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1. Op die agterblad is ’n kort opsomming van die verhaal. 
Wat is die doel van hierdie opsomming? 

2. Wat noem ons hierdie soort opsomming? 

Die outeur 
Laat die leerders oor die bygaande 
foto van die outeur gesels – hoe oud 
lyk sy, wat dink hulle van haar 
grimering, juwele en haarstyl, hoe-
kom dink hulle het sy juis hierdie foto 
vir publikasie gekies, ensovoorts. 

Die volgende biografiese in lig ting 
oor die outeur is van verskeie inter-
netbronne verkry en kan as ’n luister-
toets gebruik word om te verseker 
dat leerders luister na wat voorgelees 
word:

Theresa van Baalen is op Uitenhage, in die Oos-Kaap, gebore 
en woon al bykans 30 jaar op Port Nolloth, in die Noord-Kaap. 
Sy het op nege besluit om eendag ’n skrywer te word nadat  
sy Enid Blyton se The Secret Seven gelees het. Ná skool wou 
sy graag ingenieurswese studeer, maar het gou van plan 
verander en kortverhale begin skryf. Haar eerste verhaal 
verskyn in 1998 in die tydskrif Sarie.

In 2009 word drie van haar rympies in die Nuwe Kinder-
verseboek opgeneem. In September van dieselfde jaar 
verskyn haar eerste kleuterboek, Aspris-krokkedis, wat met  
’n ATKV-kinderboektoekenning asook die SA Akademie vir 
Wetenskap en Kuns se gesogte driejaarlikse Tienie Holloway-
medalje bekroon word. Haar tweede kleuterboek, Karla Krulle-
bol, verwerf in 2010 ook ’n ATKV-kinderboektoekenning.

Daarna publiseer sy verskeie kinderboeke, waaronder die 
gewilde Sanri Steyn-reeks, en heelwat romanses onder die 
skuilnaam Cheryl Rogers. Sy skryf ook gereeld artikels en 
soms kortverhale vir Vrouekeur om die pot aan die kook te 
hou.
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Z-A-K: Die Blou Planeet is haar eerste tienerroman. Dit val in 
die wetenskapfiksiegenre waarvan daar, sedert CJ Langen-
hoven se Loeloeraai in 1923 in boekvorm verskyn het, meer 
as 200 werke in Afrikaans gepubliseer is. 

Theresa sê sy skryf elke oomblik wanneer sy kans kry, dus is 
skryf haar beroep én stokperdjie. As sy nie skryf nie, hou sy 
haarself besig met allerlei soorte handwerk. Vir ontspanning 
sal sy ’n boek lees, ’n rekenaarspeletjie speel, sudoku doen  
of saam met haar man en twee bedrywige seuns ’n animasie-
rolprent kyk. Sy geniet ook strandtoegaan, sterrekyk, fotografie 
en tuinmaak, en het haarself onlangs leer kitaarspeel. Sy werk 
sommige weeksoggende as vrywilliger by die Port Nolloth 
Museum.

Luistertoets
1. Waar is Theresa gebore?  (1)
2. Hoe oud was sy toe sy besluit het om ’n skrywer te 

word?  (1)
3. In watter tydskrif is haar eerste kortverhaal 

gepubliseer?  (1)
4. Wat is die titel van haar kleuterboek wat die Tienie 

Holloway-medalje verower het?  (1)
5. In watter genre val Z-A-K: Die Blou Planeet?  (1)
6. Noem een ander skrywersnaam wat Theresa 

gebruik.  (1)
7. Waar woon Theresa nou?  (1)
8. Watter rol speel skryf in haar lewe?  (1)
9. Watter soort films verkies sy?  (1)
10. Watter musiekinstrument bespeel Theresa?  (1)

[10 punte]

Die vertelinstansie 
Een van die grootste probleme wat ’n skrywer ondervind, is 
wié die verhaal gaan vertel. In die Afrikaanse literatuur is 
hoofsaaklik derdepersoonsvertellers gebruik vóór die ver nu-
wing wat die sestigerjare teweeg gebring het. Sedert die 
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sestigerjare het die eerstepersoonsverteller gewild geraak – 
veral omdat die sogenaamde gedagtestroom-verteltegniek 
(“stream of consciousness”) so toepaslik was vir die ek sis-
tensialisme wat toe hoogmode was. 

Die vertelinstansie het in onlangse jare baie aandag van 
literatuurwetenskaplikes geniet. Vir skooldoeleindes is dit 
voldoende om te onderskei tussen ’n ek-verteller (ook genoem 
binneverteller of eerstepersoonsverteller) en ’n derde per-
soons verteller (ook genoem ’n alomteenwoordige- of buite-
verteller.) Die voordeel van ’n derdepersoonsverteller is dat hy 
alles kan sien en beskryf, maar die nadeel is dat hy nie 
eerstehands kan vertel hoe ’n karakter dinge beleef nie. ’n 
Derdepersoonsverteller kan ook deur ’n spesifieke karakter 
fokus. So ’n karakter word ’n fokalisator genoem. ’n Ek-
verteller kan net vertel wat hy self sien of hoor, en ’n outeur 
gebruik dan dikwels tegnieke soos gesprekke, briewe, skin-
der stories om dié beperking te oorkom. Hierdie verhaal word 
deur ’n derdepersoonsverteller vertel, met twee afwisselende 
fokalisators, nl. Mitch, ’n Aardling, en Imke, ’n Zenkioniet. 

Spanning 
Spanning is die afwagting wat die leser noop om verder te 
lees. Dit sluit in: die nuuskierigheid oor wie wát gaan doen, die 
afwagting op daardie romantiese soen, die asem-ophou terwyl 
jy wag om te sien of ’n poets gaan slaag, ensovoorts. Die span-
ning kan opbou na ’n klimaks, of dit kan afwisselend opbou en 
verslap tot by die uiteindelike klimaks (of soms antiklimaks). In 
hierdie roman ervaar die leser saam met die hoofkarakter, 
Mitch, en verskeie ander karakters, die spanning van dreigende 
gevaar en ’n vyand wat oor onbekende tegnologie beskik. Ons 
wag gespanne om te sien wie die gevegte gaan wen, of die 
ontvoerde mense teruggevind gaan word en watter seun Imke 
se hart gaan verower. 




