
4. Ruzie in de Volkstraat

Het Liberaal Volkshuis

Toen vader Augusteyns stierf, was Help U Zelve bezig met het grootste project uit zijn
geschiedenis: de realisatie van een nieuw lokaal, het Liberaal Volkshuis.1 Tijdens het semes-
ter waarin Jaak Verheyen voorzitter van de coöperatie werd (maart-september 1899), had
de bakkerij 73.000 frank winst geboekt. Er was dus geld voor ambitieuze plannen. Op een
perceel dat de coöperatie in de Volkstraat aangekocht had en dat aansloot bij de eigendom-
men in de Scheldestraat, wilde het bestuur een indrukwekkend complex optrekken. Dat
was ook nodig omdat de bakkerij na haar uitbreiding te kampen kreeg met plaatsgebrek in
het magazijn en daarom de feestzaal gebruikte om brood te stapelen. Soms lag de voorraad
er anderhalve meter hoog. Voor de bouw van een nieuw magazijn moest men een deel van
het oude lokaal inpalmen.2 Wellicht lieten Verheyen c.s. zich opnieuw inspireren door De
Vrije Bakkers, die begin 1899 in de Diepestraat een nieuwbouw gerealiseerd hadden die
bijna 100.000 frank kostte (door aanslepende discussies met de aannemers liet de opening
wel maanden op zich wachten).3

Voor dit project deed Help U Zelve andermaal een beroep op Jan Van Asperen. Deze “jeug-
dige en veelbelovende architect” tekende een monumentale voorgevel, 18 meter breed en
30 meter hoog, in een zwierige art-nouveaustijl. Het hele gebouw was trouwens in die
gedurfde stijl ontworpen. “Iets heel, heel eigenaardigs”, vond de verslaggever van De
Nieuwe Gazet. Het was Van Asperens eerste grote realisatie. Later zou hij nog meewerken
aan enkele belangrijke projecten in Antwerpen, zoals de spoorwegberm tussen het Centraal
Station en Berchem, het lokaal voor de dokwerkers in de Londenstraat, de gelagzaal van de
Vlaamse Opera, de stadsfeestzaal en de brandweerkazerne in de Paleisstraat.4

• Beneden plande de ontwerper een café van 376 m2 (16 bij 23,5 m), met een brede trap
naar de eerste verdieping. Daarachter vond men de vergaderzaal van 32,5 m2 (5 op 6,50
m) voor de beheerraad van de coöperatie.

• Op de eerste verdieping lag aan de straatkant een foyer. Erachter school onder een glazen
koepel een feestzaal van 640 m2 (16 bij 40 m) met een ruime scène en aan de drie andere
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zijden een brede gaanderij op een tussenverdieping. Het geheel bood plaats aan 3.000
bezoekers. 

• Op de tweede verdieping bevonden zich zowel vooraan als achteraan drie vergaderzalen.

• De derde verdieping bestond uit twee smalle vleugels, met tussen beide een breed terras,
geschikt voor zomerfeestjes. “Men heeft er een aanblik over heel de stad en ziet uren ver de
heerlijke Schelde door de groene landouwen kronkelen”. Een zelfde panorama kon men
bewonderen vanuit de dertig meter hoge toren, waarop permanent de blauwe vlag zou
wapperen.

Help U Zelve diende op 23 oktober 1899 een bouwaanvraag in voor een afsluitingsmuur in
de Scheldestraat. Toen die twee weken later vergund werd, volgde de aanvraag voor de
nieuwbouw. Kort erop werd Van Asperen naar het stadhuis geroepen om zijn ontwerp toe
te lichten. Hoewel het Antwerpse stadsbestuur bouwvergunningen doorgaans snel aflever-
de, bleef de beslissing dit keer uit. In februari 1900 bezorgde de architect desgevraagd aan-
vullende plannen. Blijkbaar had men op het stadhuis vooral twijfels over de stabiliteit en
de brandveiligheid van de constructie. Raakte het dossier zoek of bleef het gewoon liggen?
In elk geval bracht de bevoegde stadsdienst pas op 31 januari 1901 officieel advies uit en
het duurde nog tot 12 maart 1901 vooraleer het schepencollege de bouwvergunning afle-
verde. Het college stelde niet minder dan 28 voorwaarden, waaronder de klassieke voor-
schriften, maar ook diverse richtlijnen om de brandveiligheid te verhogen. Op dat ogenblik
was de realisatie al ver gevorderd, zodat het onwaarschijnlijk is dat de bouwheer nog alle
voorschriften kon uitvoeren.

Het project van het Liberaal Volkshuis doet denken aan het Volkshuis/Maison du Peuple dat de
bijna vijftien jaar oudere architect Victor Horta voor de socialistische partij in Brussel
bouwde en dat op 2 april 1899 feestelijk openging. Hoewel de Brusselse realisatie veel gro-
ter uitviel, waren er meer gelijkenissen dan de naam en de stijl, zoals de grote ramen in de
gevel en het glazen dak van de feestzaal die voor een overvloedige lichtinval moesten zor-
gen. Ook de opbouw (café beneden, feestzaal op de verdieping, panoramisch terras op het
dak) liep gelijk.

Men raamde de kostprijs van het Liberaal Volkshuis aanvankelijk op 300.000 frank en ver-
wachtte de opening van het “werkliedenpaleis” in augustus 1900.5 Aannemer Max Hargot
moest zich verbinden tot het uitbetalen van minimumlonen aan zijn arbeiders (48 tot 50
centiem per uur voor de metsers, 50 centiem voor de timmerlui en schrijnwerkers, 40 cen-
tiem voor de dienders en 38 centiem voor de aardewerkers).6 In maart 1900 – een jaar
vóór de goedkeuring van de bouwvergunning – nodigde Help U Zelve de liberale pers uit
voor een bezoek aan de werf. De metselwerken waren toen al flink opgeschoten. De ver-
slaggever van De Nieuwe Gazet noteerde dat de kostprijs 500.000 frank bedroeg. Kort erop
vielen de werken stil of daalde alleszins het werkritme, zodat men de streefdatum van
augustus 1900 niet haalde. Was dit een gevolg van een discussie over de bouwvergunning?
Of van de groeiende kritiek in eigen rangen?
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De dissidenten werden geleid door Jaak Arents, die in mei 1899 het onderspit had moeten
delven tegen de groep-Verheyen maar als beheerder herkozen was ter vervanging van de
overleden Augusteyns. De aanhangers van Verheyen noteerden later: “De aandeelhouders
werden opgeruid: het was ongehoord zo met hun geld te morsen, reeds drie jaren bestond
de coöperatief en de actionairs hadden nog geen cent intrest ontvangen”, enz. De opposan-
ten beloofden dat zij, indien ze het beheer van de coöperatie konden overnemen, niet
meer zouden bouwen maar aan de aandeelhouders 120 procent intrest zouden uitkeren.

Het rapport over het zevende semester (september 1900-februari 1901) wijdde niet toeval-
lig enkele beschouwingen aan “de samenwerking”. Daarin stond te lezen dat de socialisten
de coöperaties in politieke instellingen “ontaard” hadden en “de verbruikers in politieke
strijdmassa’s herschapen”. Door een groot deel van hun winsten aan partijpropaganda te
besteden hadden ze hun aanhang kunnen vergroten. Vooral de Antwerpse socialisten
gebruikten hun winsten om de andere partijen te bestrijden en verwaarloosden zo de
belangen van hun verbruikers. De klerikalen reageerden met de oprichting van eigen
samenwerkende maatschappijen, die evenzeer politieke instellingen waren. Volgens de
auteur was dat bij Help U Zelve niet het geval. Hij riep aandeelhouders en verbruikers op
“om de grondvesten van onze zo schone instelling te versterken en haar voor de toekomst
te beschutten”. 

Wat zeggen de cijfers? Volgens de rekening van het zevende semester bedroegen de ont-
vangsten 328.000 frank en de uitgaven 94.000 frank. Er was derhalve 234.000 frank
beschikbaar. Met een industriële broodbakkerij was dus veel geld te verdienen.

• Van die cashflow betaalde men 189.000 frank terug aan de 12.000 klanten. Dat bedrag
was meer dan het dubbele van de 80.000 frank die De Werker uitkeerde (1896). Omdat
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Het Liberaal Volkshuis in
opbouw. Vooraan rechts
staat een handbediende

kraan; achteraan ziet
men de aanzet voor de

koepel van de feestzaal.
Op de achtergrond links

bevindt zich het maga-
zijn van de bakkerij.
(Van Geel 1994 e.a.)
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In het gerenoveerde Liberaal Volkshuis in de Volkstraat zijn nu de Rudolf Steiner- en Hiberniaschool
gevestigd. (Foto Toon Grobet)



Help U Zelve, in tegenstelling tot De Werker, de winst in geld uitbetaalde en niet in aan-
koopbonnen voor de eigen winkel, kwam deze manier van werken indirect de midden-
stand ten goede.

• Voor de steunverlening aan de klanten (honoraria artsen en levering gratis broden) gaf
men 6.000 frank uit.

• De coöperatie betaalde 4.000 frank intresten en besteedde 32.000 frank aan aflossingen.
Het bestuur probeerde elk semester 15 procent van de gebouwen en 10 procent van de
installaties af te betalen. Zo wilde men de gebouwen op een goeie drie jaar en de installa-
ties op vijf jaar afschrijven. De uitleg voor dit hoge tempo luidde dat 4 procent intrest op
het geleende kapitaal weggegooid geld was.

• Het ziekenfonds kreeg een toelage van 1.000 frank.

• Er ging 1.500 frank naar de reservekas. Daarmee zat er al 16.500 frank in de spaarpot.

• Er bleef een kleine 700 frank winst over.

Die cijfers bevestigen dat de werking van de coöperatie van Help U Zelve de verbruikers ten
goede kwam, maar de aandeelhouders in de kou liet staan. Door de grote investeringen en
hun snelle afschrijving bleef er nauwelijks winst over om te verdelen.7

Op zondag 9 juni 1901 moesten de aandeelhouders drie beheerders vervangen. In pamflet-
ten en op vergaderingen scholden de critici de uittredende beheerders uit voor “wijnpot-
ten, zakkenvulders en bedriegers”. Het resultaat was dat dit trio plaats moest maken voor
drie aanhangers van Arents, met name ambtenaar Jaak De Rooy, diamantslijper Frans
Colbert en klerk Albert De Vries. Daarmee had de groep-Arents de meerderheid. Jaak
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Architect Emile Van
Averbeke ontwierp dit

mozaïek voor het
Liberaal Volkshuis. Zijn

zaaier bevindt zich
boven de straatdeur die

toegang geeft tot de
traphal rechts. Erboven

vindt men nog een
schrijnwerker, een

steenhouwer en een
ijzerbewerker.
(Foto J. Sonck,

Architectuurarchief
Provincie Antwerpen)



Arents werd prompt tot voorzitter verkozen, Jaak De Rooy werd opnieuw secretaris en
Frans Colbert schatbewaarder.

Samen met twee getrouwen, Eugène Gilson en Michel Coppens, nam Verheyen ontslag.
Toen de algemene vergadering hen moest vervangen, ging de campagne opnieuw gepaard
met de “grofste beledigingen”. De groep-Arents kreeg de meeste stemmen, terwijl de ploeg
van Verheyen “properkens afgeborsteld” werd, aldus De Werker, “Men zegt dat menheer de
teppeté er de hele dag uitzag gelijk iemand die stampen onder zijn broek heeft gekregen”.
De nieuwe beheerders waren ambtenaar Theophiel Mottie, cafébaas Louis Peeters en rente-
nier Egide Torfs.

Na zijn ontslag werd Verheyen uitgemaakt voor “verrader” en “deserteur”. Jaren later werd
hem nog verweten dat hij Help U Zelve in diepe schulden gestoken had en dat de nieuwe
beheerders na zijn vertrek verplicht waren een hypotheek van 80.000 frank op de nieuw-
bouw te nemen om het winstdeel van de broodklanten te kunnen uitbetalen. Volgens de
groep-Verheyen verliep de financiering van de nieuwbouw nochtans probleemloos. Voor
deze investering stond een aanzienlijke spaarpot ter beschikking, want tijdens het tweejarig
voorzitterschap van Verheyen had de coöperatie 240.000 frank winst gemaakt. Het lokaal
en het broodmagazijn waren voor 230.000 frank aanbesteed. Daarvan had men al 200.000
frank vereffend toen de “belhamels” de macht overnamen. Het ijzerwerk (32.000 frank)
was eveneens betaald. Van de grondaankoop (90.000 frank) bij het stadsbestuur had men
al een “schone som” afgekort. Wel was de afwerking nog niet begonnen. Die hypotheek
van 80.000 frank over twee jaar aan 4 procent kon men snel aflossen.8

In elk geval gebeurde de inhuldiging van het Liberaal Volkshuis in de zomer van 1901 door
beheerders die het project bestreden hadden. Hoewel ze de bouw niet meer hadden kun-
nen stopzetten, probeerden ze vermoedelijk wel de kosten van de afwerking te beperken.
Dat kan verklaren waarom het complex op de dag van opening nog niet af was. Het café
moest nog aangepast meubilair krijgen, op de trappen lag nog geen marmer, op de voorge-
vel ontbraken de mozaïeken en het smeedijzer van balkon en terras. Het verklaart wellicht
ook waarom het nieuwe bestuur zich bij de inhuldiging op de achtergrond hield.

