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Hoofstuk 4:
Vlugtelingskap en Swerwersjare1 (1940 – 1945)

E

ers naby – toe vêr
Die donkerste, mees geheimenisvolle maar sekerlik ook intens spanningsvolle tye het
begin. Baie hiervan al is dit nie so noukeurig geskryf nie, kon dalk selfs erger wees as
dié “agter die draad”? Ongelukkig is besonderhede baie min gedokumenteerd en mense se
vertellinge en mededelinge veral van hierdie tyd is so geromantiseer dat die verhaal baie
fragmente vertoon wat moontlik maar net kan aansluit hoe sy lewe fragmente vertoon van
stukke hier en dan weer daar, selfs dan nog met ’n ander naam wat nie meer jou naam is nie!
Die nag met die motor waar hy weggery word skryf hy self- “Hulle het my by vriende
in Pretoria afgelaai. Heerlike rustigheid! Die heerlike huislikheid om jou en die
vriendelikheid van goeie vriende! Later toe die nat klere uit was, het ons gesels voor die hitte
van die vuur- die vryheid in sy gasvryste openbaringsvorm!” Sy baard word daardie dag nog
geskeer, ’n “volbaard” noem hy dit- “Ek het amper die vreemde man in die spieël gegroet”.
Dieselfde dag word daar al die
eerste brief ook geskryf. Natuurlik aan sy
Leenster! ’n Laaste stukkie verbittering
vanuit die kamp word nog weer oorgedra.
Die feit dat hy uit die kamp al vier briewe
geskrywe het en daardie laaste Sondag in
die kamp moes hy hoor dat sy sou gesê het
dat sy nog nie een daarvan ontvang het nie.
Maar wat hierdie skrywe so anders maak is
die adres wat slegs aangedui word as - Êrens! Al wat hy eintlik van sy ontsnapping aan haar
skryf is om te sê- “Ek het ontsnap”! “Moenie oor my bekommerd wees nie- vertrou en bid vir
my- dan sal alles goed gaan. Ek het ontsnap”.
En dan kom die eerste plekke waar hy sy vlugteling pad sou begin. Daar sou nog baie
kom! In die deel van die verhaal word mense se name en weldoeners se plekke selfs nog in
1953 deur Pasch verswyg en word hulle wat hom gehelp het om
te bly vlug nog steeds nie genoem nie, maar word daar gepraat
van oom P, en later ander “ooms” – Oom S, oom J, en oom F om
maar net die paar te noem.
Die nag van 25 September 1940 is daar klaar deeglik
beplan Daar sal met twee karre gery word. Hy word weggebring
Warmbad toe, Buys-se-kop soos Pasch dan self sy eerste
wegkruipplek ’n naam gee. “Op Buys se kop het ons oom P
verras!”2 Die oom was saam dankbaar, en dankbaarheid word
daar en dan met twee stywe glase karringmelk gevier.
27 Sept 1940 volg sy volgende brief aan Leenster,
geskryf sommer op ’n koevert wat oopgeskeur is, en die adres
daaronder gemeld sê weer net dat dit van “Êrens” afkom met die datum! Dit moet van Buysse-kop geskryf gewees het. Hy vra aan haar vanuit sy “êrens ” op die oopgesperde koevert –
“Sit jy nog op jou ou plek in die skool? Gaan jy die naweek uit plaastoe? Skryf vir my ’n
briefie en oorhandig dit aan die persoon wat hierdie brief aflewer, mnr. BC, sonder dat
iemand iets sien of agterkom, veral moet sy vrou nie agterkom nie”! Haar broer Johan(s)?
1

Hoe ironies tog, die plaas van sy vriend ’n ene FW (oom Wil) Neethling waarop Pasch op Dinsdag- 9
Februarie 1960 sy laaste asem sou uitblaas het ook die naam gedra “Swerwerskraal”
2
In 2003 met Gerf. Kerk Potgietersrus se 75 jarige fees skryf mev. Pasch dat op Buyskop het familie Potgieter
na hom omgesien. Dit kom dan ooreen met hoe Pasch in 1953 geskryf het as hy bloot praat van “oom P” wat
verras was.
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moes egter intussen reeds op ’n manier kontak kon maak, want op die koevert staan daar“Johans kom die naweek huis toe. Hy sal ook vir jou ’n briefie hê. Ek is veilig, moenie
bekommerd wees nie. Het dit goed gegaan met die eksamen? Die briefie wat jy aflewer moet
vanmiddag afgelewer word…”
Hoe lank Pasch in die omgewing van Warmbad spesifiek “Buys-se-kop” homself
weggesteek het kan nie bepaal word nie. Hier het hy ook met Johannes die Doper van die
Bybel hom kon assosieer, want volgens latere mededeling aan sy kinders het hy hier selfs
sprinkane en wilde heuning moes eet om aan die lewe te bly.
Hier kon hy nie aanmekaar homself versteek nie, en die lys van mense en plekke wat
hom hier in die bo- en sentrale dele van “ou” Transvaal en die Vrystaat (ou Boererepublieke!)
versteek het, het eenvoudig indrukwekkend aangegroei. Mev. Pasch herinner haar in 2003 dat
hy ook skuil gehou het op die Sprinbokvlakte by familie Van Aswegen. Hy het ook naby
Nylstroom (ou onderwyser dorp!) by Steynberg familie skuil gehou. Daarna het sy vlugteling
pad Vrystaat toe gegaan en was hy daar op plaas Mosbank van Frikkie Potgieter3, en ’n
familie Papenfus het hom ook by hulle naby Bethlehem versteek. Daarna het hy selfs in die
stedelike gebiede begin wegkruip. By sy jongste suster se skoonfamilie Venter het hy in
Melville Johannesburg weggekruip4. Weer is hy die Bosveld in, spesifiek by Van der Walts
(distrik Waterberg), en toe by familie Crooneveld in die Primrose omgewing. Twee Cilliers
broers by Chrissiesmeer Lothar het hom ook by hulle laat skuil hou5.
Onwillekeurig herinner hierdie tyd in Pasch se lewe aan die baie bekende liriek wat
Richard van der Westhuizen in 1993 geskryf, getoonset en gesing het.
Nag na nag
Mens na mens
Donker nagte, onverwagte
Skadufigure
En elkeen is uiteindelik
Enkeling, vreemdeling, verstoteling
Rug gedraai op die ligtekring
Agterstevoor, onderstebo,
Vreemdeling, enkeling alleen
Agterstevoor, onderstebo,
Vreemdeling, enkeling alleen

Die mens na mens waarnatoe hy maar moes vlug, en baie keer dag na dag met alles
tot sy beskikking moes sorg dat hulle hom nie moet vang nie, het waarlik van hom ’n “rebel”
of dalk nog beter ’n rabbedoe6 in eie reg moes maak Dat daar wilde togte sou wees en dat hy
met tye werklik onverskillig sou moes word om te bly vlug ly geen twyfel nie. Die enkeling,
wat vir die wêreld ’n vreemdeling moes word, en vir wie die lewe onderstebo geword het,
selfs met tye agterstevoor is enkele insidente van besondere belang. Reeds van die begin af
het hy dit duidelik gemaak dat hulle hom sal moet doodmaak alvorens hulle hom weer sal
vang. Woorde wat hy tot laat in sy vlugteling tyd herhaal het dat “hy hom nie lewendig laat
vang nie”.
3

