
 Bij een oorlogvoering is communicatie van groot belang. Elke 
partij heeft nood aan informatie, zoals de ligging van de vijand, aantal soldaten, 
opstelling vijand, uitvoeren van plannen, melden van gewonden enz...  

 

 Postduiven speelden een belangrijke rol in de Eerste Wereld 
oorlog. Noord-Frankrijk, eind september 1918. De oorlog is bijna gedaan, maar er 
woedt nog een laatste vreselijk gevecht: het Meuse-Argonne. µ 

 

 Een groep van 500 Amerikanen zitten vast in een vallei en 
is omsingeld door de Duitsers. Na één dag blijven er nog 200 manschappen over. 
Om alles nog schrijnender te maken, ze worden bekogeld door de eigen troepen die 
niet weten waar hun makkers zitten.  

 Majoor Charles Whittlesey stuurt twee duiven met 
hulpbriefjes naar de Amerikanen. Maar ze worden neergeschoten door de vijand.  



 Uiteindelijk wordt de duif “Cher Ami” uitgestuurd. Na 25 
minuten vliegen tussen de kogels bereikt de duif toch de geallieerden. De duif heeft 
een schotwonde in de borst, blind aan één oog, een poot is geraakt en bengelt nog 
aan een pees.  

 Cher Ami heeft de boodschap in een metalen kistje mee 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!"  De geallieerden 
staken het vuren en 197 overlevenden kunnen nadien veilig ontsnappen. 
 

 Zij verzorgen hun redder 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 door generaal Pershing per 
boot 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 
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.  Alle betrokken partijen maakten 
gebruik van deze relatief betrouwbare manier om  berichten te versturen. Naar 
schatting zijn meer dan 100.000 duiven gebruikt, waarvan zo’n 95% de 
boodschappen hebben afgeleverd.  
 

 Dit succes was het gevolg van twee eigenschappen van de 
postduif: Het vermogen om altijd het thuisfront te vinden en de hoge vliegsnelheid. 
Een duif haalt gemakkelijk 80 kilometer per uur. Voor een scherpschutter viel het niet 
mee om er een uit de lucht te halen.  

 

 Tijdens de Eerste Wereldoorlog bestond de telefoon al. In de 
loopgraven werden die ook al gebruikt. Bij de strijdkrachten was het gebruik van 
draadloze telegrafie eerder beperkt.  

 

 Wat het moeilijk maakte was, is dat de telefoonlijnen dwars 
door de loopgraven heen lagen. Die telefoonlijnen waren nodig anders kon je ook 
niet bellen.  

 



 Vaak gingen de telefoonlijnen kapot omdat van tijd tot tijd een 
klunzige soldaat over zo'n lijn heen struikelde of de vijand ze beschadigde.  Een 
snelle en makkelijke communicatievorm “ja”, maar alleen niet zo handig! 

 Pas in de latere oorlogsjaren kwam er radioapparatuur, die 
was tijdens de gevechten al wat steviger gebouwd..  

 De radio kende in de jaren voor de oorlog een 
spectaculaire ontwikkeling. In 1899 zorgde Marconi voor de eerste draadloze 
verbinding in morse over het kanaal. 

 De morse communicatiecode werd uitgevonden en ontwikkeld in 
1835 door SAMUEL MORSE . De telegrafie is de voorloper van de digitale 
communicatie. 

 

 Hier het Morse alfabet. Letters, cijfers en leestekens worden 
gevormd door een combinatie van punten en strepen.  

 



 
De telegrafist kon kiezen tussen de sleutel naar beneden (stroom) en de sleutel naar 
boven (geen stroom) en de tijdsduur (kort of lang). 

 

   Morse kan ook met andere signalen verstuurd worden zoals met 
vlaggen, licht aan en uit en radio golven. 

 

 Op het einde van WO1 werd de Morse code veelvuldig gebruikt, voor 
het versturen van Geheime berichten. Deze werden door vijandige zenders massaal 
afgeluisterd 

 

 Zo werd ontdekt dat een radiotelegrafist de seinsleutel op zijn 
eigen wijze hanteerde. De duur en het ritme waarmee de Morsetekens elkaar 
opvolgden waren typisch voor elke telegrafist. Uit dit “Morse-handschrift” konden de 
afluisterdiensten verschillende telegrafisten herkennen en de zender identificeren.  


