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Wtet ge 't nog, hoe op 't eiri v.iil'iurri 1li.i
het berichr v:rn eei! koningsnroord i!'. Serviê
cns even cpschrok ?

Aarishertog Frans Ferdinand en zijn gernalin
\i/aren op 2l juni te Serajewo orngebrâcht. De
moordenaars waren van Servischen oorsprong
en nlen schreeï en beweerde, dat de aanslag
T,et gevolg was vai-r een Servisch ccmplot...

Er heerschtè raiii'er Tusschen Oostenrijk en
fiervië. L)e gerste zag mïr leede oogen cti toe"
neming der ontwii<keiing..var: cien Balkansraat
ilen.

De aartshertog Frans' FerdinanC was aan onze
zeehust geen onbekende. Eik jaar bezocht hij
Blankenberge, en wrer waren er vûot hern in
i9l4 l<amers besoroken. .ù1en wist u daar te
vertellen, hoe hùt slachtoTfer geleeicj had, hoe
hii met zijn gevolg dagelijks tel kerke ging en
de gemeenteraad der badpiaam besloot zijn nage-
dachtenie in den ilaam eener straat te bewaren...
Diê naarn zûu nitt lang siand houden"."

A artshcrtog i;r;lns F trrdinah.d

Ânder'g getirurtenissen vroeqen a! spoedig de
aandaclrt. lVas naar niet het Caillaux proûe$ te
Fariis ? Wil rjacht trrtn niig aan het dran:a r,:n
Serajewci ..

En 'i was z{rmei. Tri-r oilzent berannrile nteu
uitstapj',,s, vakantiepl:ti:rnen. Eurripa scheen na
die kleine apschucldine zro rustig rveer.

Maar eerrklaps l:egorirreii d+ bladen over oorlog
te schrijven,, l)onkere woiken kuranren opzetten.

Wij wreveri ons dc oogen uit.., Weii<e zwart-
galligen v,'aren hi:t ria,n tocir die ons durfden
vcorëprlten,;ja.t wt: t,nbewus! (lir k'eil gewei'Ji-
gen vr:1ka;:l l*cftler, iiat Eull;pa rer'ds in rijn
gr0nclve siri; :--ci:cll ie ?

OCISle..rij i.: Si*liu: i;lurçi€ \ri:':r.'ii.!:,.1).rt'ileltiir r, it -l:

tien mi.,rrfd eli ri.i.i1 -,1 | i.jit i,t,tC ç1ir:r,:t SifleiJ,
spSflrli!'igt:;1 i::qt'i .::,:ti nr,ll'i-riii ict tg l.:trll.. lltt
eisclrt* vlrlii e:,1 ):.\ zrrit rii t; ll;'i ilàr:s,iiriil! '1.'r:r1{r:1
w{":!t*fl's1r:!r tt.

L)* O*sil,irijk:;' f:r' r:l;rtlr:;rr van {.r$:lr,g r n rirt
oïerste van de:r i{1r'r.r'r.:rler} ;ïaf rva:ei: celrskl;ni
uit l'run vakaniie rei:rirjl t* Weeren -lrl'ur6;gs;
kcerd.

loo luiddcr, ';e burii;iiie:t...
in men begon br:rekrningen te rnaktn" Âis

Ooste nriik corlog krttg mei ;(trvië z:ru riit tllior
:zijn grooten bioer Rrtsla nd gi:-steui:tT worrit'R "

Ir,/iaai dai: $i;rûni{ Di.iil:chlard Ollilnrijl< f ij i ,-

Fr;inkûjk {.iusjaiid... Bt z';ii [irrvJlirr ri;11 vr'lr
Beleië dtt'usschetl twee g'irûtf rijk'tt iag.
Werd Bel;iië gcscbûnL.lr'n, dln kwas; nti*scitien
r3n.qeland ir: dgn daitir.

Wij gelouîrieir da:i niet veei rrait. Z'.r,artkiiketsl
zei het vo!k. Nlen vcr rt gtrn oorlogtrt meer, 't
Zal wel weer i:ij wocrden iriijven. E,n hebben
we niet het Vredespalei* iti drn Flang ? iliplc'-
maten krnn,sn er de geschiller Lrijleggerr.

.Als 't zr;o erg \,vas, gelijk s*mn"rigen uotrr"
spiegelden, eou de voorzitter der Fransche repu-
bliek, Poinearé, zich dan te Fetersburg laten
huldigen ? Duinkerke maakie zich gereed om
den presidenÈ bij zijn terugkeer feestelijk te
ontvangen, rvat tevens voor deze Noord-Fran'
sche badplaats een goed numrner op 't pro. 

.

gramma der aantrelçkelijkhedeii was.
'l'e Londen scheel men meer bezorgd om de

onluslen in lrrlanrl dan om eeiT Fi,uropeeschen
oorlog. Duitschland uond duizenilen bezoekers
naar olze kust en qinds schreef mçn over de
hitte te Beriijn.

Maar de pessirnisten kr*gen gelijk, Eensklaps
bleek het waar, dat de tcesiartil in ons werelddeel
zeEr dreigetrd was. Oosreni:1k eischte, dat Sl-'rçië
zijn p(rriilet{e orglrilsatr€'Ê: Ër, \'Èreeitlglngen zou
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ontbinden en stelCe nog and€{€ 'eischen. Het
zocht den oorlog.

Oo 23 luli 1914 zond het een ultimatum âea
Servie. Ei van dat oogenblik af was er in arlle
Eurooeesche Staten oniust. Ook te Brussel be-
gree$ men ten volle, welke noodlottigc gevol(eli
èen oorlog tusschen de groote mogend'hedcn voor
ons lande.ke hebben kon. De laatst€ dhgen van
Juli waren dus vol onzekerheid ên angst. Welk
êen wisseling van telegrammen tusschen onze
regeering en haar, gezanrcn !

Op 28 Juli meldde een telegram van graaf vitn
Dudzeele, onzen gezant te Weenen, dat Oosten-
rijk-Hongariie aan Servië den oorlog verklaard
had. Servië had veel toegegeven, maar kon niet
alle eischen aannemen zonder zijn waardigheid
td verliezen. En Duitschland hitste Oostenriik op.

Dien zelfden avond vergaderden onze Koning
en de ministers. De kabinetsraad onderzocht de
vraag of het Belgisch leger niet gemobiliseerd
moest worden, nu in alle landen militaire maat-
regclen werden genomen. De raad besloot het
lefer op versterkten vredesvoet te brengen. Dit
was nog geen mobilisatie, zooals in een brief aan
de gezanten werd verklaard. Ons leger op ge-
wonen vredesvoet, had slechts één lichting onder
de wapenen. Drie klassen werden opgeroepen,
teneinde de grenzen te bezetten.

En toch wekte die maatregel reeds eenige on-
rust onder de bevolking, al hoopte men dat de
oorlog zich tot beide vérre Staten bepalen zou.

Den 3lcn Juli vernam onze regeering, dat de
Duitsche regeering de " Kriegszustand ' geprokla-
meerd had, wat een voorleopigs mobilisatie betee-
kende. En nu beval ook België de algemeene
mobilisatie. Dit gebeurde op 3l Juli om 6 uur
ts avonds.

In tijd van vrede, was de ligging van de hoofd-
kwartieren en garnizoenen van het veldleger, dat
ze$ legeraldeelingen en een kavalerieaf'deeling
bedroeg, als volgt geregeld :

l" aideeling : te Gent (garnizoenen van Gent,
Brugge, Oostende en Iepeien).

2" aldeeling : te Antwerpen (garniZoen van
Antwerpen).

__'ce afdeeling: te-Luik (garnizoenen van Luik,
Hasselt en Verviers).
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4o aldeeling : te Namen (garnizoèneh vâh

Namen en Charleioi).
5. afdeeling : te Bergen (garniaoenen van

Bergen, Doornik en Ath).
6" afdeeling : te Brussel,(gatniâoefi vàhBiiissel).
Deze samentrekking waa geheel in overeen.

stemming met onee plichten dei onzijdigheid.
De lu afdeellng. of divisie van Vlaanderen

stond tegenover Engeland ; de 3" of divisie \É'À
Luik tegenover Duitgôhland : de 4" en Sè afdee-
lingen waren op Frankrijk eêricht.

EIK dier voorhOed'êafOeetingen had voor op
4iacht den 'ærbten weerstand te bieden, en intus-
se*rren had men den tijd cim de vijf overige divisies
kiàar de bedreigde punten te voeren.'

Het verdedigingestelsil van België bévâtte drie
versterkte plaatsen : Antwerpeu; ê'èn verschanste
legerplaats ea schuiloold; Luik en Namen.
sptrvesteq biuggefioofden en steunpunten.

[tr* teger vraB dus ook verdeeld in vesting- en
Ve,*duoepen I de zeven oudste lichtingen werden
V@or de vestingen aange\ryezen ; de acht andere
maakten het veldleger uit.

Allen herinneren we ons nog dle roerige dagen
der mobilisatie, toen de klokken stormden, hoorng .

alarm bliezen, en de gendarmen, politieagenten)
veldwachters, gemeenleboden de 

-oproeplngsbe"

velen rondbrachten.
Plotseling werd het ons duidelijk, dat er"dan

toch wel gevaar was voor het kleine België, en
trachtte men de vrees weg te steken achter
troostwoorden. . 't Is slechts om de grenzen te
bewaken. 't Was in 1870 ook alzoo.",

Welke triestigetooneelen toch aanonze stations,
toen zooveel vadefs, zonen, verloofden, broeders
eensklaps uit'hu.n vredesarbeid gerukt, vertrekken
moesten.

En toch bleef de hoop, de vurige hoop, dat de
oorlog België sparen zou, eg de storni voorbij .

ons land zou slaan.
Rusland begon den 3gn Juli te mobiliseeren,

Nederland den 31" en Duitschland ert Frankrijk
den In Augustus.

Op I Augustus verklaarde Duitschland aan
Rustand den oorlog. In Durtschland heerschte al
spoedig de stemmrng, die alle militaristen bij het
volk wenschten.