Ons het reeds die vroeëre D’Assonville insident op dieselfde plaas vermeld.
Dit was heel waarskynlik in dieselfde tyd wat hy vir lank onder ’n sement brug weggekruip het, en hy daar van
kos voorsien was.
5
Hierdie twee broers kon moontlik aanleiding gee tot Pasch se naamsverandering. Pasch het vir ’n lang tyd in sy
vlugteling jare bekend gestaan as Johan Cilliers, of dan selfs ook Hannes Cilliers.
6
In die lig van dat niemand in die studie kon bevestig waar die bynaam “Rabbo” vandaan kom nie, wonder die
skrywer (PJV) wel of die naam Rabbo nie dalk maar tog ’n vervorming kon wees afgelei van die woord “rebel”
nie, dalk selfs gekoppel aan die woord “rabbedoe” waar hy veral in hierdie tyd soos ’n rebel en rabbedoe moes
lewe in die lig van verskeie wilde en selfs dalk onverskillige togte wat daar in sy lewe sou wees, juis soos ’n
rabbedoe dit sou doen. Of rabbo bloot dalk ’n spotnaam kon wees, afgelei van “rabbi” op grond van vroeëre en
latere teologiese studies kan dit dalk ook wees?
4
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Vêr plase toe- Boland toe!
Ons aanvaar dat hy vanaf September 1940 tot diep in 1941 meestal op die wegkruipplekke
was soos hierbo genoem. Baie dinge is besig om te verander- selfs sy naam het verander.
Watter presiese insident direk daartoe aanleiding gegee het dat sy naam heeltemal moes
verander is nie bekend nie, maar vanaf begin 1942
staan hy vir die wêreld bekend as Johannes Petrus
Cilliers. Vroeg in 1942 dui korrespondensie ook baie
duidelik daarop dat hy in die Boland was.
Die eerste onder die ou dokumentasie waar die
nuwe naam openlik figureer is ’n brief van sy liewe
Leenster, waar sy hom nou noem “liewe Hannes” maar
hierdie is nie meer ’n “liewe brief” nie. Hierdie Van
der Walt dogter gaan deur ’n lewenstryd van haar eie
waar sy op 2 Maart 1942 al haar hart begin oopknoop
het. In hierdie Maart-skrywe geskryf vanaf Heidelberg
(Carl Klinterhuis) waar sy begin onderwys studeer het,
(Heidelberg Normaalkollege)is dit duidelik dat daar
iemand anders haar lewe ingekom het. In ’n brief
waarin mens duidelik kan hoor hoe sy ook oor hulle
hele verhouding “wroeg” skryf sy van “hom”, maar
tog ook hoe sy Rabbo in hierdie hele saak byna
verkwalik. “Ek sou sy naam ook vir jou geskryf het as dit nie miskien onreg teenoor hom sou
gewees het nie – wel ek is verlief op hom- ek weet nie wat die woord ‘verlief’ presies vir jou
beteken nie, één ding weet ek en dit is dat ék daar iets minder ernstig onder verstaan as
meeste mense- ander sou miskien bloos as hulle moes erken dat hulle op iemand verlief is- ek
voel regtig nie daarna in die geval nie”. Iets van hoe sy op daardie stadium Pasch se karakter
beleef het, stel ernstige vrae.
Moontlik het sy (Pasch se) nuwe naam vir haar werklik byna ’n nuwe karakter, ’n
nuwe identiteit gebring waarmee sy nie kon vrede maak en haarself moeilik mee kon versoen,
al sê sy dit nooit direk nie?! In dieselfde lang brief van Maart 1942 beskryf sy hierdie stryd as
volg- “…weet jy wat kleef eenvoudig aan my vas? Jou besliste woorde dat ek maar kan maak
net wat ek wil, maar dat ek jou in die diepste van my wese tog sal bly bemin- onthou jy? Dit
is vir my asof my hele lot, tenspyte van enige eie keuse daarmee bepaal is Vanaand of liewer
vanmiddag was dit drie jaar gelede – alles staan my so helder voor die gees- ek sien die groen
gras in die Hervormde kerkplein soos ek dit gesien het, die oomblik toe jy, meneer, my hand
gevat het- Die hele wêreld was mooi- was dit nie skat? Laat my maar toe om jou net die één
keer in my brief so te noem- ek bedoel dit nie, dit klink net mooi vir my as ek aan daardie dae
dink…” Dat sy eintlik in die laaste dele van haar tienerjare was en die lot van sulke
ontluikende, byna wispelturige jongmense dikwels nie maklik is nie, veral met hom nou so
vêr van haar laat mens iets van hierdie byna onbegryplike briewe begryp.
Op 28 Mei 1942 is haar worstelinge alles behalwe minder. Die begin van haar brief
skryf sy dan “Sover het die jaar en die einde van verlede jaar verby gegaan sonder dat ek
werklik ernstig gedink het oor die verhouding of gewese verhouding tussen ons. Nou egter is
ek gedwing om na te dink en te kyk waar ons ons presies bevind Ek hoop jy sal my verskoon
as ek baie koud kort en saaklik die posisie ontleed- later skryf ek miskien ietsie beter as net ’n
sake-brief, maar nou eers…” In die brief wat weer vol allerhande worsteling, twyfel, en
moontlike misverstande teruggryp erken sy ook weer- “ek hou hier van iemand baie en wil
daar graag geen geheim van maak nie”. In dieselfde brief versoek sy verder – “Verder sal ek
bly wees as jy vir my sal skryf wat om vir jou familie en vriende te sê in verband met die
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saak. As jy verkies kan dit so bly totdat dinge verby is en jyself kan verduidelik. Ek hoop jy
verstaan dat ek met hierdie brief net aan jou alles wil vertel vroegtydig, sodat dit jou
onnodige pyn later sal spaar. Onthou net ek wil geen verskoning soek vir my houding of
gedrag nie- daar is geen verskoning te kry nie…” Dan sluit dieselfde brief tog weer só
merkwaardig onseker af- “Party dae verlang ek terug na baie dinge. Maar ek hoop ons sal
almal saam wees eendag bymekaar kom”.
Dat sy “liewe dogtertjie” soos hy haar destyds genoem het, haar aan die een kant wil
sterk hou en iets van haar eie selfstandigheid wil handhaaf en ontwikkel is duidelik, maar dat
sy tog maar nog steeds die “dogtertjie” is wat hy liefgekry het, en sy hom ook nog, wel nou
op ’n snaakse manier, ook tog nog liefhet is duidelik. Hierdie brief sluit af, soos trouens so
baie briewe wat van Pasch gekom het, maar ook weer aan hom gestuur was rondom hoe dit
met die honde gaan. Honde met name soos
Adolf, Tops, Droster, Snippie, om maar
Dat honde in die lewe van Pasch ’n
groot liefde was, is duidelik! Twee
foto’s wat dit illustreer met elke
keer ’n hond in die arms. Die seuns
en vrou saam met hom nie bekend
nie?!

Brief uit Kaapstad geskryf- 21
April 1942. Brief afkomstig van
“Jou vriend- Jagter. Vermoede
bestaan hierdie moet Leenster se
broer wees wat hier geskryf
het…

net ’n paar te noem, word vertel hoe mooi en
groot hulle geword het, met persoonlike
“honde” groete…” Iets van die persoonlike
geskiedenis praat net in die honde se name
saam, soos die politieke held van daardie tydAdolf- en wat mens uit die naam Droster
moet haal, kon ook persoonlike refleksies hê! In die brief aan die einde van Mei 1942 word
Pasch genoem ook waar hy hom nou bevind- in die Boland- “Ek probeer nie om jou jaloers te
maak nie, hoor Bolander, maar ek hoop
ons gaan weer vanjaar Bosveld toe…”
Al beleef Pasch (en Leenster!)
iets van ’n diep insinking in hulle
verhouding, met hom nóú in die
Boland, is die wyse waarop die Here
“sake” bymekaar hou tog heeltyd
merkwaardig. Leenster se broer het in
Kaapstad begin werk7 en al is hy deur
die polisie fyn dopgehou met die hoop
om Pasch deur hom te vang, was ook
die broer hiervoor te goed voorberei.
Mev. Pasch herinner haar in 2003 dat die polisie haar broer “kort-kort ondervra het in
verband met die ontsnapte G.B.S. Pasch. Hy was egter totaal onbewus van enige beweging
van sy toekomstige swaer en het sodanig getuig! Maande later loop hulle mekaar heel
toevallig raak op die bopunt van Adderleystraat- ’n ontmoeting wat vir beide van hulle van
groot betekenis was. Daarna het hulle mekaar onder streng geheimhouding ’n aantal kere
ontmoet en gekuier”.
7

