. In haar anti-propaganda
richtte ze duidelijk haar pijlen op haar voornaamste tegenstander – de PVV – door die o.a. te
associëren met communistische symbolen. Een tactiek die succesvol bleek te zijn: de PVV verloor
bij de herverkiezingen van februari 1965 de eerste positie. Het waren echter de communisten die
met de meeste stemmen van de liberalen gingen gaan lopen, waardoor Gustaaf de Ville opnieuw als
lid van de oppositie kon zetelen. De oude samenwerking tussen CVP en BSP werd verder gezet.
Armand De Riemaecker werd – voor de CVP - Eerste Schepen; Emile Milo bleef – voor de BSP burgemeester. Pas in 1977 kreeg Ninove opnieuw een liberale burgemeester.3

1 http://www.lvsvleuven.be/liberalisme/hoog-banier/
2 Biografisch dossier DACOB PCC 4001
3 De Rode Vaan oktober 1964 en februari – maart 1965

