DUIF REDDE IN WO 1 TWEEHONDERD AERIKAANSE SOLDATEN

Ze zijn niet altijd onze vrienden, wegens hun onaangename 'uitlatingen'. Maar Cher
Ami heeft zijn naam niet gestolen. Deze duif redde tijdens de Eerste Wereldoorlog het
leven van zo'n tweehonderd Amerikaanse soldaten.
We schrijven Noord-Frankrijk, eind september 1918. De oorlog is dus bijna gedaan, maar er
woedt nog een laatste, vreselijk gevecht: het Meuse-Argonne- of Honderddagenoffensief dat
47 dagen duurt. Meer dan een miljoen geallieerde soldaten strijden mee en meer dan 25.000
Amerikanen komen om.
Een groep van 500 Amerikanen zit vast in een vallei en is omsingeld door Duitsers. Na dag 1
blijven er nog maar 200 manschappen over. Om alles nog schrijnender te maken, worden ze
bekogeld door de eigen troepen die niet weten waar hun makkers zitten. Majoor Charles
Whittlesey stuurt dan maar twee duiven met hulpkreten naar de Amerikanen. Maar ze worden
neergeschoten door de vijand. Uiteindelijk wordt Cher Ami uitgestuurd met een niet mis te
verstane boodschap: "In godsnaam, stop ermee!"

"Wij
bevinden ons op de weg parallel met 276.4. Onze eigen artillerie bestookt ons. In godsnaam,
stop ermee!" © lettersofnote.com.
Ook Cher Ami wordt bekogeld door de Duitsers, maar na 25 minuten vliegen tussen de kogels
door, bereikt de duif toch de geallieerden. Niet ongehavend: het beest heeft een schotwonde in
de borst en is blind aan één oog. Een poot is zo erg geraakt dat die nog enkel aan een pees
bengelt. De boodschap in een metalen kistje hangt er nog aan. De geallieerden staken daarop
het vuren op de eigen troepen en 197 overlevenden kunnen nadien veilig ontsnappen uit
vijandig gebied.
Zij verzorgen hun redder naar best vermogen en maken zelfs een houten pootje. Het Franse
leger schenkt de duif het Croix de Guerre, een medaille voor heldenmoed. Cher Ami wordt zo
een befaamde held en wordt zelfs persoonlijk door generaal Pershing per boot weer naar de
States begeleid. Nog geen jaar later bezwijkt de heldenduif aan zijn verwondingen. Cher Ami
wordt opgezet en tentoongesteld in het Smithsonian in Washington D.C.