De feestelijke opening op zondag 4 augustus 1901 moest opnieuw de macht van Help U
Zelve demonstreren. Men wou “nogmaals tonen aan de vrijzinnigen van het ganse land wat
de liberale partij vermag wanneer zij een machtig werkliedenkorps aan haar zijde heeft”.
Om veel fanfares naar de stoet te lokken had men aantrekkelijke premies uitgeloofd. ’s
Morgens stapten de leden van Help U Zelve door de straten van de stad samen met diverse
andere liberale kringen uit Antwerpen en van elders. Aan het huis van erevoorzitter Van
Rijswijck speelden de fanfares het Geuzenlied. Daarna volgde een feestzitting in de nieuw-
bouw. De harmonie en het koor brachten er het Nieuw strijdlied van Help U Zelve ten geho-
re, een gedicht van Rik Van Offel op muziek van Joris De Bom (de oudere, muzikale broer
van Emmanuel De Bom). Er waren negen toespraken, onder meer van Jaak Verheyen, maar
niet van Jaak Arents, de nieuwe voorzitter van de coöperatie. Niemand maakte toespelin-
gen op de ruzie binnen Help U Zelve – tenzij men de oproepen van burgemeester Van
Rijswijck en Frédéric Delvaux tot eendracht en samenwerking als een hint mag interprete-
ren. ’s Avonds werden de nieuwe zetel en de afdelingslokalen feestelijk verlicht.9
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Hoewel De Nieuwe Gazet uitgebreid aan-
dacht besteedde aan de opening, bleek
Verheyen niet tevreden omdat de krant
niet genoeg namen genoemd had. Dat
irriteerde uitgever Flor Burton, te meer
omdat niemand van Help U Zelve een
dankwoordje uitgesproken had voor de
opgekomen verenigingen, de afgevaardig-
den van de liberale korpsen, erevoorzitter
Van Rijswijck en de liberale pers. Hij sig-
naleerde dat aan Max Rooses om hem te
laten zien “hoe wierookzuchtig zekere
heren zijn en in welke feiten zekere kritie-
ken over het blad meest altijd hun oor-
sprong vinden”.10

Het socialistische blad De Werker noteer-
de dat Verheyen niets gezegd had over “de
redenen die de leden aangezet hebben
om hem te verzoeken buiten de zaken te
blijven”, dat August Brandt tijdens
Verheyens toespraak “leugenaar” riep en
dat aanhangers van de groep-Verheyen
pamfletjes uitdeelden om de gewezen
beheerders te prijzen. “Men heeft hun
namen uit de steen doen verwijderen,
doch in de harten van elk oprecht
Helpuzelver zullen zij gedragen blijven”,
stond in hun pamflet te lezen.11

Met de realisatie van het Liberaal Volkshuis
leverde de coöperatie van Help U Zelve
een belangrijke bijdrage tot de uitbouw
van de liberale arbeidersbeweging in
Antwerpen. De pracht en praal van dit
prestigieuze gebouw, in schril contrast
met de vaak belabberde huisvesting van de werklieden, toonde vooreerst tot welke presta-
ties samenwerking kon leiden en hoe ver de beweging het al gebracht had. Met zijn gedurf-
de architectuur onderstreepte het pand ook het vernieuwende van haar ideeën. Meer dan
vroeger kon dit adres alle diensten degelijk huisvesten, het vergaderlokaal voor alle vereni-
gingen worden, de uitvalsbasis voor de verdere expansie en de ontmoetingsplaats van de
achterban. Voor de vrijzinnige arbeiders was het de realisatie van een schone droom,
schreef De Nieuwe Gazet: “een tehuis waar men elkaar na de uren van de arbeid en op rust-
en feestdagen kon ontmoeten, waar men zich geestontwikkelend vermaken en men onder-
ling de sociale en politieke vraagstukken bespreken kon”.12

[ 129 ]

4. Ruzie in de Volkstraat

Voor de inhuldiging van het Liberaal Volkshuis op
4 augustus 1901 liet Help U Zelve een kleurrijke
affiche drukken met het merkwaardige opschrift
“Voor ’t volk en ’t vaderland”. Het programma
was tweetalig. (AMVC-Letterenhuis)



Drie socialisten op bezoek

Na de inhuldiging van het Liberaal Volkshuis inviteerde August Brandt zijn drie socia-
listische collega’s uit de gemeenteraad voor een bezoek aan de gebouwen van Help U
Zelve. Daarover bracht Constant Goetschalck verslag uit in De Werker. Hij had posi-
tieve maar ook negatieve opmerkingen:

“De gelagzaal of café doet bij het binnentreden van eerst af de beste indruk. Zij is
zeer uitgestrekt en hoog van gewelf, zoals het behoort voor een plaats, bestemd om
veel mensen te bevatten. Overdreven ornamentatie, parvenuachtige overlading is
achterwege gelaten, maar men bemerkt dat men praktisch en goed werk heeft willen
maken. Overigens, de nieuwe stijl waarin de zaal gebouwd is, leent zich niet tot het
bezigen van veel plaaster en loofwerk. 

Veel bijzonders is er niet aan ameublement te zien. Een groot automatisch orgel, dat
mits vijf centen ten voordele der gekwetste en zieke leden een airke speelt, een bil-
jart, en in de hoek een schijvenspel, benevens de eiken tafels en de stoelen, dat is al.

Een dubbele trap, welke op een eigenaardige manier het boogvormige gewelf over
het buffet daarstelt, leidt naar boven in de feestzaal. Deze is aangelegd zoals bijna
alle zalen van die aard, maar de opvatting schijnt niet zeer gelukkig. Zij bevat een
vertoog, een dansvloer, een gaanderij gelijkvloers, een bovengaanderij, een foyer. Een
dubbele trap die naar de bovengaanderij leidt, scheidt de eigenlijke zaal van de
foyer, maar hij is zo ongelukkig, juist in het midden geplaatst, dat daardoor geheel
de aanblik van de zaal bedorven is. Ook is de bovengaanderij te breed. Deze zaal is
zeer groot en kan zeker wel een drieduizendtal personen bevatten.

Een verdiep hoger zijn een tiental kamers, grote en kleine, dienstig voor vergaderin-
gen van afdelingen of deszelfs besturen, en nog hoger is een platform vanwaar men
de stad langs alle zijden kan overzien.”13

Behalve het ziekenfonds, de coöperatie en de Politieke Werking vergaderden ook de vrijden-
kerskring De Dageraad, de Veloclub en de Verenigde Gymnasten in het Liberaal Volkshuis.
Andere verenigingen bleven op hun oud adres actief: de toneelafdeling in De Gouden Ster
(Scheldestraat), de harmonie in café Pretoria (Isabellalei), de zangafdeling in De Eendracht
(Dambruggestraat). Van de liberale vakbonden vestigden alleen de Vrijzinnige
Houtbewerkersbond en de Schilderskring hun zetel in de Volkstraat – de schilders behielden
wel een tweede afdeling in De Eendracht (Dambruggestraat). De Metaalbewerkers bleven ver-
spreid over de cafés In de Hoop (Korte Zavelstraat) en In de Volksvriend (Begijnenvest). Ook
de Dokwerkersbond had twee adressen buitenshuis, Het Schuttershof (Handelstraat) en een
café op de Cockerillkaai.14
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Het was ook niet de bedoeling alle activiteiten op één adres samen te brengen. Men vond
het belangrijk dat de liberale beweging in de diverse wijken over steunpunten beschikte.
Zelfs een nieuw blauw café in de Scheldestraat was goed nieuws, want zo ging de voorspel-
ling in vervulling “dat rondom ons prachtig Volkshuis zich een echte geuzenvesting zou
neerzetten”.15
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Op de eerste verdieping van het Liberaal Volkshuis vond men aan de straatkant een foyer. Op de
tekening links ziet men duidelijk de balustrade van de galerij van de toneelzaal die erachter lag.
De man in het midden van de foto leest De Nieuwe Gazet. Aan de toog hangen twee reclamebood-
schappen: “Garsten 10 centiemen” en “Leuvens bier Artois”. (Liberaal Archief / foto AMVC-
Letterenhuis)

Het café bevond zich
aan de straatkant voor-

aan. De toog zat ver-
werkt onder de dubbele
trap die naar de eerste

verdieping leidde. Boven
de bar hing de tekst:
“Liberaal Volkshuis.

Opgericht ten jare 1900.
Voor volksheil door allen

voor één en één voor
allen of Help U Zelve”.

(Liberaal Archief)



Een van de eerste activiteiten in het Liberaal Volkshuis was het derde congres van de
Belgische Liberale Werkliedenpartij. Dat kwam op donderdag 15 augustus 1901 samen om
het programma van de partij aan te vullen. De aanwezigen spraken zich uit voor de invoe-
ring van de algemene dienstplicht. In afwachting van de afschaffing van de loting moest
men ijveren voor het verdwijnen van de plaatsvervanging. Vooral Jaak Verheyen, zelf oud-
militair, voerde in deze discussie het hoge woord. Indien de plaatsvervanging van rijk door
arm bleef bestaan, dreigde het gevaar dat de arbeiders ooit aan de rijken zouden zeggen
dat deze zelf hun land en hun eigendommen moesten verdedigen, argumenteerde hij.
Zoiets moest men voorkomen: “Elkeen is verplicht zijn vaderland te verdedigen, omdat het
vaderland aan allen toebehoort”. 

Het congres hield zich uitgebreid bezig met de strijd tegen het alcoholisme. In het spoor
van Verheyen eiste het de afschaffing van de vergunningsplicht. Een staatsmonopolie voor
de jenever wees men af. Volgens Verheyen zou dat “de drinkebroers een groter vertrouwen
geven in de goede hoedanigheid van de kwak en dus zou het verbruik vermeerderen”. Men
vroeg wel hogere accijnzen en een ernstige controle van de verkochte waar. De accijnzen op
gewone wijnen en bieren wilde men afschaffen.

Het congres raakte het niet eens over de hervorming van de openbare liefdadigheid. De
enen wilden de hele sector aan de staat toevertrouwen, anderen (onder wie Verheyen) wil-
den dat niet. Men verschoof de beslissing naar een volgend congres.

Bij de vernieuwing van het bestuur werd Jaak Verheyen tot voorzitter van de Liberale
Werkliedenpartij verkozen en Frans Verrept (24), secretaris van de Politieke Werking, tot alge-
meen secretaris. Hun medestanders herinnerden zich later dat Brandt en zijn kompanen
nog getracht hadden hun verkiezing te verhinderen, “onderduims en daarna in ’t open-
baar”, maar dat het hun niet gelukt was. De Liberale Werkliedenpartij heeft nu een voorzitter
die door zijn eigen vrienden opzijgezet werd, schamperde De Werker.16

Op zondag 19 januari 1902 onthulde Help U Zelve in het Volkshuis het witmarmeren borst-
beeld van vader Augusteyns, een werk van beeldhouwer Alfons Van Beurden, alsook de
foto’s van vier andere overleden pioniers, onder wie dr. Frans Eggers. Deze plechtigheid,
georganiseerd op voorstel van volksvertegenwoordiger Verheyen, ging gepaard met een
kunstconcert. Een van de leden droeg een gelegenheidslied voor ter nagedachtenis van de
voorzitter-stichter.

Gij waart braaf, gij waart goed, ’t is daarom dat we u eren.

Als een vader zo zacht, als een veldheer zo koen,

steeds vooraan in de bres, steeds bereid ons te leren

hoe door moed en door eendracht er al is te doen.

Leo Augusteyns dankte ontroerd namens de familie. “Wat wij, zijn kinderen, het meest
bewonderen en waarop wij het meest trots dragen, is dat hij zich altijd zonder nevenbe-
doeling voor het algemeen welzijn heeft opgeofferd. Beter dan wie ook weten wij wat hij
voor Help U Zelve geweest is omdat twintig jaren lang, bijna dagelijks en zelfs nog wanneer
de ziekte hem aan zijn bed had gekluisterd, wij hebben kunnen nagaan hoezeer hij met
hart en ziel gehecht was aan het werk dat hij gesticht had en dat hij immer grootser en
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immer machtiger wilde zien”. Ten slotte deed hij
een oproep tot eensgezindheid.

Wist Augusteyns jr. dat er binnen Help U Zelve
steeds grotere spanningen rezen tussen de kop-
stukken, meer bepaald tussen Jaak Verheyen,
boegbeeld van de Politieke Werking, en Jaak
Arents, voorzitter van de coöperatie, en hun res-
pectievelijke aanhangers? Wist hij dat de groep-
Arents zich verzet had tegen de aankoop van het
beeld en slechts op de onthulling aanwezig was
omdat het beeld nu eenmaal besteld was?17

Op zondag 16 maart 1902 hield het zieken-
fonds Help U Zelve zijn eerste algemene vergade-
ring in het Liberaal Volkshuis. Het bestuur had
beslist dat de bijeenkomst niet beperkt mocht
blijven tot het saaie officiële gedeelte en had
daarom optredens van de zang- en afdeling op
het programma geplaatst. Ook vrouwen waren
welkom. De zaal zat al een uur op voorhand
vol. Erevoorzitter Van Rijswijck woonde de
avond bij en hield een pleidooi tegen de invoe-
ring van het vrouwenstemrecht.18

Hard tegen hard

Na de ruzie met de 21ste afdeling van het ziekenfonds en de discussie in de beheerraad van
de coöperatie van Help U Zelve bleven Jaak Verheyen en zijn vrienden controverses uitlok-
ken in de eigen organisaties. Zo stelde de groep-Arents vragen over de uitgaven van de
Politieke Werking, in handen van Franck en Verheyen, die elk jaar 2.200 frank subsidie van
het ziekenfonds kreeg (5 centiem per lid per maand). Daarop stelden Verheyen c.s. begin
1902 voor de PW onafhankelijk te maken. Toen het bestuur van de mutualiteit dit afwees,
werkten de kopstukken van de PW een nieuw reglement uit dat hun meer macht bezorgde.

De leden van het ziekenfonds werden niet meer automatisch lid van de PW. Ze moesten
zich eerst akkoord verklaren met het programma en beloven het steeds te verdedigen.
Vervolgens moesten ze door het middenkomiteit aangenomen worden. Dat bestuur kreeg
ook het recht leden uit te sluiten “welke bestuursleden der vereniging of haar mandataris-
sen grovelijk zouden beledigen of smaden, de vereniging benadeligen of tegenwerken”.
Bovendien mocht het bestuursleden afzetten of leden royeren “welke zich zouden schuldig
maken aan de schending van de geheimhouding wanneer deze door het middenkomiteit is
gestemd”.
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De PW stelde zich op als de Antwerpse afdeling van de Belgische Liberale Werkliedenpartij,
waarvan Verheyen sinds een paar maanden voorzitter was. Men zou met alle wettelijke
middelen de punten van het partijprogramma proberen te realiseren. Verkiezings-
kandidaten moesten beloven zich voor de verwezenlijking ervan in te zetten. Het cumule-
ren van politieke mandaten werd verboden.19

Het ziekenfonds reageerde op het nieuwe reglement met een reeks eisen. Het vroeg de ont-
binding van het middenkomiteit en het bureel van de PW alsook een zesmaandelijks ver-
slag over inkomsten en uitgaven. Verder drong het aan op enkele aanpassingen die de
inbreng van de groep-Arents veilig moesten stellen. Het vroeg bijvoorbeeld dat de manda-
tarissen – lees: ook Arents en Brandt – deel zouden uitmaken van het bureel en dat de
redactieraad van Het Werkersbelang afgevaardigden van de drie fracties zou tellen – dus ook
van de coöperatie. Maar Verheyen c.s. verwierpen deze voorstellen.20

Intussen probeerde de groep-Verheyen haar positie te versterken. Begin februari hield ze in
het Liberaal Volkshuis een meeting met als sprekers Verheyen, volksvertegenwoordiger
Adolphe Buyl en provincieraadslid Paul Vekemans. De man van de buitenkantons bracht er
hulde aan Verheyen en Franck “die haast iedere zondag op de buiten ’t goede woord ver-
kondigen”. Eind februari herkoos het middenkomiteit van de PW Louis Franck bij acclama-
tie tot voorzitter. Jaak Verheyen bleef ondervoorzitter, Frans Verrept secretaris en Frans
Wauters schatbewaarder. De vergadering duurde vijf uur en hield zich onder meer bezig
met de voorbereiding van de parlementsverkiezingen van mei.21

De groep-Arents liet zich niet afschrikken. De coöperatie stuurde een aangetekende brief
naar Frans Verrept om hem te ontslaan als uitgever van Het Werkersbelang. Dit was steeds
het weekblad van de Politieke Werking geweest, maar omdat het beheer ervan in de lokalen
van de coöperatie gebeurde en het blad door de brooduitvoerders verdeeld werd, meende
de groep-Arents dat het blad haar toebehoorde. Louis Stroum werd de nieuwe hoofdredac-
teur.22

Verheyen c.s. namen het niet dat hun tegenstanders zich het blad toe-eigenden “om anti-
liberale propaganda te maken en onze eigen mandatarissen af te breken” en reageerden
met de oprichting van een nieuw weekblad dat de titel Help U Zelve hernam. De ontslagen
Verrept werd hoofdredacteur. Het eerste nummer verscheen op 20 april 1902. Het blad
kostte evenveel als Het Werkersbelang (2 centiem per nummer, 2 frank voor een jaarabonne-
ment). Van juni tot december 1902 werd het ook verdeeld onder de liberalen van Tongeren
en Luik met de kop Het Vrije Volk.

