
 

DAMESKRING-GEDENKFEES 2020 
 

Op 18 Februarie het die Kleinmondtak van Dameskring hul maandelikse byeenkoms in die 

vorm van ‘n gedenkfees gehou – veral ter ere van die Tak se stigterslede. Dit was by die 

NG kerk Kleinmond se gemeentesentrum op Bettysbaai en is deur huidige en voormalige 

lede bygewoon. 

 

Die bestuurslede het die reëlings getref, 

wat onder meer behels het dat 

interessante items (aandenkings en 

gedenkwaardighede) uit die verlede 

uitgestal is. Heerlike versnaperinge is ook 

na afloop van die formele deel van die 

program saam met tee en koffie geniet. 

Hoewel die hou van die geleentheid 

oorspronklik deur Christi Herholdt, 

huidige lid en voormalige nasionale 

president, voorgestel is, kon sy dit 

ongelukkig weens ‘n dringende mediese 

afspraak nie bywoon nie. Die Tak se 

voorsitter vir 2020, Marita Grobler, het ‘n 

boodskap van Christi voorgelees as deel 

van die program (sien elders). 

Die geleentheid is deur Marita geopen 

met ‘n gebed en Skriflesing uit Psalm 36 

vers 8 (sien bl. 3), waarna Magriet Gresse 

die Erekode gelees het. 

Beau Visser, by wie se huis die 

stigtingsvergadering op Kleinmond op 15 

Mei 2002 gehou is, het kortliks daaroor 

gepraat. Oor die stigting van die 

Dameskring het Jakkie Schutte, ‘n 

oorspronklike stigterslid, meer vertel (sien 

elders oor albei geleenthede).  

Die Dameskringlied is saam gesing, met 

begeleiding deur Eunice de Villiers. 

Besoekers by die spesiale geleentheid was 

onlangse lede Coréne Lessing, Beau 

Visser en Annemarie Stofberg, asook 

vriendinne Amanda du Plessis en Tess 

Bruwer (‘n voormalige voorsitter), en die 

Overstrand Herald se verslaggewer Kobie 

Coetzee. 
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‘n Geesdriftige groep Dameskring-vroue en enkele genooide vriendinne by die tak se Gedenkfees wat 
in Februarie op Bettysbaai gehou is. 

 
 

 
Eunice de Villiers het die vroue begelei met die sing van die amptelike Dameskringlied. V.l.n.r. is Anli 
Theron, Annemarie Stofberg, Eunice, Jakkie Schutte, Coréne Lessing, Tess Bruwer en Lidia Vorster. 
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Die waarde van ‘n gedenkfees en gedagtes oor voorsitterskap 

- Marita Grobler 

Psalm 36:8-11 

Hoe kosbaar is u trou, o God!  

U beskerm die mense wat by U skuil. 

In u huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink 

Uit die strome van u goedheid. 

U is die bron van die lewe, 

Deur u lig lewe ons. 

Dit is die skrifgedeelte waarmee Marita as nuutverkose 

Takvoorsitter die byeenkoms geopen het. “Daardie verse fokus 

op God se liefde vir ons en die oorvloed wat ons in Sy 

teenwoordigheid ervaar. In Sy nabyheid ondervind ons eers wat 

lewe werklik is,” sê sy. 

 “Toe die versoek kom dat ek my as 

voorsitter vir 2020 beskikbaar stel, het ek 

eers gaan vasstel wat die wese van die 

Dameskring is. Ek wou weet wat die leuse 

van die DK vir 2020 beteken; wat die 

Uitvoerende Bestuur se doesltellings vir 

2020 en verder is; wat die ‘onsigbare 

kulturele kodes’ van die organisasie is. Ek 

wou die dinge weet sodat ek kan bepaal 

of ek met die organisasie kan identifiseer 

– en wel dermate dat ek ‘n leier vir die 

dames kan wees.” 

Marita sê sy het by Christi Herholdt kers 

opgesteek. “Sy het vir my geskiedkundige 

dokumente en foto’s aangestuur en ook 

gesê na haar mening is dit tyd dat die 

Kleinmondtak erkenning gee aan haar 

stigterslede.” ‘n Hele paar van dié vroue is 

steeds lede van die tak! 

