
VERTALING UIT HET BOEK VAN DE HEER SCHRÖDER-NIELSEN OVER DE
BOERENOORLOG, BETREFFENDE DE DOOD VAN PIETER SCHUIL

Op de weg door het kamp werd ik van alle kanten uitgescholden en velen dreigden met hun
vuist (Nielsen werd als gevangene binnengebracht). Van één der tenten luidde vrolijk gezang
met een refrein, dat door velen werd gezongen: “Kissing and sleeping with other wives etc.”.
Ik werd naar dezelfde tent gebracht, waar de vorige avond een eenzaam licht had gebrand.
Hier zat Piet Schuil alleen en tobde. Wij werden opgeruimd bij het weerzien. Hij was 24 jaar
oud, lang en blond, met een blonde knevel. Hij was de zoon van het hoofd der school in
Bunschoten in Holland en was zelf leraar bij de Boeren. Voor zijn jaren zeer onderlegd, belezen
en ontwikkeld en daarbij van dichterlijke aanleg.
Ik ontmoette hem voor het eerst enige maanden geleden, toen wij ons kamp opsloegen voor de
nacht en ik de ronde deed om te zien, dat alles bij de verschillende legervuren in orde was.
Ik zag toen een man, die alleen bij één der legervuren zat te lezen in een klein boekje, zo klein,
dat het onmogelijk een psalmboekje kon wezen. Ik werd nieuwsgierig, keek over zijn schouder
heen en kon mijn ogen nauwelijks geloven, toen ik de volgende verzen las:
“Äuf Flügeln des Gesanges. Herzlichen trag ich dich fort, etc.”
Vanaf dat ogenblik lazen wij Heine samen en werden goede vrienden. Hij vertelde mij, dat hij
gevangen genomen was, doordat zijn paard zich had losgerukt en gedurende onze haastige
vlucht de vorige dag verdwenen was. Een ander paard had hij niet kunnen bemachtigen en had
zich overgegeven. Hij had zijn zakdoek op z’n geweerloop gebonden en hield deze zo boven
de rand van de rivierbedding, waarin hij zat, zodat de aanstormende vijand hem moest
opmerken. De eerst aankomende soldaten namen hem dan ook gevangen.
“Dit is de waarheid”, zei hij, “maar nu ben ik voor het krijgsgerecht geweest en daar hebben
twee Engelse soldaten onder ede verklaard, dat ik op hen geschoten had toen zij naderden. Er
schijnt geen geloof te worden gehecht aan mijn verklaring en ook niet aan die van mijn
kameraden, die vlak bij mij in de buurt gevangen genomen zijn”.
Ik verzocht onmiddellijk door de sergeant van de wacht de hoogste in commando om voor het
krijgsgerecht te mogen getuigen in de zaak Piet Schuil, daar ik belangrijke inlichtingen kon
verstrekken. Ik wilde vertellen van onze eerste ontmoeting, van zijn eerlijk en trouw karakter
en dat hij dienst had gedaan als wacht bij de paarden gedurende onze gevechten, zodat hij
daarom geen schot gelost kon hebben. En tenslotte had ik willen vragen of zij geloven konden,
dat iemand zo krankzinnig had kunnen zijn om onder deze omstandigheden te schieten. Ik
kreeg echter ten antwoord, dat het te laat was om gehoord te worden. Daarna heb ik de
sergeant kunnen bewegen nog eens naar de hoogstcommanderende te gaan en te vragen of hij
mij een privé gesprek met hem wilde toestaan. Ook dat werd geweigerd.
De volgende ochtend werd een Engelse compagnie opgesteld in een open vierkant op circa 100
meter van de gevangenistent en een korporaal met twee soldaten kwamen Piet halen en
brachten hem daarheen. Ik stond in de tentopening en zag, dat hij in het vierkant werd
gebracht. Een officier las iets voor van een papier, terwijl de soldaten hun geweren
presenteerden.
Wat hij voorlas kon ik niet horen en ook niet begrijpen uit het gedrag van Piet. Hij stond
zonder te bewegen tussen de soldaten. Toen hij terugkwam en mijn vragende ogen ontmoette,
antwoordde hij rustig: “Ik ben veroordeeld om morgenochtend bij zonsopgang gefusilleerd te
worden”. Voor de veroordeling was hij gespannen en nerveus, nu was een grote rust over hem
gekomen. Hij vroeg mij om een bijbel en ging zitten lezen.
In de namiddag vroeg hij om papier en pen en schreef een lange afscheidsbrief aan zijn ouders.
De Engelse autoriteiten beloofden, dat hij verzonden zou worden, doch helaas is de brief nooit
aangekomen. Slechts van mij hebben zijn ouders vernomen hoe zijn laatste uren waren en dat
hij geschreven had.