Het blad noemde zich het “Orgaan der Liberale Werkliedenvereniging van Antwerpen en
omliggende gemeenten (Politieke Werking) en der Belgische Werkliedenpartij”. Het doel was
de strijd tegen de klerikalen en de socialisten alsook de verdediging van de “ware belan-
gen” van de arbeidende klasse. In tegenstelling met de socialisten waren liberale vakbon-
den niet tegen de patroons of het kapitaal gericht, maar wilden ze de middelen opsporen
om “de brandendste vraagstukken der maatschappelijke kwestie zonder botsingen of
gewelddaden op te lossen”. De redactie voelde echter niets voor paritaire verenigingen,
omdat de belangen van werkgevers en werknemers “altijd enigszins” tegen elkaar indruis-
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ten. Ze kwam ook op voor de vrijheid van arbeid en dus voor het behoud van het artikel
310 uit het strafwetboek – dat de socialisten al jaren bestreden omdat het alle stakingsacties
riskant maakte.

De uitgave van een eigen blad betekende niet dat de Politieke Werking alle relaties met het
ziekenfonds of de coöperatie verbrak. Integendeel, beheer en redactie bleven in het Liberaal
Volkshuis gevestigd (al liet uitgever Verrept de correspondentie naar zijn thuisadres sturen),
in elk nummer stonden de activiteiten van de diverse afdelingen aangekondigd en de eerste
vier maanden verscheen elke week nog een grote advertentie van de bakkerij.23

De PW had vooral een eigen weekblad nodig om propaganda te voeren voor de
parlementsverkiezingen van mei. Op 18 maart vergaderden de wijkafdelingen. De meeste
stelden vast dat Jaak Verheyen de enige kandidaat was. Bijna 600 leden namen aan die
stemmingen deel. In de 7de wijk verliep de discussie niet zo vlot. Het bestuur van dat
comité was net ontbonden omdat het geweigerd had het reglement na te leven. Daarom
riep het middenkomiteit de leden zelf samen. Tijdens die vergadering viel een bende van
veertig man het lokaal binnen en dreigde ermee de dienstdoende voorzitter in de dokken
te gooien. Vervolgens trok dit gezelschap naar de 2de wijk, maar het kwam net te laat om
ook daar de stemming te verstoren.

De socialistische krant De Werker ving echo’s van de heibel op en meldde dat de toejui-
chingen voor Verheyen verre van algemeen waren. “In de 7de en de 2de wijken onder
andere waren ze niet te horen”. Het ging om de twee afdelingen waar de groep-Arents het
meest aanhangers telde. Toen de Antwerpse liberalen en socialisten eind maart samen
betoogden voor de invoering van het zuiver algemeen stemrecht, liepen de Helpuzelvers
van die twee afdelingen aan de staart van de delegatie van Help U Zelve, met een eigen
spandoek, als wilden ze duidelijk maken dat ze niet tot dat gezelschap behoorden. De
Werker schreef ook dat burgemeester Van Rijswijck op een vergadering met de kopstukken
van de liberale korpsen geëist had dat men niet over de kandidatuur van Verheyen zou
twisten en dat daar harde woorden gevallen waren.

Op 20 maart werd Verheyen door het middenkomiteit van de PW bij acclamatie tot kandi-
daat van Help U Zelve uitgeroepen. Onder druk van de voorzitters van de drie traditionele
korpsen sloten de twee clans bij Help U Zelve een tijdelijk bestand. Ze beloofden de vijan-
delijkheden tijdens de verkiezingen te staken en naar verzoening te streven – wat in de
praktijk niet zo goed lukte.24

Eind april hadden verkiezingen voor de werk- en nijverheidsraad plaats. De uitslag stemde
Verheyen c.s. hoopvol. De vakbonden van Help U Zelve, gesteund door de Politieke Werking,
deden mee in negen afdelingen. In twee ervan hadden ze geen tegenkandidaten. In drie
andere behaalden ze de overwinning en dat bewees de zwakheid van de neutrale bonden
die ze als verkapte socialisten beschouwden. Help U Zelve was vooral fier op de overwin-
ning bij de dokwerkers, waar de liberale kandidaten gemiddeld 550 stemmen kregen en de
socialisten slechts 300. Toch moest men toegeven dat de desinteresse van de arbeiders
groot bleef.25
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Bij de gedeeltelijke parlementsverkiezingen op zondag 25 mei 1902 vielen er veertien nieu-
we Kamerzetels te verdelen. Daarvan gingen er tien naar de meerderheid en vier naar de
oppositie, zodat de klerikale regering versterkt uit de stembus kwam. De Antwerpse kiezers
moesten die dag dertien Kamerzetels toewijzen, twee meer dan in 1900. Die twee gingen
naar de klerikalen, die met 54 procent van de stemmen (70.000) in het totaal acht zetels in
de wacht sleepten. De Antwerpse liberalen belandden met 31 procent van de stemmen
(40.000) op een historisch dieptepunt. Voor het eerst in een kwarteeuw haalden ze in de
stad Antwerpen minder stemmen dan de klerikalen. Ze konden wel hun vier uittredende
volksvertegenwoordigers behouden: Delvaux, Van Rijswijck, Tonnelier en Jaak Verheyen.
De socialisten (14.000 stemmen) redden hun enig Kamerlid, Modeste Terwagne.26

De herkozen Verheyen werd uitgebreid gehuldigd. Op een feestzitting verklaarde Louis
Stroum dat de verdeeldheid in Help U Zelve de liberale nederlaag misschien had helpen
veroorzaken. Daarom vroeg hij alle leden, “voorstanders van oud en nieuw reglement en
oude en nieuwe beheerraad”, de handen in elkaar te slaan. Jaak Verheyen en Louis Franck
reageerden positief op dit verzoenende gebaar, maar in eigen rangen vond Stroum blijk-
baar geen gehoor.27

De groep-Arents zag haar hegemonie in de coöperatie bevestigd bij de herkiezing van drie
uittredende commissarissen. Ze kreeg 60 procent van de 628 uitgebrachte stemmen en
maakte dit bekend met een advertentie in De Nieuwe Gazet.28 Verheyen en Verrept versterk-
ten hun politieke positie door bij acclamatie herkozen te worden tot voorzitter resp. secre-
taris van de Belgische Liberale Werkliedenpartij. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse congres op
15 augustus in Brussel. Kort erop werden de twee aandeelhouder en beheerder van een
nieuwe coöperatie Maison du Peuple Libérale in Brussel. Verheyen werd zelfs gedelegeerd
bestuurder.29
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In de loop van diezelfde zomer liet de beheerraad van de coöperatie aan het ziekenfonds
weten dat hij van geen verzoening wilde weten. Hij weigerde zelfs nog samen met de ande-
re besturen – lees: de PW – te vergaderen.30 Begin september stopte de coöperatie met
adverteren in het blad Help U Zelve. Kort erop lanceerde de uitgever een “strijdpenning”
om de publicatie te ondersteunen. Veel aanhangers maakten van de gelegenheid gebruik
om hun steun aan Verheyen te betuigen en kritiek op zijn tegenstanders te spuien. “Welke
vlag waait op dit ogenblik over Help U Zelve, de rode of de gele?” vroeg een milde schenker
van 0,10 frank. “De blauwe ligt aan de voeten!” stond bij de volgende 10 centiem te
lezen.31

In het najaar van 1902 gaven de twee strijdende fracties steeds meer ruchtbaarheid aan hun
interne ruzies. De medewerkers van Het Werkersbelang en Help U Zelve maakten elkaar uit
voor broekventjes en postjesjagers. Het eerste blad suggereerde zelfs aan het stadsbestuur
Verheyens vrienden in stadsdienst te ontslaan. Die oproep zou als een boemerang werken,
reageerde het tweede blad, want de voorzitter, secretaris en beheerders van de coöperatie
waren ambtenaren die de hele dag in de weer waren voor Help U Zelve in plaats van hun
werk in stadsdienst te verrichten. Overigens was het ambtenaren verboden handel te drij-
ven, opperde de redactie. Een militant die het bestuur van de coöperatie op café van dief-
stal beschuldigde, werd voor de rechter gedaagd en veroordeeld. Wellicht was al dat scheld-
proza de reden waarom de liberalen van Tongeren en Luik zich uit het blad Help U Zelve
terugtrokken en Het Vrije Volk zelf uitgaven.32

Het ziekenfonds probeerde aanvankelijk buiten de discussie te blijven. Om niet tussen de
twistende publicaties te moeten kiezen, bracht het een gelegenheidsblad uit, Onze
Mutualiteit.33 Bovendien paste het zijn statuten aan. Het hoofdbestuur mocht geen leden
meer coöpteren die deel uitmaakten van het bureel van de Politieke Werking of de coöpera-
tie. In de regel dat het bestuur leden mocht uitsluiten die het ziekenfonds of de Politieke
Werking tegenwerkten of benadeelden, schrapte men de PW. Kon men vroeger ook leden
buitengooien wegens “grove belediging” van een bestuurslid, dan gold voortaan de beper-
king “in uitoefening van zijn ambt”. Het zal de leden wellicht meer geïnteresseerd hebben
dat ze voortaan zelf hun afdeling mochten kiezen en dat die keuze niet meer door het
bestuur gebeurde.34

Maar Jaak Verheyen was niet van plan zich uit het algemeen bestuur van het ziekenfonds te
laten zetten. Hij liet zich tot voorzitter van de 37ste afdeling (Berchem) verkiezen, zodat
men hem als afdelingsvoorzitter in het bestuur zou moeten opnemen. Het algemeen
bestuur weigerde echter hem als afdelingsvoorzitter te erkennen “gezien dat hij weer met
valse kaarten speelde en er iets in zijn schild voerde”. Daarop beschuldigden zijn aanhan-
gers de leiding van de mutualiteit ervan dat ze het reglement verkrachtte, de wil van een
afdeling met 67 leden miskende en het protest van 24 andere afdelingen negeerde.35

Een van de protesten tegen de uitsluiting van “onze geliefde volksvertegenwoordiger”
kwam van de 42ste afdeling, gevestigd in het café In de Negen Provinciën (Oude Beurs). De
volgende avond kreeg uitbater Frans Voets het bezoek van twee “speurhonden” van het
algemeen bestuur die hem kwamen uithoren. Voets had al een hele carrière achter de rug:
acht jaar onderofficier bij het leger, tien jaar adjunct-commissaris bij de Antwerpse politie
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en vijftien jaar bediende bij de Association Libérale. De discussie liep hoog op. Voets liet
zich onder meer ontvallen dat voorzitter Sneyers in een “japschool” woonde en werkte, ter-
wijl zijn voorganger Augusteyns directeur van een “geuzengesticht” geweest was. Vijf minu-
ten later kwam Sneyers, vergezeld van Arents en De Rooy, hem persoonlijk rekenschap vra-
gen over deze uitspraak. Het algemeen bestuur reageerde op Voets’ “lasterende aantijgin-
gen” met een motie die de beschuldigingen aan Sneyers’ adres ontkende, de voorzitter
prees en Voets voor leugenaar uitmaakte. Op de volgende maandelijkse vergadering beslo-
ten de honderd aanwezige leden van de 42ste afdeling een gedrukt verslag over de contro-
verse aan alle leden van Help U Zelve te bezorgen, zodat iedereen zou weten “welke soort
van Helpuzelvers er ongelukkiglijk in ons dierbaar Help U Zelve nestelen”.36

De kopstukken van de liberale partij begonnen zich stilaan zorgen te maken over de ruzie
bij Help U Zelve en probeerden te bemiddelen. Op maandag 8 december 1902 zaten afge-
vaardigden van de drie instellingen van Help U Zelve samen aan tafel met de voorzitters
van de Liberale Vlaamse Bond en het Vooruitstrevend Democratisch Verbond. Intussen was
bekend geraakt dat de groep-Verheyen plannen smeedde voor een café in de buurt van het
middenstation-in-opbouw (nu het Centraal Station) en wellicht ook aan een nieuwe coöpe-
ratieve bakkerij dacht. De delegatie van de Politieke Werking verklaarde zich bereid zijn
reglement aan te passen, zijn middenkomiteit te ontbinden en af te zien van een bakkerij
indien dat tot verzoening leidde, maar het café wilde ze niet opgeven. Dat was immers
geen initiatief van de PW, maar een commerciële onderneming waar Verheyen en enkele
vrienden toevallig bij betrokken waren. Voor de mannen van de coöperatie ging het nu om
een strijd op leven en dood. Ze weigerden met de anderen te onderhandelen en verlieten
de vergadering.37

De volgende zondag kwamen alle bestuursleden van de Politieke Werking samen. Ze stelden
vast dat er geen akkoord met de groep-Arents bereikt was en dat ze derhalve niet konden
ingaan op de eis tot herziening van het reglement en ontbinding van het middenkomiteit.
Meteen brachten ze hulde aan Verheyen voor zijn twintig jaar lange inzet voor Help U Zelve
en de liberale arbeiders en hoopten dat hij nog lang hun mandataris zou blijven. Tegen
deze motie kwam protest van de afdelingen van de 2de en 7de wijk, die zich niet bij de
hulde van Verheyen wilden aansluiten. Daarop verscheen een reactie van een groep die
zich het officiële comité van de 2de wijk noemde en de motie wel steunde.38

Voor de exploitatie van een café in de buurt van het Centraal Station werd de coöperatie
Eigen Hulp opgericht. Volgens de statuten die in de Moniteur Belge verschenen, was het doel
van die vereniging het uitbaten van “koffiehuizen, drink- en eetzalen en al de zaken, om
het even welke, die eraan verbonden zijn”. Minstens één derde van de 23 stichters behoor-
den tot de club van Verheyen. Achteraf publiceerde de Moniteur een nieuwe tekst, omdat de
statuten “slecht opgenomen” bleken. Merkwaardig genoeg vermeldde die tweede versie één
stichter minder, namelijk Jaak Verheyen, en dat maakte de zaak alleen maar verdachter. Het
is best mogelijk dat de onderneming gefinancierd werd door enkele kopstukken van de
Association Libérale, die de groep-Verheyen aan zich wou binden door hen te laten meege-
nieten van een investering die veel geld kon opbrengen.39
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Bij de Antwerpse liberalen rezen er ongetwijfeld veel vragen. Zou dit café een concurrent
worden voor het Liberaal Volkshuis? Wat belette de initiatiefnemers om ook met een bakke-
rij te beginnen? Wie zorgde voor het kapitaal? Verheyen c.s. waren zelf niet rijk genoeg om
die 20.000 frank samen te brengen (de volksvertegenwoordiger kocht overigens slechts één
van de 800 aandelen van 25 frank). 