Die idee van ‘n gedenkfees het by Marita 

opgekom terwyl sy die geskiedenis van die 

DK nagevors het. Sy wou onder meer ook 

weet wat die DK se politieke affiliasie is. 

“Die inligting was vir my bekend. As 

skoolkind en jong maatskaplike werker in 

Pretoria, was ek goed bekend met sekere 

hoofmomente van die organisasie en die 

opkoms van die Afrikaanssprekende 

leierskap in die hedendaagse Gauteng. 

“Ek het vir ‘n welbekende vroue-

welsynsorgansasie gewerk en die rol van 

die vrou in die toerusting van ander vroue 
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was deel van my pligstaat. Sommige van 

die sleutelfigure uit daardie fase van die 

Afrikaner se geskiedenis het ek geken en 

was vertroud met die tendense in die 

Afrikaanse gemeenskappe, wat ook 

parallel aan die geskienis van die 

Dameskring is.” 

 

Bo: Christi Herholdt in haar termyn as nasionale 

President van die Dameskring. 

Marita sê sy het toegerus gevoel om die 

nominasie as voorsitter te aanvaar en is 

vervolgens verkies om in 2020 as sodanig 

te dien. “Ek kon die nominasie as 

voorsitter aanvaar en is verkies om as 

voorsitter vir 2020 voor te gaan.”  

Oor die gedenkfees sê Marita dit is ‘n 

gepaste manier om ‘n mens se 

geskiedenis te gedenk en daarvoor  

waardering te betoon.  “So ‘n 

herinneringsgeleentheid is verrykend vir 

die huidige tydsbestek, en die leiers uit die 

verlede kry die kans om hul bydraes tot 

die samelewing te evalueer en om die sin 

en waarde van die Dameskring as ‘n 

organisasie raak te sien. 

“Dit gee ‘n mens ook die geleentheid om 

God se plan met die organisasie en die 

Afrikaanse vrou raak te sien. Dié insig gee 

weer die opening vir toekomsbeplanning. 

Marita het daarop gewys dat drie huidige 

lede van die Kleinmondtak prominente 

rolle in die nasionale struktuur van die 

Dameskring gespeel het: Jakkie Schutte 

was ‘n stigterslid van die Dameskring en 

het in die Uitvoerend Raad gedien, Christi 

Herholdt was tussen 1998 en 2002 

President van die organisasie.  

Lidia Vorster, ‘n huidige lid, was ook lid 

van die Uitvoerende Raad. Sy het 

bygevoeg dat die meeste van die 

stigterslede van die Kleinmondtak nog 

lede is en dat dit inderdaad tyd is om nie 

net hierdie dames nie, maar ook 

voormalige lede, te eer vir hul onderskeie 

bydraes. 

‘n Gedenkfees was die ideale geleentheid, 

het sy gesê.  
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Kleinmondtak se stigting in 2002 te danke aan Beau Visser 

Toe Beau en haar man, Rudolph, in 2002 Kleinmond toe trek van Stellenbosch af, waar daar 

drie takke van Dameskring was, het sy met die oog op die vestiging van ‘n nuwe tak op 

Kleinmond op 15 Mei van daardie jaar onder andere ‘n klompie jong vroue na haar huis 

genooi vir ‘n stigtingsvergadering. 

Beau sê ongelukkig het ‘n geesdriftige hoofbestuurslid wat die vergadering bygewoon het, 

heeltemal te veel gepraat en van die jonger vroue het net een kans gesien om lid te word. 

Sy is egter ook weg toe sy later siek geword het. “Die jonges het ‘n geleentheid vir 

selfverryking en selfontwikkeling misgeloop,” meen Beau. 

Die stigterslede was op die ou end: Isabel du Plessis (voorsitter), Coréne Lessing 

(ondervoorsitter), Elsabé Smit (sekretaresse), Beau Visser (tesourier) en Dallie Viljoen 

(addisionele lid) 

Annemarie Stofberg en Rina Grové was ook lede, wat die totaal op sewe te staan gebring 

het. Rina was deels op Somerset-Wes/Strand ‘n lid, en deels hier op Kleinmond. 

“Ons kan trots wees op alles wat ons gedoen het,” sê Beau. Sy het Psalm 1 aangehaal, 

waarvan die opskrif is “Die Here lei die regverdiges”. 

