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koling van “Rabbo”Hy skryf self dat hy in Pietersburg in 1922 die eerste keer met die skoolbanke kennis
gemaak het. Die liefde om te boer gebeur reeds vroeg in die jonge Pasch se lewe as hy
vertel van die duiwe, hase en marmotjies waarmee die groot pastorie-erf in Pietersburg se
agterplaas mee gevul was. Die grootste uitsien in hierdie skooltye was om vakansies by ’’n
ene “oom Kas” op die plaas te gaan kuier.
Skool opsigself was vir hom hard, maar sy susters het hom hierin baie gehelp, veral
ook toe hy sy St.3 (Gr.5) jaar net 6 maande skoolgegaan het en toe kon “spring” na St.4. Op
11 jaar vertrek die gesin na hulle volgende gemeente Lindley, die laaste van sy vader. Hier
het skool al hoe meer van hom geverg met selfs besonder liggaamlike eise.1

Uittreksel uit brief van
ds. H.Ph.J. Pasch aan sy
seun toe die studie
worstelinge begin
plaasvind- 13 Okt
1933- Lindley

1

Einde p.2 begin 3
“….Ek verseker u dat u
van weege God is
afgebede en u van
moeder skool is
afgesonderde vir die
Evangelie diens.
Gal.1:15…”

P. 5 van dieselfde brief
van sy vader- U het
niks nie verkwist. Alleen
gelden is wel aan u
besteed en sal nog
besteed worde. Dat die
ernst van uw lewe voor
God u soo jong bewus
word is Gods genade. U
is mijn Samuel

Die groter stryd beginIn 1932 op 16 -jarige
leeftyd voltooi hy reeds
matriek. Dadelik is hy dan
ook universiteit toe- PUK
toe, soos hy dit self noem
en van die grootste
worstelinge in sy lewe
begin toe hy onder
geweldige druk van sy vader verkeer dat daar eintlik vir hom net een roeping kan (mag) wees
en dit is om predikant te word. In genoemde briewe stel die gryse vader ’n hele aantal
Skrifverwysings as bewyse dat die noodsaak tot roeping as predikant ook tot die enigste
jonge seun moet spreek2.

Kostelik is ds. Pasch se eie opsomming van hierdie harde leertyd in sy lewe hoe hy op ’n besondere aand baie
moeg was van die skoolwerk en ’n buitengewone groot gaap sy een kakebeen “uit lit gestoot het”
Eeufeesgedenkalbum- 1959 p.125
2
Daar word na Rom.14:7; Gen.32:9,10,11,24-31; Jes.1:5; Jer.1:5-8; Gal.1:15; Hand.26:16; Gen.32:28;
Job.19,20,23,24,25; Heb.5:7-8;Rom.14:7; Rom.6:8-11; Rom.8:18-23; 1 Pet.1:3-8; Gen.17:1; 1 Thes.5:24;
Jes.62:1; 2 Kor.10:4-5. Die refrein dat die ek van my eie-mens moet wegraak agter die Ek van God is ’n gedagte
wat dikwels herhaal word. Die volledige brief kan aan einde gelees word.

Skool en later self onderwysman (1922 – 1938)

2

Opmerklik dat dit juis in die jaar 1933 was waar baie van die korrespondensie daarop
dui hoe geweldig droog dit in daardie tyd was en boerdery-omstandighede ontsettend moeilik
was maar die jonge Gerrit het ’n brandende begeerte om te gaan boer. Vader skryf in
dieselfde brief- “U sluit die stryd nie af nie om boer te word maar om u oor te gee in die amb
waarvoor u afgeboden is. Ja ook u verlange van u kinderjare af….”Dit wat hy dan graag wil
doen laat die vader glo – “As u boer moes word sal er geen stryde wees…”
Selfs die latere eggenote van sy vader wat in 1930 met vader getroud is nadat
biologiese moeder hulle in middel 1928 ontval het praat met hierdie seun soos met haar eie.
Ook sy susters Annie, Schutte en Babie se briewe vorm in hierdie tyd deel van dieselfde
oproep dat hy tog in sy vader se voetspore moet volg. In geen onduidelike taal is daar aan
hom gestel wat eintlik hulle verwagting is nie!
Brief van sy 2de moeder - Die brief vervolg op agterste
bladsy dan ook- Ons verstaan alles en ons bid geduurig
voor jou dat die liewe Heer jou die krag en genade mag gee
om een dienskneg van Hem te wordt. Vader het tog tog zo
veel aan die liewe Heer gevraagd om jou die genade te gee
om zij plek eendag in te neem als hy nie meer daar is nie.
Hou vas en volhard in u studie…”
Babie se brief- 13 Okt 1933

13 Okt 1933- Die moontlikheid om
dan maar later te boer word wel
genoem, maar nie sonder duidelike

Ds. Pasch van wie ’n lewenskets in 1959 opgestel is vir kerke se Eeufeesgedenkalbum
(Waterberg) praat self van hierdie worsteljare en hoe die verlange en hunkering om te gaan
boer heeltyd stryd gevoer het teen vader se wense dat hy predikant moet word.
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In 1935 word G.BS. Pasch ook
deur sy suster Anna aan sy ma
herinner om tog haar swaar lewe
te onthou, maar hoe sy kon bly
volhard. Dit moes ook dien tot
aansporing om aan te hou en