Moontlik by Ou Mutual in Kaapstad werksaam gewees.
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In hoe ’n mate hierdie broer bewus was van Pasch en Leenster se “moeilikheid”, weet
ons nie, maar het die volgende brief tog op 21 April 1942 te voorskyn gekom. Skrywer
aanvaar dat hierdie moet juis ’n brief van hierdie broer wees, alhoewel alles natuurlik sonder
eiename staan, en selfs ook nie eers die naam “Hannes” of “Johan” voorkom nie. Bloot staan
die brief gerig aan “Beste vriend”…en dan die kort mededeling- “Ek is al ’n geruime tydjie
hier maar kon jou nog nie eerder kom sien nie. My plan is om een Sondag vir jou te gaan
kuier- ek hoop dit pas jou. By die huis gaan dit glo nog alles goed. Verder is hier niks
besonders om van te skrywe nie- ons gesels oor alles as ek jou sien. Beste groete. Jou vriend.
Jagter.” “Jagter” het meer kere van hom laat hoor.
Intussen het Pasch as “kneg”, so skryf sy vrou jare later8 op ’n Bolandse plaas diens
gedoen nadat hy dan ook vir hierdie betrekking aansoek gedoen het. Sy skryf verder dat hy
“saam met die werkvolk koring gesny het en ‘waatlemoerandjies’ gespit het onder groot
mededinging en gespot as die ‘duusbaas’ nie bybly nie!” 9
Terwyl Pasch in die Kaap was skryf Annie ’n brief met onbekende datum, maar met
“deurmekaar” inhoud. Sy verwys na familie wat in Franschhoek woon, wat sy hom aanspoor
om by te gaan kuier, met dan die eienaardige uitdrukking- “wonner of jy nie sal kans kry om
daar te gaan kuier. Hulle is regtig goeie mense ook regeringsgesind”10!
Hierdie brief moes gevolg het kort na ’n brief waarin sy haar broer vermaan dat hy
niks laat weet het oor hoe dit met hom in die Kaap gaan nie. Haar brief begin- “Wat op aarde
is dit dat ons niks van jou hoor? Ons verlang tog almal so…ons weet nou nog nie eers of jy al
ooit daar aangekom het nie…en dan sluit die kort briefie af- “Nou ja my Boettie, sodra ons
van jou hoor skrywe ons ’n lang brief. Dus as jy verlang sal jy gou skryf. Hartelike groette
van jou ousus Annie”. Nog ’n datumlose brief wat ons aanvaar kort daarna moes geskryf
gewees het, bevat ’n besondere verwysing na Totius wat sy hom (Pasch) in die brief meedeel.
Nadat sy hom bedank vir sy lang brief- moontlik as reaksie op haar “uittrap-brief!” en met
verwysings na familie en kinders wat sy noem my kinders!11Die saak rondom kinders bly
duister, want skryf sy- “Ons die ou swaer van jou en ek is net baja alleen. Die kinders is byna
almal weg vir die fakansie – dan noem sy hele aantal kinders wat beslis nie hare is nie. Sy
noem name onder andere Miemie wat wel hier is, Hertzog en (naam onleesbaar) is naar
Matlabas. Peet is Vrystaat toe en 2 ling is by Hertzog hulle tuis om by maaitjies te wees so
lang Hertzog hulle hier is. Met al die bekendes gaan dit goed en almal laat groette weet”. Van
Totius12 skryf sy “ouboed ek was vanoggend saam met (naam moeilik leesbaar-moontlik
Filip?) naar Paardekraal. “Totius” het dáár gepreek. O! dit was pragtig. Ongelukkig was daar
twéé vliegtuie wat al bokant die plek rond draai Ek het gewens…..hulle moet ophou raas.
Want so baie van daardie kostelike preek kon ons nie hoor. Die oorlog neem nog steeds toe.

8

Gerf. Kerk Potgietersrus se 75 jarige fees publikasie. Hierdie aansoek kon moontlik die aanleidende oorsaak
gewees het om daar dan ook met ’n nuwe naam te begin, wel dan nou bekend te staan as Hannes Cilliers.
9
In 1959 het Pasch self hierdie deel van sy lewe as die aanvaarding van ’n voormanspos op ’n plaas naby
Stellenbosch beskryf.
10
Moontlik dien hierdie regeringsgesinde verwysing as verdoeseling, want nog sy, nog haar broer was ooit
regeringsgesind!
11
Annie het nie kinders gehad nie. Sy was ook nooit getroud nie, en het jonk gesterf. Moontlik is hierdie brief
dalk al die gevolg van dat sy nie meer helder kon dink nie, of andersyds dink sy só helder, dat sy inligting
deurgee wat die regering oënskynlik moet verwar.
12
Totius was ook bekend as alles behalwe ’n Smuts-aanhanger-veral na die dood van genls De la Rey (15 Sept
1914), Beyers (8 Des.1914) en Jopie Fourie (20 Des.1914). Manne wat beskou is al slagoffers van die BothaSmuts beleid…

Vlugtelingskap en Swerwersjare1 (1940 – 1945)

6

My boetie moet tog niks sê wat lyk of dit teen die beleid van ons regering is. Jy weet
hulle interneer sommer ’n mens- jy weet ons is nog maar altyd lojaal.13
Waar suster Annie se skrywes baie “verdag” voorkom, is dit in die tyd wat Pasch in
die Kaap was, alles behalwe met sy ander suster Lena14 se brief die geval. Sy skryf o.a. ook
weer met datum onbekend- maar dit is duidelik dat Annie se kuier in die Kaap reeds naby is“Ons harte is so seer as ons aan jou dink in jou ballingskap daar tussen vreemdes. Ons bede is
elke dag dat daar tog genadiglik ’n einde aan moet kom, dat ons weer bymekaar kan wees en
vry kan asemhaal Ons oë bly maar altyd op die nuus- ek dink dit gaan darem nou vinnig na
die einde toe…”15 Nadat sy óók haar vertroue in die Here uitgespreek het glo sy wel dat hy
“gesterk en gesteun sal word deur Hom en dat jy anderkant uit sal kom ’n sterk geharde en
beter mens”. Sy skryf dan oor haar seun “Danie, klein Danie, wat haar so baie keer aan jou
laat dink toe jy nog jonger was en dit maak die verlange nog erger. Die twee seuns vra so baie
na jou, hulle wil net altyd weet waar jy is en hulle sê J.S.16 so sleg dat die see hom nie kan
afwas nie. Ons tel ook nog ons seëninge as jy nou nog moes in die kamp gewees het, sou dit
seker nog baie swaarder gewees het. Die mense kry so swaar daar. Boet, Annie sal natuurlik
al die nuus vertel- ons wil jou net verseker dat ons gedurig aan jou dink17. Nou het (S?) nog
die nuus gebring dat jy seergekry het- ons is baie bekommerd18 – ons kan maar net bid en
aanhou bid vir jou…Weer eindig sy haar brief af met die versugting- “Ons hoop en vertrou
dat ons mekaar binnekort weer sal sien- die oorlog kan nie meer langer duur nie. Baie baie
liefde en soentjies Van ons Danie, Lena en kinders…”

’n Foto van genl. Jan Smuts, geneem
Februarie 1943 juis toe Smuts ook in
Kaapstad was. Afgeneem by die
Kaapstad-stasie. ’n Groot deel van verwyt
en “haat” teenoor hierdie man sou in Pasch
en sy familie se lewe bestaan. Grootliks is
dit dan ook aan Smuts en sy politiek te
wyte wat Pasch hierdie bittere jare van

Rugby en die gevolge daarvan
Soos in Potchefstroom het Pasch as rugbyspeler ook hier weer begin rugby speel. Weliswaar
weer as slot. Hy was deel van die eerste rugbyspan van die Vanderstelklub. Soos dikwels met
rugbyspelers gebeur was
daar ook ’n ernstige
besering, soveel so dat hy in
Kaapstad
se
hospitaal
opgeneem was en ’n
operasie moes ondergaan.
Sy vrou onthou later- “Vir
’n volle tien dae was hy ’n
pasiënt
en
gas
van
Smutsregering
as
niebetalende pasiënt onder die
skuilnaam, waaronder hy
nou bekend was.
Dit is juis in hierdie
tyd wat sy jongste suster

13

Weer ’n opmerking wat mens laat wonder wat wil sy regtig sê, of is daar dalk ’n ander probleem? Op die brief
se agterkant kom dan die merkwaardige byvoeging dwars geskrywe- “Hester hulle kuier nou op Franschhoek by
my dogter (Ina?) du Toit. Ek wonner of jy nie sal kans kry om daar te gaan kuier. Hulle is regtig goeie mense
ook regerings gesind.”
14
Sy was getroud met Danie Malan- hulle was ook in die Vrystaat gevestig.
15
Die oorlog sou egter in weerwil van haar waarneming maar toe nog lank aanhou…
16
Waarskynlik verwysing na Jan Smuts
17
Die verwysing na Annie se kuier in die Kaap versterk dalk net die vermoede dat haar “deurmekaar” briewe
moontlik ’n rookskerm kon wees…Suster Lena vermeld niks dat sy deurmekaar is nie!
18