 

Stigterslede van die Kleinmondtak in 2002, van links Elsabe Smit, Dallie Viljoen, Isabel du Plessis, Beau Visser, 

Corene Lessing en Annemarie Stofberg. 
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Voorsitters van Dameskring Kleinmond: 2002 - 2020 

2002 & 2003  Isabel du Plessis 

2004 - 2006  Rina Grové 

2007 & 2008  Tess Bruwer 

2009   Rina Grové 

2010 - 2012   Tess Bruwer 

2013        Vera von Wielligh 

2014       Riëtte van der Merwe      

2015  Tess Bruwer 

2016 & 2017 Vera von Wielligh 

2018 & 2019 Anli Theron 

2020  Marita Grobler 

  

 

Vlnr: Stigter van die Kleinmondtak Beau Visser, saam met meermalige voorsitter Tess Bruwer en huidige lid 

Mariëtta Pienaar. 

 

Van die interessante items wat by die gedenkfees uitgestal is. 
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Jakkie Schutte (Lid no. 3) vertel van die DK se begindae /-jare 

 

Jakkie Schutte aan die woord oor die beginjare van die DK, terwyl Marita Grobler luister. 

AGTERGROND 

In die jare sestig en sewentig het ons land nog vier provinsies gehad. Namibië was nog 

Suidwes-Afrika, terwyl Zimbabwe en Zambië nog onderskeidelik Suid- en Noord-Rhodesië 

was. Dr. Benjamin Spock het raadgegee oor kinderopvoeding en Adelle Davis oor ‘n 

gesonde lewe. Jy moes volgens haar drie keer per dag lewer eet. 

Fanus Rautenbach en Douwlina Grobler het vir radiovermaak gesorg, asook Die Du Plooy’s 

van Soetmelksvlei. Musiekliefhebbers het langspeelplate versamel en geluister na 

wonderlike musiek. Rugby en ander sportsoorte is nog gespeel vir die eer om in die span 

te wees en nie vir geld nie.  

Daar was nog nie rekenaars nie en jy het nog op n tikmasjien met ‘n lint getik. 

Só som Jakkie die tydvak op waarin die DK gebore is. 
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“Toe begin ons aanhoudend hoor van 

Daan Desimaal, die ‘Randsentman’ en ons 

verlaat die Britse pondstelsel om oor te 

skakel na die SA Rand.” (In daardie jare 

was daar slegs 2 Rand in ‘n pond!) 

Sy herinner haar dat verenigingslewe 

bestaan het uit die SAVF en die VLU, 

asook die Vrouediens van die 3 

susterkerke. 

Die Nasionale Party was sedert 1948 

stewig in die saal en verkiesings is met 

groot oorgawe geveg. Apartheid, so het 

die staat en ook die kerk verkondig, was 

die regte ding. 

“Maar op 21 Maart 1960 beleef ons 

Sharpeville, ‘n donker dag in ons 

geskiedenis.” 

In 1961 ontvang Albert Luthuli die 

Nobelprys vir Vrede. 

In 1963 / 64 volg die Rivoniaverhoor en 

Nelson Mandela word lewenslank na  

Robbeneiland gestuur. Dr. Beyers Naudé 

skryf in Maart 1966 in Veritate oor die 

ramp van Distrik Ses wat tot blanke gebied 

verklaar is en op 6 September 1966 sterf 

dr. HF Verwoerd na ‘n tweede aanslag op 

sy lewe. 

In 1967 was daar verskeie interessante 

mylpale: die eerste samesprekings vir die 

stigting van Dameskring het begin. Op 3 

Desember 1967 plant dr. Chris Barnard die 

eerste hart oor in ‘n mens en die pasiënt 

leef vir 18 dae. Dit was in n 

staatshospitaal, want daar was nog nie 

private hospitale nie. Ook in daardie jaar 

het berigte oor metrisering begin, wat sy 

finale beslag in 1971-1973 gekry het. 

In Julie 1969 word die wêreld verstom 

deur die VSA se suksesvolle maanlanding 

met sy Apollo 11. Ons het nog nie televisie 

gehad in Suid Afrika nie!!!  