De Nieuwe Gazet oordeelde dat Verheyen met dit initiatief de liberale partij zou verzwakken
en dat het gemeenschappelijke doel toch belangrijker bleef dan zijn persoon of zijn
gekrenkte eigenliefde. Verheyen stuurde de statuten als recht van antwoord naar de redac-
tie, maar kon haar niet overtuigen. Hij bezorgde nog een tweede brief waarin hij de krant
van grove leugens beschuldigde. De redactie weigerde dit schrijven op te nemen. Na over-
leg met Max Rooses en Oscar Van der Molen, voorzitter van de uitgeverij en gemeente-
raadslid van de Association Libérale, mocht hij wel in een interview uitleggen dat Eigen Hulp
een puur commerciële onderneming was die zich niet met politiek zou inlaten, dat men
deze coöperatie niet gesticht had om Help U Zelve te bekampen, dat maximum één derde
van de aandeelhouders tot Help U Zelve behoorde en dat hij zich steeds zou verzetten tegen
elke poging om Help U Zelve te beconcurreren met een andere bakkerij of coöperatie.40

August Brandt kwam met een repliek van de groep-Arents naar de redactie. Hij wist te ver-
tellen dat het interview van Verheyen een goede indruk gemaakt had en dat hij zijn groep
zou oproepen om toegeeflijk te zijn. Directeur Flor Burton vond Brandts tekst echter nog te
kwetsend en suggereerde een nota te bezorgen die duidelijk zou maken waarover het
geschil in Help U Zelve ging, zonder persoonlijke aanvallen. Dan kon men die punten met
de groep-Verheyen bespreken en eventueel voor een scheidsgerecht brengen.41

Als nieuwjaarsgeschenk voor de leden van Help U Zelve verspreidde de groep-Arents begin
1903 een brochure met De waarheid over de strijd in Help U Zelve. De tekst was namens de
comités van de 2de en 7de wijk ondertekend door elf man, onder wie de mandatarissen
Jaak Arents, August Brandt, Jos. en Frans Colbert. De tekst schetste de geschiedenis van de
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ruzie met “Verheyen en zijn kliek” die men uitmaakte voor “afbrekers, verdelgers van recht
en vrijheid, alleenheersers, roofvogels, kliekskens-, zak- en broodpolitiekers”. Men verweet
hun dat ze duizenden franken op zak gestoken hadden en dat de PW een familiezaak
geworden was van Verheyen, zijn zonen en schoonbroer Louis Franck. Het pamflet daagde
de groep-Verheyen uit een referendum over het oude en nieuwe reglement te houden.
Weigerde ze, dan zou het ziekenfonds de subsidie aan de PW schrappen. Men zorgde er
alvast voor dat deze toelage niet meer uitbetaald werd.42

Op zondag 4 januari kwam Jaak Verheyen August Brandt tegen op een feest van de 8ste
wijk in het Liberaal Volkshuis. Hij weigerde hem een hand te geven. Brandt gaf toe dat hij
afwist van de brochure maar beweerde dat men zijn naam ten onrechte vermeldde. Toen
hij zich van de inhoud distantieerde, kreeg hij toch een hand. Aan Jos. Colbert – verdacht
als auteur? – schreef Verheyen een brief om te vragen wie volgens hem die duizenden fran-
ken op zak gestoken had. Het weekblad van de groep-Verheyen signaleerde dat bijna alle
ondertekenaars van de brochure als beheerder, commissaris of bediende door de bakkerij
betaald werden.43

De volgende avond, maandag 5 januari, besliste de groep-Arents, met het oog op de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe politieke afdeling op te richten. De Kies- en
Propagandawerking (verder K&P) zou in het hele arrondissement de materiële en morele
belangen van de liberale arbeiders verdedigen, waken over hun inschrijving op de kiezers-
lijsten, volksvoordrachten organiseren, enz. Alleen leden van Help U Zelve konden zich
aansluiten. Ze moesten minimum 50 centiem per jaar betalen. De gemeenteraadsleden
August Brandt en Jos. Colbert ondertekenden deze verklaring als voorzitter. Brandt bezorg-
de een verslagje aan Burton, die het bericht meteen in De Nieuwe Gazet opnam. Daarvoor
kreeg hij op zijn donder van Frédéric Delvaux. Ook Oscar Van der Molen was ontstemd
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over de publicatie ervan. De oprichting van een nieuwe politieke maatschappij bij Help U
Zelve was een “œuvre de désunion et de division”, schreef Delvaux’ spreekbuis Le Nouveau
Précurseur. Zoiets kon de liberale partij niet aanmoedigen en de liberale pers niet melden,
vond de voorzitter van de Association.44

Op zaterdag 10 januari bespraken de leiders van de drie traditionele korpsen de politieke
situatie bij Help U Zelve. Ze beslisten dat ze slechts één groep als vertegenwoordiger van de
liberale arbeiders in Antwerpen konden erkennen, meer bepaald de Politieke Werking. De
drie voorzitters kregen opdracht hun vriendschappelijke diensten aan te bieden om de
moeilijkheden op te lossen en de eendracht te herstellen. Ze bezorgden dit standpunt aan
de PW en de K&P.45

Toen het middenbestuur van de PW in het Liberaal Volkshuis wou vergaderen om deze brief
te bespreken, weigerde de uitbater de sleutel van hun lokaal te overhandigen. Op bevel van
de beheerraad van de coöperatie, zei de man. Het bestuur trok dan maar naar een café in
de buurt. Daar schreef het een brief naar de Verenigde Liberalen om hen te danken voor het
ingenomen standpunt, maar het wees meteen op hun praktisch probleem: als ze geen toe-
gang kregen tot hun secretariaat, konden ze niet aan hun archieven, hun briefpapier en
hun geld. Ze hoopten op afdoende maatregelen. Het bestuur verwierp meteen de eisen uit
de brochure van Arents c.s. en kondigde sancties aan tegen de ondertekenaars die men “als
opstandelingen en ook als grove beledigers van mandatarissen en bestuursleden der vereni-
ging” beschouwde. “La guerre devient donc acharnée”, stelde Delvaux vast en hij maakte de
beslissing van de Verenigde Liberalen van 10 januari bekend in de liberale pers.46

Na overleg tussen de voorzitters van de drie korpsen en de groep-Verheyen verklaarde de
PW zich toch bereid zijn reglement te wijzigen, maar dit volstond niet voor de groep-
Arents. Deze wilde de politieke werking overnemen van “de kortzichtige politieke heers-
zucht van enige autocraten in ons midden”. De K&P deed wel een tegenvoorstel, maar de
PW was niet gehaast om het te bekijken. Nooit een dommer stuk gezien, reageerde zijn
weekblad Help U Zelve. Voor dit blad bestond de “kniezerswerking” slechts uit personeels-
leden van de coöperatie, enige kleermakers, schilders en drukkers, “windwijzers en troebel-
watervissers”.47

Hoe diep de kloof was, bleek op zondag 15 februari toen de K&P een feest organiseerde
voor de inhuldiging van een nieuw strijdvaandel op de 7de wijk en de PW opriep tot een
boycot van deze manifestatie. De klerikalen willen over enkele maanden het stadhuis ver-
overen en die liberale scheurmakers zullen hen daarbij helpen, klaagden ze op hun affi-
ches. De Nieuwe Gazet schreef dat de kopstukken van de partij moesten ingrijpen en het
feest doen afzeggen of minstens uitstellen. De ruzie begon uit de hand te lopen, terwijl ze
niet eens over ideologische geschillen ging, niet over grove misstappen, maar slechts over
dagelijkse zonden. Zo dreigde Help U Zelve een Schaad U Zelve te worden, voorspelde de
krant. Het vlaggenfeest ging toch door zoals gepland. Sprak Het Handelsblad van 1.000
deelnemers, dan telde de redacteur van Help U Zelve er welgeteld 198, waarvan één derde
werknemers van de coöperatie.48
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In februari kondigde de PW de oprichting van een Liberale Studie- en Sprekerskring aan. Het
was de bedoeling bekwame propagandisten te vormen die in Antwerpen en op het platte-
land de liberale ideeën zouden verspreiden. Hoewel zich diverse strijdmakkers aanboden
en men nog veel kandidaten verwachtte, althans volgens het weekblad Help U Zelve,
geraakte dit initiatief door “omstandigheden” niet van de grond.49

In maart waren er verkiezingen voor de goedemannenraad. De PW ging de strijd aan onder
de vlag van de Belgische Liberale Werkliedenpartij. De belangstelling bij de basis was gering.
Voor een meeting in Merksem kwam slechts 80 man opdagen. De Vredes wonnen de eerste
ronde moeiteloos van het Algemeen Verbond der Vakverenigingen en de liberalen. De schuld
van Verheyen, schreef Het Werkersbelang. Zonder de deelname van de PW hadden de socia-
listische vakbonden kunnen winnen, maar Verheyen had geweigerd zich te onthouden
omdat hij boos was wegens de campagne die de socialisten na zijn beruchte antisocialisti-
sche tussenkomst in het parlement gevoerd hadden. Voor de redactie bewees dit opnieuw
dat de PW geleid werd door mensen die “vergaan van heerszucht en alleenheerschappij”. In
de tweede ronde riepen zowel de PW als de K&P hun achterban op om voor de socialisten
te stemmen. Er was dus toch nog enige antiklerikale solidariteit mogelijk. Dit keer haalde
de klerikale lijst slechts een nipte overwinning.50

Begin 1903 raakte het ziekenfonds van Help U Zelve nog meer in de interne strijd betrok-
ken. Vooreerst werd Louis Franck tot voorzitter van de 20ste afdeling verkozen, waardoor
hij lid van het algemeen bestuur zou worden. Net zoals bij Verheyen werd zijn verkiezing
niet erkend. Bovendien publiceerde het weekblad van de groep-Verheyen diverse kritische
artikels over de mutualiteit. Daarin stond te lezen dat de maatschappij stuurloos was: de
inkomsten bleken onvoldoende, het aantal ereleden verminderde, de deftige bestuursleden
trokken eruit, strijders van het eerste uur als Verheyen en Franck werden geweerd. Had het
ziekenfonds destijds, met Verheyen als secretaris, gemiddeld meer dan 2.000 frank over-
schot per jaar geboekt, dan hield men van de laatste zeven jaar samen minder dan 1.000
frank over, ondanks duizenden frank toelagen. Men verweet de kopstukken dat ze zich dik
lieten betalen met het geld van de leden, zoals de ziekenbezoeker [Jef Van Doninck] die
850 frank per jaar kreeg. Dat was ruim 1 frank per visite en dus meer dan de dokters! De
mutualiteit reageerde met de publicatie van een tweede nummer van het gelegenheidsblad
Onze Mutualiteit en verontwaardigde moties. Ze sommeerde uitgever Verrept bekend te
maken wie die laster geschreven had, zodat men de dader uit het ziekenfonds kon gooi-
en.51

In dezelfde periode stelden 21 bestuursleden van de mutualiteit, onder wie 17 afdelings-
voorzitters, aan het algemeen bestuur voor de toelage aan de Politieke Werking af te schaf-
fen. De PW wou immers geen rekenschap geven over zijn centen, gebruikte zijn geld niet
ten bate van Help U Zelve, maar om sommige medeleden te bekladden, kritiek op het zie-
kenfonds uit te brengen en de tekorten van zijn gewezen voorzitters te dekken, luidden de
klachten. Die subsidie (5 centiem per lid per maand), die ongeveer overeenkwam met de
jaarlijkse toelage van de coöperatie aan het ziekenfonds, kon men beter gebruiken voor het
verlengen van de maximale ziektevergoeding van drie tot vier maanden.52
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De groep-Verheyen repliceerde dat Brandt c.s., die lange tijd deel uitmaakten van de leiding
van de PW, het financiële beleid steeds goedgekeurd hadden, dat ze hun verkiezing tot
provincie- en gemeenteraadslid aan de PW dankten en dat het ziekenfonds vanwege de
coöperatie veel meer steun verdiende. Op zijn kapitaalsinbreng van 25.000 frank kreeg het
immers slechts 4 procent intrest, terwijl de bakkerij aan de 700 aandeelhouders – van wie
velen geen lid van Help U Zelve waren – 110 procent uitbetaalde. Nochtans was de bakkerij
net opgericht om het ziekenfonds en de PW te steunen.53

Hoewel het algemeen bestuur van het ziekenfonds destijds de 5 centiem ingevoerd had,
liet het de beslissing over de afschaffing ervan liever over aan de leden. Daarom besloot het
een referendum over deze kwestie te houden. Het bestuur – slechts 21 van de 52 bestuurs-
leden waren aanwezig, beweerde de groep-Verheyen – besliste verder dat men de auteur(s)
van de gewraakte artikels in Help U Zelve aan de deur zou zetten. Als de schrijver niet
bekend was, zou men de uitgever verantwoordelijk stellen. Daarop kreeg Verrept een aan-
getekend ultimatum in de bus. De groep-Verheyen antwoordde dat 23 medewerkers van
het blad collectief de verantwoordelijkheid voor de geviseerde artikels namen én zouden
doorgaan op de ingeslagen weg. Hun blad daagde de “inquisitie” uit om ze alle 23 buiten
te gooien.54

Op zondag 15 maart had de jaarlijkse algemene vergadering van het ziekenfonds plaats.
Voorzitter Sneyers had het over de grote vooruitgang van het afgelopen jaar. Vier bestuurs-
leden met tien jaar dienst, onder wie een zoon van Verheyen, hadden een decoratie ver-
diend. De leden kregen te horen dat het vorige werkjaar met een bescheiden overschot
(314 frank) geëindigd was, dat de reserves nog 26.500 frank bedroegen en dat er al 4.000
frank in de pensioenkas zat. Tussen de twee delen van het jaarverslag konden ze genieten
van Tamboer Janssens, een toneelstuk met zang in twee bedrijven. Dat stond op de agenda
“ten einde nog meer de banden der broederlijkheid te snoeren”. In het verslag van De
Nieuwe Gazet viel over de interne ruzies niets te lezen.55

Het rondsturen van de oproepingsbrieven voor het referendum vertrouwde Help U Zelve
toe aan een commissie met vertegenwoordigers van beide groepen. Desondanks rees er dis-
cussie over de vraag of alle uitnodigingen wel verzonden waren en wat er met de onbestel-
bare brieven gebeurd was. Op paaszondag 12 april brachten iets meer dan 2.000 van de
3.600 leden hun stem uit. Een kleine meerderheid (1.091) koos voor de afschaffing van de
5 centiem, een grote minderheid (947) koos de zijde van de Politieke Werking. “Die avond
werden de straten der stad doorkruist met muziek”, noteerde de groep-Verheyen bitter,
“braspartijen hadden plaats in verschillende lokalen, met één woord: het was feest over de
roemrijke zegepraal, nu toch zouden zij verlost zijn van hun nachtmerrie”.