Den 3ln Juli,'s avonds om half zeven, vertoon-
den de keizer, de keizerin en prins Adelbert zich
vôôr een der vensters der ridderzaal van het slot
aan de menigte. De keizer sprak het votk toe :

n Een -ernstrg uur is voor Duitschland aange-
broken. Van alle kanten zijn wij door benijdérs
omringd en zij dwrngen ons tot verdediging. Men
drukt ons het zwaard in de hand. Ik hoop dat,
zoo ik er niet in geluk op het laatste oogenblik
mijn tegenstanders tot een ander inzicht te bren-
gen en den vrede te handhaven, wij het zwaard
met Gods hulp zôô mogen voeren, dat wij het
weer met eere in de schede kunnen sleken.
Enorme oflers zou een oorlog van het Duitsche
volk eischen, cloch onzen tegenstanders zullen
wij toonen, wat het beteekent Duitschland aan te
vall€n. En nrr beveel ik u Gode aan. Gaat thans
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naar de kerken, knielt daar voor God neer en
bidt Hem om ons dapper leger te helpen. "

Een volk, dat na 1870 militaristisch opgevoed
was en nooit anders gehoord had dan van Duit-
s_che macht, en DuitsChe heerschappij en een
Duitschen n krieg n, dat op de gordèl-s der solda-
ten het overmoedig r Goit mii uns , las, had
niets anders noodig om tot, wat men geestdrilt
noemt, maar een opgezweepte roes was, gebracht
te worden.

- Hoch, hoch ! donderde het over die dui-
zenden.

À{en juichte en zong en schreeuwde en weini-
gen voorzagen welk een zelfmoord de natie
plegen ging I

In Frankrijk zag men den toestand donker in.
Poincaré zou van Petersburg naar Christiania
gaan. Maar hij keerde dadelijk naar Parijs terug
en de feesten te Duinkerke werden afgekst. Dé
Fransche staatsrente daalde onrustwekkend. In
dertig jaar had ze nog niet zoo laag gestaan,
beneden 80 o/o.

O_p I Augustus volgde de mobilisatje. 't Was
of Parijs eensklaps veranderde. De vroolijke,
soms lichtzinnige stad werd plots ernstig. Geen
bluf, geen geringschatting van den toestand,
maar waardigheid. Wel geestdrift, doch rustend
op ernst.

- rMaar keeren wij naar ons eigen landeÈe terug,
dat zoo yreedzaam te midden vàn al die beroering
lag.

Wij zeiden reeds, dat de algemeene mobilisatie
op 3l Juli bevolen werd.

Welk een gewoel in het land I Treinen met
soldaten en maleriaal in alle richtingen ! Mannen,
die zich moesten losscheuren van"hun gezin eri
van hun werk. De oogst stond rijp op de velden,
vonkend als goud in lret heerlijk zomerweer,
rnaar duizenden maaiers moesten heen. In veei
nijverheidsgestichten viel de arbeid plotseling
stil.

Zou e,r g€vaar zijn ? Men kon het niet geloo-
ven... Wij leefden met ieder in vrede. Wie zou
de misdaad begaan een klein, vreedzaam landeke
in .e-en.oorlog te. sleuren ? En was onze onzijdig-
heid niet door dç mogendhedel gewaarborgd-?

Dht b'eeprak men in de huizen, waar de sOlda-
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ten ingekwartierd en gastvrij ontvangen warer.
Dat overwoog men., na de dagtaak op de dorpen,
waar 't nu zoo stil scheen na 't vertrek van zoo
velen...
t Onze onzijdigh.eid I België had altijd zij'n
plichten,_ welke daaruit voortsproten, v-ervulâ,
en deed het ook nu...

Zeker. bij de gedachte aan de mogelijke schen-
ding d-ier^neutralitlt, keek men onwrllekeuri{
naar 't Oosten; Er was wantrouwen jegens
Duitschland I Dreigde er gevaar, 't moesi van
dààr komen

En toch nam de regeering maatlegelen nâar
alle zijden. Op den schilderachtigen kerktoren
van Adinkerke bijvoorbeeld stond een gendarm
met den bli\ naar Ghyvelde... naar Frankrijk
dus.

Den l" en 2o A-ugustus marcheerde het 2d" regi
ment jagers uit Bergen naar de Fransche grens
ten Zuiden van het kanaal van Bergen 

'naar

Condé en het kanaal van het Centrum, dus bij de
wegen van Valenciennes, Bavay, Maubeuge en
Beaumont. Het le jagers s,tond ook in dien sektor
op post. Het 3" en 6" jagers van Doornik- vervulde
dezelfde taak voor de strook Valenciennes,
Rijsei.

r De groote maneuvres r zeiden de sdldaten
tot de boeren, dre een beetje ongerust waren
over_die beweging, en vroegen of er dan gevâa:
uit Frankrijk dreigde.

- Och, 't was in lB70 ook aldus, herhaalden
de anderen.

We deelden het reeds hiervoren mee hoe de
4C" en l" legerafdeeling tegenover Frankriik ston-
den en de 1" Engeland in 't oog houden-moest.

Àlaar toch... Uit 't Oosten drefgde't gevaar I

's Avonds om 10 uur bezocht de En elsche
gezant onzerr minister vrn buitenlaadsche zaken.
Hij meldde, dat bij de mcgelijktreid van ern
Europeeschen ooriog sil E. Grey aan de Fran-
1c!e e.n Duit-sche regeeiing gevraagd hari of zij
België's onzijdigheiil eerbredigen zouden, zoo
deze door geen enkele mogendheid geschonden
werd.

Minister Davignon (van buitenlandsche 2aken)
verzekerde den Engelschen gezant sir F. Villiers
dat België niets zgrl naiaten.om zijn onzijdigheid
te handhaven en hij dankte hem v-oor de gewicn-
tige mededeeling.

Den volgenden morgen brachtden heer Klobn"
kowskl, gezant van Frankrijk aan minister Davi.
gnon dit 'seer' stellige, openhartige antwoord :

o Ik ben gerechtigd te verklaren, dat in geval
van een internationaal konflikt, de regeerinf der
Republiek (Fran,krijk) de onzijdigheid'-van eétgie
zal eerbiediger, zooals zij het altijd heeft vér-
klaard. In geval deze onzijdigheid niet door eene
andere nrogendheid geëerbiedigd werd, zou de
Fransche regeering er toe kunnen getrra:ht wor.
den, die. houding te wiizigen teneinde zijn eigen
verdediging te verzekeren r.

En Duitschland ? Reeds op 31 Juti trachtte
baron Van der Elst, algerqeen sekreiaris van het
Ministerie van Buitenlandsche zaken den Duit-
schen gezant, den heer von Below-Saleske te
polsen. Deze was zoo openhartig niet.
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Poincaré, Voorzitter der Fransche Reprri,liek.

De heer rie Ba:soir:pierre werd door minister
Davignon naar hern gezclnden om te vragen of
Ltuiis-ôhland Bclgie's onzijdigheid zou eei bie-
digen.

De-algèvaardigde vertelde, wat de Fransche
gezant had verklaard:

. Bedank den heer Davignon voor deze mede-
deelingn antwoordde de Duitsche gezantj ( en
zeg hem dat ik ze aan mijn regeering zal over-
brèngen. Oificieel heb ik u niets meer le zeggen.
Persôonliik heb ik echter de overtuiging dat
Belsië niets van Duitschland te vreezep heeft.
Mij; regeering zal het niet noodig vinden
vloegere verklaringen te herhalen., .

Een dier verklaringen dagteekende van 1911,
toen de rijkskanseliei beweerd had, dat Duitsch'
Iand in gèval van ooilog niet voornemens was
Beigië's ônzijdigheid te schenden.

De Duitsche gezant herhaalde den volgenden
dag - : Augustus - diezelfde geruststellingen
aan den heer Davignon, onzen minister van Buiten'
landsche zakén. .Dat was 's morgens... En
s' avonds zou hi,j het ultimatum overhandigen.

En wat zei hij tot.dagbladschijvers? <,Het dak
van uw buurman zal misschien braflden, maar
dat van.uw huis blijit ongerePt r.

Dat meldde het Brusselsch blad Le 9oir,
'r namiddags.

De XX." Siêcle had ook een geruststellende
mededeeling die van den Duitschen militairen
attaché kwàm.'tHet is niét waar dat Duitschland
den oorlog heeft verklaard. Onze troepe$ hebben
het Groot-Hertogdom Luxemburg niet bezet.
Dat zijn valsche berichten, uitgestrooid door
personèn, die vijandig staan tegenover het
Duitsche riik. l

B,n dienzelïden morgen om 6 uur waren
Duitsche troepen het Grool-Hertogdom Luxem-
birrg bij Wasserbillig binnengevallen.

Aan de regeering van Luxemburg was dit
telegram gestuurd :

s De militaire maatregelenzijn tol onzen groo'
ten spijt onvermijdelijk gewoiden door de om'
standigheid, dat wij uit vaste bron weten, hoe
Franscle *rijdkrachten op weg ziin naar Luxem'
burg.

Wii moeten de maatregelen nemen ons opge'
orongen door de bescherming van ons leger en
de veiligheid onzer spootwegeR.

Des Zondags morgen kwameR er Duitsche
troepen per gepantserden trein uit Trier over de
lijn van Wasserbillig naar Luxemburg.

Andere treinen volgden, en. eer de dag ten
einde was, waren er ,{0.@O Duitsche militairen
in't Croot'Her.togdom.

D e eeiste-minieter Cryschen protesteerde wel. . .

Maar wat kon men doen !

De Luxemburgers zagen onder die soldaten
vecl kennissen, die in het Croot-Hertogdom
hadden gewerkt.

De Duiischers beglngen een tweede schending
,van het volkenrecht. Men scheen gqed'le weten
waar er Elzassers woonden. Deze - een twee-
honderd - werden eenvoudig aangehouden qn

weggevoerd.
' En al dadelijk speelde Duitschland geheel den

baas.
Er waren al proklamaties vooraf gedrukt, en

wel te Coblentz. Daarin heette het dat Franltriik
reeds den oorlog tegen Duitschland begonnen

" was on Luxemburgsch gebied.

Maar FranBchen waren er npg niet te zien'
Alleen Duitschers...'eu ze toonden zich de-

meesters.
. En te' Brussel vertelden de Duitsche diplo,ma.

,ten, dat er van Luxemburgs schending geen
woord waar was.

Dien Zondag' doorkruisten we een gedeel.te

van ons land.:: Eg mobilisatie \ilas nog in vollen
gang. Op de groote wegen en de spoorliinen
Eeerschte groote drukte.'Maar in de velden zagen
we menige bedevaart en ommegang.

Men voelde het oorlogsgevaar' En beter dan
vroeger verstond men de bede :

- Van oorlog, spaar ons Heere I

' Familieleden reisden reeds de vertrokken sol-
daten achterna. 't Afscheid was zoo plotseling
geweest... Menj had nog zooveel te besprekerr,
te behandelen...

Maar over ons land zweçfde toch de hoop,
de heerlijke hooP.

II.

, Êen tr:agische nacht"
Een ultimatum.

Dien. Zondag 2 Augustus om_ongeveer zeven
uur''s.avonds verscheen de Duitsche gezanl
Below€alerke in't Minirterie van Buitenlandsche
Zaketi. Hij begaf zich bij minister Davignon...

