
Er zijn hele boeken volgeschreven over Cher Ami. Zijn verhaal is zelfs verfilmd. Na de oorlog werd hij per 
schip mee terug genomen naar Amerika, waar hij een plekje kreeg in de Racing Pigeon Hall of Fame, 
de eregalerij voor postduiven. Zijn eenpotige lijfje is nog steeds te bezichtigen in het National Museum 
of American History in Washington DC. Het herinnert ons aan een vastberaden vogel en zijn lange, 
onverschrokken vlucht dwars door de vuurlinie.   

Een oorlogsheld heeft doorgaans geen vleugels. 
Als we horen over moedige strijders die hun leven 
op het spel zetten voor anderen, denken we 
meestal aan mensen, en niet aan vogels. Daarom 
is het verhaal van Cher Ami zo bijzonder. In het 
Frankrijk van 1918, tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
wist deze kleine duif bijna 200 levens te redden.

Postduiven zoals Cher Ami hebben een onvoorstelbare 
gave: hoe ver ze ook van huis zijn, ze keren er altijd 
feilloos naar terug. Vandaar dat ze al eeuwen worden 
gebruikt voor het versturen van boodschappen, in een 
kokertje dat aan hun pootje wordt bevestigd.

INGEBOUWDE RADAR

De duif die soldaten redde

DAPPERE DOFFER

EEN PLEKJE IN DE GESCHIEDENIS

Met het briefje om mijn poot,
steeg ik op en hield me groot.

Ik was nog lang niet hoog genoeg,
mijn vleugels brandend van ’t gezwoeg,

of daar kwamen de kogels al,
in honderd- en in duizendtal!

Maar door vloog ik, in rechte lijn,
’k zou zelfs de wind  
nog te vlug af zijn.

Uit het gedicht ‘Cher Ami’  
van Harry Webb Farrington

Het bericht waarmee Cher Ami 
40 kilometer aflegde

Cher Ami kreeg het 
‘Croix de Guerre’, een 
onderscheiding voor 

betoonde moed

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zette het 
Amerikaanse leger ruim 600 vogels in om 
berichten te versturen vanaf de slagvelden 
in Frankrijk. De heldhaftigste daarvan was 
Cher Ami. Hij had in die jaren al zeker tien 
belangrijke boodschappen afgeleverd, maar 
het was zijn laatste missie die hem beroemd 
zou maken.

Op 4 oktober 1918 kwam Cher Ami een Amerikaans bataljon te hulp, dat in een 
levensgevaarlijke situatie was beland. De soldaten, aangevoerd door majoor Charles 
Whittlesey, zaten ingesloten in een vallei en werden niet alleen door de vijand onder vuur 
genomen, maar ook door eigen manschappen, die niet wisten dat zij daar waren. De 
majoor moest zorgen dat de aanval gestaakt werd voordat het te laat was. Hij schreef een 
briefje: Ingesloten aan weg parallel 276,4. Worden beschoten door eigen artillerie. Laat 
ze in vredesnaam ophouden. Het werd aan Cher Ami’s pootje 
gebonden, en terwijl de bommen en kogels door de lucht 
floten, steeg de vogel op.

De vijand zag wat er gebeurde en opende het vuur op Cher 
Ami. Hij werd bijna direct geraakt en viel op de grond, 
gewond aan zijn borst, pootje en oog. Maar daar liet hij 
zich niet door tegenhouden. Verbazingwekkend genoeg 
steeg hij weer op, fladderde dwars door een nieuwe 
kogelregen heen en wist binnen een halfuur de 40 
kilometer naar zijn basiskamp af te 
leggen. Bij aankomst was hij aan één 
oog blind en zat hij onder het bloed, 
maar het kokertje bungelde nog steeds 
aan zijn gewonde pootje.

Er werden orders gegeven om de aanval 
direct te staken, en 194 van de omsingelde 
Amerikaanse soldaten werden gered. In het 
Frans betekent Cher Ami ‘lieve vriend’, een naam 
die hem op het lijf geschreven was. De artsen op 
het basiskamp maakten een houten pootje voor 
hem, en hij werd onderscheiden met het Franse 
‘Croix de Guerre’, een oorlogsmedaille.
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D U I V E N P O S T
4 oktober 1918
Aan: Infanterie 308
Van:  Majoor Charles Whittlesey

Ingesloten aan weg parallel 276,4. Worden beschoten door eigen artillerie. Laat ze in vredesnaam ophouden.



De kat die meevoer op een oorlogsschip 

Soms kan een klein dier grote invloed hebben. Je zou misschien niet ver 
wachten dat een kat veel kon betekenen voor de bemanning van een 
oor logsschip, maar dat deed het zwartwitte katertje uit dit verhaal wel 
degelijk.

