
Over de top 

 

Mijn vijfde aanval alweer. Zal het nu wel mijn laatste zijn? Het zou nu toch echt de 

langverwachte en allesbeslissende doorbraak worden. Dat kon niet anders. Met zo'n 

overweldigend voorafgaand bombardement kon dat niet anders. Maar zelfs als dat 

voor het leger als geheel klopt, klopt het dan ook voor mij? Zal ik vanavond inderdaad 

kilometers verderop koffie drinken of net als de vorige keren gewoon weer hier terug 

zijn? Of zal ik in een eerstehulppost worden verbonden, of ergens tussen hier en daar 

op of onder de grond liggen, of wat er van me over is? En als het niet alleen mijn 

vijfde maar ook mijn laatste aanval zal zijn, hoe lang zal hij dan duren? De hele dag? 

Een uur? Een minuut? Een seconde? 

Nog even een laatste oorlam voordat we over de parapet gaan, net genoeg om de 

ergste zenuwen kwijt te zijn, niet genoeg om tollend over het niemandsland te 

wankelen. Het geld is in een pot gedaan zodat de overlevenden het kunnen verdelen. 

Nog snel even een afscheidsbrief geschreven die hopelijk nooit verstuurd hoeft te 

worden. En nu nog een schietgebedje. Er staan al een paar officieren met hun pistool 

in de hand achter ons. We maken ons zoals altijd wijs dat dat is om in niemandsland 

meteen met schieten te kunnen beginnen, maar we weten wel beter. 

Ondanks de rum benemen de zenuwen me bijna de adem. Het zweet breekt me uit. 

Rustig blijven. Gewoon net als eerder zo dadelijk eerst de linkervoet op de eerste 

trede zetten en dan de rechtervoet op de tweede. En als ik over de rand ben gewoon 

door blijven ademen en het linkerbeen voor het rechterbeen zetten en dan 

andersom. Dan kom je vanzelf vooruit. Vooral oppassen niet te struikelen want dan 

kom je niet meer overeind. 

We moeten ons klaar maken. De bajonet op het geweer. Gelukkig heb ik weinig 

gegeten anders zou het er zeker uit komen. Sommige dingen veranderen nooit, of het 

nou je eerste of je vijfde keer is. 

Het fluitje klinkt. Daar gaan we. Over de top. Eerst de eerste linie, dan wij, en dan nog 

een heleboel volgende linies, als geleid door een onzichtbare maar zeer dwingende 



hand. Ik zie er al enkele van de eerste linie neergaan. En daar de eerste van mijn 

eigen. 

De barrage zit gelukkig een stukje voor ons, precies zoals het moet. Hopelijk blijft dat 

zo. Wat een herrie weer. Een muur van oorverdovende herrie. 

Trommelvliesverscheurende teringherrie. Went ook nooit. 

Ik zie behalve de eigen soldaten helemaal niemand, maar mitrailleurs ratelen en 

granaten ontploffen en ze doen hun werk goed. Voor me, achter me, links en rechts 

van me vallen de mannen bij bosjes. Anderen strompelen volledig gedesoriënteerd of 

stekeblind richtingloos over het slagveld. Zonder enige fiducie dat het ook maar iets 

zal helpen, wijs ik enkelen van hen welke kant ze op moeten om de eigen loopgraaf 

weer te kunnen bereiken. 

Van te onderscheiden linies is al geen sprake meer. Chaos is troef. Die beloofde 

doorbraak kunnen we nu al op de buik schrijven. Ik wandel allang niet meer in een 

rechte lijn vooruit maar spring van links naar rechts voor zover de deze keer gelukkig 

niet al te overvloedig aanwezige modder het toelaat; de modder die de afgelopen 

jaren al bij zoveel soldaten de kracht om door te gaan, de moed en de wil om te 

overleven, heeft omringd, bedekt, verteerd. 

Ik ren, stop, buk, richt me weer op en kijk met een blik vol afgrijzen richting de 

overkant waar iemand de poort van de hel heeft opengezet. Granaatsplinters rijten 

ons open. Ik dacht echt even een paar benen te zien die zonder romp doorrenden. 

Toch zijn we verder gekomen. Het prikkeldraad is bereikt. Niet kapot. Uiteraard niet 

kapot. Dat zou te mooi zijn geweest om waar te zijn. Het was beloofd, zoals altijd, 

maar waarom zouden we dan een tang mee moeten nemen?  Ik zie enkele lijken 

hangen, volledig en onherkenbaar doorboord met kogels. Ik knip een gat in de 

omheining. We kunnen verder. 

Oh nee! Nee, niet zo'n ding!! Niet zo'n ding! Oh mijn God! Oh mijn God. 

 