Die besering verwys heel moontlik na sy rugby besering in die Kaap opgedoen…
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Babie ook van haar laat hoor, en dan skryf sy van hulle verlange, maar ook van hulle
vervloekinge…ons kan aanvaar juis teenoor die Smuts-regering. Sy skryf- “Dis met ’n baie
hartseer hart dat ek hier sit en skrywe. Ek sit hier op Johannesburgstasie waar ek gereël het
vir An om vanaand na jou te vertrek19. Ek wens dit was ek, ek wens ons kon almal gaan. Nou
is An ons almal se mond en oë en ons sal met die grootste verlange wag om haar terug te
sien, sodat sy al die nuus aan ons kom vertel. Boet, wat is die woorde tog skaars om al ons
verlange en wense en hoop uit te spreek- ook ons vervloekinge”! In dieselfde skrywe van sy
jongste suster verklaar sy haar en Peet20se liefde openlik. Sy skryf-“Wat die intiem
persoonlike sakies betref het Peet en ek mekaar lief en ons hoop om teen volgende jaar
Januarie21 te trou, dit sal so teen die 16de wees. Dink dan aan my en as hierdie toestande oor
is hoop ons vier ons ’n dubbele bruilof, jy en ek onder die vierkleur!22Hou moed, Boet,en pas
jou op. Ons was so jammer om van die operasie te hoor. Gelukkig dat dit ’n sukses was”23.
Die rugby spelery van Pasch in die Boland het egter nie net één moeilikheid
veroorsaak nie, maar was óók aanleiding tot die volgende groot ingrype wat daar in Pasch se
lewe moes kom. Dit moes moontlik Maart-April 1943 gebeur het. In ’n klubwedstryd het
Pasch se direkte slot-teenstander, hom die hele wedstryd met agterdog bejeën maar niks
tydens die wedstryd gesê nie. Pasch was gerus dat niemand hom in die rugbywêreld tog
regtig ken nie, en dié wat hom ken, ken hom op grond van sy nuwe identiteit as Hannes of
dan selfs Johannes Cilliers! Toe die eindfluitjie blaas kom hierdie direkte teëstander wat slot
teen hom gespeel het, reguit na Pasch gestap, trek hom aan sy skouer nader en fluister hom
dit duidelik in sy oor- “Pasch, ek wil jou nier weer hier sien nie”! Dit het gemaak dat Pasch
besef het selfs die Boland kan my nie meer wegsteek nie. En die volgende waar ons Pasch
aantref is in Suidwes (Namibië)! Moontlik het hy dieselfde nag nog na hierdie erkenning op
die rugbyveld ’n trein gehaal wat hom die nog wyer vlaktes van Suidwes moes “instoom”. Sy
slotmaat wat sy rugby teëstander was, was inderdaad eintlik ’n vriend wat hom moontlik net
betyds gewaarsku het?!
Kalkfeld- Suid-Wes-Afrika!
Pasch is nou in die “buiteland”, Suidwes (vandag Namibië24) waar juis sy gehate politieke
teëstander, dieselfde Jan Smuts, klomp jare tevore, (twee jaar voor Pasch se geboorte!) al
groot “rebelsheid” veroorsaak het. In die rebellie van 1914 was Smuts saam met genl. Louis
Botha van die voorbokke wat hierdie land ingeval het, om die Duitsers daar uit te haal, en
watter groot ongelukkigheid het hierdie hele rebellie net-nie veroorsaak nie! ’n Verdeeldheid
onder Afrikaner-geledere wat kerke, families, letterlik huise middeldeur gesny het. Die Gerf.
Kerke is baie nou hierdeur geraak soos studies ook reeds aangetoon het!25 Nou huisves die
land, sonder dat hulle dit weet, weer ’n “rebel” van ’n ander soort, met dalk net die een
verskil. In 1914 was dit na ’n hele rebellie na buite, maar byna 30 jaar later, (1943-44), is dit
19

Hierdie besoek was dan seker ook die laaste wat Pasch sy oudste geliefde suster An lewend kon sien.
Wanneer hy weer van haar hoor, langs skielik gekromde weë is hy in Suidwes (Namibië) en sy is baie siek. Hoe
graag sou hy haar nie weer wou sien nie, maar die regering van Smuts het hom dit nie gegun nie!
20
Later ds. P.J. Venter wie se eerste gemeente Matlabas was. Dieselfde ds. Venter sou hier ’n groot rol speel om
Pasch uit die owerhede se hande te probeer hou. Vroeër was Pasch in alle geval ook by sy (Venter) se ouers in
Melville onder ’n bruggie versteek!
21
Al noem sy nie die jaartal nie, aanvaar ons die datum as 16 Januarie 1943
22
Of Babie weet nie van die ernstige skeefloop van verhouding tussen Rabbo en Leenster nie, of was daar dalk
sodanig herstel dat hulle selfs weer in huweliks terme mee “gespot” kon word?! Skrywer vermoed susters het
nie geweet van spanning tussen Rabbo en Leenster nie!
23
Die operasie waarna verwys word is seker dieselfde as die reeds vroeër vermelde operasie na ernstige rugby
besering.
24
Deurgaans as na Suid-Wes verwys word is die veronderstelling Namibië.
25
Vgl wyle dr. WP du Plessis se omvattende studie hieroor. Die Gereformeerde kerke en die 1914-rebellie
1988.
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weer ’n rebel, wat nie worstel met ’n rebellie na buite nie, maar sy hele gemoed was
vasgekeer met ’n rebellie na binne. Wel nog steeds gemik teen hom- Smuts- wat 30 jaar
vroeër al rebelle geken het! Hierdie een “rebel”, jare later, sou hom nie laat vang nie!
Dat Pasch in dieselfde land hom weer bevind, is alreeds ironies, en tog is dit ’n ironie
wat ons ook reeds aan sy pa ds. H.Ph.J. Pasch kan verbind, want baie van die mense wat in
Suidwes hervestig is, was nakomelinge van oud- Angolaboere uit die Dorslandtrek. Nou het
die Here dit so beskik dat waar daar in Angola vir sy pa nie meer beskutting kon wees nie
(vgl. Hfst.1) nou word presies dieselfde land en van sy mense juis hulle wat Pasch se seun
heel onwetend moet “beskut”. Die ironieë hou nie op nie, veral as die besef duidelik word dat
die groot politieke “vyand” vir Pasch in Suid-Afrika nl. die Suid-Afrikaanse Party (genoem
SAP-party) se grootste man in Suidwes, nl. die leier van die “SAPPE” in Suidwes (kol.
Hamman), hy word juis die man wat Pasch die langste tyd daar wegsteek, sonder dat hy weet
wie dit eintlik is wat hy daar werk-en blyplek gegee het.
Eerste tjek in skrywer se
besit van Pasch in
Suidwes uitgeskryfdatum 7 Junie 1943Uitgemaak aan Arlington
Mills (PTY) Ltd- Baie
duidelik geteken met die
“Boland-Naam-

Toe die trein Pasch daar ingestoom het, vind hy sy eerste werkplek by ’n weduwee
(moeder van Piet Meyer) van Kalkfeld26- meer in die noorde van Suidwes. Die eerste vaste
datum wat ons van Pasch in Suidwes aantref is ’n tjek wat hy uitgeskryf het op 7 Junie 1943.
Daarmee is dit duidelik dat hy moontlik ’n maand of twee tevore daar gekom het, want
registrasie vir nuwe bank- en
tjek-besonderhede
sou
sekerlik nie vinniger as dit
kon geskied nie. Opmerklik
dat die kerklike lewe by
Pasch vroeg reeds in Suidwes
aandag kry- alhoewel in die
Kaap sy kerklike meelewing
nie nagegaan kon word nie27!.
Hy het op 17 Junie 1943 ’n
tjek aan die NG kerk Kalkfeld uitgeskryf, wat moontlik aanvaar kan word as bydrae en
moontlik begin van meelewing in daardie gemeente?! ’n Gereformeerde kerk naby Kalkfeld
was daar nie. Die naaste Gereformeerde kerk was op Outjo in 1930 reeds gestig.28

26

’n Klein plekkie geleë tussen Otjiwarongo en Omaruru. Wel met eie bank, kerk en dies meer in daardie jare.
Nou bestaan daar nie meer sulke “luukses” daar nie. Die Meyer-van waarvan die weduwee moontlik deel kon
wees is bekende Gereformeerdes in Suid-Wes, oorspronklik van Gobabis, en was Ernst Meyer ook op ’n
stadium Suid-Afrikaanse konsul in Angola!
27
In die Transvaal en Boland sou kerklike inskakeling in die lig van sy Vlugtelingskap eintlik onmoontlik wees.
28
Gereformeerde lidmate van en rondom Otjiwarongo is tot die begin van Maart 1955 as wyk van Outjo bedien.
Dis baie onwaarskynlik dat Pasch met ’n Gereformeerde kerk so vêr van hom verwyder en in sy besonder
moeilike omstandighede nóú sou kon inskakel.
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Hy het moontlik vir meer as ’n
jaar by die weduwee as
voorman op haar plaas diens
gedoen want ’n skrywe uit die
Kaap aan hom gerig (moontlik
Leenster se broer?) is gestempel
met die datum 21 Junie 1944
wat dit uit die Kaap gepos is op
’n “Ou Mutual” koevert. Die
11de Julie 1944 het die brief op
Kalkfeld aangekom, met nog die

Kol. J.L. Hamman wat van 1934-1948 ’n
polities aktiewe rol in Suid-Wes as deel van
die SAPPE vervul het- en tog was hy dié man
wat aan Pasch ’n blyplek en staanplek in
Suidwes voorsien het- sonder dat hy waarlik
geweet het wie Pasch was!