Daarmee was de Politieke Werking zijn belangrijkste bron van inkomsten kwijt, met terug-
werkende kracht, want ook de bijdragen van het eerste kwartaal werden nooit meer door-
gestort. Een bestuurslid dat op de uitbetaling ervan aandrong, kreeg een rammeling en
moest door een dokter verzorgd worden. Als gevolg van die maatregel mocht de groep-
Verheyen zelf opdraaien voor de 500 frank die de campagne van de goedemannenraad
gekost had. Het ziekenfonds gebruikte de 5 centiem om de langdurig zieken vanaf 1 juli
vier in plaats van drie maanden steun per jaar te gunnen.56
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De groep-Arents bevestigde zijn machtspositie door de liberale pers eind april uit te nodi-
gen voor een bezoek aan de coöperatie. De journalisten noteerden dat de vooruitgang van
de bakkerij, ondanks alle kwade geruchten en tegenspoed, “waarlijk verbazend” was en de
uitslagen “schitterend en verheugend”. De 15.000 klanten genoten van “belangrijke voor-
delen”, de 800 aandeelhouders hadden het afgelopen semester 6 frank interest per aandeel
van 10 frank ontvangen en de 86 personeelsleden werden beter betaald dan bij de concur-
rentie. Kortom, het was duidelijk “hoe schitterend aldaar de toestand is”.57

Het Liberaal Werkersverbond

Nog de avond van het referendum besloten de verliezers een circulaire rond te sturen om
de leden van Help U Zelve te vragen de “vrije politiek” te blijven steunen. De volgende don-
derdag, 16 april 1903, belegden ze een algemene vergadering van de Politieke Werking in de
Conscience (Lange Kievitstraat). De aanwezigen stelden in een motie vast dat de PW door
het afschaffen van de steun niet langer deel uitmaakte van Help U Zelve en dat een reorga-
nisatie van de liberale arbeiders op zelfstandige basis wenselijk was. De uitvoering van het
politieke luik lieten de leden over aan de “bevoegde besturen”. Een commissie moest zich
buigen over de middelen om de “stoffelijke en economische belangen” van de liberale
arbeiders te behartigen. Vermoedelijk dacht men toen al aan de oprichting van een nieuw
ziekenfonds en een eigen bakkerij. Het bureel kreeg opdracht een campagne op gang te
brengen om te protesteren tegen het besluit van het ziekenfonds dat aan de neutrale land-
dag van Vlaamse mutualiteiten in Tienen wilde deelnemen, maar niet aan het congres van
de Liberale Werkliedenpartij in Binche. Men plande ook een campagne tegen de verplichte
aankoop van 5 frank tombolaloten.58

Om de breuk met Help U Zelve te onderstrepen kreeg het weekblad Help U Zelve vanaf zon-
dag 19 april 1903 een nieuwe naam, De Dageraad. Zolang de crisis in Help U Zelve aan-
sleepte, waren we gedoemd tot werkloosheid, maar de nacht is verdwenen en de dageraad
is aan de kim verschenen, schreef de redactie. We willen niet langer twisten, maar voor ons
doel werken, d.i. de verdediging van de liberale, democratische principes en het behartigen
van de belangen van de liberale werkende klasse. Het blad kreeg “Liberaal democratisch
weekblad” als ondertitel en noemde zich het orgaan van het Liberaal Werkersverbond van het
Arrondissement Antwerpen en de Belgische Liberale Werkliedenpartij. Verrept kreeg de leiding.
De prijs bleef ongewijzigd (2 centiem per nummer, 2 frank voor een jaarabonnement). Het
blad startte meteen een inzamelactie om het verlies van de 5 centiem op te vangen. Op de
eerste lijst prijkten 94 namen voor een bedrag van 774 frank. Verheyen stond op kop met
200 frank, Franck stortte 12 frank.59

Op dinsdag 21 april kwam het algemeen bestuur van de Politieke Werking samen in het
lokaal Albert Grisar (Nationalestraat). Dat café werd uitgebaat door een vertrouweling van
Verheyen en was de zetel van de 3de afdeling van Help U Zelve. De aanwezigen besloten
officieel te breken met Help U Zelve en verder te werken als Liberaal Werkersverbond van het
Arrondissement Antwerpen (verder LWV). Ze wilden hun nieuwe organisatie op syndicale
basis inrichten. Ze dachten aan vijftien afdelingen, waarvan veertien vakbonden (corres-
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ponderend met de vakgroepen van de werk- en nijverheidsraad) en een vijftiende afdeling
voor de bedienden. Het lidmaatschap zou (minstens) 1 frank kosten. Een commissie kreeg
opdracht het reglement te herwerken. Men ontbond het hoofdbestuur en de wijkcomités
van de PW, maar behield het bureel, met Louis Franck als voorzitter en Frans Verrept als
secretaris, tot de reorganisatie rond zou zijn.60

Het ziekenfonds reageerde de volgende zondag. Het bestuur schrapte de 23 leden van de
groep-Verheyen die zich als auteurs van de gewraakte artikels in het weekblad Help U Zelve
gemeld hadden, onder wie volksvertegenwoordiger Verheyen, gemeente- en provincieraads-
lid Louis Franck, provincieraadslid Jozef Beenaerdts en de afdelingsvoorzitters Edmond
Verheyen en August Hens.a De Dageraad schreef dat de beslissing genomen was door vijf
beheerders en evenveel bedienden van de coöperatie plus bestuursleden die van de coöpe-
ratie afhankelijk waren. Maar volgens de Helpuzelvers hadden ook de vrienden van
Verheyen voor de uitsluiting van hun groep gestemd, zodat ze vrij zouden zijn om een
concurrerende maatschappij op te richten. Toch ging Verheyen die avond niet met lege
handen naar huis. In de tombola, waarvan de loting net na de bestuursvergadering plaats
had, won hij twee prachtige schouwgarnituren. De uitsluiting van de 23 lokte reacties uit
in enkele afdelingen. Sommige leden weigerden nog hun bijdrage te betalen. De volgende
weken was er ook geregeld sprake van het ontslag van Louis Franck, die in dienst was van
de coöperatie. Wanneer en hoe hij het Liberaal Volkshuis verliet, is niet bekend. Begin juli
publiceerde de coöperatie in elk geval een advertentie om een nieuwe uitbater te zoeken.61

De groep-Verheyen bleef niet bij de pakken zitten. Hij besloot een nieuw ziekenfonds én
een nieuwe bakkerij op te richten, want dat vond men onmisbaar om “de wezenlijke stof-
felijke belangen van de werkman” te behartigen. Het startkapitaal van de Liberale
Ziekenbeurs wilde men verzamelen met een tombola, voor de oprichting van de Liberale
Bakkerij bracht men intekenlijsten in omloop. Een motie van tachtig personeelsleden van
de bakkerij van Help U Zelve die de oprichting van een concurrentiële bakkerij afkeurde,
maakte uiteraard weinig indruk.62

Op maandag 8 juni had de eerste algemene vergadering van het LWV plaats. De 250 leden
keurden de statuten goed en gaven het bureel en de commissie volmacht om de organisatie
uit te bouwen en de propaganda voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen te voeren.
De vergadering ging uiteen onder het geestdriftig zingen van het Geuzenlied.63

Volgens de goedgekeurde statuten wilde het LWV dan toch niet exclusief op vijftien profes-
sionele groepen steunen, maar zou het bestaan uit een mengeling van wijkafdelingen, vak-
bonden, liberale maatschappijen en dito arbeidersgroepen uit het hele arrondissement
Antwerpen. De wijkafdelingen waren van rechtswege aangesloten, de andere groepen
moesten hun toetreding vragen en aan enkele voorwaarden voldoen, zoals lidmaatschap
van de Liberale Werkliedenpartij en betaling van een jaarlijkse bijdrage. Wel was het de
bedoeling het ledenbestand bij te houden volgens het beroep van de leden. Zo zou men
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a De 23 geroyeerden waren Jozef Beenaerdts, Karel Coeleis, Hubert Delvaen, Louis Franck, August Hens, G.
Jacobs, Jos. Langohr, Jan Lauwers, Willem Lesneuck, L. Logman, Ad. Mallems, Jan Raicich, Jan Renes, J. F.
Suykerbuyck, Jos Suykerbuyck, Jos. Van Bulck, Jaak Van Kerkhoven, Jan Van Thillo, Edmond Verheyen, Jaak
Verheyen, Frans Verrept, Jan Vervenne en Frans Voets.



hen toch kunnen verdelen over vijftien afdelingen, de veertien van de werk- en nijverheids-
raad en een vijftiende met de overige stielen.

• De leden vormden per wijk een wijkafdeling en moesten een onderkomiteit kiezen, dat
belast was met het beheer van de ledenlijst, het nazicht van de kiezerslijsten en het voeren
van de plaatselijke propaganda.

• Het middenkomiteit bestond uit de voorzitters plus drie afgevaardigden van elke wijkaf-
deling alsook drie vertegenwoordigers van elke aangesloten vakbond of vereniging. Het
stond in voor de algemene propaganda en kieswerking. De mandaten moesten om de twee
jaar vernieuwd worden.

• Het middenkomiteit moest elk jaar een bureel
van tien man samenstellen. Men kon hoogstens
drie jaar na elkaar voorzitter blijven. 

Als programma nam het LWV het programma
van de Liberale Werkliedenpartij over, waarin de
strijd tegen het klerikalisme en het collectivisme
nog steeds als eerste punt voorkwam. Het wilde
zijn propagandafonds spijzen met de bijdragen
van de leden (minimum 1 frank per jaar), de
bijdragen van de aangesloten groepen (25 cen-
tiem per lid per jaar) en giften van leden en
politieke vrienden. Het Verbond vestigde zich
voorlopig in de Albert Grisar.64

Eind juni, begin juli probeerde het LWV zijn
wijkafdelingen uit te bouwen. Die vergaderingen
werden “in ’t algemeen tamelijk wel bijge-
woond”. Toen het middenkomiteit op dinsdag 7
juli voor het eerst samenkwam, telde het afge-
vaardigden van acht wijkafdelingen (zes stedelij-
ke plus Berchem en Borgerhout) en één vak-
bond (de Liberale Schilderskring). Jaak Verheyen
werd tot voorzitter verkozen, Louis Franck en
Jos. Langohr tot ondervoorzitter. Frans Verrept
werd secretaris en Frans Wauters penningmees-
ter.a Met de verkiezing van Verheyen als voorzit-
ter (in plaats van Franck) wou het middenkomi-
teit protesteren tegen alle smaad die hun voor-
man aangedaan was.65
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Jaak Verheyen met al zijn onderscheidin-
gen, gefotografeerd door zijn kompaan
Antoon Van Horenbeeck. (Liberaal
Archief) 

a Over de samenstelling van het eerste bureel van het LWV vindt men uiteenlopende gegevens. De officiële
geschiedenis (De Werkersverbonder 1938) geeft negen namen. Het gaat om zes geroyeerden van Help U Zelve
(Louis Franck, Jos. Langohr, Willem Lesneuck, Jan Raicich, Jaak Verheyen en Frans Verrept) en drie andere
heren (Hendrik Houben, Antoon Van Horenbeeck en Frans Wauters).



Op zondag 19 juli opende de coöperatie Eigen Hulp zijn eerste café. Het had daarvoor in
de Pelikaanstraat de “schone gelegenheid” Gare de l’Est aangekocht en verbouwd tot een
café-restaurant-hotel met een biljart- en vergaderzaal op de benedenverdieping, zeventien
kamers en een vergaderzaal op de bovenverdiepingen. De nieuwe zaak heette De Kroon,
omdat hij de kroon boven alle bestaande lokalen zou spannen. Het is echter ook mogelijk
dat de onderneming genoemd werd naar de brouwerij van Oscar Van der Molen, gemeen-
teraadslid en voorzitter van De Nieuwe Gazet. Misschien was deze zelfs de belangrijkste
man achter de schermen. De opening werd gevierd met een banket. Verheyen mocht er de
historiek van de onderneming schetsen. Ook De Nieuwe Gazet bracht een enthousiast ver-
slag over het etentje, tot grote ergernis van de Onpartijdige Bond der Neringdoeners. Deze
middenstandsorganisatie nam het de liberale politici bijzonder kwalijk dat ze de
Antwerpse cafébazen beconcurreerden met een coöperatie en sprak dan ook van “liberale
neringmoorderij”. Hun verontwaardiging nam nog toe toen het gerucht de ronde deed dat
Eigen Hulp een tweede café zou openen op de Meir en nog meer plannen had in andere
wijken van de stad.66

Op 21 juli werd Verheyen in De Kroon gevierd, omdat hij die morgen in Brussel de medaille
eerste klas van de onderlinge bijstand ontvangen had. De verschillende sprekers waren het
erover eens dat dit toch wel een kaakslag voor zijn vijanden betekende. Verheyen was zo
fier op die onderscheiding dat hij haar ook in de Kamer droeg.67

De Kroon stond open voor alle liberale kringen. Het LWV was een van de eerste om er zijn
zetel te vestigen. Vele volgden.68 Louis Franck nam de uitbating een jaar later over, maar
bleef er niet zo lang. Medio 1908 baatte hij In de Biekorf uit, gelegen in de
Kasteelpleinstraat. Hij verkocht toen ook verzekeringen.69

De Kies- en Propagandawerking verruimt

De ruzie bij de Antwerpse liberale arbeidersgroepen moest onvermijdelijk ook politieke
gevolgen hebben. Twee provincieraadsleden, Louis Franck (tevens gemeenteraadslid) en
Jozef Beenaerdts, steunden volksvertegenwoordiger Jaak Verheyen in de Politieke Werking en
volgden hem naar het Liberaal Werkersverbond. Ook gemeenteraadslid Piet Soetermans koos
hun kamp, al mengde hij zich nooit in de polemieken. Vier mandatarissen waren actief bij
de nieuwe Kies- en Propagandawerking van Help U Zelve, namelijk de provincieraadsleden
Jaak Arents en August Brandt (tevens gemeenteraadslid) alsook de gemeenteraadsleden
Frans en Jos. Colbert.

