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FIELA SE KIND deur DALENE MATTHEE

• Wie is Dalene Matthee?
• Dalene Matthee (nee Scott) is op 13 Oktober 1938 op
Riversdale in die Suid-Kaap gebore.
• Sy matrikuleer in 1957, maar het op 18 - jarige ouderdom
(in 1956) met Larius Matthee getrou.
• Dalene het eers na haar 3 dogters se geboorte begin skryf.
• Aan die einde van 1978 gaan Dalene Matthee op ’n staptog
deur die Knysnabos.

• Dit prikkel haar belangstelling in die Bos en sy
mense; dus doen sy navorsing in die museum op
Knysna. So begin haar Bos-boeke die lig sien.
• Sy sterf op 20 Februarie 2005 in Mosselbaai.
Erkennings vir haar bydrae tot die Letterkunde
• Die roman, Fiela se kind, is in 1999 as die
Suid-Afrikaanse boek van die Eeu
bekroon.
• In die Algemene kategorie was dit
tweede na J. R.Tolken se Lord of the Rings.
• Baie toekennings is ook nadoods aan
haar gegee vir haar bydrae tot die Letterkunde.

Aanloop tot Fiela se kind
• Fiela se kind (die roman) verskyn in 1985.
• Later is dit omskep in ’n fliek en ’n drama.
• Die hoofkarakter in die drama is Benjamin Komoetie –
die wit hanskind van die bruin vrou, Fiela.
• Die sensusopnemers daag op en hulle neem die kind
weg van sy bruin gesin – net omdat hy wit is.
• Later staan Benjamin Komoetie op die drumpel van
volwassenheid met die groot vraag : Wie is ek?
• Die vraag word uiteindelik ‘n
universele vraag en die belangrikste
les vir die mens – soekend na sy eie
identiteit.

Geskiedenis van Suid-Afrika in die tyd
• Die gebeure in Fiela se kind speel af in die tyd toe daar
onderskeid tussen mense met verskillende velkleure
getref is.
• Apartheid was nog nie wet nie – maar die euwel het sy
kop uitgesteek binne die Suid-Afrikaanse samelewing.
• Rasse-onderskeid was dus duidelik.
• Witmense was verhewe bo anderskleuriges. Selfs al
was ‘n wit gesin ekonomies slegter daaraan toe as ‘n
anderskleurige gesin is die wit gesin nog steeds as
verhewe beskou.
• Selfs die manier hoe mense behandel is, is gebaseer op
velkleur. Binne hierdie konteks moet Fiela gelees word.

Hoe lyk die drama?
• EKSPOSISIE
- die begin van die drama (openingstonele)
- gee inligting soos plek, tyd, omstandighede
karakters, ens.
- in die drama is dit die bekendstelling van
die Van Rooyens en die Komoeties.

• MOTORIESE MOMENT
- die onvermydelike gebeurtenis in die drama wat
tot die konflik en spanning lei. (Die koms van die
perdekar na die plaas)
• VERWIKKELING
- Die motoriese moment word verder gevoer en
daar is tekens van naderende konflik. (Die
sensusmanne besluit Benjamin moet Knysna toe
gaan en dit bring groot konflik.)

• KRISIS
- Sake in die drama bereik nou breekpunt. (Barta
eien Benjamin as haar seun Lukas en die
magistraat besluit hy moet met hulle as Lukas
na die Bos terugkeer.)
• ONTKNOPING
- Die karakters in die drama kom tot nuwe insigte.
(Barta erken hy is nie Lukas nie en dat sy ‘n ander
kind gevat het.)

• DENOUEMENT
- Dit is die einde van die drama en die konflikte word
opgelos. (Benjamin se identiteitskrisis is iets van die
verlede en hy kan sy liefde aan Nina verklaar.)

Die Omslag
• Die omslag bestaan uit die visuele prikkels en die titel.
• VISUELE PRIKKELS : Die prentjies wat ons op die omslag sien.
AGTERGROND
- Die prentjie van die Knysnabos.
- Dit is die wêreld waar die 3-jarige Lukas van Rooyen 9 jaar
gelede verdwyn het.
- Dit is hierheen wat Benjamin Komoetie later as
Lukas van Rooyen geneem word.
- Dit is ook die milieu wat ‘n sukkelbestaan en armoede
weerspieël en waar geheime verborge is.
- Dit simboliseer ook vasgevangenheid van karakters.