weduwee se adres daarop wel gerig aan mnr. J.P. Celliers.
Hy het wel vroeg reeds ook kontak gehad met kol. J.L. Hamman wat vir die grootste
deel van Pasch se tyd in Suidwes vir sy
versorging verantwoordelik was. Hierdie
kolonel verdien nadere bekendstelling want
hoe ironies in Suid-Afrika was Hamman
toonbeeld van hulle wat as groot “vyande”
van Pasch gesien sou word- ware Smuts
manne29. In 1934 het Hamman se politieke
loopbaan in Suidwes vorm aangeneem toe hy
op 18 Mei 1934 op die Uitvoerende komitee
van die SAP begin dien het wel as lid van die
Windhoek-distrik. In 1945, die tyd wat Pasch
sopas weer na Potchefstroom kon terugkeer,
het hy wat Hamman was weer lid van die
Otjiwarongo-kiesafdeling geword, waar hy
toe hierdie setel met 13 stemme teen Burton
Weakley verower het.
Pasch se kontak met kolonel Hamman het kort na sy aankoms in Suidwes reeds begin.
Daar bestaan ’n tjek wat hy op 20 Augustus 1943 reeds al aan die kolonel uitgemaak het,
sekerlik toe hy nog by weduwee Meyer werksaam was. Wanneer hy presies na die kolonel se
diens oorgeskuif het kon nie bepaal word nie, maar wat wel seker is dat Pasch in hierdie tyd
besonder hard moes werk- baie keer sekerlik teen sy gewete in! Benewens die baie groot
boerdery wat Pasch moes behartig was dit die politiek van die SAPPE wat hy moes help
bestuur! Hy het vir sy baas al die VP30se party-korrespondensie vir twee jaar lank hanteer.
Selfs het hy die kolonel na politieke vergaderings moes vergesel!31
29

Hamman was eers lid van die Volksraad in Kaapstad wel van 26 Oktober 1915 tot 6 Februarie 1920 waar hy
die kiesafdeling Middelburg (KP) vir die Suid-Afrikaanse Party (SAP) verteenwoordig het. In 1940 is hy in sy
kiesafdeling deur ’n onafhanklike kandidaat met 29 stemme verslaan maar is nog steeds ten spyte van sy
nederlaag in die Uitvoerende Komitee aangestel. Hamman is op 31 Augustus 1948 oorlede-drie jaar na Pasch se
vertrek aldaar waar hy vir 14 jaar ’n baie aktiewe rol met die SAP-politiek in Suidwes gedeel het.
30
VP staan vir die Verenigde Party waar Jan Smuts en J.B.M. Hertzog in 1934 op omstrede wyse tot “koalisie”
gekom het, en Smuts berekend vir D.F. Malan in die politieke woestyn op daardie stadium wou laat. In die
oorlog-jare 1939-1945 het Smuts in Sept. 1939 ’n verkiesing gewen wat Smuts laat glo het die besluit om tot die
oorlog teen die Duitsers toe te tree word deur die kiesers gesteun. ’n Feit wat tot groot verdriet in Pasch se lewe
geskryf staan, want hieroor is hy geïnterneer, hieroor het hy gevlug, hieroor het hy sy land en identiteit moes
verlaat…
31
Prof. C.F.C. Coetzee (sn. van prof. P.J. Coetzee) herinner hom dat sy vader vertel het hoe Pasch tydens
politieke vergaderings wel tydens mosie tyd sy teenstem teen die leier van die party (Hamman) laat aanteken
het, maar as die vergadering verby is ry hierdie twee weer in dieselfde voertuig huiswaarts, want Pasch was ook
sy motorbestuurder!
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’n Tjek wat Pasch op 20
Augustus 1943 aan die
kolonel uitgeskryf het-

In 2003 skryf Leenster ook nog met groot lof van hierdie kolonel en sy vrou as sy jare later
haar man se herinneringe aan hulle oorvertel- Sy skryf – “Hy was in die huis van Kol.
Hamman en Tant Ella
soos ’n kind behandel
en het daar baie liefde
ontvang. Intussen was
die polisie se soektog
nog onverpoos na die
ontsnaptes aan die
gang.”
27 Augustus 1943 skryf Pasch aan sy swaer (Daan Malan) en suster Leen soos hy
haar noem. Hierdie brief is van die eerstes wat hy uit Suidwes aan van sy susters en gesinne
skryf, en wat opval is iets van ’n politieke belydenis wat in hierdie brief gemaak word. Dat
die Smuts-regering en hulle gevolg nog steeds as “vyande” bestempel is, is die brief ook nog
uitgesproke oor. Sy inleiding is dan ook “ons posdiens is uiteraard maar baie ongereeld en die
postariewe van die regering is te hoog vir ’n arme republikeinse drommel soos ek. Maar
eendag sal hulle ons posdiens nie meer reël nie, en sal dit nie ons briewe wees wat gesensor
word nie…”Vanuit hierdie vreemde land kom dan die volgende “aanmoediging” ook na sy
swaer se kant. “En Daan, ou swaer, ek hoop nie dat al die teenslae, of skynbaar teenslae jou
enigsins ontmoedig het nie. Ons koers en gang hang nie af van wat hulle doen nie, of van wat
hulle skynbaar wou nie- ons koers word in onsselwers bepaal, menslikerwys gesproke- as ons
die wil tot vrywording suiwer hou en positief ons taak aanvaar en uitleef dan behaal ons die
paal van ons vryheid en oorwinning. Laat ons in ons heilige strewe die losse en onbesielde
praatjies van ons vyande ignoreer, praatjies wat baseer is op ’n negatiewe strewe, ideale wat
nagestreef word van dinge wat nie meer bestaan nie. Sulke dinge sterf self, ons hoef hulle nie
dood te maak nie, laat ons, ons kragte alles versamel in een positiewe strewe- hulle bou op
sand en hulle huise moet val- ons bou op Rots, op die Roepingsplan wat God vir ons geskep
het, en ons sal wen. Maar dit moet ons bely- dat ons, ons oë op Duitsland gehou het en nie op
die Here onse God nie – Egipteland kan nie red nie – God wel…”32En dan eindig hy van
hierdie min briewe wat uit die tyd van Suidwes kom op merkwaardige wyse, en lyk hy op
hoogte te wees van selfs gebeure rondom ander geïnterneerdes. Hy skryf ten slotte- “Met my
gaan dit goed- 6 (pond) in die maand en 4 verse in die jaar en ek is amper net so goed af as
toe ek onderwyser was- inteendeel ek spaar meer. Julle moet nie oor my bekommerd wees
nie- maar ek verlang net so dat ons weer ’n slag bymekaar kan kom en lekker gesellig kan
gesels- sonder onrus. Miskien is die tyd nie meer so vêr nie. Ek sien juis die geïnterneerdes
wat weens woorde in die kampe is word losgelaat- of ek ook nou nog onder daardie kategorie
val weet ek nie- miskien kan julle uitvind- maar moet vir geen genade of gunsies vra nieliewers sterwe as dit. Verder alles van die beste. Baie liefde en al my verlange aan julle.
Maak die twee seuns groot dat hulle Boere kan wees. Ek bid vir julle, bid ook vir my. Alles
wat goed en mooi is. Boet” Die volgende brief sou eers heelwat later kom, maar watter
belangrike brief?!

32

Hierdie “belydenis” sou reeds ’n baie belangrike draaipunt in Pasch se lewe kon vorm…
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Die laaste brief in besit wat G.B.S. Pasch aan sy
suster An geskryf het. Die datum 18 Feb.1944 staan
baie duidelik wat as belangrike datum vorentoe nog
steeds gaan uitstaan.

