Obama brengt hulde aan 'kleine dappere
België' 26 maart 2014

De Amerikaanse president Barack Obama heeft woensdagmiddag een toespraak gehouden
tijdens de plechtigheid op de In Flanders Fields-begraafplaats in Waregem. Hij bracht er
hulde aan de overleden soldaten, maar ook aan het 'kleine, dappere België'. Ook koning Filip
en premier Elio Di Rupo namen het woord en bedankten de president voor zijn komst.

De
Amerika
anse

president stapte rond 10.40 uur uit de wagen waarin hij vervoerd werd, opmerkelijk genoeg
niet zijn luxelimousine 'The Beast', aan de begraafplaats In Flanders Fields in Waregem. Hij
werd er ontvangen door koning Filip en premier Di Rupo, waarna hij zich op de begraafplaats
begaf in het gezelschap van de koning en de premier.

Obama groette er samen met zijn gezelschap het monument voor de overleden Amerikaanse
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Een vrouwelijke militair zong er het Belgische en het
Amerikaanse volkslied, waarna de drie notabelen een krans neerlegden aan de voet van het
monument.
The Last Post op trompet kon uiteraard niet ontbreken op de plechtigheid. Een
indrukwekkend ingetogen moment was het.
Na de plechtigheid aan het monument, begonnen Obama, Di Rupo en koning Filip aan een
wandeling over de begraafplaats. Ze groetten er enkele graven van overleden Amerikaanse
soldaten.
'Ontroerd'
Koning Filip nam daarna het woord. In het Engels sprak hij de president toe. 'We zijn
ontroerd om hier met u te staan aan de graven van dappere soldaten die hun leven gaven. We
eren iedereen die gevochten heeft tijdens de oorlog en er overleden is, maar ook de overlevers
die voor het leven getekend werden door de vreselijke strijd. We zullen hen eeuwig dankbaar
zijn voor de opofferingen die ze gemaakt hebben.'
'We herdenken vandaag alle soldaten die in België en Europa gesneuveld zijn, voornamelijk
de Amerikanen die in onze steden gesneuveld zijn', sprak premier Elio Di Rupo. 'We danken
hen en hun families voor de opofferingen die een deel zullen blijven van onze geschiedenis en
voor eeuwig een plaats zullen hebben in het hart van de Belgen. We zullen het nooit vergeten.
De banden tussen België en de VS zijn heel sterk. De Belgen en de Amerikanen delen

dezelfde waarden en dat is het mooiste geschenk voor jonge generaties. Daarom moeten we
lessen trekken uit die vreselijke oorlog. De Amerikaanse zonen zijn onze zonen.'
Obama roemde België als betrouwbare partner. Hij verwees naar de wereldoorlogen, maar
ook naar interventies in Afghanistan en Libië. 'En onze landen nemen ook deel aan de
internationale inspanningen om de Syrische chemische wapens te vernietigen. Dezelfde
wapens die vernietigend werden ingezet op deze velden', sprak de president. 'Er is voor deze
wapens geen plaats in een geciviliseerde wereld.' Obama zei dat Amerikanen en Belgen altijd
schouder aan schouder zullen staan voor vrijheid, waardigheid en de triomf van de 'human
spirit'.
De president bedankte ook het personeel van het Flanders Field Cemetery en het Belgische
volk, omdat ze zorg dragen voor het kerkhof. 'Op deze plaats herinneren we de moed van
'Brave Little Belgium' (klein dapper België)', zei Obama, die tevreden was over het korte
gesprek met Di Rupo en de koning. 'Het was een kans om onze belofte te herbevestigen om de
banden tussen onze landen zo sterk te houden als ze altijd al waren.'
Hij las ook nog het In Flanders Fields-gedicht voor. 'Wat ik hier gezien heb, zal me altijd
bijblijven', besloot de Amerikaanse president.