De heeren de Bassompierre, baron de Gaiffier,
algemeen bestuurder en baton van der Eld,
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algemeen sekretarls, waren nog in 't gebouw en
zij begrepen. dat op dit oogenblik België's lot op
't spel stond.

De Keizer van f)uitschland.

Tien minuten duurde daar in het minislerieel
kabinet 't onderhoud. Toen ging de Duitsche
gezant heen. De drie ambten4ren spcedden zich
naar 't kabinet.

De minister was er niet,.maar kwanr dadelijk
gevolgd d,ror graaf Leo d'Ursel, kabinetsoveiste
en M. Costermans, onder'kabinetsoverste.

Minister Davignon zag' zeer bleek.
:-'t Is slecht, zeer slecht* zei hij.
Hij wees op een stuk en vervolgde :

- Zie daar, de Duitsche nota. DuitschldnC
eischt, dat wij ziinlegerdoor onsland laten trekken.

- En wat hebt gij geantwoord ?

- Ik heb het stuk aangenomen en gezegd dat
ik het .rnet den Koning en de andere ministers.
zou onderzoeken. Wij hebben twaall uur om te
antwoorden, Maar toch kon ik mijn veront-
waardiging riet inhouden. Ik heb aan M. Below
gezegd, dat wij alles hadden kunnen verwachten
behalve dit : Duitschland dat ons vrienrischap
betuigde en nu ons een oneertijke daàrl voor-
stelde. Laten 'he de nota vlug vertalen,. en dat
men den heer de Broqueville roepe I

Onmiddellijk gingen de ambtenargn aan het
werk.

De heer de Bassompierre schreel.Graaf. d'Ursel
en baron de Gailfier vertaalden... De minister

en de algemeene sekretaris volgden in een zetel
gezeten de werkzaamheden,

Cemakkelijk was de vertaling niet daar som-
mige Duitsche zinnen voor verschillenden uitleg
vastbaar waren. Men besprak die...

Intusschen werd de eerste rninister, rle heer
de Broqueville gewaarschurvd. Tijdens het verta-
lingswerk trad hij birrnen. Hij zette zich naast
den heer Davignon, die hetn in korte woorden
iret onderhoud met den Duitschen gezant m€e-
deelde. De heer de Broqueville liruiste de alrnen
en scheen in gedachten te verztnken.

IJet werk was afgeloopen,

- Lees mij de nota in 't Franscir r,oor, zei de
eerste minister tot M. cle Bassotnpierre.

Het stuk Iuidde als volgt:

Keizerlijke Legatie in Belgié.

Brussel, 2 Augustus 19i4.

Zeer vertrou*'elijk.

De Duitsche regeering heef t veitrouwbare
beriehten ontvangen over e€n voorgenolnen oil-
marsch der Fransche strijdkrachten na:rr de
Maaslinie Givet-Namen. Deze laien geen twijfel
bestaan over Frankrijks voornemen over 'Bel-
gisch gebied naar Duilschland te trek<en. De
Duitsche keizerlijke regeering kan de vrees vân
zich niet afzetten, dat België, ondanks zijn bssten
wil, onbekwaam zal zijn zonder hulp een Fran'
schen opmarsch met zu!k een groote oriÊwikkellng
af te slaan, en dat daarin voldoentie zekerheid
ligt van een bedreiging jegens Duitschland.

Het is voor Duitsghland een plicht van zelfbe-
houd om dezen vijandelijken aanval te voor-
komen.

De Duitsche regeering zou het zeer levendig
betreuren, indien België als een vijandeliike daad
tegen zich zou beschouwen het feit, dat de maat-
regelen van Duitschlands vijanden het verplich-
ten van zijn kant hetBelgischgebied te schender.

Teneinde elk misverstand te verwijderen, ver-
klaart de Duitsche regeering het volgende :

l. Duitschland heeft geen enkele vijandeiijke
daad tegen België in 't zicht. Indien België ér in
toestemt, tijdens den oorlog, die nu aanvangen
zal, een houdlng van vriendschappelijke onzijdig-
heid jegens Duitschlard te nemen, verbindt de
Duitsche regeering zich van haar kant op het
oogenblik van den vrede het koninkrijk en zijn
bezittingen in al hurr uitgestrektheid te waar-
borgen.

2. Duitschland verbindt zich ondei de ge-
noemde voorwaarde dadelijt< na het sluiten van
den vrede het Belgisch gebied ie ontruimen.

3. Als België een vriendschanpelijke houdirig
aanneemt, is Duitschland bereid, om ifl o'"ereen-
stemming mef de Belgische , iegeering tegen
gereed geld alles te koopren wât voor zijn traepen
noodig is en, vergoeding te betaien voor de in
België aangerichte schade.
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4, Indien Belgie tegenover de Duitsche troepen

een vijandelijke houding aanneemt en vooral den
opmarsch bemoeilijkt door een tegenstand der
Maasforten ol doôr de vernielinglvan wegen,
spoorwegen, tunnels of andere kunstwerken, zal
Duitschland verplicht zijn België als vijand ie
beschou wen.

In dit geval neemt Duitschland geen enkele
verbintenis jegens het koninkrijk, maar zal de
latere regeling der onderlinge betrekkingen tus-
schen beide staten aah de beslissing der wapens
overlalen. De Duitsche regeering heeft de gerecht-
vaardigde hoop dat deze gebeurtenis zich niet zal
voordoen en dat de Belgisehe regeering de ge-
schikte maatregelen zal weten te treffen, om te
verhinderen dat ze zich voordoen. In dit geval
zullen de vriendschapsbanden die beide buur.
staten verbinden op duurzame wijze besten-
digd worden.>

Zoo was de poging tot het koopen van onze
eer... Ons land moest een weg worden voor het
Duitsche leger, opdat dit snel in Frankrijk zou
kunnen vallen. Frankrijk vernietigen, dan met
alle macht Rusland aanvallen. Zoo stelde de
militaire kliek het zich in Duitschland voor !

En wat kon Beigië doen? Zouhet niet sidde-
rend voor het sabelgeiinkel van over den Rijn
toegeven. . alles toegeven I

't Kon geld verdienen... en tevens den vriend
blijven van het machtig rijk.

Ziedaar de strekking van dit laag ultimatum !

De heer de Bassompierre las deze nota dus
voor, ..

Dan volgde een stilte.,.

- Mijnheer de minister, zijn wij gereed ? vroeg
de algemeene sekretaris aan den heer de Broque-
ville, die aan 't hoofd van het departement van
oorlog stond.

Ja, wij zijn gereed.... De mobilisatie wordt
in wonderbare omstandigheden v<lltrokken.
Gisteren morgen begonnen, is ze bijna geeindigd
Morgen avond zal het leger in staat zijn op te
trekken : morgenochtend zelfs, indien het vol-
strekt noodig is. Maar... er is een maar... wij
bezitten nog geen zwaar geschut.

Inderdaad, de nieuw bestelde, groote kanonnen
waren nog,.. bij Krupp te Essen, in het land dat
ons den oorlog verklaarde.

- Het is nu acht uuf, hernam M: de Broque-
ville. V/e moeten onrniddellijk den Koning in-
Iichten en hem de toestemming vragen den Raad
om 9 uur in net Paleis op te roepen en de staats-
.ninisters om 10 uur.

Zelf ging hij naar den vorst.
Uit het voorgaande voeit men reeds wat het

antwoord zou ilin : het eenige dat een eerlijke
natie geven kon :'iNeen !

Brussel was op dien stond nog vol leven en
beweging.

Ik herinner me dien avond... 't Nieuws van
den Duitschen inval in het Groot-He:togdom
Luxemburg was , bekend. Duitschland veront-
schuldigde zich door de mededeeling, dat het
beslag witde leggen op ziin spoorwegen aldaar.

En wij, die nog niet wisten, wat er ln het
ministerie van Buitenlandsche zaken omgegaan
was, klampten ons aan die verontschuldiging als
aan een stroohalm vast...

Duitschland wilde meester blijven over zijn
lijnen in het GrootHertogdom.

Bij ons bezat het die niet... En we hadden
immers de geruststellende verklaringen in de
Soir en de, XX^, Siècle gelezen. Ons dak zou
onbeschadigd blijven. België kreeg geen oorlog.
Al die uitlatingen klonken wat zelfzuchtig, maar
nu vooral begrepen we de waarheid van het
spreekwoord, dat het hemd toch nader is dan de
'rok. 

. .

En dat voelden we ook in de maatregelen
der overheid... Geen wrijving mét naburen.
Geen uitingen van pro of contrâ.

2 Augustus nam de Belgische Regeering, voor-
dat de Duitsche nota bekend was. een Brusselsch
blad in beslag, dat een artikel gepubliceerd had.
.Leve Frankrijk, weg rnet het Duitsche barba-
rendom.,

De burgemeester van Brussel verbood alle
vriendschaps- of vijandschapsbetuigingen voor
of tegen de beide oorlogvoerende partijeh, terwiil
personen, die 2 Augustus op straat de Marseil-
laise zongen en eeri Fransche vaan zwAaiden,
werden uiteengejaagd.

Den gouverneurs der provinciën werd aange-
schreven te doen verbieden elke bijeenkomst
voor sympathie of antipathiebetuigingei voor het
eene of andere land alsook kinenratografische ot
andere'voorstellingen van militaire tafereelen,
die de gemoederen in beweging en de openbare
meening in gevaar konden brengen.

De menigte, aldus gerust gesteld, hoopte nog
altijd...

En feitelijk was ons lot reeds bepaald... en
gromde de oorlog...

't Zou een te wreeder ontwaken zijn, maar
gevolgd door veront*'aardiging over zooveel
trouwloosheid, en $'eer leidend tot een fiere
houding.

Om 9 uur begon de zitting van den minister-
raad cnder voorzitterschap van den Kuning; om
l0 uur verschenen de staatsministers. Te midder-
nacht ging men van elkaar tot half drie, en dan
vergaderde men tot bij vieren.

Eerst werd de algemeene strekking van het
antwoord vastgesteld. Te middernacht begaf zich
een kommissre naar het ministerie van buiten-
landsche zaken om het op te stellen : het
waren ministers de Broquevillc (oorlog)r
Davignon (buitenlandsche zaken), Carton de
Wiart (rechtswezen), Van den Heuvel en
Hymans, staatsministers en de sekretaris,. baron
Van der Elst. Baron de Gaiffier, die wel begreep
in welken zin men antwoorden zou, had reeds
een ontwerp gereed gemaakt, en dit gaf zoo goed
het besprokene in den Raad weer, dat er slechts
eenige zinnen aan veranderd werden.

Tijdens dezen arbeid - het was nu half twee

- verscheen nogmaals de Duitsche gezant.
Kwam Below-Saleske een loeren wat de

beslissing zut ziia?