Begin 1903 hadden de Verenigde Liberalen afgesproken dat ze alleen de Politieke Werking van
de groep-Verheyen als vertegenwoordiger van de liberale arbeiders konden erkennen, maar
die beslissing gold niet voor het Liberaal Werkersverbond, terwijl ook de K&P op dat statuut
aandrong. De kopstukken van de liberale partij hoopten stilletjes dat de storm nog zou
gaan liggen. Op de algemene vergadering van de Liberale Vlaamse Bond eind april minimali-
seerde voorzitter Max Rooses de onenigheid. Volgens hem waren beide groepen “bezield
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met dezelfde liberale gedachten” en was hun geschil “geheel van stoffelijke aard”. Over de
vraag van de K&P wilde de LVB zich pas later uitspreken.70

Een maand later kreeg Augusteyns het bezoek van een delegatie van de Kies- en
Propagandawerking. Jaak Arents, Jan Mommaerts en August Brandt vertelden hem dat hun
middenkomiteit, bestaande uit een zeventig man, beslist had de gelederen aan te vullen
met enkele actieve liberale intellectuelen die bij geen van de twee fracties wrevel zouden
opwekken, zodat ze een overeenkomst tussen de twee groepen zouden kunnen voorberei-
den. Ook de artsen van Help U Zelve wilden aan die verruimingsoperatie meewerken. Het
trio verzocht Augusteyns hen te adviseren en stappen te ondernemen bij mogelijke kandi-
daten, leden van de LVB, zoals de advocaten Constant Stoffels en Karel Weyler. Augusteyns
zag dat best zitten. Dat is een nieuwe weg die Verheyen en Franck nooit hebben willen
inslaan en zo vallen hevige conflicten minder te vrezen, schreef hij aan Rooses. Hij vroeg
hem meteen om raad: was het niet gevaarlijk de groep-Brandt op die manier te versterken?
Augusteyns had alvast de toezegging gekregen dat Het Werkersbelang minder scherp zou
schrijven en de persoonlijke aanvallen op Verheyen c.s. achterwege zou laten.71

Het antwoord van Rooses is niet bekend, maar
de K&P en Augusteyns lieten er geen gras over
groeien. Op maandag 15 juni koos het midden-
komiteit van de K&P een nieuw bestuur van
twaalf man. Karel Weyler werd voorzitter,
Constant Stoffels en Leo Augusteyns werden
bestuurslid evenals twee artsen van Help U Zelve,
Arthur Beckers en Victor Lescrinier. Maar ook de
“oude garde” bleef op post: Jaak Arents werd
ondervoorzitter, Louis Stroum secretaris, August
Brandt verslaggever en Jos. Colbert bestuurslid.
Augusteyns herinnerde in een “prachtige rede-
voering” aan de stichting van Help U Zelve door
zijn vader en wees op de noodzaak een einde te
maken aan de tweedracht.72

De jonge advocaat Karel Weyler (32), zoon van
een liberaal stadsonderwijzer, bestuurslid van de
Liberale Vlaamse Bond en broeder van de loge
Marnix, was eind 1902 uitgebreid in het nieuws
gekomen. Samen met een collega-officier van de
Antwerpse burgerwacht werd hij toen gestraft
omdat hij een Franstalig bevel genegeerd had.
De LVB reageerde met een fel protest, een meeting en een verzoekschrift aan de minister
van Binnenlandse Zaken. De actie leverde een ministeriële omzendbrief op die bepaalde
dat de burgerwacht vanaf begin 1904 de taalwet integraal moest toepassen. De groep-
Verheyen omschreef Weyler als “een ambitieus advocaatje”.73
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De jonge Vlaamsgezinde advocaat Karel
Weyler werd op 23 augustus 1903 voorzit-
ter van de verruimde Kies- en
Propagandawerking van Help U Zelve. (Het
Werkersbelang 29 september 1906)



Op vraag van Leo Augusteyns bespraken de kopstukken van de Verenigde Liberalen drie
dagen later de onenigheid bij de liberale arbeiders. Ze beslisten de twee twistende fracties
voor te stellen dat deze hun materiële geschillen aan een scheidsgerecht van de partij zou-
den onderwerpen. Ze lieten dit niet rechtstreeks weten, maar spraken af dat Rooses
Augusteyns met die boodschap zou gelasten. Blijkbaar deed Rooses dat niet of niet duide-
lijk genoeg. In elk geval legde Augusteyns het voorstel alleen aan Help U Zelve voor en niet
aan Verheyen. Overigens vond hij het een slecht idee de onderhandelingen met Help U
Zelve via hem te voeren. “Als zij gaan ondervinden dat de voorzitters zich niet gewaardigen
rechtstreeks op hun brieven te antwoorden en liever met tussenpersonen of mondeling
onderhandelen, zullen zij – en terecht – zich kunnen gekrenkt gevoelen en bovendien het
vertrouwen verliezen dat ik bij hen heb”.

Op 15 juli antwoordde Help U Zelve aan Delvaux dat ze akkoord gingen met een scheidsge-
recht indien er binnen de acht dagen een beslissing viel. Omdat Verheyen niet reageerde,
sprak Delvaux hem aan in de Kamer. Zijn collega bleek van niets te weten, niemand van
zijn groep wist trouwens van een voorstel. Daarop schreef Delvaux een boze brief naar
Augusteyns om uitleg te vragen. Leo repliceerde dat hij Delvaux’ ongenoegen niet begreep
en drong aan op een officieel antwoord aan Help U Zelve. Delvaux reageerde niet.
Aangezien Help U Zelve geen uitsluitsel kreeg, besliste het algemeen bestuur op 25 juli het
scheidsgerecht af te wijzen en de diverse betwistingen aan het gerecht voor te leggen.
Delvaux stak de schuld voor het mislukken van het scheidsgerecht op Augusteyns. Diens
houding verwonderde hem niet, meldde hij aan Rooses, want hij had intussen vernomen
dat de LVB-secretaris helemaal in het kamp van Arents stond.74

Op aandringen van Rooses ging Augusteyns nog eens bij Help U Zelve voor het scheidsge-
recht pleiten, maar het was te laat. Men had de eerste zaak al in handen van een advocaat
gegeven. In zijn verslag aan Rooses schoof Augusteyns de zwarte piet terug naar Delvaux.
Deze had immers weinig moeite gedaan om het misverstand met Verheyen op te helderen
en nagelaten om Help U Zelve een behoorlijk antwoord te bezorgen. In een brief aan Help
U Zelve legden de Verenigde Liberalen de schuld wel bij Augusteyns. Leo was daarover
behoorlijk ontstemd. Omdat hij niet kon geloven dat de LVB achter deze brief stond, vroeg
hij Rooses dit schrijven aan het bestuur voor te leggen. Intussen zou de leiding van Help U
Zelve haar wijkcomités raadplegen. Augusteyns geloofde niet “dat het zo gemakkelijk zal
gaan de 3.000 werklieden van Help U Zelve onder politiek opzicht weg te cijferen”. Het
bestuur van Help U Zelve voelde inderdaad niets meer voor een compromis en besloot bij
de voorzitters van de liberale korpsen aan te dringen opdat ze het Werkersverbond van
Verheyen niet zouden erkennen.75

Medio augustus hoorde Augusteyns dat Delvaux in de Association Libérale verteld had dat de
LVB-secretaris niet correct gehandeld had. Die kwade trouw begint me te vervelen, liet Leo
aan Rooses weten en hij kondigde aan dat hij zijn versie van de feiten in Het Werkersbelang
zou publiceren. Hij schreef alvast een brief naar de Association. Frédéric Delvaux van zijn
kant nam het niet dat de secretaris van de LVB dergelijk proza naar de Association stuurde
en meldde Rooses dat hij aan zijn bestuur zou voorstellen “de rompre avec ce monsieur”.
Terwijl Rooses zijn secretaris tot kalmte aanmaande en opriep de zaak als afgedaan te
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beschouwen, probeerde hij tegelijk Augusteyns’ brief aan de Association af te zwakken en
Delvaux ervan te overtuigen dat een verklaring van de Association zou volstaan. Of de twee
naar Rooses’ raad luisterden, is niet bekend.76

Augusteyns stuurde ook nog een boze brief naar Rooses om te signaleren dat Verheyen een
pamflet tegen Help U Zelve verspreid had onder de liberale werklieden van Vilvoorde toen
deze met 700 man per trein naar Antwerpen vertrokken om een bezoek aan Help U Zelve te
brengen. Daaruit kon Rooses leren “dat, zo de heer Verheyen alhier, om in de gunst te
staan van de voorzitters, het ‘Peeken voorzichtig’ uithangt, hij buiten onze stad een rol
speelt die alle vrienden die hem nog boven water houden, moeten schandvlekken, zo ze
onpartijdig oordelen”. Desondanks was het bezoek van Vilvoorde een succes geworden,
verzekerde Augusteyns. “Dat geeft u ook een gedacht van de waarde die gij moet hechten
aan de titel van voorzitter van de Belgische Liberale Werkliedenpartij waar hij [Verheyen] en
andere mensen zo gaarne mee schermen”. Verheyens pamflet – en dat schreef Augusteyns
niet – was een reactie op een voorval bij Help U Zelve dat van het bezoek van de Liberale
Werkmanskring uit Aalst gebruik gemaakt had om de groep-Verheyen zwart te maken.77

Op zondag 23 augustus stelde de Kies- en Propagandawerking Karel Weyler officieel aan als
voorzitter. Een stoet van ruim 1.500 man, met onder meer de nieuwe vlag van de
Metaalbewerkersbond, ging hem thuis in de Van Maerlantstraat afhalen om hem naar het
Liberaal Volkshuis te brengen, waar diverse sprekers hem huldigden. “Er was iemand nodig,
kalm en bezadigd, die ons in deze kritieke toestand leiden moest”, verklaarde secretaris
Louis Stroum. Leo Augusteyns riep op tot politieke strijd tegen “onze tegenstrevers, die wil-
len gebruik maken van onze onderlinge twisten”. LVB-voorzitter Max Rooses vroeg te stop-
pen met ruziën tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober: “De algemene belangen
gaan boven alle andere!” Het feest werd besloten met het zingen van het Geuzenlied.78

Bij die gelegenheid bracht Het Werkersbelang een feestnummer uit, waarin Leo Augusteyns
op vraag van de redactie, uitlegde waarom hij lid van de K&P geworden was. Uitgenodigd
door enkele leden, had hij geen ogenblik geaarzeld om zich ter beschikking te stellen,
schreef hij. Het was een plicht van “piëteit, kinderlijke liefde tegenover de nagedachtenis
van mijn duurbare vader”. Vader Augusteyns zou wellicht voor het behoud van de 5 cen-
tiem gestemd hebben, maar hij zou zich zeker bij de uitspraak van de meerderheid neerge-
legd hebben. Hij zou ook nooit een concurrerende organisatie opgericht hebben, zeker
niet op een ogenblik dat de coöperatie nog met grote aflossingen zat. Bovendien wou Leo
met zijn toetreding de K&P aanmoedigen die door het aantrekken van buitenstaanders
bewees dat hij geen “kliekjespolitiek” wilde voeren.

Jaak Verheyen voelde zich door dit artikel geviseerd en reageerde scherp in De Dageraad.
Hij meende dat hij vader Augusteyns beter kende want hij had twintig jaar met hem
samengewerkt. De stichter van Help U Zelve had de huidige vrienden van zijn zoon destijds
bestreden, had zijn laatste dagen door de ruzie vergald gezien en zou zeker Verheyens kant
gekozen hebben. De nieuwlichters wilden immers alle “oude pruiken” weg en daar was
vader Augusteyns ook bij. Zijn zoon had dus beter onze kant gekozen, opperde Verheyen.
Hij was meermaals ingelicht, een tijdig optreden ware nuttig geweest, maar nu was het kalf
verdronken.79
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Het liberale kartel van 1903

Omdat de liberalen in de parlementsverkiezingen van mei 1902 hun traditionele meerder-
heid in de stad Antwerpen verloren hadden, konden ze niet gerust zijn in de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1903. Weliswaar beschikten de antiklerikalen in
elk geval over de 15 zetels uit 1899 (12 liberalen en 3 socialisten), maar op zondag 18
oktober moesten de Antwerpenaars de andere helft van de gemeenteraad vernieuwen (16
zetels). Bovendien moesten ze de volgende zondag nieuwe bijgevoegde raadsleden aandui-
den (4 werkgevers en 4 werknemers).

Er is nog geen beslissing gevallen, zei Frédéric Delvaux eind april 1903 op de jaarvergade-
ring van de Association Libérale. Maar een bijeenkomst daarover wordt toch wel dringend,
want de verkiezingspropaganda moet stilaan weten waaraan zich te houden, schreef Leo
Augusteyns begin mei aan Max Rooses. Hij vermoedde dat Delvaux tegen het kartel was,
“het roekeloze spel van de vorige jaren” wou herbeginnen en daarom de zaak liet aansle-
pen. Nochtans achtte de LVB-secretaris het kartel noodzakelijk om de klerikalen uit het
stadhuis te houden en de regering tot een hervorming van het verkiezingsstelsel te dwin-
gen. Eind mei ging er dan toch een vergadering van de drie korpsen door, maar daar viel
nog geen beslissing. De voorstanders van het kartel werden stilaan ongedurig en
Augusteyns vroeg Rooses zijn invloed aan te wenden opdat men niet langer zou talmen.80

Begin juni spraken de Verenigde Liberalen zich dan toch uit voor het sluiten van een antikle-
rikaal kartel, naar het succesvolle voorbeeld van 1899, op basis van een programma met
algemeen enkelvoudig stemrecht en evenredige vertegenwoordiging. Bij een poll bleek dat
ook de socialistische achterban voor zo’n kartel gewonnen was, maar de partijleiding voel-
de daar weinig voor. Op 14 juli stelde haar delegatie eisen waarover niet te praten viel en
die voor de liberalen onbespreekbaar waren: vier kandidaten op de algemene lijst, één man
op de bijgevoegde lijst en één mandaat in het schepencollege. De delegaties waren snel uit-
gepraat.