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De laatste nacht dat wij tezamen waren, werden zijn handen geboeid en zijn benen met leren
riemen gebonden. Een dubbele wacht werd opgesteld buiten de tent en binnen stond een
soldaat met een revolver in zijn hand. Wij spraken samen lang over leven en dood, de
opstanding en nog veel meer. Eens vroeg hij of er niet een kans was, dat De La Rey de
legerplaats aanviel in de nacht. “Neen, helaas”, moest ik antwoorden; “hij heeft geen munitie,
zodat dit uitgesloten is. Geen macht op aarde kan je meer redden. Je zult moeten sterven en je
moet je daarop voorbereiden”.
“Ik heb eens gelezen”, zei Piet, “van een man, die net als ik ter dood veroordeeld was. Hij
stond al op het schavot, toen er een ruiter kwam aanstormen met een genadebrief in zijn
omhooggeheven hand. Stel eens, dat mij ook zoiets gebeurde”.
Hij geloofde zelf waarschijnlijk niet aan die mogelijkheid, maar het is moeilijk het enige
leven, dat wij bezitten, op te geven. En zo is het onbegrijpelijk, dat andere mensen ons
werkelijk het leven willen ontnemen, dat ze ons willen slachten alsof we dieren waren en geen
levende mensen als zijzelf.
Ik vroeg of hij niet wilde, dat ik, wanneer de oorlog voorbij was, zou trachten de manuscripten
te vinden, welke hij bij zijn boerderij begraven had, zodat zijn gedichten en novellen
gepubliceerd konden worden in Holland. Dat wilde hij echter niet en tenslotte sliep hij in en
daarna ook ik.
De volgende morgen werden wij voor zonsopgang wakker gemaakt en Piet was nu lang met
de Engelse geestelijke samen. Ik stond buiten de tent en staarde in angst en spanning in de
aanbrekende dag. Spoedig, al te snel, kwam de zon boven de magaliesbergen en verlichtte
rivier en bos en de grote vlakte, verlichtte ook de mooie streek, maar ook de Engelse
legerplaats en de jonge man, die – als in de zon zelf – een levensbrenger, gewijd was aan de
dood. Zijn graf was reeds gegraven en de Engelse soldaten stonden gereed met de geweren in
de hand. Arm in arm gingen wij zijn laatste gang, de vierhonderd schreden naar zijn graf. Hij
had een bijbel in zijn hand en keek nu en dan op met grote, stralende ogen.
Opeens zei: “Het is mij een troost te weten, dat ook Christus zo onschuldig zijn dood
tegemoetgegaan is. Voor zover heb ik de eer Hem te gelijken”.
Bij de voorzijde van een eenzaam stenen huisje bij de rivier was een graf gedolven. Wij
gingen er voorbij en kwamen bij de achterzijde van het huis. Hier stond een gewone, houten
stoel tegen de muur. Acht schreden er vandaan stonden zes Engelse soldaten in een rij met het
front naar het huis en de stoel. Een officier kwam bij ons en vroeg of hij brandewijn wilde
hebben of een doek voor zijn ogen. “Dank U”, zei Piet luid, “geen van beide”.
“U bent een dapper man”, zei de officier, “en ik kan niet geloven dat U schuldig bent”.
Hierop antwoordde Piet luid, zodat iedereen hem kon horen: “Neen, ik ben onschuldig en hier
waar ik sta, wil ik niet ruilen met de twee soldaten, die een valse eed tegen mij hebben
afgelegd”.
Toen omhelsden wij elkander tot afscheid en Piet keerde zich tot de soldaten en riep: “Schiet
recht”.
Hierop ging hij zitten. Ik vergat weg te gaan. Een ooficier nam mij bij de arm en bracht mij
enkele schreden terug. Piet las nog enkele ogenblikken in zijn bijbel. Ik zag zijn lippen
bewegen. Toen dreunden de schoten en Piet viel achterover op de grond, terwijl de stukken
van zijn bijbel door de lucht vlogen. Een gepaste illustratie van deze barbaarse handeling.
Een Engelse soldaat schoot hem nog een revolverkogel door het hoofd. Dit was echter
onnodig geweest, want samen met de Engelse geneesheer onderzocht ik hem en overtuigde
mij ervan, dat er meerdere kogels door zijn hart waren gegaan, Eén van deze vond ik bij de
muur en bewaar hem nog steeds als herinnering.
Toen werd hij in een kombaars (wollen deken) gewikkeld en droegen wij hem naar zijn graf,
waar hij nu rust.
Allen die hem hebben zien sterven, bewonderden zijn rust en moed. Maar alleen zij, die hem
kenden, wisten aan welke betreurenswaardige fout de Engelsen zich hiermee schuldig hadden
gemaakt.
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