18 Februarie 1944 verskyn daar ’n baie waardevolle brief van Pasch aan sy suster An gerig- 9
bladsye dik, uit Suidwes geskryf!
Hierin laat Pasch die naam van die
kolonel tot groot waardering van
homself spreek- selfs hoe hy wat Pasch
is nou ook ’n beesboer in eie reg kon
word. Die brief bevat baie waardevolle
inligting, wat in hierdie maar ook in
volgende hoofstukke van Pasch se
lewe deurslaggewende betekenis sou
kry. Wat verder die brief merkwaardig
maak is dat hy dit skryf aan sy oudste
suster, min wetende dat sy op daardie
stadium alreeds baie siek kon weesmoontlik reeds op haar laaste! Die
brief begin met ’n bekentenis uit
Suidwes –
“Dit is nou omtrent ses maande
gelede dat ek laas ’n brief aan jou en die ander geskryf het en byna ’n jaar gelede dat ek iets
van julle gehoor het – iets, nie langs ’n ompad nie, maar reguit in jou eie skrif en op jou eie
manier van lekker vertel en gesels. . Ek wens so om weer iets van julle te hoor – hoe dit met
almal gaan wat alles gebeur het intussen, of julle nog so nou en dan aan my dink- alles wil ek
so graag hoor want ek verlang so baie na jou en die ander susters dat ek dit nie in woorde kan
sê nie- dit is soos iets wat diep onder in my vaslê, iets wat altyd seermaak en wat maar nie wil
verbygaan nie- altyd bly ek daar bewus van”. Dan beskryf Pasch breedvoerig, soos ons reeds
sy styl leer ken het- in digterlike taal- hoe die verlange na sy mense hom veral op Sondae
beetpak. “Sondae, as ek ’n bietjie kans kry, dan kan ek vir ure lê en dink en droom van julle,
van die dae toe ons kinders was, van vader en moeder , van tye toe ons swaar gekry het- toe
ons groter was- die tye toe jy ons moeder was en maar vir alles gesorg het en altyd vir ons
ingestaan het en dan party dae droom ek weer van die tyd as alles verby sal wees en ons weer
bymekaar sal kom. Hoe kan ek my dan nie so duidelik alles voorstel nie, asof ek ’n rolprent
sien. Sal dit nie heerlik wees nie. Om die dag daar by julle op die stasie af te klim en weer die
ou gesigte te sien waarna ek so baie verlang het. Sal dit nie ’n dag duisend wees nie- ’n dag
om die Here te dank en te verheerlik nie- en hoeveel groter sou die dag nie gewees het nie, as
ons ontmoeting kon gepaard gaan met die verkryging van ons algehele Vryheid nie- dan sou
ons blydskap en dankbaarheid niks wees teenoor die dankbaarheid en blydskap wat daar sal
wees in die hart van elke boer en in die siel van die hele Boerenasie. So ’n dag kan ek my ook
baie goed voorstel – blydskap, dankbaarheid soos daar gewees het in die harte van die
Majuba-oorwinnaars of die Bloedrivier-handjievol. Maar mens moet oor al die dinge nie te
veel dink nie, want ek is veral geneig in die laaste tyd, om in twee wêrelde te leef- die van my
ballingskap waarin ek in die sweet van my aanskyn my brood moet verdien- waarvoor ek nie
te min baie dankbaar is en dié waarin ek leef in ’n wêreld wat my gees vir my opbou- ’n
wêreld van persoonlike vryheid onder die wet van ’n staat wat algehele staatkundige en
kulturele vryheid geniet: Maar by alles, liefste suster, het ek nog geensins moed verloor niewant om moed te verloor en die geloof nie meer te hê nie- Dan het jy jou saak alreeds
gewonne gegee. Moedhou en die oog gerig hou op die Almagtige God wat die pad van ons
nasie bepaal het tot in die oneindige en omdat die dag van ons vryheid nog ’n rukkie uitgestel
is- die rede daarvoor- moet ons nie by Hom soek nie, maar by onsself. God sal ons nie
vrymaak as ons nie eers die dag rein is nie- want wie is rein en watter volk kan hom daarop
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Bewys dat Pasch al op 11 November 1943
’n “Brandyster Registrasie-sertifikaat van sy
eie kon verkry. Hy word registreer in die
naam van Celliers: Johannes Petrus, van die
plaas Okarumue- distrik Otjiwarongo. Nr
10908- Datum 11.11.43. Die hoofveearts se
stempel dra die datum van 15.11.1943

beroem dat hy blank voor God kan staan- Maar God wil die begeerte in die hart van die Boer
sien om hom te beheer- hy wil die terugkeer van ons volk na die pad van ons Vader sien- die
Woord hulle rigsnoer, hulle lewe gefondeer op sy instellings en die geloof en vertroue op
hulle algehele uitredding alleen op Hom. Laat ons dus nog altyd moedhou en mekaar
inspireer totdat die vryheid daar is en dan- dan werk met alles wat binne-in ons is, om met sy
seën en guns ons vryheid te bevestig”.
Dan volg Pasch se waardevolle brief met die enigste stukkie getuienis rondom
Hamman self, wat ons in sy eie skrif kon opspoor. Die voorafgaande maak dit duidelik dat
nooit het Hamman se politieke sentiment, wat glad nie met die van Pasch sou ooreenstem,
enige invloed op Pasch uitgeoefen, of enige verandering by hom gebring nie. Die brief aan sy
suster rondom die Boer en dit wat sy ideale en gebede en geloof moet wees, laat ons glo is
alles behalwe Hamman-gekleurd- maar van Hamman self skryf Pasch dan“Verder gaan dit met my goed, An. Die mense by wie ek is, is vir my ook baie goed
en wil my graag
vorentoe help. Hulle
beskou my, veral die
vrou, as ’n kind in die
huis en daar is niks wat
te veel is om vir my te
doen nie. Met my
boerdery gaan dit ook
nog goed. Ek het nou 46
groot beeste en 18
kallers en ek stuur
taamlik room weg sodat
my
inkomste
nou
ongeveer
₤20
per
maand is, met vry losies en dan nog ses verse per jaar. Ek wens net dat ek nog ’n klompie
kontant in die hande gehad het, bv. daardie ₤50 wat Boet Jan33 my skuld om my beeste te
vermeerder en daardeur ook my inkomste, want soos ek jou netnou sal vertel het ek groot
planne in my kop….”Hierdie planne word die vertrekpunt in ons volgende hoofstuk, waarby
ons nie nou gaan stilstaan nie.
Dit wat Pasch wou doen- toe sy pa hom so sterk teëgegaan het- het intussen waar
geword. Waar hy as “onwillige” teologiese student, eintlik net die begeerte gehad het om te
gaan boer, nou kry hy langs ruwe weë en ompaaie die eerste geleentheid daarvoor. As hy
self moes kies sou dit egter seker nie op die wyse en in hierdie omstandighede geskied nie.
Maar sy ou ideaal het regtig waar geword, al is dit op ’n plek vêr wag vanwaar hy ooit
aanvanklik sou dink, en onder omstandighede heeltemal anders as wat enigiemand sou kon
voorspel! Die getalle beeste wat genoem word, is sommer ’n sterk boerdery in ag genome dat
dit in minder as twee jaar se tyd opgebou is! Die Hammans moes waarlik vir hom goed
gewees het, selfs ook gemeet aan die tjeks wat hierdie J.P. Cilliers in hierdie tye kon
uitskryf.34 Beslis het hy gesonde kontantvloei kon handhaaf!
33

Hierdie boet Jan is moontlik ’n verwysing na sy suster Schutte se egg. waar sy getroud was met ene Johannes
du Plessis, ’n boer van Steynsrus-omgewing. Die Du Plessis-familie was moontlik ook die mense wat die minste
met Pasch in sy internerings tyd kontak gehad het. Briewe van hulle is nie in die versameling nie?!
34
In 18 maande se tyd het daar nie minder nie as 34 tjeks deur die bank gegaan, met 33 hiervan geteken onder
die naam J.P. Celliers, maar een uitsondering gebeur op 21 Oktober 1944 waar daar ’n tjek uitgeskryf is aan
niemand anders nie, as aan Mej. Leenster van der Walt – “ongewissel” is dit nou nog- Hy het die tjek aan haar
gestuur as voorskot dat sy by hom in Suidwes moet kom kuier, maar weer ’n teleurstelling vir hom- sy het
daarteen besluit!