'Hij vroeg baron Van der Elst te spreken, en
melddedezen, datzijn regeering hem gelast had
eens te komen vertellen dat een Fransch lucht-
schip hommen in Duilschland had geworpen en
een Fransche kavalerie-patrouille over de Duit-
sche grens getrokken was.

- Waar is dat gebeurd ? vroeg baron Van der
Elst.

- In Duitschland.

- Dan begrijp ik het doel van deze mede-
deeling niet.

België was toch niet verantwoordelijk voor
hetgeen Frdnkrijk in Duitschland kon doen,

- Het zijn daden tegen het volkereniecht,
hernam de gezanl. De oorlog is nog niet ver-
klaard. Dus kunnen we van Frankrijk nog andere
daden tegen het volkenrecht verwachten.

Von Betow-Saleske vertrok weer.
Een half uur tater werd het antwoord naar het

paleis gebracht en door den raad, onder voor-
zitterschap van den Koning, goedgekeurd.

Het luidde als volgt :

. BRUssELT 3 Augustus 1914.

. Door ziin nota van 2 Augustus 1914 heeft de
Duitsche regeering laten welen dat, volgens
vertrouwbare berichten, de Fransche strijdmach-
ten voornemens zouden zijn naar de Maas op te
trekken tangs Givet en Namen en dat België,
ondanks den besten wil. onbekwaam zoa zijn
een opmarsch der Fransche troepep terug te
slaan.

De Duitsche regeering zou zich verplicht zien
dezen aanval te voorkomen en het Bélgisch
sebied te schenden.. In deze voorwaarden stelt
Duitschland aan de regeering van den Koning
voor een vriendschappeliike houding aan te
nemen en verbindt het zich op het oogenblik van
den vrede de ongeschondenheid van het konink-
riik en zijn bezittingen in al hun uitgestrektheid
te handhaven.

De nota voegt er bij, dat ingeval België den
opmarsch der Duitsche troepen bemoeilijkt,
Duitschland verplicht zal ziin het als vijand te
beschouwen en de onderlinge regeling der beide
staten aan de beslissing der wapenen over te
laten.

Deze nota heeft bij de Regeering van den
Koning diepe en pijnlijke verwondering verwekt.

De voornemens, welke het Frankrijk toeschrijft,
zijn in .tegenspraak met de formeele verklaringen
die ons op 1 Augustus door de Regeering der
Republiek afgelegd zijn.

Overigens zou België, indien, tegen onze ver-
waohtingen in, een schending van de Belgische
neutraliteit door Frankrijk gepleegd werd, al ziin
internationale verplichtingen volbrengen en aan
den invaller den krachtigsten weerstand bieden.

De verdragen van 1839, bevestigd door de
verdragen van 1870, bekrachtigen de onafhanke-
lijkheid en onzijdigheid van België onder deh
waarborg der Mogendheden en ook van de
Regeering van zijn Majesteit den Koning van
Pruigen.

België is altijd getrouw geweest aan z.ijn inter.
nationale verplichtingen, het heeft zijn plichten
vervuld in een geest van loyale onpartijdigheid ;
het heeft geen enkele poging nagelaten om zijn
onzijdigheid te handhaven oî te doen eerbiedigeir.

De aanslag op zijn onafhankelijkheid, waar-
mede de Duitsche regeering het bedreigt, zou
een onweerlegbare schending van't'volkerenrecht
zijn. Geen enkel strategisch belang rechtvaardigt
de schending van het recht.

De Belgische regeeririg zou door het aanvaar-
den der voorstellen, haar bekend gernaakt, de
eer der natie opofferen en terzelfdertijd zijn plich-
ten jegens Europa verraden.

Gedachtig aan de rol, die België sedert meer
dan 80 jaar'speelt in dewereldbeschaving, weigert
zij te gelooven, dat de onafhankelijkheid van
België slechts zou bewaard kunnen worden tegen
den priis van de schending zijner neutraliteit.

Indien zij in deze hoop teleurgesteld werd, is
de'Belgische Regeering vast besloten met alle
middelen, welke in haar macht staan, elken
aanslag op haar recht af te weren.,

De heer Davignon getastte baron de Gaiffier
het antwoord aan den Duitschen gezant te
brengen.

De Raad was ook bijgewoond door M. Greindl.
die 24 jaar Belgisch. gezant te Berlijn geweest is
(van 1888-1912). (l).

Een ziiner vrienden verhaalde in een blad het
volgende :

. Graaf Greindl woonde teruggetrokkçn in zijn
villa te Ukkel, waar ik zijn buurman was. Op den
avond van 2 Augustus 1914 liet hij mij roepen.
Als staatsminister was hij uitgenoodigd den
kabinelsraad te Brussel bij te wonen, en hii vroeg
me hem in mijn auto te willen vervoeren. Terwijl
hij instapte, zeide graaf Greind! ; " tk begrijp wèl
wat het is. Engeland zal vragen Antwerpen te
mogen bezetten. Ik weet wat ik antwoorder zal '.Ik bracht hem naar 't paleis en wachtte daar te
midden van heen en weer rennende boden en
auto's tot 2 uur 's morgens.

Toen keerde Greindl terug, bleek als een doode,
ontsteld en wanhoplg. Zonder een woord te
spreken stapte hij in. Te Ukkel nam hij mijn arm
en als een automaat schreed hij naar zijn salon
waar men een groot houtvuur'ontstoken had. De
grijsaard ging er bij staan, leunde tegen den
schoorsteenmantel, met het hoofd tusschen de
handen.

Op den schoorsteen zag ik de photo's van
hooge Duitsche personage's met vleiende op-
drachten. Naar voren prijkten de keizer, de
keizerin, de kroonprins, gansch de keizerlijke
familie.

Ik durfde den graaf in dien toestand niet alleen
laten en ook was ik zeer nieuwsgierig. Eensklaps
verhief Greindl zich. Zijn blik viel op de por-
tretlen. Plols greep hij ze, trok ze een voor een
uit hun lijst en wierp ze in den haard.

Toen alles vlamde, wendde hij zich tot mij
en sprak:

( I ) Dc beer Greindl sticrf op 30 Juli 1917, oud 82 jaar.



À{rnister cie [3roqr:eville.

- Ziedaar !

Hij verdwren achter een portière.
Ik begreep alles... De grijsaard ging zonder

getuigen de dwalingen en de vriendschap van
gaflsch zijn leven beweenen.,

Het Duitsch ultimatum was voor den voorma-
ligen gezant wel een vreeselijken slag.

Zou het zoo niet voor velen zijn...
Maar Brussel sliep nog, en ontwaakte vol

hoop toen M. de Gaiffier zich met het antwoord
naar de Duitsche legatie in de. Belliardstraat
begaf. Het was juist zeven uur...

De bode werd in het kabinet van den gezant
geieid. Deze verwachtte hem. De Gaiftier gaf de
notâ over.

Von Below-Saleske las ze vlug.

- Hebt ge er niets bij te voegen? vroeg hij.
De afgevaardigde antwoordde ontkennend,

groette en ging heen.
De legatie's van Frankrijk en Engeland werden

ingelicht over. het gebeurde.
M. Webber, attaché aan de Engelsche legatie,

kwam opgewonden in het Ministerie rrân Buiten-
Iandsche zaken.

De Britsche gezant, Sir'Francis Villiers, had
hem gestuurd om kopie te nemen vaR de Duitsche
nola en het Belgische antwoorC.

De Bassompierre ontving hent en las de teksten
ontroerd voor. Webber greep zijn beide handen
en zei :

- Bravo, de Belgen !

De bladen meldden het nieuws. Men ontrukte

ze bijna den verkoopers, las vlug, besprak het
bericht. Er was droef heid, verontwaardiging,
haat zelfs.

Wie kar-r dien Maandagmorgen vrrgeten ! Een
schoone zomerdag was geboren. Wat zou het
leelijke in den mensch vloeken tegen de heerlijk-
h-.id der rratuur !

Ik begai mij naar Antwerpen om een priisuit-
deeling in een gemeenteschool brij tj ',nr{1nen.

Oni I uur- verliet ik cle Middenstar:e. Overal
ge;,voel. . ÀAaar het nieuws was nog niet b"kend.
In mijn treirr hadden veel Duiischers gezeten, die
rrân dÈ l<ust kwamen el narr hun la:rd terugkeer-
rltn.

In de Carnotstraat zag ik een grogt plakkaat.
't Was van burgemeester De Vos, die ons bekend
maakie, dat de Duitschers Holtandsch.Limburg
overrompeld hadden, (l) en 't zelfde iot ons wel-
lichr te wachtenstond. Daarom was Antwerpen in
staat van beleg verklaa-rd..

Dat klonk al zoo tragisch I Antwerpen in staat
van beleg... 't Scheen of we reeds door vijanden
i:rgesloten waren en die kwade oorlogsdagen
aanbraken, gelijk in' vroeger tijden, zooais we
gelezen hadden.

Ik ging naar de school. De kinderen liepen in
irun Zondagspakje op de speelplaats. Veel moe-
ders... weinig vaders. Zoo velen waren binnen-
geroepen. M1n sprak bver den dreigenden toe-
stand. Sommige meesters waren naar 't leger als
ziekendrager. Eensklaps kwam een bode... De
burgerwacht was opgeroepen. Buiten roffelden de
trommels. Nog meer onderwijzers moesten heen.

't Feestprogramma verviel...
l)aar hoorden we 't nieuws I Duitsôhland had

een ultimatum gestuurd. 't Zov oorlog worden.
Bij velen welde een traan in 't oog. Men dacht
aan de soldaten.

- 't Is maar om de grenzen te bewaken I

- Oorlog ! Hier oorlog ? We leven met ieder
in vrede !

- Binnen veertien dagen zijn we weer thuis,
Al dergelijke optimistische uitroepen waarach.

ter :nen den angst verborgen had, lagen'daar nu
waardeloos.

De strijd zou ontbranden. Duizenden kloeke
levens, werden bedreigd.

O, het valsche Duitschland I Vooral te Ant-
werpen moest men die trouweloosheid diep
gevoelen I

Hoe velen hadden hier gewoond rijken, en
nederigen, in prachtige huizen of op eenvoudige
kamers, groothandelaars zoowel als klerken, die
eigen Sinjoren ft brood uit den mond kwamen
nemen.

En allen hadden de gulle,-gaslvrijheid genoten.
En nu stonden ze als vijanden tegenovrr ons

land.
Maar er was ook, vooral' in de steden, een

paniek. Velen wilden,hun spaargeld terug halen.
't Gerucht verspreidde zich, dat de bankbiljetten
geen waarde meer zouden hebben, en bij de
banken was 't een geweldig gedrang om ze ui.t te
wisselen tegen klinkende munt. 't Zilver verdween

(l) Mên weet dat zulks nict gebeurd is,
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als bTj iooverslag, Wii kcnnen. liédrn die al
dadelijk Aordels van vijifranksrukken maakten,
orn ze bij een mogelijke vlucht clm 't lijf te
binden... onder de bovenkleeren' natuuriijk.