Intussen was daar in die sestigerjare ‘n 

yslike oplewing in die Afrikaanse 

letterkunde. Dink aan name soos N.P. van 

Wyk Louw, Andre P. Brink, Adam Small, 

Ettienne le Roux, Ingrid Jonker, Breyten 

Breytenbach, ens. Hulle het ywerige 

meegeding om die jaarlikse toekenning 

van die Hertzogprys. 

DIE STIGTING VAN DAMESKRING 

Teen bogenoemde agtergrond word 

daarop 18 OKTOBER 1967 besluit om die 

organisasie te stig en dadelik te begin 

werk aan die grondreëls. Voorlopig sou dit 

‘n vertroulike organisasie wees tot tyd en 

wyl ons seker sou wees dat dit nie meer 

nodig is nie. Juis ter wille van die 

vertroulikheid word n algemene naam 

soos Dameskring (voorgestel deur my – 
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Jakkie Schutte) gekies sodat dit nie te veel 

aandag sou trek nie. 

Marthella Pretorius van Schagen, naby 

Nelspruit, het in Julie 1967 in die tydskrif 

Handhaaf gelees van ‘n Afrikaanse 

damesklub wat in Windhoek gestig is 

onder voorsitterskap van Mev. E.M. 

Neethling. Hulle het elke tweede maand n 

byeenkoms gehou . 

Beïndruk met dit waarvoor hulle gestaan 

het, het sy besluit om ook hier met 

samesprekings te begin met moontlike 

kandidate vir die stigting van so n 

vereniging hier in ons land. Sy het 

eerstens met  my man, Pierre, haar broer, 

gesels, asook met haar eie man, Gert. Ek 

het ook belang gestel en daarna het sy 

nog vier vroue genader: Cecelia van Wyk 

en Esther Fölscher van Nelspruit, Marietjie 

Radley van Malelane en Jakkie Malan van 

Alkmaar. 

Eers in Mei 1968 is hierdie ses lede 

formeel ingestel aan huis van oom Jack en 

tant Cecelia van Wyk by Van der 

Merwestraat 6, Nelspruit. Marthella het 

eers ons ander vyf ingestel, waarna Jakkie 

Malan toe vir Marthella ingestel het. Ons 

het elkeen n kort getikte boodskappie 

ontvang. Myne het min of meer, so gelui: 

Jy is die versinnebeelding van die jeug van 

ons volk….. 

 

Bo: Jakkie Schutte, wat in 1967 een van die ses 

stigterslede van die DK in Suid-Afrika was. 

 

Ek moes notule hou van die vergadering 

(en moes dus maar my kop bymekaar 

hou) en my jongste kind en enigste dogter 

is op 3 Oktober 1968 gebore, reg tussen 

twee vergaderings, sonder dat ek ‘n 

vergadering misgeloop het. Ek was vir die 

eerste sowat 9 jaar sekretaresse en het al 

die notules met die hand geskryf in n baie 

dik notuleboek. Ek sou so graag die 

notuleboek weer wou sien, maar dis 

blykbaar veilig in ‘n kluis by Eerstelingtak  

te Nelspruit, het ek in 2008 daar in 

Nelspruit verneem. 
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Op 18 Oktober 1968 word ‘n dinee vir die 

stigterslede in die ou Hotel Paragon op 

Nelspruit gehou. Die volgende persone 

(nie almal stigterslede nie) was 

teenwoordig: 

 

Will en Marietjie Radley, Pierrie en Jakkie 

Schutte, ene mnr. en mev. Smith wat ek 

glad nie kan onthou nie, Johan en Esther 

Fölscher, ds. Mossie en Lucia van den 

Berg, dr. Malan (NG predikant te Alkmaar 

gemeente) en Jakkie Malan, Gert en 

Marthella Pretorius en Marie Potgieter. 

Ten einde my geheue weer te verfris, 

moes ek my verlaat op Marthella se 

dogter, Wyka, en haar kleindogter, 

Penelope, wat in Gauteng woon. Hulle het 

tussen Marthella se dokumentasie vir my 

sekere inligting uitgesnuffel en per 

“whatsapp” asook per e-pos gestuur. 

Ek bedank hulle dus uit die diepte van my 

hart, want hulle het net naweke daarvoor 

tyd gehad. 

 

Links: Die spyskaart by die dinee op Nelspruit vir 

die eerste lede van die DK en hul mans. 