Vlugtelingskap en Swerwersjare1 (1940 – 1945)

14

Min Colin Steyn, nasaat van die
bekende Vrystaatse president, regter
MT Steyn het hier verraderlik as min.
van Justisie in die Smuts-regering
opgetree. Ds. Peet Coetzee het met
hom ’n ooreenkoms gehad dat sou
Pasch hom oorgee hulle hom sou

’n Aand iewers in Julie 1944
Één aand het daar iets aangrypend gebeur. Dit moes tussen die waardevolle Febr 1944
skrywe en Julie 1944 gebeur het. Pasch
skryf self “In Julie 1940? (194435)
sonder waarskuwing of tyding” kom
ds. P.J. Coetzee36 skielik een nag op
die plaas aan om vir my (G.B.S. Pasch)
die tyding te bring dat my suster Annie
baie ernstig siek is en dat sy my graag
wil sien”. Ds. Coetzee (later teol. prof
in Dogmatiek) was op daardie stadium
Annie se predikant in Benoni. Daar is
selfs reëlings met Colin Steyn37
(Minister van Justisie in daardie jaresien bg. foto in Smuts kabinet) getref en ’n ene sir. Theodore Truter38 dat as hy (Pasch) hom
oorgee hy sy suster op parool mag besoek39. So word eintlik ’n besluit vir hom (Pasch)
geneem en na baie moeilike oorreding stem Pasch in om na sy
suster te gaan.
Daar word gestel dat selfs kolonel Hamman, (natuurlik
geskok in wie sy plaasvoorman werklik was!) óók met Truter in
onderhandeling was om Pasch nie te vervolg nie, en hom op
parool te laat gaan om sy suster voor haar dood te gaan sien…
Dinge loop drasties verkeerd en sommer nog op die
terugreis word hy op De-Aar stasie deur die polisie ingewag en
gevange geneem.
Die parool wat aan hom belowe
was lyk daar nou geen sprake meer van
te wees nie. Hy word eers in
eensaamheid opgesluit en dan ook
daarna vir drie weke na die
interneringskamp op Koffiefontein
weggevoer. Sy suster het hy nie weer
lewend gesien nie… al stukkie
vrylating wat daar vir hom hier gegun
was, was om sy suster se begrafnis by
.Ds.P.J. Coetzee (latere
professor in dogmatiek)

Ds. P.J. Venter en egg. Babie-Hendrina
Philippina Josephina Schuttina -Pasch
se jongste suster) met Anna. Babie jonk
oorlede- vroeg in 1952

35

Die Eeufeesgedenkalbum (Waterberg 1959) stel die datum as Julie 1940 van ds. Coetzee se besoek, maar dit
kan nie korrek wees nie, want Pasch se eerste geslaagde ontsnapping vind Sept.1940 plaas, en op grond van sy
brief aan sy suster waarvan die datum duidelik in 1944 (18 Febr.) staan aanvaar ons ds. Coetzee se koms was
Julie-maand moontlik net ’n paar maande na hierdie brief. Hierdie is dieselfde maand en jaar wat sy swaer P.J.
Venter in Matlabas as predikant bevestig is, en wat hom ook in sy latere (moontlik heel laaste van sy
wegkruipplekke)-in hulle kerktoring -versteek het!
36
Dit is dieselfde Coetzee (latere prof. Peet Coetzee) wat as SR-lid tydens die begin van Pasch se internering al
heftig as studenteleier op Pasch se internering gereageer het. Op hierdie stadium was hy predikant van An, in
Benoni.
37
Seun van pres. M.T. Steyn. Dieselfde Colin Steyn het teenoor dr. Koot Vorster (broer van latere premier John
Vorster) so ongenaakbaar gestaan toe Koot as predikant van NG kerk Tafelberg ook geinterneer was. Hy het
eenvoudig geweier om die straf aan Vorster opgelê te verminder…
38
Truter was die destydse hoof van die interneringskampe in die Unie.
39
Daar is ook verdere getuienis gegee dat ds. Coetzee wat in daardie tyd op Benoni predikant was en waar die
ernstige siek suster lidmaat was ook met ’n min Colin Steyn ooreengekom het dat as Pasch sou terugkeer hy nie
in hegtenis geneem sou word nie. Daar is wel so ooreengekom en het ds. Coetzee vir Pasch ook op grond van
die SAP-minister se woord kon oortuig om na sy suster te kom, maar die tragiese teendeel gebeur…
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Kerkgebou van Gerf. Kerk Matlabas
waar Pasch in kerktoring ook geskuil het.

te woon! Sy swaer D.J. Malan40 en ’n ou vriend Flip Venter41kom hom vir die begrafnis haal.
In die lig van dat daar lyk geen parool vir hom bestaan nie, kies hy dadelik weer die
vlugteling pad, soos hy dit self gestel het- “Weer terug Suid-Wes toe”…maar tog wil skrywer
(PJV) beweer dat die terugvlug Suidwes toe nie so dadelik geskied het nie, want volgens
heelwat mense se oorlewering was daar beslis ’n tyd wat Pasch in die kerktoring op
Matlabas42 weggekruip het, wat moes wees na die bevestiging van sy swaer- P.J. Venter- as
predikant van Matlabas.
Venter is 11 Julie 1942 op Matlabas as predikant bevestig, maar tog is daar
onomstootlike bewyse dat Pasch alreeds op daardie stadium, ten minste vanaf
2 Maart 1942 al in die Boland was. Toe kon hy nie ook in Matlabas gewees het nie! 28 Mei
1942 skryf Leenster nog steeds die hartseer-briewe van haar, waarin sy hom duidelik noemliewe Hannes- en die slot van hierdie brief praat sy van hom as ’n “Bolander”. Nog steeds is
hy glad nie naby Noord-Transvaal meer nie. 11 Julie 1942 word P.J. Venter wel as predikant
in Matlabas bevestig, waar hy eers die volgende jaar 16 Januarie 1943 met Pasch se jongste
suster- Babie- in die huwelik bevestig is. Babie beskryf baie duidelik ook haar trouplanne met
Peet aan haar broer Rabbo, met hom nog duidelik in die Kaap. Weer is hy nie naby Matlabas
nie, en of hy dalk moontlik die troue in Januarie 1943 “skelm” bygewoon het, en toe in
Matlabas se kerktoring kon wegkruip, en weer sou terugvlug Boland toe is sterk te betwyfel
en sou in alle geval te riskant en
gevaarlik vir hom gewees het. So
bestaan daar sterk getuienis dat
Pasch in alle geval na Venter se
bevestiging nooit naby Matlabas
sou kon kom nie, en wel heel
vroeg in 1943 (Mei-Jun 1943 op
grond van Suidwes tjeks) bevind
Pasch hom baie gou reeds in
Suidwes, wat die kerktoring van
Matlabas dan vir ten minste ’n
verdere jaar en ’n half uitsluit.
Dit laat eintlik net die één
moontlikheid
oop dat
die
kerktoring-gebeurtenis moes plaasvind direk na Pasch se tweede vlug tog, direk na Annie se
begrafnis, waar hy moontlik dan nie dadelik teruggekeer het Suidwes toe soos 1959
publikasie dit laat klink nie, maar eers by sy swaer P.J. Venter nou reeds twee jaar Matlabas
se predikant ’n heenkome gesoek het, en eers vandaar weer terug Suidwes toe is. In hierdie
kort tydjie wat die kerktoring sy tuiste moes wees is hy dan byna-byna gevang, en al was hy
’n kort tydjie hier, moes dit ’n tyd van intense spanning gewees het, gemeet aan die baie
verhale rondom hierdie kerktoring! Hoopdal polisiestasie is baie naby die kerkgebou, wat vir
Pasch nadelig was. Daar doen dan ook allerhande verhale die rondte dat ’n polisieman (ene
Sandylands) vroeër baie bekend met die omgewing, toe van Pretoria, deur polisie ontbied is
om op grond van sy kennis van omgewing met soektog na Pasch in hierdie deel van Bosveld
te moes kom help Hierdie polisieman sou dan wel ook in kerktoring opklim, vir Pasch selfs
daarbo “hoor asemhaal het”, maar dadelik weer afklim wel wetende dat Pasch is daarbo, maar
doelbewus dit teenoor sy gesante ontken het dat daar niemand daarbinne is nie! Gou het die
40

Eggenoot van Lena- Was in Lindley omgewing gevestig.
In kerkraadsnotule van Gerf. kerk Potgietersrus 11 Nov.1955 is daar ’n mosie van roubeklag oor afsterwe van
Flip Venter. Hy was in lewe ’n broer van ds. Peet Venter, Poon Venter, Hertzog Venter, Willie Venter en
“Doempie”.
42
Naam Matlabas is ontleen aan die rivier daar naby en beteken “moeder van die sand”.