Het was 1948 toen het fregat HMS Amethyst in Azië de haven van 
Hong Kong binnenvoer. Hier, tussen de kleurrijke tempels en overvolle 
markten, vond de 17jarige matroos George Hickinbottom een 
uitge mergeld katje op de kade. Hij besloot zich over het diertje te 
ontfermen – en daarmee begon Simons carrière op de grote vaart.

George verstopte Simon onder zijn jasje en smokkelde hem mee aan 
boord. In zijn kajuit maakte hij een slaapplekje voor hem. George was 

bang dat de kapitein kwaad zou worden als hij 
de kat zag, maar toen kapitein Griffiths Simon 
ontdekte, reageerde hij juist enthousiast. Een kat 
kon mooi de ratten uit de weg ruimen. Ratten kunnen bacteriën 
verspreiden en voedselvoorraden aanvreten – en Simon bewees al snel dat hij 
een eersteklas jager was.

Hij zat de beesten overal achterna, stoof over de dekken en dook onder tafels, sloeg 
geen enkel plekje over. Als hij er eentje ving – wat vaak gebeurde – droeg hij hem in zijn 
bek naar de kapitein en legde hem aan zijn voeten neer. Soms liet hij zelfs een dode rat 
achter op zijn bed! En als de kapitein zijn pet afzette, sprong Simon erin en nestelde zich 

in het met goudkoord versierde hoofddeksel. Hij werd een steeds populairder lid van de 
bemanning.

RATTEN- EN PETTENVANGER

GEGIJZELD OP DE RIVIER

EEN PLEKJE IN DE GESCHIEDENIS

Simon met de bemanning  
van de HMS Amethyst

Uiteindelijk zou de HMS Amethyst ruim drie 
maanden stilliggen op de Yangtze. Het was er 
snikheet, en de bemanning moest al die tijd heel 
zuinig doen met voedsel en water. Toen het schip 
eindelijk aan de beschietingen wist te ontkomen 
en de veilige zee bereikte, leverde dat de soldaten 
een heldenstatus op. En Simon kreeg de Dickin 
Medal, een onderscheiding speciaal voor dieren die 
zich in oorlogstijd heldhaftig hebben gedragen. 
Tot de dag van vandaag is hij de enige kat die dat 
ereteken heeft ontvangen.

Simon had geen gemakkelijk leven, en hij werd ook 
niet oud. Na aankomst in Engeland leefde hij nog 
maar een paar weken; hij overleed op 28 november 
1949. Zijn grafsteen op een Londens kerkhof is 
een mooi eerbetoon aan de zo loyale kater: ter 
nagedachtenis aan simon. onderscheiden met de dickin-
medaille, augustus 1949. gedurende het yangtze-incident 
was zijn gedrag van de hoogste orde.

Simon had een gunstig effect op het moreel van de troepen – ze 
waren gemotiveerder en tevredener. Daarom liet George de kat 
achter toen hij en kapitein Griffiths van boord vertrokken. Ook de 
nieuwe kapitein, Skinner, raakte gesteld op het speelse katertje.

Het was inmiddels 1949, en er woedde een hevige burgeroorlog in 
China. Het fregat kreeg orders om de lange, kronkelende Yangtze 
op te varen om een ander schip af te lossen. Een eind landinwaarts 
werden ze plotseling vanaf beide oevers onder vuur genomen. De 
Chinese soldaten op de oever dachten dat de HMS Amethyst van 
de vijand was. Het schip raakte zwaar beschadigd, en er vielen 
een heleboel doden, onder wie kapitein Skinner. Gewonden waren 
er nog veel meer – ook Simon was akelig verbrand aan zijn rug 
en pootjes. De matrozen brachten het verzwakte katje naar de 
scheepsdokter, die hem gelukkig weer wist op te lappen.

Terugvaren was te riskant, dus het schip bleef liggen waar het lag. 
Intussen pakte Simon langzaam en dapper zijn leventje aan boord weer 

Simons gezelschap en zijn bedrevenheid 
als rattenvanger waren van onschatbare 

waarde tijdens de maandenlange gijzeling. 
In die bange dagen hielp hij het moreel 
van de jonge matrozen op te vijzelen.

Gezagvoerder Stewart Hett, die was 
benoemd tot ‘kattenofficier’

op. Hij ving ratten, patrouilleerde over de dekken en kroop 
op bed bij de gewonde soldaten, alsof hij ze moed wilde 
inspreken.

8 9

REDDERS &
 BESCHERM

ERS



EEN WELP ALS TENTGENOOT
Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het Poolse leger een soldaat in 
dienst die anders was dan alle anderen. Hij had vier poten, scherpe 
klauwen en een ruige bruine vacht. We hebben het over Wojtek 
(uitgesproken als  Vooitek), een beer met een verbazingwekkend 
levensverhaal.