• VOORGROND
- Hier sien ons die wit kind en die bruin vrou.
- Die wit kind is Benjamin Komoetie en die bruin
vrou is Fiela Komoetie.
- Die verskil in die twee karakters gebaseer op
velkleur is opvallend – dit onderstreep een van
die groot temas wat aangespreek word, nl.
rasse-onderskeid en rasse-diskriminasie.
- Dit bring ook die groot vraag : Wie is die moeder
van ‘n kind – is dit die een wat geboorte
geskenk het of die een wat na die kind omsien?

• DIE TITEL
- Dit gee duidelik vir die leser ‘n idee waaroor
die drama gaan.
- Dit laat egter ook die leser met die vrae :
Wie is Fiela? Wie is haar kind? Waarom is
hy so belangrik?
- Die titel is dus ook gekies om die mens se
nuuskierigheid te prikkel om verder te lees.
• Is die omslag GESLAAGD / SUKSESVOL / EFFEKTIEF?
- alles is inderdaad geslaagd / suksesvol / effektief.
- alles hou direk verband met inhoud en storielyn
van die drama.

Die Karakters van die Lange Kloof
• Fiela Komoetie
• Haar belangrikheid word in titel
beklemtoon.
• Sy is standvastig, gelowig, die
stabiele faktor in die gesin en
die matriarg.
• Sy verteenwoordig die
aartsmoeder – bind haar gesin
met liefde, geduld, harde werk
en geloof.
• Sy is ‘n geloofwaardige
karakter, want sy tree tipies
soos ‘n ma op.
• Ook ‘n rolmodel vir ander vroue
en sy wek deernis op.

Selling Komoetie
• Hy is goedhartig en intelligent.
• Na sy tronkstraf is hy sieklik en
swak en totaal afhanklik van
Fiela.
• Hoewel hy fisiek swak is, is hy
geestelik sterk.
• Hy is ‘n goeie model as
raadgewer vir Fiela.
• As dit egter by dissipline en
opvoeding van die kinders
kom, is hy ‘n volgeling – nie ‘n

Fiela se kinders
Die Seuns
• Dawid
- Hy is Fiela se mooi kind.
- Hy ondersteun haar
altyd en sy kan op hom
staatmaak.
• Tollie
- Fiela se ander seun.
- word later ‘n alkoholis.
- Hy beland in die tronk
na ‘n messtekery.

Die Dogters
• Kittie
- Fiela se oudste dogter
• Emma
- Die jongste dogter.
- Sy is gebore toe haar pa
in die tronk was.

Foto’s van Fiela se kinders

Randkarakters
• Baas Koos
- Die boer by wie Fiela die
volstruiswyfie gekoop het.
• Rossinski
- Die handelaar aan wie
Fiela-hulle gewoonlik hul
velle en karwatse verkoop
• Mister Cairncross
- die prokureur op Uniondale waar Fiela se erfbrief
is.

• Petrus Zondagh
- ‘n Ryk boer
- Selling het vroeër vir
hom gewerk

• Wehmeyers
- Die boer vir wie Fiela se
oupa en pa gewerk het.
- Toe hy sterf, erf Fiela se
pa 12 morge grond.
- Fiela erf grond by haar
pa.

Karakters in die Bos
• Elias van Rooyen
- Hy is agterbaks en sonder
enige selfrespek.
- ‘n Swakkeling wat met
geweld teenoor sy gesin
optree.
- Hy het min insig in ander
se behoeftes.
- Hy dink net aan homself.

Barta van Rooyen
• Sy is die tipiese tragiese
figuur.
• Sy aanvaar die swaarkry
sonder om haarself of haar
kinders te verdedig.
• Sy is eintlik ‘n passiewe
karakter, want sy laat toe
dat haar kinders fisies en
emosioneel deur hulle pa
mishandel word.
• Sy is die sneller (katalisator)
tot Benjamin se identiteitskrisis.