Rond de Si,,i-Gudule te Brussel siond een
massa ongerusie iieCen. die van 5 uur 's'.morgens
wachtten in de hoop rond het middagur"rr in de
Bank te ge;akc,n.

En'de Bank wisselcle papier legen zilver...
en dat ziiver verdween in hoekies en gaatjes.
Woekeraars \,'arrn er ais de ki;pen bij en er
waren onnoozelen g€noeg, die gâarne vôor een
biljet van 20 frank drie vi;ffrankstukken aai-
namen.

't Ging zoo ver, dat meltise winkelier liever
niet verkochi dan klein geld te moeten t,,rug-
geven, en, eer in een herberg cie garçon u een
glas bier tcereikte, vroeg hij u ôf ge gereed geld
bij u hadt.

De Nationale Bank was verplichi biljetten van
vijf frank, en later van twee en een f rank uiI te
ge'!-en, ten eince in 't gebrek van wisselgeld te
voorzien.

Dan raaren er veel inwoners, dir al v, or een
hongersnr;od vreesdrn. Ze kr:chten alleriei rr'iiren
op, zakken meel en rijst, porten gelei, bollen
kaas en verslopten alies angstr.'ailig in hun ketder.
Ja, er warèn er en niet wein;gen, oie gtheinre
bergpiarlsen maakten.

Vour de winkels zag rnen langc rijcn kooplusti-
gen, en juist in die drornmen merschell werden
de-meest dwaze geruChten b!.sproken.

Ook dat was een gevolg van de bekendmaking
van het ultimatum op dien beroerden Maandag.

't;Nieuws vlocg dccr het land, naar Noprd en
Zuid, r,ear Oost er West.

-- Dli,n":niels, u,'a{ doen wij hier nog I riep
e en cfiicifr der j*ge rs, die a:in de Fransche grens
stcr cler " \Me rnq:*ien naar Luik. Daar is de
vijarid it verwachten !

En tr-:cfu had Ce riois. nog geen onrniddellijken
invlord {}t} de sâmÊntrekking van 't leger, dat
gerargrchikt bleef, zcoals de onzijdigheid het
vere:sch,e,

Db aa:: aile grenzel: opgestelde posten hadden
[re',,e1 grirregen op aile vreernde troepen, die
België zr.'iirirn b!xncriireden, te vuren.

't \Va ,.:ime s n g geen coriog.
. De rnrristeiri;riri ie Brussel had drie generaals
opgercepen : S,,ilicis de Mcranville, âlgemeen
r;tafo,rerrte, de Rycktl, cndercverste van den
algenreen*n siaf, en genr:raal Hanoteau, alge-
rneen inspr:cteur der artillerie en aide.de-cAmp
van den K."ining.

Er moest nu besiist worden hoe men ons al te
zwakke rtrijdmachten zou gebruiken. Een stelde
zelfs vc*r dadeliji< het oifensief te nemen en zoo
ncgelijk :n Dutt.qchïanci te vallen, waardoor men
daar de ilgemeerre mobiiisatie in de wat zou
sturen. Daarvocr v.,as het niet noodig ver over
de grens te rukken.

Men besloot het tr;slfllsger in observatie te
ste'llen cp de Gethe, halfwég tusschen Luik en
Antwerpreu. DaAr moest het Antwerpen dekken,
in verhinuing blijven met zijn basis in die veste,
en de samentrekking afwachten mêt de verhoopte
Fransche en Br.itsche troepen. Luik en Namen
zouciqn intusschen den eersten schok doorstaan.

De mlnisterraad vergaderde dien Maandag-
morgen van 10 tot 12 èn beslbqt den diplomà-
tischen steun van de waarborgende mogendheden
te vrâgen, met uitzondering natuurlijk van
Duitschland en Oostenrijk.

De militaire hulp zou ,men pas verzoeken als
Duitschland door ziin troepen ons grondgebied
geschon{:en had. Men wilde het geen -enkel
voorwendsel schenken om te kunnen beweren,
dat wij de.onzijdigheid ten gunste zijner vijanden
misbruikt hadden.

Men heeft verhaald dat Frankrijk reeds op
3 Augurtus den onrnirldellijken bijstand aanbood
qan vijf iegerkorpseni maar onze regeering die
hulp weigerrte. Dit is een legende. Op 3 Augustus
kwam de Fransche "gezant bij minister Davignon
in perso:;nlii!*g! l*ery, dus. niet door ziJn regçg-
ring gelast. FIij cleelde mede overtuigd te zijn
dat op een verzoek van België aan Frankrijk als
waarborgende rnogendheid om militaire hulp,
Frankrijk dadelijk aan dit verzoek voldoen zou.
ln het tegenovergesteld geval zou men te Parijs
wachien *p de eerstr daad van aktieven weer-
stand dcar België, &lvorehs llandelend op te
treden.

De he*;: Davignon dcelde dan aan M. Klobu-
kowski mee, welke bes,issing men zoo even in
den ministeraad had genomen.

_ Duitsclriand hail gerekend op vreesaanjaging.
Deze bleef zonder gevolgen en het machiig rijt
zou den o0rlog. met een misdaad beginnen -
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waardoor he! bijna gansch de beschaafde werel{
tegen zich kreeg.

Misschien kwam het nog tot andere gedachten,
nu het ons antwoord kende.

Daarom vroeg onze regeering nog geen vreem-
den militairen $teun.

Maar onze onàekerheid zou niet hng duren.
Op 4 Augustus, dus's Dinsdags om 6 uur 's

morgens bracht de Duitsche gezant een nieuwe
notâ aan den heer Davignon.

Den vorigen avond om 6 u. 45 had Duitsch-
land aan Frankrijk den oorlog verklaard.

Nu beging het diezelfde lage daad tegenover
België. Dat was de feitelijke inhoud der nieuwe
nola. Dienzelfden morgen waren de kamers der
volksvertegenwoordiging opgeroepen, waarover
wij straks uitvoerig zullen handel'en.

Van alle gevels bijna wap.perde de driekleur.
Zoo was het in elke.stad,. in de meeste dorpen,..
De vlag was het symbool van' het land, dat
voor eer en recht alles veil had.

Den vorigen dag had onze gezant te Berlijn,
baron Beyens, het volgende gesprek. gehad met
M. von Jagow. Staatssekretaris van Buiten-

'landsche Zaken :

- Celoof mij, zei de. Duitscher, dat het met
den dood in de ziel is dat Duitschland berloten
heeît de onzijdigheid van Belgiê te schenden.
Persoonlijk heb ik er pijnlijk verdriet over.
Maâr wat wilt ge ? 't Is voor het keizerrijk een
kwestie van leven of dood.

- De grenzen van Frankrijk ziin toch uitge-
strekt genoeg om België te vermijden; antwoord-
de M. Beyens.

- Ze zijn al te veel verslerkt. En bovendien
wat vragen- wij ? Alleen ons door le lateù, uw
spoorlijnen en lunnels niet te vernielen, en ons
de versterkte plaatsen te laten bezetten, die wij
noodig zullen hebben.

- Als Frankrijk ons iels dergelijks gevraagd
had, zou Duitschland ons dan niet verwijten,
dat we het laf verraden hebben ?

De Duitsche staatssekrelaris gaf gêen antwoord.

- Hebt ge ons iets le verwiiten ? hernam
baron Beyens. Hebben wij niet gedurende drie
vierde van een eeuw alle onze verplichtingen
iegens Duitschland zooals jegens de andere
wàarborgende mogendheden vervuld ? Hebben
wii Duitschland geen bewiizen geschonken van
trouwe vriendschaP ?

- Duitschland kan België niets verwijten, be-
kende von Jagow. België's houding is steeds
'volkomen korrekt geweest.

- Het is voor de naties hetzelfde als voor de
individuën... Voor de volkeren is er niet een
andere soort eerlijkheid .dan voor individuën...
Ons antwoord moest zijn zooals het is.

- Als partikulier persoon erken ik zulks
gaarne, maàr als Staatssekretaris heb ik geen
meening uit te sPreken.

Von Belcw zou Bruss:il verlaten. Hij liet
aan M. Davisnon weten dat Duttschland aan
de VereenigdË Staten de bescherming der Duit-
sche belanlen in België overdrocg.

De Belgisqhe regeering verzochl aan
Spaansche regeering de Belgische betangen
Duitschland te willen behartigen.

de
in

George V, Koning van Engeland.

De heer Davignon schreef aan den Duitschen
gezant :

BRUssEL, 4 Augustus 1914.

Mijuhcer de Gczant,

.lk heb de eer Uw Excellentie te laten weten
9_at met.ingang vau heden de regeering van den
Koning rn u niet meer het diplonratisch karak-
ter kan erkennen en ophoudt officieere betrek-
kingen met u te hebben.

Uw Excellentie zal hierbij de paspoorten
vinden die noodig zijn voor uw vertrek en dat
van het persgneel der legatie. )

ilt.

De plechtige zatting van
het Parlement.

Oorlog I

__ Op 3l Juli 1914 had de regeering besloten de
Kamers samen te roepen teneinde- de noodige
kredieten te verkrijgen en een reeks wette-n,
door de omstandigheden vereischt, te laten
goedkeuren.

Die zitling zou eerst op 6 Augustus ptaats
vinden. Maar daar kwam dat laàg ultimâtum.
En men besloot'in den ministerraail den datum
te ^vervroegelr tot 4 Augustus.

De afgevaardigden werden telegrafisch opge.
roepen.

Dien DinsCag dan verdrongen zich reeds
vroeg nieuwsgierigen om het natiepaleis. En om
1eggn u-!I was het een zee van volk om het Park,
in de Wet-en Hertogenstraat. De Koning zou
zich immers naar het fiarlement begeven en-er de
troonne t uitspreken..'
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Den ganschen nacht stonden er belangstellen-

den voor de deuren, die toegang verleenden tot
de openbare tribunes, want zii wilden zeker zijn
een plaatsie binnen het gebouw te veroveren.
Men nam voedsel mee en toonde bewonderens'
waardig geduld. Velen sluimerden in dien men-
schenhoop. Des te vlugger zou de tijd bm zijn :

De afgevaardigden verschenen van af negen
uur.

Men had geen tijd gehad de vergaderzaal te
versieren geliik het de gewoonte is, wanneer de
Koning er de troonrede kbmt houden. Och, waar-
toe ook?'t Was nu het oogenblik niet om zich
om decorum te bekommeren. Ceen troon dus in
plaats van de voorzitterstribune. Deze ,was ge-
tooid met eenige schilden en vlaggen en men had
den leeren zetel van den Kamerpresident vervan-
gen door het verguld troongestoelte.