 

Onder: Nog items wat by die gedenkfees in 

Februarie 2020 op Bettysbaai te sien was. 
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My jarelange pad met Dameskring – Anli Theron 

Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die 

nederiges. Moenie eiewys wees nie – Romeine 12:16. 

Paulus raai ons nie aan om almal presies dieselfde op te tree of te dink nie, maar hy vra 

dat ons as gelowiges sal streef na eensgesindheid in ons roeping in God se koninkryk. 

Hy gee riglyne hoe om daar uit te kom, 

soos moenie hooghartig wees nie, moenie 

eiewys wees nie en skaar julle by die 

nederiges. 

Paulus se woorde weerklink vir my in die 

Dameskring se Erekode. 

 Elke keer as ons dit voorhou, kry ek ’n 

lekkerte. Dit onderskryf sulke goeie 

waardes van eensgesindheid, duidelik 

geïnspireer deur die Heilige Gees. 

Ek onthou soos gister die oproep jare 

gelede van die vrou wat ek net effentjies 

geken het, wat wou weet of sy by my kan 

kom tee drink. Ons het ’n tyd afgespreek, 

‘n kuiertjie ingepas, en só begin my 

verhouding met die Dameskring. 

By die eerste vergadering die aand was 

daar bekende vroue van die dorp en 

omliggende plase; almal bekend vir 

voortdurende bydraes in die gemeenskap. 

Ek het skielik nie meer gevoel of ek die 

enigste een in die dorp was wat “alles 

doen” nie en het besef ek het ware 

vriendinne aan wie se integriteit ek nooit 

hoef te twyfel nie. 

 Na my eerste beraad, by Bainskloof by 

Wellington (1990), het ek tot my groot 

vreugde besef hoeveel vroue landwyd nie 

net met eenderse waardes leef nie, maar 

ook gemik en ingestel is op die heel 

hoogste waarde, ons Hemelse Vader se 

koninkryk – sonder die ondertone van 

dweep waaraan ek ’n kleintjie dood het. 

Met sulke vriendinne kon ek verseker ook 

soos my voorouers “kaalvoet oor die 

Drakensberg loop”.  

Met soveel vriendinne kan die toekoms 

maar kom, al lyk dit soms donker. 

’n Dameskringvrou is nie afwesig van haar 

vergadering nie, het ek geleer. Jy pas jou 

afsprake rondom jou vergadering in. 

Tog, toe ek dit later nie kon bybring nie 

weens werksomstandighede, kon ek 

steeds as buite- en virtuele lid kontak 

behou. Ek is nooit gedwing om te bedank 

nie. 
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Met elke verhuising, in 2000 na Upington 

en in 2005 na Bettysbaai, het ‘n verslaggie 

na Hoofkantoor my verhuising 

voorafgegaan en by my aankoms het ek ’n 

oproep gekry: “Ek is die DK se voorsitter 

van Olienhouttak /Kleinmondtak, kan ek 

jou kom oplaai?” As ‘n mens met ’n 

deurmekaar, getrekte huis se chaos op ’n 

vreemde plek aankom en jy kry daardie 

oproep, klop daar so ’n warmte in jou hart 

wat jy nie kan beskryf nie. 

Dadelik het jy 10-15 vriendinne aan wie jy 

niks hoef te verduidelik nie en aan wie jy 

ook niks hoef te bewys nie. 

Hartsvriendinne net daar.  

 

Bo: Anli Theron, vorige voorsitter (2018/19) 

Die waarde van ons organisasie lê vir my 

hoofsaaklik in hierdie aspek van 

eensgesinde hartsvriendinne. Dis waar ek 

tot rus kan kom en ophou kompeteer, 

wees wie ek is en weet my eerlikheid 

word met goedigheid aanvaar. Ek hoop 

julle voel dieselfde. 

 

 “Reisigers na more” – op ‘n pad besaai met vars uitdagings 

Dit is nie net goed nie, maar ook noodsaaklik, om as individue én ‘n organisasie jouself 

gereeld te vra of jy nog op koers is en of jy miskien om bepaalde redes ‘n “reisplan”-

aanpassing moet maak. Om te stagneer kan nooit ‘n opsie wees nie; om te bly beweeg is 

‘n móét. Een van Jan Rabie se bekende uitlatings was “Die lewe is aanhou beweeg en 

geraas maak.” 