Die Van Rooyens se kinders
• Nina
- jongste kind en enigste
dogter
- sy is ontembaar en baie
lief vir die Bos.
- verlaat die Bos en gaan
woon en werk op
Knysna.

• Die seuns
• Willem (6), Kristoffel (5)
en Lukas (3).

Die Van Rooyens

Ander karakters in die Bos
• Tant Malie
- die doemprofeet
- verwag altyd die ergste
gaan gebeur.
• Tant Gertjie
- Stel voor dat hulle die
mans laat kom om na
Lukas te help soek.

• Martiens
- neem die leiding tydens
die gesoek na Lukas
• Dawid
- Noem dat die olifante
by Goena se Bos wei so
hulle kan met geruste
harte na Lukas soek
• Konstabel
- Hulle moet aanvaar dat die
kind dood is.

Die mense van Knysna en omgewing
• Die Sensusopnemers
LANGE
- Hy het vir Barta gesê wie
sy moet kies.
- Indirek dra hy grootliks by
tot Benjamin se krisis oor
sy identiteit.
DIKKE
- Verbind Benjamin met
Lukas van Rooyen.
- Stel voor Benjamin is dalk
die verlore Lukas.

• SKOONMAKER :
- Hy is nuuskierig.
- Hy word voorgestel as lui;
iemand wat meer in ander
mense se sake belangstel.
• MAGISTRAAT
- Verteenwoordig die gereg
- Neem nie die menslike
faktor in ag nie.
- Dink net aan die wette en
wat sosiaal aanvaarbaar
is.

• KAPP
- Die boswagter wat die
nuus van Lukas gebring
het.
- Hy kom hoor ook of Lukas
aangepas het.
• Miss Weatherbury
- Sy is die beskermvrou van
Nina.
- Sy leer haar ook etiket en
hoe ‘n dame optree.

Die mense by die see
• John Benn
- Die loodsman wat die
skepe veilig deur die
koppe na die meer moet
stuur.

• Kaliel September
- alleenloper en eksentriek
- ontferm hom oor
Benjamin.
- Ook so rusteloos soos
Benjamin – altyd soekend.

• Armstrong
- Die veldkornet en die
eerste persoon met wie
Benjamin op die dorp
praat.

Die Storielyn : Die EERSTE BEDRYF
DIE EKSPOSISIE : DIE BOS
• Aan die begin is die Bos dig van die mis – alles is klam.
• Die Van Rooyens se huis is in ‘n vervalle toestand.
• Elias lewer ‘n monoloog en ons kry ‘n idee van die Van
Rooyens se lewensomstandighede.
• Die jongste seun Lukas verdwyn in die Bos en ons word
blootgestel aan die moontlike gevare.
• Die mans kom help soek, maar is onsuksesvol.
• Na 8 dae kom die Konstabel en voer aan die kind kan nie
meer lewe nie.
• Later is daar die aanduiding dat die oorskot gekry is – die
onsekerheid bly egter, want dit kan ook die oorskot van ‘n
bobbejaan wees.

Die Lange Kloof
• Die atmosfeer hier is baie ligter as in die Bos – ons hoor
kinders vrolik lag en skree.
• Fiela se probleme word uitgelig, nl. droogte, volstruise en
smouse.
• Die dramaturg gebruik dramatiese doelstelling om TWEE
sake uit te lig :
(i) Benjamin is ‘n leier
(ii) Die vreemde perdekar in die Kloof
• Ons word dus subtiel voorberei op naderende tragedie.
• Fiela as verteller gee vir ons ‘n blik op hulle lewe.
• Uiteindelik daag die perdekar op (motoriese moment)

DIE VERWIKKELING
• Fiela beantwoord die sensusopnemers se vrae en ons kry
verdere inligting oor die Komoeties.
• Die sensusopnemers het ‘n neerhalende houding teenoor
Fiela en Selling; daarom stel hulle nie eers hulleself bekend
nie.
• Fiela bid en vra dat God vir Benjamin van die huis af
weghou. (Hoekom?)
• Oppervlakkig voorspelbaar daag Benjamin natuurlik op
terwyl die sensusmanne daar is.
• Die sensusmanne is geskok as die wit kind die bruin vrou
“Ma” noem en vir hulle as “Baas” aanspreek.
• Hulle weier om Fiela se storie te glo en besluit dit is ‘n saak
vir die magistraat.