41
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’’n Besondere foto met ’n trein-agtergrond. - Skrywer
vermoed dat dit moontlik geneem kon wees, of met Pasch se
vertrek na sy baie ernstige siek suster, of dalk eerder met
sy terugkom weer na Suidwes. Persoon aan Pasch se
regterkant en dogtertjie is nie bekend, maar tog is daar
wel vir skrywer moontlike trekke na Kol. Hamman?!

dag gekom wat die polisie wel onraad bemerk het, en is die pastorie om Matlabas van alle
kante deur offisiere omsingel. Pasch het hulle uit die toring kon dophou, min het hulle geweet
waar hy werklik was!? Daardie nag is hy weggeneem en het sy pad heel waarskynlik weer
dadelik terug na Suidwes begin lei.
Die vraag wat soos ’n swaard in
hierdie tyd sou flikker is- wat gaan
Hamman nou maak? Vir Hamman sou
dit ’n keuse moes beteken om of hom
gevange te laat neem die oomblik toe hy
weer daar opdaag, omdat ook hy wat
Hamman is se persoon nou duidelik aan
’n geïnterneerde gekoppel was, wat erge
politieke implikasies vir hom kon hê.
Augustus 1944 wil dit duidelik blyk hoe
’n opregte vriend was Hamman nie, want
hy laat Pasch nog weer by hom toe, ten
spyte van die politieke implikasies, en let
wel net die volgende jaar 1945 wen
Hamman sy politieke setel terug, wel
naelskraap met 13 stemme, en wonder ’n
mens hoeveel die geval Pasch tog nie
dalk vir Hamman positiewe publisiteit in
die verkiesing kon beteken, dalk veel meer as die aanvanklik negatiewe wat dalk daaraan
gekoppel sou kon word nie! Aan die ander kant kan die naelskraapse oorwinning moontlik te
wyte wees aan sy Pasch-konnotasie en dat hy dalk sonder die “Pasch-stigma” dalk verder sou
gewen het. Dit sal niemand nooit kan antwoord nie, want politiek bly in baie opsigte
onvoorspelbaar en ongenaakbaar, selfs vir hulle wat meen om eerlik en reg daarmee om te
gaan?!
Dat Pasch wel baie kort in die Bosveld sou kon vertoef is ook duidelik, want reeds
skryf Leenster op 21
Augustus 1944 aan
hom ’n brief waarin
ons duidelik moet
aflei hy is klaar weer
terug in Suidwes, nog
steeds aan die vlug,
maar noem sy hom
hierin weer vir die
eerste keer- “Liewe Pasch”, omdat die “Hannes identiteit” met sy suster se skielike dood, nou
gebreek was, en selfs kol. Hamman ook die regte Pasch moes leer ken…Wat hierdie
vermoede verder versterk is die feit dat Leenster se skrywe van 21 Augustus dit duidelik
maak dat hy in daardie omgewing was. Sy skryf- “Hoe gaan dit met jou? Ek sien uit om te
Eerste tjek in Suidwes
geteken met die van
Pasch! Tjek tot vandag
ongestempel, ongewissel,
want dit moes dien om
Leenster na hom te
bring, maar sy wou nie!
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Buiteblad van Pasch se eerste roman wat hy in
“Suid-Wes begin skryf het- getiteld Erfplaas

hoor hoe jy alles nou daar vind, en hoe dit met jou gaan. Baie keer dink (ek) terug hoe ek dit
geniet het om deur jou bederf te word gedurende die tyd wat jy hier was!...”13 Oktober 1944
is daar geen twyfel waar Pasch is nie. Leenster skryf weer aan hom in Suidwes- “Ek is
jammer om te sien dat jy effens, of moet ek sê baie boos is vir sommige mense daar? Wat is
dan die moeilikheid? Ek is darem bly om jou ontwil dat Kol. en Tant E. dieselfde bly.
Miskien weet jy- ek het ’n briefie van Tant Ella gehad waarin sy my uitnooi na julle toe
gedurende Desember…” Ongelukkig het daardie Desember haar nie na hom gebring nie,
waaroor Pasch op 13 Desember 1944 met bittere teleurstelling verneem het, en hy van sy kant
alles sou doen om haar by hom te mag hê.
Intussen bevat Leenster se skrywe van 13 Oktober een heel nuwe faset van Pasch se
lewe en werk, en dit is dat hy al die tyd in Suidwes ook gewerk het aan ’n besondere roman
genaamd “Erfplaas”43. Dit toon ’n faset van Pasch wat ons later nog duideliker na moet kyk,
maar dit wat Leenster by die eerste lees van hierdie boek in Oktober 1944 opmerk blyk wel
so te wees dat hierdie 1ste ware storieboek van Pasch eintlik iets van outobiografiese trekke
toon. Sy skryf- “Gister het ek met jou boek klaargekry- jy behoort baie trots te wees. Weet jy,
as iemand jou goed ken en die boek lees is dit gedurig of mens met jouself te doen het.
Tussen hakies, ek voel baie geërd oor die eksemplaar uit die hand van die skrywer! So baie
keer in die verlede het ek gewonder hoe ek sou voel as ek eendag skielik vir Erfplaas in ’n
boekwinkel raakloop- daardie sensasie het jy my van beroof Meneer!....”
Wat hierdie “meneer” egter bitter graag wil hê is dat sy “liewe dogtertjie” in daardie
tyd (Desember 1944) by hom moes kom kuier, juis seker ook op grond van die kolonel en sy
vrou se uitnodiging, maar dit is Pasch nie gegun nie.
Moontlik Pasch se laaste brief uit Suidwes, (13 Des.1944) aan Leenster geskryf , was
’n reaksie op ’n telegram wat hy die vorige dag ontvang het met net die woorde op die
telegram - “Plekke gekanselleer”…Woorde wat hierdie “langman” teen die grond sou vou,
want dat hy waarlik na haar koms na hom op Kalkfeld uitgesien het is gewis. Van sy kant het
hy waarlik alles vir haar moontlik wou maak om te kom, maar soos dit dikwels in hierdie
vlugteling jare met hom gegaan het, veral wat
hulle verhouding betref, óók hier in die
skemering van 1944, is dit of sy nog steeds een
gróót stuk twyfel oor hulle verhouding met haar
moet bly saamdra!
Wat presies ook alles in Suid-Wes met
hom gebeur het nadat sy identiteit “gebreek” is
bly ’n ope vraag. Al kon hy moontlik by die
kolonel en sy vrou nog ’n tuiste vind, was dit ’n
geval van langer kon hy nie daar bly nie. Die
land het hom nie meer daar wou hê nie. As
Pasch homself hierdie gebeure in 1959 weer
herinner dan skryf hyself- “Maar aan die begin
van 1949 word hy verban uit Suid-Wes en gaan
Februarie terug P.U.K. toe met die oog op
teologiese
studies.”
Pasch
het
hom
oorgegee…Nie net weer aan die owerhede van
Suid-Afrika wat so lank na hom moes soek, maar hom nie kon vang nie. Daar het ’n groter
oorgee in sy lewe moes plaasvind. Hy het hom moes oorgee aan die roeping waarmee die
Here ’n mens roep om in besonder in sy diens te staan, ’n roeping wat ’n groot deel ’n
43

Die titel is ook opgedra- “Met beskeidenheid opgedraaan my suster Annie omdat sy vir ons ’n moeder was” .
Saam met hierdie woorde staan ook ’n gedeelte uit Spreuke in die daaropvolgende binnebald- “Die ou grenslyne
wat jou vaders gemaak, moet jy dit nie verlê nie.
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onsigbare vlug óók in Pasch se lewe was. Van die roeping weggevlug, maar die Here het hom
terug gedraai… Alles draai weer terug na 1936, byna tien jaar in sy lewe verby, waarop hy
die teologie gelos het, maar die Here het hom nie gelos nie! 18 Februarie 1944 met die brief
aan sy “sterwende” suster het hy eintlik al aan ons volgende hoofstuk begin skryfIntussen het hierdie heel laaste brief van Pasch uit Suidwes reeds sy vertrek planne
ook in besonderhede beskryf- Hy skryf- “Ek vertrek nog die aand van die 1ste Januarie en sal
seker so teen die 3de of 5de in Benoni wees as daar niks voorval nie. Wanneer begin julle skole
weer? Die rukkie wat ek daar is voor die Universiteit begin wil ek probeer my boek44 klaar te
maak, as ek tog maar net die tyd en die stemming voel om te skrywe. Ek wens ek kon ’n dag
of wat na julle toe gaan en ook die bevestiging van Peet op PPrust45 bywoon- maar ek dink
soiets sal onmoontlik wees….
Buiteblad van Pasch se laaste gepubliseerde romangetiteld “Swart skape” ’n Boek sterk positief, maar
ook sterk negatief geresensureer Die koei op
buiteblad dien eintlik komies aan in die lig van die
titel wat na “skape” verwys. Sien volledige resensies
in BYLAES…

44

Of Pasch nog steeds bedoel die afronding van sy eerste boek- Erfplaas- wat Leenster wel al kon lees, en of hy
toe reeds al sy tweede boek bedoel – Swart Skape- is nie duidelik nie. Swart Skape is egter eers aan einde 1949
publiseer…
45
Verwysend na sy swaer ds. Peet Venter wat vanaf Matlabas ’n beroep na Piet Potgietersrus ( vandag
Potgiersrus/Mokopane) aanvaar het. Ds. Gideon Scheepers skryf in 1959 die volgende rondom Venter se
vertrek- “Terwlle van die gesondheidstoestand van sy eggenote aanvaar ds. Venter ’n beroep na Potgietersrus en
neem op 17 Desember 1944 swaar afskeid van die gemeente” (Eeufeesgedenkalbum Klassis Waterberg,
1959:46)
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