‘n Tydgenoot, Uys Krige, het weer gesê “Die lewe is alleen draaglik as ‘n mens ‘n bietjie 

dronk is”. Hy sê darem ook in sy gedig “Plaashek” die volgende:  

“Ná al die jare maak ek weer ‘n plaashek oop 

waar het my paaie tog nie geloop  

Om my hier by ‘n hek te bring  

Van al my waan gestroop, 

Maar met denke helder en in my hart die hoop?”  

‘n Mens wil die beeld ná byna 53 jaar van 

toepassing maak op die DK en haar tema 

“Reisigers na more” vir die beraad van 

2020. Is dit nie ‘n gepaste beeld nie: by ‘n 
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hek, van waan gestroop, met denke 

helder en in die hart die hoop? 

Vir ‘n Afrikaanse vroue-organisasie soos 

Dameskring kan die vraag wat ‘n mens jou 

afvra,  nie meer wees: “Hoe kan ons die 

status quo behou” nie. Want op hierdie 

tydstip in ons geskiedenis kan dit miskien 

te veel na ‘n bevoorregte wit organisasie 

lyk. Dalk moet die vraag eerder iets wees 

soos “Hoe kan ons groei, of omvorm, of 

transformeer?” “Hoe kan ons nog meer 

relevant word?” 

Miskien is dit goed om van waan 

gestroop, met helder denke en harte vol 

hoop by die hek te staan.  

Dorothy Day (1897 – 1980) het gesê “Die 

enigste manier om in enige ware 

sekuriteit te leef, is om so na aan die 

bodem (aarde) te wees, dat as jy val, jy nie 

te veel het om te verloor nie.” 

Dit maak sin dat ‘n mens moet sorg dat jy 

op grondvlak is, waar jy jou oor teen die 

grond kan hou, maar ook in die oë kan kyk 

van eendersdenkende vroue wat jou taal 

praat, al het hulle ‘n ander velkleur. 

Magdie de Kock, wat op die oomblik 

Wêreldpresident van die ACWW 

(Associated Country Women of the World) 

met ‘n ledetal van byna 10 miljoen is, het 

in ‘n onderhoud met Elphi Taljaard van  

die Granaat van Junie 2019 gesê: “Vir my 

lê die krag van die organisasie in die 

diversiteit van ons ledesamestelling en dit 

verdien respek en waardering – iets wat 

ek as Christenvrou uitleef.” Sy het 

bygevoeg dat sy diep onder die indruk is 

van die groot verantwoordelikheid 

waartoe sy geroep is.  

“Ek vind egter moed, krag en inspirasie in 

die woorde van Filippense 4:13 in die 

Bybel wat my verseker dat ek tot alles in 

staat is, nie in eie krag nie, maar deur 

Christus wat my krag gee.” 

Die ACWW kan die omstandighede in ‘n 

snel veranderende wêreld gebruik om 

kommunikasie te bevorder, het sy gesê.  

(Dis die grootste vroue-organisasie in die 

wêreld wat die opheffing van vroue en 

kinders voorstaan. In Suid-Afrika is 51 

vroue-organisasies daarby geaffilieer.) 

Lisel Krige, Kleinmondtak 
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Foto’s van Kleinmondtak se Gedenkfees op 18 Februarie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Dankie! Aan die bestuur wat die feestelike en 
heuglike geleentheid gereël het. Ook aan Jannie 
Viljoen vir die maak van die boekmerke waarvan 
elkeen een gekry het (sien bl. 16). 
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Die Dameskring Erekode 

Ons erken mekaar as geesgenote. 

In ons omgang met mekaar is ons bedagsaam, simpatiek en 

verdraagsaam. 

Ons waardeer mekaar en is te alle tye gereed om mekaar by te staan. 

Ons waak oor mekaar se belange en deel in mekaar se vreugde en leed. 

Ons erken mekaar se vermoëns. 

Ons vertrou mekaar onder alle omstandighede. 

Ons is bereid tot diensbaarheid en aktiewe deelname in ons gemeenskap. 

Ons tree met selfdissipline op. 

Ons glo in die albestier van God-drie-enig en soek bo alles die verheerliking van Sy naam. 

Ons waak en werk.

 