• Terug in die Bos is Elias nog steeds besig met sy plannetjies
om gou geld te maak – die olifante het hom aangeval.
• Die boswagter daag op en bring die nuus dat Lukas dalk
gevind is.
• Lange en Dikke daag weer by Fiela op.
• Die magistraat wil die kind op Knysna sien.
• Aanvanklik wil Fiela nie hê Benjamin moet gaan nie, maar
sy besef dit moet so wees.
• Aan die einde berei sy vir Benjamin voor vir sy ontmoeting
met die magistraat.

DIE TWEEDE BEDRYF
• Die ruimte is die magistraat se kantoor.
• ‘n Uitkenningsparade word gehou en Barta wys Benjamin
uit as haar seun Lukas.
• Benjamin verstaan nie wat gebeur het nie en probeer die
magistraat oortuig hy is Fiela Komoetie se kind – sonder
enige sukses.
• Op pad Bos toe is Benjamin bang en stil.
• Elias en Barta eet sy kos terwyl hy net toekyk.
• Benjamin pas moeilik aan in die Bos – dit word aangedui
deur groot tydspronge.

• Aan die begin is Benjamin aggressief. Nina probeer met
hom praat en hy probeer haar omkoop. Benjamin pas
moeilik aan in die Bos – dit word aangedui deur groot
tydspronge.
• Hy ontken dat hy haar broer is, maar hy weet ook nie wie
hy eintlik is nie.
• Later wys Nina vir hom haar geheime bottels.
• Tuis dreig Elias om Benjamin te slaan as hy nie sy nukke laat
staan nie. Hy dreig ook vir Nina.
• Barta skerm vir Benjamin, maar Elias luister nie na haar nie
en hy slaan vir Benjamin met die osriem.

• Fiela is op Knysna en wil met die magistraat praat – sy wil
hoor wat van Benjamin geword het.
• Sy praat met die skoonmaker en die konstabel, want die
magistraat wil haar nie sien nie.
• Volgens hom is die kind terug by sy werklike ouers. Fiela
voel asof sy ‘n kind aan die dood afgestaan het.

• Terug in die Bos het Benjamin probeer weghardloop.
• Elias het hom ingehaal en slaan hom weer met die osriem
totdat Benjamin hom “Pa” noem.
• Terug by die huis gryp Elias vir Nina en slaan haar ook.
• Hy vat dan ‘n mes en sny Nina se hare af.

• Fiela is in die Lange Kloof en berei haarself voor vir haar
volgende besoek aan die magistraat.
• Terug in Knysna vra sy vir die magistraat hoekom hy nie
beide vroue laat kom het om hulle kant van die saak te stel
nie.
• Die magistraat dreig vir Fiela en sê sy moet wegbly van die
Van Rooyens.

Die Derde Bedryf
• Dit is jare later en Benjamin is nou 19 en Nina is 17 jaar oud.
• Nina word deur Elias gedwing om op Knysna te gaan werk en
die geld huis toe te stuur.
• Nina is ongelukkig om die Bos te verlaat, maar Benjamin leer
haar een van Fiela se lewensfilosofieë.
• Benjamin arriveer in Knysna en hy is by die see. Hy is egter
daar om na Nina te soek wat glo weggeloop het. By sy
aankoms hoor hy van die boot wat sonder bemanning gekom
het.

• Benjamin het vir Nina by Miss Weatherbury opgespoor. Miss
Weatherbury het haar oor Nina ontferm en voel dit is
onregverdig dat Nina haar geld huis toe moet stuur. Benjamin
vra vir Nina om Bos toe te gaan om vir hulle te sê dat hy nooit
weer terug gaan kom Bos toe nie.