Zonder kartel was het voor de liberalen des te belangrijker dat ze eensgezind naar de stem-
bus trokken. De Nieuwe Gazet formuleerde het zo: “De weigering der socialisten om mee
het stadhuis te helpen verdedigen tegen de bestorming der… pauselijke zoeaven zal, zon-
der de minste twijfel, alle geschillen doen verdwijnen die de liberalen nog verdelen kon-
den”. Dat was niet eenvoudig. Onmiddellijk circuleerden geruchten als zouden de socialis-
ten met Help U Zelve onderhandelen. Frédéric Delvaux liet via via informeren wat Help U
Zelve van plan was. K&P-voorzitter Karel Weyler stelde hem gerust: er was geen sprake van
een overeenkomst of een kartel met de socialisten.81

Begin augustus stelden de progressisten van het VDV voor een kartellijst te vormen met de
verschillende liberale fracties. De onderhandelingen leidden tot een akkoord dat geen
afbreuk deed aan de voorrechten van de drie traditionele kringen en zich niet uitsprak over
de ruzie in de arbeidersvleugel. Volgens deze overeenkomst zouden de drie korpsen
(Association, LVB en VDV) elk één vertegenwoordiger van de drie nieuwe groepen (De
Eendracht, Help U Zelve en het Liberaal Werkersverbond) bij hun eigen kandidaten opnemen.
Help U Zelve kon daarmee akkoord gaan op voorwaarde dat de Verenigde Liberalen zich
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vóór de volgende provincieraadsverkiezingen over de erkenning van de K&P zouden uit-
spreken. Het LWV drong niet aan op zo’n uitspraak.82

Op donderdag 17 september keurden zowel de K&P als het LWV het akkoord met de
Verenigde Liberalen formeel goed. In het middenbestuur van de K&P stemden 164 leden
voor en 14 tegen het akkoord (bij 6 onthoudingen). De klerikale pers, die op een kartel
van Help U Zelve en de socialisten gehoopt had, was bijzonder ontgoocheld, meldde De
Nieuwe Gazet: “Het Handelsblad sakkert, de Escaut raaskalt, de Métropole biskeerta, het Frutje
spuwt een hele kar venijn uit”.83

Toen K&P-voorzitter Weyler zijn kandidatuur introk, werd uittredend gemeenteraadslid
Frans Colbert bij acclamatie tot kandidaat uitgeroepen. Hij was een verstandig stielman die
in de gemeenteraad niet meer praatte dan nodig was en des te meer werk in de commissies
verrichtte, verzekerde De Nieuwe Gazet. De groep-Verheyen omschreef hem samen met zijn
naamgenoot Frans ooit als “de twee talentvolle, kranige zwijgers uit Antwerpens gemeente-
raad”.84

Het LWV had de samenstelling van de
hele lijst liever aan de Verenigde Liberalen
overgelaten, maar deze wilden dat het
LWV zelf een kandidaat aanduidde. De
keuze viel op Louis Strauss (58) en dat
was een complete verrassing. Strauss was
immers helemaal geen proleet, maar een
groothandelaar, eminent lid van de
Association Libérale, een briljant economist
met internationale ervaring én een over-
tuigde “manchesteriaan”, d.w.z. een man
die voluit het privé-initiatief verdedigde
en elke overheidstussenkomst in de eco-
nomische sector bekampte. Hij aanvaard-
de de kandidatuur op voorwaarde dat het
niet om een dwingend mandaat ging en
hij niet de “blinde ikzucht” van een
bepaalde groep of stand hoefde te verde-
digen. Aan de leden van het LWV beloof-
de hij zich in te zetten voor de vrijheid,
de waarheid, de rechtvaardigheid en een
betere verstandhouding, alsook te streven naar de afschaffing van allerlei voorrechten.
Verheyen verdedigde Strauss’ kandidatuur met het argument dat het LWV nood had aan
“een kandidaat van gehalte, sympathiek aan al de klassen der bevolking”, dat Strauss een
vriend van de arbeiders was en als voorstander van de gelijkheid onder alle burgers voor de
afschaffing van de privileges van de rijken pleitte.85
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a Biskeert: naar het Franse “bisquer” (zich ergeren).

Louis Strauss. (M. Louis Strauss 1901)



Tijdens de kiescampagne zette Leo Augusteyns zich andermaal in voor de Liberale Vlaamse
Bond. Hij belegde een meeting en zorgde voor sprekers, kocht een paard en vermoedelijk
ook een koe ten behoeve van de propaganda – alleen wist hij niet meteen wie met die die-
ren op stap zou gaan – en organiseerde de inzameling van de uitslagen. Leo sprak ook op
een ledenvergadering en een meeting van de K&P. Als de klerikalen zouden winnen, zou-
den ze de belastingen verminderen, waarschuwde hij de kiezers in het Brouwershuis
(Diepestraat). Dat zou nefast zijn voor de openbare diensten en de broodwinning van
zoveel ambtenaren of ten koste gaan van het stedelijk onderwijs, dat voor de arbeiders
essentieel was om hun situatie te verbeteren en de vrijheid van denken te behouden.86

Op zondag 18 oktober brachten de Antwerpenaars 60.000 geldige stemmen uit. De libera-
len (28.100) behaalden een nipte overwinning op de klerikalen (27.600). Omdat niemand
de meerderheid van de stemmen had, werden de zetels evenredig verdeeld: beide partijen
kregen er acht. Op basis van zijn voorkeurstemmen werd Louis Strauss (LWV) verkozen en
Jos. Colbert (K&P) niet. Vooral de spectaculaire achteruitgang van de socialisten viel op.
Met hun 3.400 stemmen behaalden ze geen enkele zetel.87 Op donderdagavond bracht een
400-tal leden van het Werkersverbond met de harmonie De Geuzenbloem een serenade aan
het huis van Strauss op de Leopoldslei. De stoet ging niet langs bij Jan Van Rijswijck om de
nachtrust van de zieke burgemeester niet te storen.88

Een week later, op zondag 25 oktober, moesten de werkgevers en werknemers elk vier bij-
gevoegde raadsleden verkiezen. Daarover was in het liberale akkoord niets afgesproken.
Omdat de twee uittredende mandatarissen tot Help U Zelve behoorden en Help U Zelve het
Liberaal Werkersverbond niet erkende, wilde de Volkstraat de vier kandidaten van de liberale
werklieden aanduiden. Het werden de diamantbewerkers Frans Colbert (uittredend raads-
lid) en Benoni Arents, kleermaker Michel Sneyers (voorzitter van de mutualiteit) en behan-
ger Victor Van Dooren. Het Werkersverbond stelde voor dat beide groepen elk twee kandida-
ten zouden leveren, maar duidde in afwachting van een akkoord met Help U Zelve ook vier
man aan. Augusteyns liet Rooses weten dat Help U Zelve niet van plan was in te binden,
Weyler meldde hem dat hij de K&P niet tot een compromis kon overtuigen. De Verenigde
Liberalen legden zich daarbij neer en deden dan maar een beroep op de politieke zelfver-
loochening van het LWV en zijn toewijding aan de liberale zaak om van deelname af te
zien. Dat gaf toe aan de druk.89

In De Nieuwe Gazet loofde redacteur Jaak Groesser, tevens progressistisch gemeenteraadslid,
het optreden van de liberale arbeiders in de gemeenteraad. Zij hadden bijgedragen tot
diverse sociale maatregelen: een hoger dagloon voor tal van ambtenaren en werklieden (de
Reinigingsdienst, de Onderhoudswerken en vooral de kraanmannen), een kortere arbeids-
duur, meer vakantie, een betere regeling van de diensten, de oprichting van de Werkbeurs en
Werklozenkas, de invoering van minimumlonen in de bestekken en het uitbetalen van
10.000 frank steun aan de stakende diamantarbeiders.90

Net zoals in 1895 werden de bijgevoegde zetels opnieuw mooi verdeeld: twee liberale en
twee klerikale werkgevers, twee liberale en twee klerikale werknemers. Zo behaalde Help U
Zelve, met de steun van het LWV, toch nog twee gekozenen, namelijk Frans Colbert en
Benoni Arents. Met 47 procent van de 6.500 stemmen waren de liberale arbeiders duidelijk
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de sterkste arbeidersgroep in de stad Antwerpen. Vergeleken met 1895 hadden ze 6 procent
winst geboekt, terwijl de socialisten slechts 4 procent vooruitgingen (19 %) en de klerika-
len 10 procent verloren (34 %). In de late namiddag trokken een paar honderd leden van
Help U Zelve met hun fanfare in stoet door de stad. Na een serenade aan de woning van de
burgemeester hielden ze een overwinningsmeeting in het Liberaal Volkshuis.91

De twee zondagen samen zorgden voor een status-quo op het stadhuis, tot opluchting van
de liberalen. Deze behielden een meerderheid van 24 op 39 zetels. De fractie van Help U
Zelve telde nu drie leden (Colbert en Arents plus Brandt uit 1899), het Liberaal
Werkersverbond evenveel (Strauss plus Franck en Soetermans uit 1899). De socialisten
moesten het stellen met hun drie gekozenen uit 1899. De klerikale oppositie behield haar
twaalf zetels. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1903 bleef het slechts een paar weken stil
op het politieke front. De K&P kondigde de oprichting van een permanent secretariaat aan
dat zich vooral met het nazicht van de verkiezingslijsten zou bezighouden. Het Liberaal
Werkersverbond stichtte een Studie- en Sprekerskring. LVB-secretaris Augusteyns was daar niet
over te spreken, omdat enkele liberalen net beslist hadden de August-Michielskring nieuw
leven in te blazen. Deze kring, waarvan hijzelf medevoorzitter was, wilde ten behoeve van
de partij liberale propagandisten vormen door de liberale principes te bestuderen en te
bespreken. Begin december liet hij aan Rooses weten dat Help U Zelve aandrong op een uit-
spraak inzake zijn exclusieve erkenning als politiek korps.92

De Verenigde Liberalen bespraken de ruzie in hun arbeidersvleugel op zaterdag 9 januari
1904. Ze besloten beide groepen, Help U Zelve en Werkersverbond, op gelijke voet te behan-
delen. De volgende dag besprak Help U Zelve dit besluit op een algemene vergadering in
het Liberaal Volkshuis. De leden beslisten met algemene stemmen – er was sprake van 1.500
man – dat Help U Zelve als grootste liberale formatie deze uitspraak niet kon aanvaarden
en zich van de Verenigde Liberalen afscheurde om een onafhankelijk politiek korps te vor-
men. Men zou bij de volgende verkiezingen een eigen lijst indienen of een kartel vormen
met om het even wie. Verder besloot de vergadering dat ze vier mandatarissen
(volksvertegenwoordiger Verheyen, provincieraadslid Beenaerdts, provincie- en gemeente-
raadslid Franck en gemeenteraadslid Soetermans) niet langer als haar vertegenwoordigers
erkende en hun ontslag zou eisen. Verheyen antwoordde dat hij eerst dacht dat het om een
grap ging. Hij vond dat hij zijn mandaat mocht behouden aangezien hij het van de
Politieke Werking gekregen had en niet van de Kies- en Propagandawerking.93

Het was wellicht een uiting van de nieuwe koers dat K&P-voorzitter Karel Weyler een week
later in de zaal Van Wesenbeke (Van Wesenbekestraat) deelnam aan een meeting over het
wetsvoorstel-Coremans ter vervlaamsing van het secundair onderwijs, belegd door het
Algemeen Nederlands Verbond en de Vlaamse Wacht. Hij voerde er het woord samen met zijn
klerikale confraters Jozef Van den Broeck en Adelfons Henderickx. Zo maakte hij duidelijk
dat hij gewonnen was voor een Vlaamsgezinde politiek over de partijgrenzen heen.94

Het Liberaal Werkersverbond was wel tevreden met de beslissing van de Verenigde Liberalen.
Een algemene vergadering in de Conscience (Kievitstraat) besliste dat haar gewraakte man-
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datarissen hun mandaat konden behouden. Het LWV, gevolgd door het Hoofdkomiteit der
Vakbonden, besloot meteen de mandatarissen van Help U Zelve niet meer te erkennen. Die
motie werd op affiches in de stad verspreid.95 Kort erop verloor het LWV een van zijn man-
datarissen. Provincieraadslid Jozef Beenaerdts pleegde zelfmoord met een jachtgeweer. Ook
Jaak Arents woonde de burgerlijke begrafenis bij.96

Eind januari laaide de strijd tussen Help U Zelve en het Werkersverbond weer hoog op. “De
ene banvloek volgt de andere op en de dagbladen worden overstroomd met dagorden”,
meldde directeur Flor Burton van De Nieuwe Gazet aan Max Rooses. De Vlaams-liberale
kranten weigerden dat proza nog op te nemen, maar hun Franstalige confraters (Le Matin
en Le Nouveau Précurseur) toonden niet dezelfde terughoudendheid, tot groot jolijt van de
klerikale pers. Burton vond dan ook dat de Verenigde Liberalen moesten ingrijpen. Frédéric
Delvaux, voorzitter van de Association, was vooral niet te spreken over de houding van Help
U Zelve. “Cela devient intolérable!!’’ schreef hij aan Max Rooses. Op een nieuwe bijeen-
komst beslisten de Verenigde Liberalen alleen het Liberaal Werkersverbond als vierde korps te
erkennen.97

Leo Augusteyns trad steeds duidelijker op voor de belangen van Help U Zelve. Eind januari
signaleerde hij aan Max Rooses dat het schepencollege een man tot kaaiagent eerste klas
benoemd had omdat hij een vurig aanhanger van Verheyen was. Toch bleef men looche-
nen dat het Werkersverbond steun van hogerhand kreeg. “En in Help U Zelve zou men moe-
ten kalm blijven intussen”, mopperde hij. Deze benoeming werd ook in een pamflet aan-
geklaagd. Het weekblad De Dageraad ontkende dat het Werkersverbond achter die zaak zat.
De redactie voegde eraan toe dat zij geen kritiek op het stadsbestuur wilde publiceren en
dat de Helpuzelvers zelf graag over het hoofd van andere kandidaten sprongen.98

In Het Werkersbelang van 21 februari vocht Leo Augusteyns de benoeming van een nieuwe
ontvanger van de havenrechten aan. Max Rooses tikte hem op de vingers. Hij vond het
ongepast dat de secretaris van de Liberale Vlaamse Bond zo’n scherpe kritiek uitbracht op
het stadsbestuur. Het was “dubbel gevaarlijk en afkeurenswaardig” dat die kritiek in het
orgaan van Help U Zelve verscheen, “van aard om in die kring de gemoederen nog erger op
te hitsen tegen de liberale partij dan zij het reeds zijn”. Rooses, die Augusteyns al eens
gewaarschuwd had naar aanleiding van diens bijdragen in Het Werkersbelang, stelde hem
nu voor de keuze: ofwel zag Leo af van dergelijke aanvallen op partijgenoten en mandata-
rissen, ofwel nam hij ontslag als secretaris. Rooses verkoos dat hij secretaris bleef, maar dan
moest hij op zijn woorden letten. Augusteyns bezorgde per kerende post zijn ontslag-
brief.99

Dezelfde dag kreeg Augusteyns te horen dat hij zich moest verantwoorden bij zijn werkge-
ver, het Bureel van Weldadigheid. Voor het bestuur verdedigde hij zich met het argument dat
hij weliswaar een beslissing van het schepencollege betwist had, maar niemand persoonlijk
aangevallen. Hij meende dat hij daartoe het recht had omdat ook gemeenteambtenaren
aan de politieke strijd mochten deelnemen. Volgens voorzitter Van Doosselaere was de
vraag niet of Augusteyns dat recht had, maar of een ambtenaar van een openbaar bestuur
dat van de stad afhing, openlijk het schepencollege in een blad mocht beledigen. Het
bestuur oordeelde dat zijn ambtenaren de goede relaties met het stadhuis niet in het
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gedrang mochten brengen “onder voorwendsel
van aan politiek te doen” en gaf Augusteyns een
berisping. Een kopie van het besluit werd aan
het stadhuis bezorgd.100

Voorzitter Van Doosselaere en secretaris Flor Van
der Ven van het Weldadigheidsbureel waren kop-
stukken van de LVB. Wellicht nam Augusteyns
daarom ook ontslag als lid van deze kring. Dat
was niet nodig, oordeelde Rooses maar hij
drong niet aan. Hij dankte zijn gewezen secreta-
ris voor de bewezen diensten en vroeg hem met-
een nog het jaarverslag van 1903 af te werken.
Augusteyns bezorgde het rapport en hield de
politiek voor bekeken.101