Kamerleden en senatoren vulden de zaal.
De' voorzitter, de heer Mullendorf. burgemees-

ter van Verviers, werd in zijn stad weerhouden
door den ernst van den tijd. Verviers immers lag

. bij de Duitsçhe grens.
De heer Frederik Delvaux, afgevaardigde van

Antwerpen, een griisaard van tachtig jaar, zal als
het meest bejaarde lid als president zetelen,
bijgestaan door de jongste leden, Pécher van
Antwerpen en Devèze van Brussel.

Het was de eerste zitting na de verkiezingen
van Meil

Weg is echter alle partijgeest, alle engq politiek,
alle verbittering. Vergeten zijn die dagen waarop
men elkander hettig bekampte. Het land' is in
gevaar... $

De afgevaardigden uit het Oosten vane het land
worden met vragen bestormd. Zij wist n weinig
te vertellen. Het is hun nog niet bekend, dat
Duitsche troepen dienzeltden morgen ons' land
hebben geschonden.

Sommigen zagen een eerste beeld van den
oorlog : de vernieling van sommige kunstwerken,
door Leman, bevelhebber van Luik gelast.

Onder de leden eenige uniforrnen... de hertog
van Ursel, 6sn r gid5 r, die den vorigen dag
dienst heeft genomen, al is hij veertig jaar oud.
De heer Hubin van Hoei, onderofficier der infan-
terie, die terug onder de wapens is gegaan.

De ministers zijn er nog niet. Om 9 uur is er
kabinetsraad in het Paleis.

Bij loting worden de afvaardigingen aangeduid,
die den Koning en de Koningin zullen ontvangen.
Twaalf voor*den vorst :-de heeren Nobéls,
d'Hondt, Gillès de Pelichy. Van Cleemputte, dé
Wouters d'Oplinter, Boel, Féron, Borginon,
Maenhaut, de Meester, Orteg;tt en Dejardin.
Vier voor de- vorstin : de heeren Delbeke, Ver-
gauwen, Behagel en de Kerckhove d'Exaerde...

Van ,buiten hoort men een gerucht, een steeds
sterker wordend geroezemoes... 't Is het geluich
van het volk... De Koning heeft het paleis ver-
laten.

De ministers treden binnen. Ze zien er ver-
moetd uit...

Het geluid neemt in kracht toe. Het wordt

ggiupe.l en daa_rtusgchen helmen hoornen, en
stijgt het volkslied op.

Ja. tle_menigte brengt de vorsten een roerende
ovatie. Niet alleen van-de straat, maar ook uit de
boomen van het p4rkn van balkôns en uit ramen,
roept en wuilt men. Velen weenen.

. De Koningin verschijnt het eerst. Zij stijgt uit
oe door zes paarden getrokken koets.

Ze heeft haar kinderen bij zich, den hertog
van Brabant, .den graaf va"n Vlaanderen, dE
prinses Marie-José.

- Mijne Heeren, de Koningin !

Zoo klinkt in de Parlementszaal een stem.
En ieder rijst op, en blikt naar de deur links...
De Koningin treedt binnen. gehuld in een don-
kerblauw gewaad... De ledeii juichen haar toe.

.. Buiten opnjeuwdie storm... Het is de Koning.,,
die het Paleis der natie nadert.

Hij is te paard, vergezeld van ziin staf en
begelejd door een eskadron der bur erwacht-
ruiterij. De Vorst stijgt af. De alvaardiging be-
groet hem.
, Deurwaarders gaan hem voor. De burger-
wachten zwaaien met hun bepluimde hoeden op
de bajonet.

- Mijne Heeren, de Koning !

En nogmaals davert de vergaderzaal van de
treffende ovatie.

Albert is in de uniform van luitenant-generaal,
veldtenue.

- Leve de Koning I

- Leve België I

Minuten houdt het gejuich aan.
Maar stil, de Koning zal spreken.
Hij staat daar fier en slank, in volle mannelijke

kracht... Dikwijls is zijn uitzicht wat vertegen.
Nu tigt een gloed in ziin blik. Het gelaat

teekent diepen ernst... Eenige rimpels verraden
wat er in de ziel omgaat.

Aan den voet vrn het verhoog hebben de
officieren plâats genonren.

In hun tribune zitten vetscheidene liplomatenM. Klobukowski, gezant van Frankrijk, Sir
Francis Villiers, van Engerand, vorst Kouïacheff
van Rusland.

Na den storm der toejuichingen, valt een won-
derbare, plechtige stilte...

Ziin Majesteit neemt het woord, in dezer
voege :

Mijnc Hcercn,

. Nooit, sedert 1830, sloeg er voor België een
ernstiger uur : de onschendbaarheid vàn ons
grondgebied wordt bedreigd.

De kracht zelve van ons recht, de sympathie,
welke België, fier op zijn vrije insteliingen en
zijn zedelijke veroveringen, steeds bii de àndere
natie's heeft genoten, de noodzakelijkheid voor
het evenwicht van Europa, van ons zelfbestaan
latên ons nog hopen, dat de gevreesde gebeur-
tenissen zich niet zullen voordoen.



Maar Als onze verwachtingen tet.urgestel
worden, als wij ons moeten verzetten tegin den
inval in ons land, als we onze bedreigde haarden
moeten verdedigen, zal d,eze plicht, hoe zwaar
ook, ons gewapend vinden en vastbesloten tot
de grootste opofferingen.
- Van nu al aan, en in 't vooruitzicht van alle
gebeurlijkheden, staat onze wakkere jeugd ieeds
recht, vastbesloten, om met de traditioneele
kraclitdadigheid en koelbloedigheid der Belgen,
het in gevaar verkeerend vaderland te velde-
digen.

Ik richt haar, in naam der natie, den broeder-
lijken groet. Overal, in Vlaanderen en Wallonië;
in de steden en op het plattelantl, klopt eenzelfde
gevoel in alle harten : de vaderlandsliefde; een-
zelfde plicht dringt zich aan onzen wil op : de
hardnekkige weerstand.

In deze ernstige 66sf6ndigheden zijn twee
deugden onmisbaar : de bedaarde maar vaste
moed. en de innige eendracht onder alte Belgen.

Beide deugden vertoonen zich reeds schitte-
rend onder de oogen der geestdriftige natie.

De.uitmuntende nnobilisatie van ons leger, de
talrijke vrijwillige indiensttredingen, de ioewij-
ding der burgerlijke bevolking, de zelfopoffering
der gezinnen, toonen op onloochenbare wijze, de
bemoedigende dapperheid, die het Belgische
volk schraagt.

Het is het oogenblih van daden.
Àlijne Heeren, ik heb u samen geroepen, om

aan de Wetgevende Kamers toe te laten, zich
met 't élan van het volk in .eenzelfde gevoel van
opoflering te vereenigen.

Gij zult weten, Mijne Heeren, zoodanige drin-
gende maatregelen te nemen, én voor den oorlog
én voor de openbare orde, welke de toestand
vereischt. Niemand in dit land zal aan zijn plicht
te kort komen.

Als de vreemdeling, met verachting der neutra-
liteit, welker eischen wij altijd zorgvuldig hebben
geëerbiedigd, ons grondgebied schendt, zal hij alle
Belgen geschaard vinden rond hun vorst, die
nooit ziin,grondwettelijken eed schenden zal, en
om de rpgeering, die het volstrekte vertrouwen
der geheele natie geniet.

Ik gelooî in onze toekomst ; een land.dat zich
verdedigt dwingt den eerbied van iedei af ; dit
land sterft niet... '

Herhaaldeliik onderlijnen toejuichingen de
voorname passage's dezer rede en ook aan 't slot
davert de zaal van't krachtig applaus.

Dg Koning, de Koningin en de Prinscn gaan
heen, qn baron de Broquèville, voorzitter van den
raad èn minister van oorlog, geelt dan aan
kamerleden en senatoren, die îog" eenigen tijd
samen blijven, lezing van het ultimatum, ons
antwoord, en de nota, die de Duitsche gezant
den zelfden morgen om 6 uur aan de Belgi-
sche regeering gèstqurd heeft. Duitschland zou
met geweld van wapenen ons land binnen
vallen...

. Wij zullen ons verdedigen, roept de minisler
uit, en 

-worden wij overwonnen, toch zullen wij
nooit dienstbaren zijn. I

L2-
De votksvertegenwoordlgers keuren het ant-

woord goed en juichen de woorden van den
eersten minister toe.

De heer Delvaux, ouderdomsdeken, vertolkt
aller gevoelens, als'hij zegt i

- Mijne Heeren, in naam der nationale ver-
tegenwoordiging moeten wij akte nemen van de
plechtige verklaringen, die de heer minister in
naam der regeering zoo juist algelegd heeft. Ons
eenig antwoord is, dat onze harten met haar zijn
en rvij op hem al onze hoop stellen. Leve België,
dat door de wilskracht der Belgen niet srerven
zal !

De senatoren begeven zich naar hun vergader-
zaal.

_ De Kamer begon dan haar regelmatigè zitting.
De geloofsbrieven der nieuwgekozen lèden wor-
den in < bloc ' goedgekeurd en bij handgeklap
herbenoemen de aanwezigen het vroeger bureel,
De heer Schollaert om-helst Delvaîx (l) eri
neemt opnieuw den voorzitterszetel in.

l)e heer Schollaert bedankt de Kaaer voor dat
vertrouwen. Hij begroet het leger en de l*atie.

- Hâ, de dappere lieden I zegt hij. Wat is
men nu fier Belg te zijn.

Hij herinnert aan den tragischen nacht van
Zondag op Maandag

De .Kamer stemt zonder bespreking een oor-
logskrediet van 200 millioen.

Men brengt baron de Broqueville een brief.
De eerste minister ontroert Zichtbaar en vraagt

het woord. De emotie trilt in zijn stem als hij
zegl :

- Miine Heeren, ik heb den
aan de Kamer meq te deelen,
bied geschonden i's.

't Is of er een schok door

piinliiken plicht
dat het grondge-

alle aanwezigen
vaart.

In de Troonrede van den Koning schemerde
nog eenige hoop.

Nu is het feit voltrokken.
't Is de onverbiddetijke oorlog. 't Is de lage

bedreiging uitgevoerd.
Sommige leden laten de tranen over de wangen

roll en.

Maar het werk vereischte de aandacht. En de
Kamer keurde een wetsontwerp goed tot ver-
meérdering van het contingent, tot uitkeering van
vergoedingen aan de gezinnen der soldaten, op
de sp^ionnage, de beteugeling van misdrijven tegen
den Staat, enz.