In april 1942 werden duizenden Poolse soldaten van Rusland naar het 
MiddenOosten verscheept. Toen ze door Perzië (dat nu Iran heet) 
trokken, kwamen ze langs de kant van de weg een jongetje tegen 
dat een buidel in zijn armen had. Daarin zat een piepklein, mager 
berenwelpje dat angstig keek. Zijn moeder bleek in de bergen door 
jagers te zijn doodgeschoten.

De soldaten besloten het dier van de jongen over te nemen. Ze ruilden 
wat geld, een zakmes, chocolade en een blikje vlees tegen de buidel met 
het weesbeertje erin. Het zal vast geen moment in ze zijn opgekomen dat 
het welpje later hun collega zou worden.

De beer die het leger in ging

EEN BERESTERKE STRIJDER

Dymitr Szawlugo, 
Poolse soldaat

Je kon hem dolblij  
maken met een flesje 

bier. Als hij dat ophad, 
tuurde hij door de hals 

om te zien of er niet 
meer in zat.

Wojtek speelt met zijn strijdmakkers 
(boven) en het embleem van de 22ste 

artilleriecompagnie van het Poolse 2e Korps, 
waarop Wojtek een bom draagt (rechts)

Hij stond op de loonlijst. Hij kreeg 
geen geld, maar hij was officieel in 
dienst bij het Poolse leger. Ik zag 
hem als een soort oudere broer.

Wojciech Narebski,  
Pools soldaat

Het Poolse regiment hield Wojtek bij zich op hun verdere 
tocht door het MiddenOosten, en hij hoorde al snel bij 
de familie. Hij kreeg dubbel rantsoen: tweemaal zoveel te 
eten als de soldaten zelf. Net als elke andere beer was hij 
dol op fruit en honing, maar een biertje sloeg hij ook niet 
af! Wojtek vond het leuk om met de mannen te stoeien, en 
soms sliep hij ’s nachts zelfs bij hen in de tent. Ook haalde 
hij geregeld kattenkwaad uit – hij zette de douche aan om 
af te koelen terwijl dat niet zomaar mocht, en een keertje 
trok hij zelfs een berg ondergoed van de waslijn in het 
kampement!

Op een dag kregen de soldaten orders om af te reizen 
naar Italië, waar de geallieerden tegen de Duitsers 
vochten. Ze wilden Wojtek meenemen, maar daarvoor 
hadden ze eerst toestemming nodig van de leiding. 
Omdat Wotjek zo goed was voor de sfeer onder de 
troepen, ging die akkoord. Dus het schip dat op 13 
februari 1944 van Egypte naar Europa voer, had de 
nieuwste aanwinst van het Poolse leger aan boord: 
‘soldaat Wojtek’, die inmiddels bijna 200 kilo woog en 
bijna 2 meter lang was als hij rechtop stond.

De beer moet er afschrikwekkend uit hebben gezien 
op het slagveld – want hoe ongelooflijk ook, dat was 
waar hij drie maanden later te vinden was. Bij de Slag 
om Monte Cassino in Italië, waar de Polen tegen de 
Duitsers vochten, hielp Wojtek zijn strijdmakkers door 
zware kratten met kogels en granaten te dragen – 
rechtop lopend! Het kabaal en de paniek op het 
strijdtoneel moeten zenuwslopend voor hem zijn 
geweest, maar hij week niet van hun zijde en 
bracht het er heelhuids van af. EEN PLEKJE IN DE 

GESCHIEDENIS

Ze noemden hem Wojtek, Pools voor ‘vrolijke strijder’. Ze voerden hem 
melk en wikkelden hem ’s nachts in een warme legerjas. Tegen de tijd 
dat ze het volgende kampement bereikten, was de beer al aardig 
gegroeid. Hij sprong graag de jeeps in en uit, en hij probeerde in bomen 
te klimmen. Het viel de bevelvoerend officier op dat de soldaten veel 
opgewekter waren met Wojtek om zich heen.

Toen bekend werd hoe moedig 
Wojtek op het slagveld was 
geweest, werd hij als een held 
gevierd. De Poolse soldaten lieten 
een speciaal embleem maken 
van een beer met een bom in 
zijn armen. Hij verscheen op 
televisie en er werden heel veel 
boeken over hem geschreven. 
Na de oorlog bracht een groepje 
soldaten hem naar Schotland, 
waar hij een plekje kreeg in de 
dierentuin van Edingburgh. Hij 
overleed uiteindelijk in november 
1963. Wojteks allesbehalve 
normale levensverhaal zal nooit 
worden vergeten: deze beer was 
in doodenge situaties een rots 
in de branding geweest voor zijn 
mensenvrienden.
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