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Situering 
 
4 augustus 1914 was de dag dat de Duitse legers massaal over onze grenzen 
trokken en ons land in vuur en vlam zetten. De uren voordien was er koortsachtig 
gewerkt om een gepast antwoord op het Duitse ultimatum te formuleren. Duitsland 
vroeg vrije doorgang naar Frankrijk, want tegen Belgie hadden ze echt niets, ze 
wilden er alleen maar ongehinderd passeren. En alles wat ze hier zouden 
beschadigen of aankopen, zouden ze billijk vergoeden!   
 
Indien echter de Belgische regering dwaas genoeg zou zijn om het been stijf te 
houden, dan zou Duitsland met een overmacht aan manschappen, artillerie en 
andere wapens in enkele dagen ons landje overrompelen, en dan was het nog maar 
af te wachten wat het lot van België zou zijn, eenmaal dat die oorlog door Duitsland 
gewonnen was. 
 
Sinds de onafhankelijkheid van België in 1830 – die er pas kwam nadat de moeilijke 
periode van de “eenheid met Nederland” voltooid verleden tijd was – was ons landje 
slechts bij één internationaal conflict – en dan nog slechts onrechtstreeks, betrokken 
geraakt:, en wel in 1870-1871 met de Frans-Pruisische oorlog. Maar toen had het 
volstaan onze grenzen zowel richting Duitsland als richting Frankrijk te bewaken. 
 
In 1839 was het Verdrag van Londen tot stand gekomen, waarin de grote Europese 
mogendheden zich verbonden België te hulp te komen als het ooit door een 
buitenlandse macht zou aangevallen worden. In ruil moest België de eeuwige 
neutraliteit beloven. De Duitse kanselier Bethmann-Hollweg had over dat verdrag 
alleen maar smalende woorden toen hij daarover in de Reichstag geïnterpelleerd 
werd: “een vodje papier”. Duitsland verwierp met het ultimatum de eigen 
handtekening onder het Verdrag van Londen, en werd daarmee aanvaller in plaats 
van beschermer. 
 
En als er dan binnen 24 u een antwoord moet gegeven worden op zulke dreigbrief, 
dan kan de koorts hoog oplopen. Het is precies het verslag van wat zich op 4 
augustus 1914 in het Belgisch parlement heeft afgespeeld, dat in dit boekje door 
graaf Louis de Lichtervelde uit de doeken wordt gedaan. Het antwoord dat uiteindelijk 
door koning Albert I aan de Duitse regering gegeven wordt, is nobel, trots, en 
natuurlijk afwijzend. 
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