• Lukas soek iemand om hom te leer roei en beland by Kaliel
September se huis.
• Kaliel bied hom werk aan, maar net vir kos en blyplek, Nina
verskyn weer en Benjamin is bewus van haar vroulikheid.
• Benjamin is ontsteld daaroor, want Nina is sy suster.
• Nina bring nuus dat Dawid dood is. Benjamin besluit om weer
die Lange Kloof te besoek.

• Fiela en Selling sien vir Benjamin aangestap kom – hulle is
gelukkig, maar ook bang.
• Fiela sien vir die eerste keer hoe WIT Benjamin is.
• As Benjamin haar egter “Ma” noem, is al haar vrese weg.
• Lukas bly langer as wat hy beplan het (ongeveer 3 maande)
• Fiela en Selling kom agter iets pla vir Benjamin.
• As Benjamin dan vir Fiela vra wie hy is, antwoord sy dat net
Barta vir hom die regte antwoord kan gee.

Die Krisis
• Wanneer Benjamin uiteindelik weer voor Barta staan
en vra wie hy werklik is, hou sy daarby dat hy haar
seun, Lukas, is.
• Benjamin gaan terug Knysna toe. Hier tree hy snaaks
teenoor Nina op en sy is ontsteld daaroor.
• Lukas besluit om weer terug te gaan Bos toe om weer
vir Barta te vra.
Die Klimaks
• As Benjamin haar weer vra, erken sy dat hy nie Lukas is
nie.
• Sy het vals gesweer en het iemand anders se kind
gevat.
• Sy erken ook dat Lange haar voorgesê het dat sy die
kind met die blou hempie moet kies.

Die Ontknoping
• Benjamin se geestesstryd word op die band beskryf.
• Hy besef nou dat hy nie ‘n identiteit het nie en dat hy
losgemaak is van Elias en Bartha.
• By die Komoetie-huis skryf Kittie ‘n brief aan Benjamin.
• Op Knysna is Benjamin terug en hy eis sy eie naam,
Benjamin Komoetie.
• Hy gaan net aanbly by John Benn totdat Kaliel terug is.
• Benjamin wil teruggaan na sy mense in die Lange Kloof.
• Hy gaan dan na Nina toe om dinge reg te maak.

Ander belangrike aspekte
Vertelperspektief
• Verskillende vertelperspektiewe word gebruik, maar die
belangrikste een is die alomteenwoordige verteller. Gedagtes
word deur die stem op die band weergegee. Verder is daar
ook ‘n monoloog van Elias en Fiela.
Motiewe : dit is enige saak wat aanhoudend na vore kom.
• (i) Buitestanderskap (outsider) – Benjamin is jou tipiese
buitestander. In die Kloof woon hy tussen BRUIN mense. In
die Bos staan hy ook uit en selfs op die dorp staan hy uit as
Bosbewoner.
• (ii) Strewe om jou ideaal te verwesenlik
• (iii) Die verskillende behandelings van mense van verskillende
velkleure.

Simbole
• Die Lange Kloof – simbool van integriteit en die mens se
geloof in sy Skepper.
• Die Bos – simbool van luiheid, agterbaksheid en geen liefde /
ook simbool van gevangenskap
• Nina se botteltjies – dit simboliseer haar drome en drang om
te ontvlug uit die Bos. Wanneer sy die botteltjies begrawe, is
dit simbolies vanalle bande wat sy met die Bos sny.
• Benjamin se dubbele naam – simboliseer sy verwarring oor
sy eie identiteit. Dit is ook die simbool van die mensdom wat
sy plek in die moeilike wêreld moet vind.
• Dramatiese ironie – wanneer die gehoor meer weet as die
karakters in die drama, bv. Wanneer Fiela na die magistraat
gaan om uit te vind wat met Benjamin gebeur het.

• Dramatiese spanning – wanneer die gehoor
wonder wat volgende gaan gebeur. Bv. Fiela vind uit
dat die kind by die Van Rooyens is en ons wonder
wat sy nou gaan doen.
• Brûe in Benjamin se lewe –
– Die Lange Kloof – Fiela is sy brug en stut daar.
– Die Bos – Nina
– Knysna - Kaliel