8 Mei 1935 skryf sy suster Anna vanaf Lindley en duidelik is daar maar nog sprake
dat die onsekerheid rondom die studies nog nie gaan lê het nie. Vir die eerste keer word die
herinnering aan sy ma hom ook voorgehou om na haar voorbeeld te bly volhard- “Nou ja,
ouboet- hou tog maar moed- leer maar hard- dis tog vir jou eie beswil en moenie dat die ou
duiwel die oorhand oor jou kry nie- jy het jou hele toekoms voor jou – volhard net- jy gaan
nog onmisbaar wees
vir jou land en vir ons
en nog so baie beteken
vir jou medemens- dit
is seker vir jou ’n stryd
om te stry- hou net
moed en moenie vir
een oomblik dink jy
staan alleen nie – en
mag dit alleen jou
besiel meet nuwe
moed en lus. Ons moeder was vir ons altyd so ’n voorbeeld van moed en volharding in haar
swaar ou lewe- en kyk net wat sy alles uitgerig het! “
Hierdie stryd het aangehou tot einde 19363 waar hy wel die BA-graad voltooi het.
Wanneer die eintlik teologiese studies moet begin lyk dit of die oorlede vader (en moeder?)
se wense nie gaan wen nie en is daar toe wel ’n verandering van rigting, nie kansel toe nie,
maar klaskamer toe. Die een wat
eintlik wil boer hou wel vol met
studies, maar onderwysstudie!
Die onderwyser- (1937 – 1940)
Begin 1937 word sy studie dan
gerig in die onderwys rigting, en
het hy aan die einde van daardie
jaar sy U.O.D. voltooi. Direk
hierna aan die begin van 19384
begin sy loopbaan dan as
onderwyser by ’n Hoërskool in
Nylstroom (Modimolle).
In hierdie tyd het hy
bietjie langer as twee jaar
daar sou arbei toe die
verlange kom om hom
eintlik nog dieper in die
onderwys in te grawe,
spesifiek
om
’n
meestersgraad
in
geskiedenis aan te pak en
keer hy weer terug na
Potchefstroom met
’n Klas van die onderwyserLeenster 4de ry heel links?

’n Jong Leenster van der Walt-

Foto regs- Waarskynlik ’n foto met
van die besondere vieringe in
1938- Die onderwyser besig met
die gesk. terwyl die vierkleur

3
Vader se sterfjaar. Die voltooiing van BA-graad het waarskynlik merendeels op vader se ernstige en
deurlopende aandrang kon geskied.
4
Honderd jaar na die Groot Trek en die einde van daardie jaar se slag van Bloedrivier. Hierdie gebeure honderd
jaar terug het dadelik baie sterk in Pasch se lewe deurgespoel en van hom ’n besielde Afrikaner gemaak.
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onbetaalde studieverlof. Maar die lewe eindig nie so eentonig op Nylstroom nie, alles
behalwe!
My “liefste dogtertjie”
Intussen het daar in die lewe van die jong onderwyser nog ’n knoop in sy lewe in geknoop
wat baie moeilik was om te hanteer maar tog wonderlik om te aanvaar hoe die liefde met ’n
mens werk. Die Spreuke digter (Spr.30:19) noem dit een van drie, née een van vier dinge wat
hy nie kan begryp nie en dit is hoe die liefde tussen ’n man en ’n meisie werk. Die liefde
waarmee Pasch begin worstel is hoe dit tussen hom en mej. Leenster van der Walt ontstaan
het, terwyl sy nog op skool was. Hy verlief op ’n leerling en sy verlief op haar “meneer” . Vir
hulle om dit te erken was wonderlik maar om dit vir die wêreld weg te steek, want die
skoolbanke tel nog teen haar, was die moeiliker deel. Korrespondensie tussen hierdie twee,
getuig wel hoe eerlik, openhartig, kinderlik opreg die meneer en sy “dogtertjie” soos wat hy
haar dan ook noem die verhouding hanteer het. Pasch het dan ook ’n ene mnr. Heystek op een
Donderdag-aand hierdie verhouding verduidelik en dit was vir hom ’n groot verligting dat
Heystek hom nie hieroor veroordeel het nie, inteendeel hom oor sy eerlikheid en dan veral sy
keuse geprys het. Sy kollega het trouens haar eienskappe in kombinasie met dié wat van
Pasch duidelik was so aangeprys dat die brief wat Pasch in die verband dan ook aan Leenster
geskryf het so afsluit- “Mnr. Heystek het gesê dat ons albei jong Afrikaners is in wie hy sy
volle vertroue stel. Ons gaan die vertroue werd wees, nè my skat?”
Dit wat Heystek van die Afrikaner sê klink na die regte saak en ’n saak om voor te
veg, maar juis het die saak van die Afrikaner in daardie tyd die volgende inleiding sou vorm
tot die volgende nog swaarder hoofstuk
in Pasch se lewe. Om geïnterneer te
word, vlugteling en eintlik ook swerfling
te moes word…Dit sou word die eintlike
stryd…

Mnr. (Joost) Heystek en egg. Margaretha L. Smit. ’n
Vertroueling wat Pasch met sy diepste hartsgeheim
vertrou het…Iemand wat met groot begrip teenoor
Pasch en sy “liewe dogtertjie” reageer het, maar wat
op baie ander terreine ’n groot rol in Pasch se lewe
gespeel het. Sy baie sterk Christelik-nasionale
oortuigings, waar hy later ook as LV gedien het, het
moontlik baie sterk daartoe gelei dat Pasch se liefde
vir die geskiedenis en die “nasionale” daaraan
gekoppel hom aangespoor het om begin 1938 terug
te gaan Potchefstroom toe
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