De regeering wilde de eendracht nog bovorde-
ren. Op2 Augustus waren bij Konink-lijk besluit
de heeren Paul Hyrhans, Goblet d'Alviella, lei-
ders der liberale partij in de Kamer en den
Senaat tot StaatsminiÀter benoemd. Baron de
Broqueville deelde thans mee dat de Koning
Emile Vandervelde, leider der socialislen tot
raadsman der Kroon had aangeduid.

Vôôr de hoofdelijke stemming nam Vander

(l ) Befdco zila tijdeas dca oorlog ovorledeq.
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velde het woord en verklaarde
socialistische partii, dat deze .de
den oorlog goedkeurde.

i^-Jn, Hanssens, Harmignie, Helleputte, Hende-
rickx, Heynen, Honincks, Horlait, Hoyois,
Hubin, Huyshauwer, Huysmans (Camiel), Huys-
mans (Louis), Hymans, Impslinli, Janson, Jouret
(Henrr), Jourez (Léon), Journez, Lambrllotte,
Lamborelte, Lampens, Leiebvre, Lemonnier,
Léonard, Le Paige, Levie, Leyniers, Liebaert,
Lorand, Mabille, Maenhout, Maes, Mahieu,
Mansart, Maroille, Masson, Mechelynck, Melot,
Meysmans, Moyersoen, Nerincx. Neujean, Neven,
NoÉels, Noll, Ooms, Ortegat, Ozeray, Pécher,
Peel, Pepin, Persoons, Peten, Pil, Pirmez
Polet, Poncelet, Poullet, Raenrdonck, Ramae-
kers, Renkin, Rens, Reynaert, Rosseeuw, Royer
(Emiel), Schaetzen, Schollaert, Segers, Serruys,
Servais, Seviin, Siffer, Staldaert, Terwagne,
Théodor, Tbienporit, Thibaut, T'Kint, Triau,
Troclet,' Van Brussel, Van Cauwelaert, Van
Cauwenbergh, Van Cleemputle, Van Damme,
Vandeperre, Vandervelde. Van de Vyvere, Van
de Walle, Van Hoegaerden, Van Merris, Van
Reeth, Verachtert, Vergauwen, Verhaegen,
Vermeer ich. Versteylen, Warocqué, Wauters,
Wauwerntans, Woeste.

Atw, zig :

MM. Dauv,ster, du Bus de Warnafle, Mullen-
dorf, P ra,d, Royers en Schinler,, ve'hinderd
d^or geschorst treinverke,,'r ; MM. Clats 'en
Pastur, or.dtr de \Àaper(n; M. Franck, in den
vreemde.

De Kamer vcrtolkte door hare eendrachtige
houding wel de gevoelens van het land.

Intusschen had zich in de stad een stoet
gevormd om aan het Ministerie van Oorlog het
i-eger toe te juichen. Een geweldige massa verza-
mélde zich voor het gebouw en riep orn minister
de Broqueville.

Kolonel ïly'ielemans, die aan den arbeid was,
riep dat de minister zich in de Kamer bevond.

- Leve 't leger ! jubelde men.

Leve België ! antwoordde de kolonel
waarna hij het raam sloot.

De stoet trok nu naar het paleis der Natie.
Aan 't hoofd liep een man met op de schouders
een kind dat de. nationale vlag zwaaide.

De menigte bleef voor het gebouw staan. Een
deurwaarder ging den minister waarschuwen.

Men drong bij den heer de Broqueville aan.
Dezç begal Zich op het balkon en werd door een
ovatie begroet.

Hij vroeg stilte en sprak :

- Mijn vrienden, Iaat mij twee woorden tot u
richten, die uit het diepst vdn mijn hart opwellen.
Er is een aanslag gepleegd, die misschien zonder
voorbeeld in de geschiedenis is : De Belgische
grond is ondanks de beloften en de waarborgen
onzer onzijdigheid door de Duitsche troepen
geschonden. Uit het diepste van mijn hart van
tselg roep ik uit : het is een verschrikkelijke
aanilag, die niet ongestratt gepleegd kan worden.
Het leger heeft aan zijn hoofd een overste, een
vorst van groote wâarde, \,vaarop de natie in dit
gewichtig uur haar vertrouwen stelt. De Koning
zal met de hulp van het leger het grondgebied

in naam t;i
kredieten voor

Grenspalen der vier ianden : België, Nederland, Onzijdig
_ Moresnet en Duitschland.

De heerJournez, algevaardigde van Luik stond
op en sprak:

- Mijne tr-leeren, wij vernemen dat de Duit-
sche legers op 't oogenblik te Dolhain en in de
omgeving van Verviers zijn. V/ij, afgevaardigden
van Luik, achten het onzen plicht nu de Kamer
in voldoend aantal is, ons ohmiddellijk naar ons
arrondissement te begeven.

De Kanier keurde dan in een enkele stemming
cle zes wetsontwerpen goed. Er waren lô4 leden
aanwezig. De Luikenaren werden het eerst afge-
roepen. Dan gingen zij heen, toegejuicht door
hun kollega's. 't Zou voor velen een zeer lang
afscheid zijn.

Namen deel aan de stemming :

ÀlM. Anseele, Augusteyns, Bastien, Begerem,
Behagel, Berloz, Bertrand, Boë1, Bologne,
Borboux, Borginon, Bôval, Branquart, Braun,
Brenez, Briart, Brifaut, Brunet, Bruynincx,
Buisset,.Buyl, Buysse, Caeluwaert, Carton de
Wiart, Cavrot, Cocq, Colaert, Colfs, Crick,
Daens, Dallemagne, Davignon, de Béthune, de
Broqueville, de Bus, Debunne, de Coster, Dejar-
din, de Jonghe d'Ardoye, de Kerckhove d'Exaer.
de, de Lalieux, Delbeke, Delporte, Delvaux,
Dennblon," de.Meester, de Fonthière, de Schutter,
Destrée, Devèze, de Wouters d'Oplinter, d'Hau-
wer, d'Hondt. d'Huart, Dony, Donay, Drion,
du Bus de Warnaffe, Duquesne, Duysters, Elbers,
Feron, Fonteyne, Franck, Galopin, Gendebien,
Gielen, Gillès de Pelichy, Goblet, Goethals
(Emile), Goethals (François), Golenvaux, Ha'm-



-11 -
besehermen. Ef is iets dat wij noclt ztillen dnder.
gaan : de overheersching;

Leve de Koning !

Leve België !

Gen eraal Leman.

. Ûe vesting Luik, die het eerst in den oorlogs"
doodendans komen moest, stond onder hetùevel
ùan een bekwaam krijgsman, die een dapper
StriJdér bliJken zou, generaal Leman, toen 63 jaar
oud.

Hij was eeri geborên Luikëndar. Op ?8 Januari
I9l4 was hij tot Kommandant der 3e legerafdee.
ling en tot militairen gouverneuf der stelling
bendemd.

Leman was een man, die de mogelijkheid vdn
ëën oofldg niet over 't hoofd zag.

Eens reed hij op' de hel[ing van Sart Tilmau,
èn, naar de bosschen van Sclessin bij de Ourthe-
vallei wijzend, sprak hiJ :

- Langs daar zullen ze ons aanvallen !
tt Was eene profetie, die eenige maanden later

bewaarheid werd.
Omdat hij die mogelijkheid \toorzag, moest de

stelling ook in orde ziJn. Dit was op verre na niet
't geval, toen Leman tot den post werd benoemd.
Hij bezocht de forten, de tusschenwerken, alle
hoeken, wegen, 'paden. Hij drong aan op ver-
beteringen, maar vond veel tegenstand in de
hoogere bureelen, stuitend op de,begrippen, dat
het Be{gisch leger toch nooit zou moeten vechten
en wij neutraal waren.

Dit alles ontmoedigde den gouverneur.
Liever gaf hij zijn ontslag, dan aan het hoofd

van een veste te blijven, die zich niet verdedigen
kon. En werkelijk ontstond dit voornemen, tot
hij eindelijk zes millioen kon los krijgen.

Van 1888 tot 1891 had Luik volgens de plan-
nen van Brialmont een gansche hervorming on-
dergaan. Het was een echte vesting, waarvan de
12 forten de wallen, de Mitas, de gracht en het
Herve-land't glacis vormden.

De Maas was diep getoeg, tenzij bij de Hol-
landsche g,rens, wâar ze doorwaadbare plaatsen
had, zooals bij Lixhe. En 't ergste... die kwets-
bare plaatsen lagen buiten't bereik van het ves-
tinggeschut. Een nieuw lort bouwen ? Men deed
tret Jiiet uit zuinigheid.

- Om die doodelijke fout zal men nog eens
tranen storten, voorspelde Briatmont.

We zullen zien hoeveel zorg die passage van
Lixhe heeft gebaard.

Leman had Luik dus in een beteren toestand
gebracht, maar er wâs nog veel te doen toen de
oorlog uitbrak.

Al dadelijk na de mobilisalie nam Lerwt
maatregelen om gereed te ziin als de obrlog

lv.

nioest ûltbreften. Bruggen, tunnele en andere
fiunstwerken werden ondermijnd, bocschen dieit uitzrcht en de geæhutwiJrite 

'belemmerden,

$erooid; om dezelfdc rgden, villa's, hoev€n, wo-
nln$ên met dynamiet opgeblazen of in brand
Sestoken-

Al het vérb' dit het lafid Vân Herve moest naaf
Luik en, Ûerd hier op verschillende plaatded
samengebracht i in den hof der schietbaari, op het
oefenplein, te Cointe, in de oude Jardin de I'Ac-
climatation. Eenige burgerwachten en pompiers
bewaakten ze. Welk geloei van daar opsteeg,
kan men begrijpen.

Ook graan, hooi, stroo werd naar Luik ge-
voerd.

Sommigen ergerden zich aan die maatregelen.
Ze vonden dat Leman vqel te overijld handelde.
't Was immers nog geen dorlog. Welk recht had
hij om zoo als dictator op te treden ?

Dat vroeg hem zelfs een politiek rnan.

- Recht en wet ? antwoordde de gouverneur.
lk kan me daaraan nu niet_ gjoren. Mijn eenig
doel is Luik te verdedigen. Wordt het geen oor-
log, dan kan men mij mijn galons ontnemen,
maar breekt de oorlog wel uit, zal men mij op de
knieëfl danken.

In alles toonde Leman die kordaatheid.
De Duitsche gezant te Parijs, von Schoen,

had in de Fransche hooldstad ziin paspoorten
gevraagd en moest van daar naar Duiischland
terugkeeren.

Hij wilde over Luik reizen.

- Er riJden geen treinen meer van Luik naar
Duitschland, verklaarde de gouverneur der veste.