Op zondag 20 maart deelde Max Rooses
Augusteyns’ vertrek mee op de algemene verga-
dering van de LVB. Flor Van der Ven las er Leo’s
laatste jaarverslag voor. Diens afscheid kwam
nog eens in het volgende rapport ter sprake.
“Werkers van zijn gehalte, zo ordelijk en nauw-
keurig, zo verstandig en geestdriftig, zo volko-
men het geschreven en gesproken woord mees-
ter, worden in een kiesvereniging maar schaars
aangetroffen”, memoreerde zijn opvolger. “Wij
kunnen enkel het genomen besluit betreuren en ons troosten met de gedachte dat wij in
vriendschap van hem gescheiden zijn”.102

De Liberale Volkspartij

Op de jaarvergadering van Help U Zelve op zondag 10 april 1904 – erevoorzitter Van
Rijswijck was wegens ziekte verontschuldigd – maakte Karel Weyler, voorzitter van de Kies-
& Propagandawerking, bekend dat het bestuur, gesterkt door de verkiezingsuitslag van 25
oktober, een herschikking van het politieke landschap wenste. In de loop van de volgende
week zouden “alle afvalligen der liberale partij” een “vooruitstrevend-radicale partij”
oprichten, waar Help U Zelve zich bij zou aansluiten. Hij voorspelde “dat de leiders der
liberale partij zullen verplicht zijn met Help U Zelve af te rekenen en haar de plaats terug te
geven die zij bezat en nooit had moeten verliezen”. Louis Stroum bracht “te midden van
luidruchtige toejuichingen” hulde aan Leo Augusteyns en liet een motie van “hartelijke
genegenheid en solidariteit” aannemen.103

De nieuwe formatie kreeg de naam Liberale Volkspartij (verder LVP). Daarvoor werkte de
K&P samen met De Eendracht. Dit was de groep die zich in 1894 van het progressistische
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Max Rooses, conservator van het
Museum Plantin-Moretus, was een van de
meest invloedrijke leden van de Liberale
Vlaamse Bond. (AMVC-Letterenhuis)



VDV afgescheurd had, nota bene uit onvrede over de erkenning van Help U Zelve, en die
intussen een Radicale Volksbond gevormd had. Een jaar eerder had deze bond nog een bro-
chure verspreid om zich tegen de Verenigde Liberalen af te zetten. Daarin stond te lezen “dat
de onvruchtbaarheid en het verval der vrijzinnige kringen en maatschappijen te wijten zijn
aan de omstandigheid, aan de weifeling, ja aan het verloochenen der grondbeginselen der
plechtig en vrijwillig gedane beloften in de bekwame tijd der toepassingen”.104

De twee partners vormden een voorlopig comité met 21 leden. Help U Zelve werd vertegen-
woordigd door Benoni Arents, Jos. Colbert, Michel Sneyers, Louis Stroum, Victor Van
Dooren en Karel Weyler. Ook vier artsen werkten mee (Arthur Beckers, Rob. Justement,
Victor Lescrinier en A. Van de Velde). De kopstukken van De Eendracht waren Louis
Callewaert (ornamentbeeldhouwer) en Henri Mössly (bediende). De overige leden waren
Emile Caron (inlijster), J. Ceulemans (koopman), H. Colen (kunstschilder), Eugène
Kreglinger (koopman), G. V. Meer (eigenaar), Georges Poplimont (advocaat), Jan Teurlings
(notaris), Louis Van Beeck (pasteibakker) en Edouard Villegua (wisselagent).105

Tien dagen later verscheen op de Antwerpse muren een affiche, in het Nederlands en in het
Frans, die de oprichting van de Liberale Volkspartij alias Parti Libéral Démocratique aankon-
digde. “Onze bond is gesticht, niet om anderen in hun liberaal werk te storen of te bestrij-
den”, verklaarde dit manifest, “maar om een zelfstandig vooruitstrevend korps daar te stel-
len dat, vrij van alle vreemde inmenging, niet alleen met woorden, maar met daden strijden
zal voor de rechten der liberale democratie”. De LVP wou alle antiklerikale en democrati-
sche elementen verenigen met het programma van de Progressistische Partij als minimum.
Hij eiste dat de liberale partij afstand zou doen “van zekere tradities, van haar weifelende
houding tegenover de godsdiensten, van haar ‘non possumus’a tegenover de dreigende vra-
gen van stoffelijk belang” – lees: de sociale kwestie. De liberale partij moest een radicale
partij worden met een dubbele leuze in haar vaandel: antiklerikalisme en democratie.

De Nieuwe Gazet vond dat de verwijten aan het adres van de liberale partij onterecht waren.
De redactie begreep niet waarom gematigde en progressieve liberalen in Brussel en elders
probeerden weer samen te werken, terwijl ze in Antwerpen wilden scheiden na dertig jaar
voorbeeldige samenwerking. Samen hadden ze toch een “beredeneerde vooruitstrevende
en democratische politiek” gevoerd? Ook Max Rooses oordeelde dat de liberale partij niets
te verwijten viel.106

Op dinsdag 26 april keurde de eerste algemene vergadering van de LVP haar statuten goed.
Als programma koos men dat van de Progressistische Partij, zoals het goedgekeurd was op de
congressen van 1887, 1890 en 1894. Ook de twaalf punten van de Politieke Werking waren
daarop gebaseerd, al had men toen de “volledige gelijkstelling der beide landstalen” weg-
gelaten. Dat punt vroeg de goedkeuring van taalwetten die aan Vlamingen en Walen het
recht zouden waarborgen in eigen taal “bestuurd, geoordeeld, onderwezen en bevolen” te
worden. De eerste jaren bleef de LVP de twee talen in haar communicatie gebruiken. Er was
zelfs even sprake van de oprichting van een Vlaamse en een Franse afdeling. Vooral de
mannen van De Eendracht verkozen het Frans, al voelden ze zich snel het slachtoffer
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“d’ostracisme linguistique qu’on ne proclame pas en droit mais qu’on impose en fait”.

De statuten van de LVP bevatten diverse artikels die de interne werking zo democratisch
mogelijk wilden laten verlopen en de concentratie van macht binnen de partij wilden
voorkomen.

• De leden betaalden minimum 1 frank per jaar en mochten geen deel uitmaken van een
andere politieke kring die aan verkiezingen deelnam. Ze konden om “gewichtige redenen”
uitgesloten worden. Samen vormden ze de algemene vergadering. Het bestuur aanvaardde
nieuwe leden slechts op voorstel van een lid.

• De algemene vergadering duidde een bestuur van vijftien leden aan. Elk jaar moest één
derde herkozen worden; aftredende leden waren slechts na één jaar herkiesbaar. De man-
datarissen en hun plaatsvervangers alsook de afgevaardigden in de nationale raad van het
Progressistisch Verbond kregen in het bestuur een raadgevende stem. 

• Het bestuur moest minstens één keer per maand bijeenkomen en minstens vier keer per
jaar een algemene vergadering samenroepen, het liefst op een zondag. In de loop van de
maand maart zouden de leden elk jaar een verslag krijgen over de toestand van de partij,
de werkzaamheden en de financiële situatie.

• Het bestuur koos in zijn midden een bureel met acht leden: twee secretarissen, één archi-
varis, één penningmeester en vier raadsleden. Deze vier namen om beurten het voorzitter-
schap waar. De samenstelling van het eerste bureel is me niet bekend. Omdat het voorzit-
terschap steeds wisselde, werd partijsecretaris Henri Mössly de belangrijkste woordvoerder,
naast Karel Weyler, voorzitter van de K&P.

• Met Help U Zelve sprak de LVP af dat de K&P zich verder zou inlaten met de “economi-
sche verkiezingen”, d.i. de bijgevoegde gemeenteraadsleden, de werk- en nijverheidsraad en
de goedemannenraad.

• Bij elke verkiezing van parlement, provincie- en gemeenteraad moest het bestuur een
algemene vergadering samenroepen. Een poll zou de kandidaten aanduiden. Elke kandi-
daat moest het dwingende mandaat aanvaarden, d.w.z. hij moest beloven “in de loop van
zijn mandaat de hervormingen voor te stellen en te stemmen, in het programma van
onmiddellijke toepassing (kiesplatform) opgenomen”. Bij zijn aftreden verwachtte de partij
een verslag over zijn werk. Mandaten cumuleren kon niet.107

Het secretariaat van de LVP vond een onderkomen in het Café des Brasseurs
(Gemeentestraat). Het deelde de oprichting van de nieuwe partij officieel mee aan de
Verenigde Liberalen met de uitleg dat uit de naam bleek “dat wij ons de strijd tegen het kle-
rikalisme ten doel gesteld hebben en dat wij ons daarbij hoofdzakelijk op de democrati-
sche krachten steunen willen”. Omdat de nieuwe partij naar eendracht streefde en er ver-
kiezingen voor de senaat en provincieraad op komst waren, wilde ze graag de “inzichten”
van de Verenigde Liberalen kennen.108

De oprichting van een antiklerikale, democratische formatie was opmerkelijk aangezien er
al een politieke kring met die strekking binnen de liberale partij bestond, namelijk het pro-
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gressistische VDV. Deze groep leek dan ook het best geplaatst om toenadering tot de LVP te
zoeken. Medio mei meldde De Nieuwe Gazet opgelucht dat Help U Zelve en De Eendracht
toch geen afzonderlijke politieke groepering zouden vormen, maar zich onder de banier
van de progressisten zouden scharen. Dat bericht was echter voorbarig. De gesprekken leid-
den alleen tot een samenwerkingsakkoord voor de volgende verkiezingen. Een fusie was
niet mogelijk “om redens van tijd en omstandigheden”, stond jaren later in Het
Werkersbelang te lezen: het VDV had weliswaar een goed programma, maar zijn leiders ver-
dedigden het te zwak.109

Op zondag 29 mei 1904 vielen er in het arrondissement Antwerpen zes senaatszetels te
verdelen. De drie traditionele korpsen plaatsten elk één kandidaat op de lijst. Help U Zelve
mocht de vierde leveren. Daarvoor sprak men handelaar Eugène Kreglinger aan. Deze aan-
vaardde op voorwaarde dat de samenwerking tussen de LVP en de Verenigde Liberalen schrif-
telijk zou vastliggen. De liberalen wonnen onverwacht een derde zetel. Daardoor mocht
ook de kandidaat van de progressisten, notaris Eugène Van de Walle, naar Brussel. De niet-
verkozen Kreglinger kreeg het meest voorkeurstemmen, al was hij niet eens op de verkie-
zingsmeetings verschenen. In het kanton Antwerpen hadden de liberalen ruim 6.000 stem-
men meer dan de klerikalen.110

Bij de provincieraadsverkiezingen van zondag 5 juni 1904 vielen er in de drie Antwerpse
kantons 24 zetels te veroveren, één meer dan de vorige keer. De drie traditionele korpsen
wilden elk zes man leveren, voor de andere organisaties bleven er zes plaatsen over. Deze
verdeelde men niet tussen twee groepen (LWV en LVP) maar tussen drie (LWV, Help U
Zelve en De Eendracht). Op die manier bezorgde men de LVP vier plaatsen op de lijst, ter-
wijl het LWV er slechts twee kreeg. De keuze van Help U Zelve viel op Jaak Arents, uittre-
dend provincieraadslid en voorzitter van de bakkerij, en kleermaker Edward Van den
Wyngaert. August Brandt wenste geen nieuw mandaat meer. Wellicht had dat te maken met
een aanslepende staking in de diamantindustrie. De socialisten beschuldigden Brandt
ervan dat hij als “onderkruiper” aan het werk bleef. De kandidaten van De Eendracht waren
notaris Jan Teurlings en apotheker Emile Meunier, een militante wallingant.

Maar het Liberaal Werkersverbond eiste drie plaatsen, zoals ooit toegezegd was. Anders zou
het niet aan de verkiezingen deelnemen. Daarom stond de Association een van haar plaat-
sen af, wat dan weer irritatie wekte bij Help U Zelve. De poll van het Werkersverbond wees
fotograaf Antoon Van Horenbeeck, handelaar Alexander Rossel en rekenplichtige Hendrik
Houben aan. Louis Franck weigerde een nieuw mandaat; Frans Verrept was om persoonlij-
ke redenen niet geïnteresseerd.111

Net vóór de provincieraadsverkiezingen signaleerde De Nieuwe Gazet dat een “kereltje” pro-
beerde de leden van Help U Zelve ervan te overtuigen slechts voor één kandidaat te stem-
men, puur om zijn persoonlijke haat te koelen. De LVP distantieerde zich onmiddellijk
door per affiche de kopstem aan te bevelen. Maar alleen Jaak Arents, de kandidaat van de
Volkspartij die op de alfabetisch geklasseerde lijst eerste stond, kreeg voldoende stemmen
om verkozen te zijn. Alle andere kandidaten moesten herkansen in de tweede ronde. De
Verenigde Liberalen besloten voorlopig over deze zaak te zwijgen en pas na de ballotage de
kwestie te onderzoeken. Door de heibel rond Arents dreigde het gevaar dat sommige libe-
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rale kiezers, en vooral leden van het LWV, niet meer voor de overige kandidaten van de LVP
zouden willen stemmen. Daarom riepen zowel de voorzitters van de vier liberale korpsen
als de weekbladen De Dageraad en Het Werkersbelang op om een kopstem uit te brengen.
De kiezers gehoorzaamden, zo bleek de volgende zondag. Alle andere liberale kandidaten
van de drie Antwerpse kantons werden verkozen.

Achteraf spuwde De Dageraad uitgebreid zijn gal over de “platzakkerij” van de LVP.
Doordat een paar honderd kiezers geen lijst- maar een voorkeurstem uitgebracht hadden,
was de eerste keer alleen “baas Ganzendonck” verkozen en moesten 35.000 mensen de
volgende zondag opnieuw naar de stembus, klaagde het blad. Moesten die driehonderd
kiezers misschien bewijzen hoe machtig de Volkspartij was? Dergelijke “schurkenstreek”
vond men “wraakroepend”.

Voortaan beschikten de liberale arbeiders over zeven mandatarissen in de provincieraad,
twee meer dan in 1898. Vier (Arents, Meunier, Teurlings en Van den Wyngaert) maakten
deel uit van de Volkspartij, de drie andere (Houben, Rossel en Van Horenbeeck) van het
Werkersverbond. Naderhand konden nog vier LVP’ers (Jef Van Doninck, Gustaaf Alleman,
Adolf Dumont en Louis Somers) als opvolger een mandaat opnemen.112

Op maandag 27 juni vierden de Antwerpse liberalen hun verkiezingsoverwinning met een
stoet, waaraan ruim zeventig maatschappijen deelnamen. Het LWV stapte op achter De
Geuzenbloem, de mannen van Help U Zelve achter hun fanfare met een transparant “Van ’t
ongediert der papen verlost ons vaderland”. Daarna volgde een meeting in de Hippodroom
op het Zuid. Delvaux en Van Rijswijck voerden er het woord.113
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In 1903 realiseerde een naamloze vennootschap op het Zuid een indrukwekkend Palais de
l’Hippodrome. Daar gingen ook vaak meetings door. (Liberaal Archief)