En von Schoen moest over Holland gaan.
Leman stond voor een geweldige taak. Hij

kende het krijgsplan. Het veldleger Zou hem niei
helpen maar stand nemen aan de Cethe.

De gouverneur van Luik moest dus alleen op
zijn troepen rekenen.

Deze bevatten :

l. De derde legerafdeeling: 9" en 29e, ll" en
31", en 12 et 32 linie regimenten.

2. Het mobiele garnizoen van Luik : l4u en
34" linre.

3. 60 kanonnen dier troepen en 24 machine-
geweren.

4. Na vijf Augus(us de 15e gemengde brigade :
gedetacheerd van de 4" divisie uit Namen en
bestaande uit.: le en 4' Jagers te voet, en 12
kanonnen van 75.

5. De vestingtroepen : infanterie, artillerie en
genle.

Alles te samen 30.000 strijders I

Deze zouden den eersten schok van de gewel-
dige Duitsche oorlogsmachine moeten opvàngen.

Te Luik heerschte dus groote drukte, van af
den eersten dag der rnobilisatie. En toen het
ultimatum bekend werd, gevoelde men, dat hier
het drama zou aanvangen.
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'it
De inval.

We hoorden bijde plechtige Parlementszitting
van 4 Auguslus, hoe daar het nieuws van ileà
invat bekend werd.

Q6_4,45 u..dlen DltrBdag'm'ôrgen, boden zich
tyee Duits'che officieren bij de grenspaal van
MoreBnet aan. Een droeg een witte vlag, Ze
vroegen om telefonisch in verbinding me1 het
militair beheer van Luik gesteld te worden.

En dat mochten 2e...

- lk ben maJoor de Melotte; miiitair âttaehÉ
te Berliin, zei Éen vah hên, toen hij gemeênschaB
hâd met Ëeh ttafofficier van genefaal Lemai.t.
l* rirOet inij hâar het Belgisch âlgemeen hoofd.
kwartier begeveh. Waar moet ik gaah ?

De Onzen Zouden Zich niet door z0d'n giovê
iist iateit verschalkeii.

-.Maioor de Meluttê w'eet waar iiet âigeiireen
hooilnwârtier iS, klbnk het antwoord. Gij zijt
tlrâibbr de Melotte niet.

- Nben, maâr hij is bij ons !

- Laât hem dan aan het toestel komen.
En een andere Btem liet zich nu hooren.

- Cii zijt evenmin maioor de Melotte, ant-
woordde men weer.

- Wij zijn parlementairen eh mbetên volstrei<t
een onderhoud hebben met den gouverneui van
Luik,

- Alle wégen zijn versperd en om Luik te
bereiken, moet ge een omweg van 200 kilometer
maken.

Toeh drongen de Duitschers aan. Men besloot
dan hen langs Gouvy telaten komen, maar'onder
bewaking van gendarmen.

-* De verlore.r uren worden niet meer inge-
haald, beweerden de Duilschers.

Ze verzaaklen dan aan het onderhoud.
Gendarmen en Belgische lansiers stonden aan

de grens -op post.
Ze hadden 't al vernomen hoe daar aan de

overzijde groote troepenmachten verzametd
waren. De berg bij Aken lag vol. Het groote
kamp van Elsenborn nabij Malmédy wemelde
van manschappen.

Van Munster, Altona en Hanover leidden
dubbele lijnen naar Aken en onophoudelijk reden
daarover treinen met troepen, levensmiddelen,
munitie, enz.

Aken was vervuld van een koortsachtige ge-
iaagdhetd.

Het was een liefelijke Zomermorgen. De zon
straalde over de heurielen en valleie-n van 't land
van Hervé, waar de dorpen nog zoo vreedzaam
tusschen het groen lagen, als gelaten wachtend
op hun lot. Een groote weg leldt van Visé over
Wa-rsage, terzijde van Aubel over Hombgurg,
Bleiberg en Gemmenich naar Aken.

t5-
Gemmenich ts het Belgische dorP;
Vtîii' i,ij 
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'sêbled; dat in l8l5 bii de regeling der Europeë'
Sche aângelegenheden onverdeeld was gebleveti,
daar mên hèt ovei dit hoekje niet eens korl
worden. Het bezat immers riike zinkmijnerl:

Gereraal Jungbl:tL*

We herinneren ons nog hoe we dit iandje be-
zochten;

We kwamen in de hoofdstad, de residentiii, ên
terilens. de eenige van onziidig Moresrtet, &3.T1:

- Hoe heet deze plaats? vroegen wè aan een
tamelijk bejaard man.' die een lange; Duitsehe
pijp in den mold had.

- Kies maar, antwoordde hij vroolijk, Mofes-
nehneutraal, Altenberg, Vieille-Montagne (dezen
naam radbraakte hij vreeselijk) of La Calamine.

Moresnet.neutraal is duidelijk. Altenberg en
de vertaling Vleille Montagne, zijn van de zink-
mijnen atkomstig ('t is eigenlijk een berg met den
top omlaag, een holte), en La Calamine (bestand-
deel van zink) doet ons aan het mineraal der
mijnen denken.

Residentie... zoo qoemden wij deze gemeente,
en terecht, want hier woonde de burgemeester
van Moresnet, ., 11p6 er ist unser Kaiseru,.zei de
oude man lachend. Maar zeker uit stamtrots, uit
nationale fierheid, verzweeg hij dat Moresnet
onder voogdij stond van den kommissaris van
Verviers en een ambtenaar van Pruisen. Hij
vertelde evenmin, dat ziin Staat eens eerzuch ige
plannen gekoesterd had, namelijk munt te slaan
en eigen'postzegels 'uit te geven, maar daartoe
onmondig verklaard_ werd.

- Maar wie maakt uw wetten ? vroegen we.

- Men maakt hier geen wetten... wii leven
ondér het Code Napoléon... Strenge wetten !

Bijvoorbeeld om een gesloten deur open te breken,
Aqo maar 5 jaar otuchthuisstrafo.
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- En verkiezingen bestaan niet ?

- Neen, wii hebben geen hor,idpij" ..
--.. En rechters ?

- Burgerlijke zalten hier,g':n ',vi! n.rlr beiiefte
Vo;lJ ggn Belglsche of DurtsChv reciitir,irk r:n de ,

m;sdadigers worden, naar de onstalriigheden
v,1 r het gepleegde iett" vor:r Belgisch r T Duirsch
gerecht gedaagd.

- En worden de jongelingen geer

;7 Vroeger niet... mnl,r rrr is het' De' ionenù van Belgische oudrrs . ifenc rl
.die van Pfuisisahe in Durri, lr ;.r:tl

- En ge frft neu-
traal t,

'- Ja, . rnaar rnell
kiest ûoor'' de Bclgi'
sche of f)uitsche na-
:tionaliteit.
*; - Zoodat het.rkân
geueuren dat tw'ee
Mlresnetters vijandig
regenover elkander
r taan.

-- Nein, neen,.
Ilelgië en Duitschland
zijn daartoe te dikke
r'r cnden. Br-ivendien.
de zonen 'der eËnte '
i neutralen " àijn,viii
(dus die van. rle 25Ô
inwoners van,l8l5 iiT.
stamrnen). We he.Qbrn
Relgische en Pruisi-
sche meesters en mees-
teressen ; Fransch
en 'Duilsch Y,rorCet
olderwezen.

- En de geestelijk-
'heid? \ ,

* Onze pastco' ::'

_ eeR Belg, en wij staari
or;der 'i bisdom Luik.

:- En de post ?
, - Boden uit Frui-

sen en uit België
oestellen de brie';en.
Er is hier een Duitsch
postkantoor, maar in
veel winkels of aan de
briefdragers kunner
we Belgische zegels
koopen, die we noodig
naar België. '

- Oe zijt neutraal, nr.iiii kitsi vooi l3elgische
of Duitsche nationaliteir. \Velke nioger:dheid
heeft het meeste aantrek ?
,- Er zijn misrchien 20Cl Pruisen meer dan

Belgen, dan 300 Hollander$ en ongeveei 400
inbooriingen, samen een 300,1 iilworre,E.

De man oordeel.le biijkbaar dât hij Tril geloeg
verteld had, want hij groerte en veri'rlgce zijn
weg.

V/e wandelden door het stadje. Er ziln te
Altenberg verbazend veel huizen waar men
b,;ven de deur Reslaaration leesl. 't Vy'as hier
d'an ook een nKuhrort' (l) ; men kan er wel
nirt in de zee, maar toch in de lucht baden. Op
ve'e rafilen lazen we : uOn parle françaisn. De
taâl van Aitenberg was Duitsch !

Pruisen liet irier ongetwijfeld sterk zijn invloed
gelden. We gluurden in een school en zagen
fen groote kàart van Duitschlànd. In een È1r-
llerg hing het portret van het Duitsche kei-
zet: pâar. À'terr rekende meest met marken en
plrnnir-.gen, f)e groote stad voorde bewoners

l,,lCa;rt ?
r c ;tnderrl,

, i, Br lgië,

lJê i{oizer ; Zi',:ï ut: wei, Albert, dat ge ru alles ku ijt zijt
Ë{rning Alhert i Jhar nooit onze ziel !

van Moresnet is Aken,
waarmede' La Cala-
mine door eqn elektr"i:
sche tram verbonden
is.

't Was den volgen-
den dag "Kirme su en,
naar f)uitsche wiize,
tooide men overal de
gevels en gelagkamers
rler hçr bergen met
bliremtnkrar sen. !n
menige zaal zou een
rgrosser Festball, qe-
g:ivell wotdcn. Ir,'len
i,ep door de str.rten
met reusrcht ge taar-
1en. De k:nderen voor-
al waren uitgelpten.
tFeriën bis Mittwoch"
(r.'akantie tot Woens-
dag), zei, een meisie
dat me bediende, om-
dat vader en moeder
op een tafel in de
eianszaal stonden, be-
,zig zo!{ering en wan-
,de n te sieren vcpr den
grooten Cag.

Door de u Kirch-
slrasse ' en over het
schoone ple:n, bij de
kerk, kwarren we 0p
een steenweg uit,

- Hoe ver- ziin we
nog van de Duitsche
grens ? vroegen rrye.

I - Over de tram- sporen is het reeds
Pruisen, klonk het

aniwoord.
In een uur tijds kan men het toppunt van den

scherpen driehoek (dezen vorm hèéft MorescetÏ
bereiken, en zich daar .op vier landen nedÊr-
leggen , zooals men vertelce. DÇ grenzen v'àn
Nederland, België, Moresnet en P,'ruisen komen
er samen en er staan dan ook vier oalen. Dat is
de $rootste bezienswaarOlghêiO, Ud roem van
Moresnet. i\len kijke maar eens naar de prent-
brielkaarten voor de ramen.

+l (l) Plaats waar den een goæesLuÊdige kuu doet,


