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N2
Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene
vereisten

Bereidheid

Overstroomd oogt als een dikke pil (398 p.) en
vraagt daarmee een grote bereidheid van de lezer.
De ruime bladspiegel en korte hoofdstukken
zorgen er echter voor dat het boek vlot leest.
Het boek is geschikt voor liefhebbers van
dystopische verhalen.
Niet vereist. Kennis over de watersnoodramp en de
‘Groene zone’ in steden als Bagdad, zorgt wel voor
verdieping en zet aan tot denken.
Niet vereist.

Interesses
Algemene kennis

Specifieke literaire en
culturele kennis
Vocabulaire

Vertrouwdheid
met literaire stijl

Zinsconstructies
Stijl

Karakters

Vertrouwdheid
met literaire
personages

Aantal karakters

Ontwikkeling van en
verhouding tussen
karakters

Spanning

Het woordgebruik is eenvoudig, maar het verhaal
bevat wel veel nieuwe begrippen (Natten, Drogen,
HC, DOS) die in het begin veel vragen oproepen.
N1-lezers zullen hierdoor mogelijk afhaken.
Geen probleem.
Het eerste deel is vooral beschrijvend, daarna
wisselen beschrijvingen en dialogen elkaar vlot af.
Geen probleem vanaf N1.
Nina is de dochter van de gouverneur en woont in
het sterk beveiligde Droge deel. Max blijkt de zoon
van een verzetsman uit het Natte deel. Door hun
leeftijd en goed uitgewerkt karakters zullen lezers
zich eenvoudig in de hoofdpersonen kunnen
verplaatsen.
Geen probleem vanaf N1. De karakters zijn
duidelijk verdeeld in twee kampen: Natten en
Drogen.
Max en Nina merken allebei dat ze hun
vooroordelen over Natten en Drogen moeten
loslaten. Daarnaast worstelen ze met een
loyaliteitsconflict. Nina is de dochter van de Droge
gouverneur, maar kan niet langer achter zijn beleid
staan. Max ontdekt dat zijn vader en broer bij het
gewelddadige NATTO zijn aangesloten. Kiezen voor
Nina, betekent afstand doen van zijn familie. N1lezers lezen mogelijk over deze conflicten heen.
N2- en N3-lezers zullen de karakters door deze
conflicten juist uitdagend vinden. Hierbij is een
opdracht gemaakt (N2).
De actiespanning laat even op zich wachten,
waardoor N1-lezers mogelijk afhaken. N2-en N3-

Vertrouwdheid
met literaire
procedés

Chronologie

Verhaallijn(en)

Perspectief

Betekenis

lezers worden geboeid door de grote dilemma’s
waarvoor de personages komen te staan.
Chronologisch verteld. Geen probleem.

De verhaallijnen van Nina en Max komen in de
loop van het boek samen. Geen probleem vanaf
N1.
Meervoudig ik-perspectief vanuit Max en Nina. De
wisseling wordt duidelijk bovenaan het hoofdstuk
gemarkeerd.
Voor N1-lezers gaat dit verhaal vooral over de
relatie tussen Max en Nina. Kunnen ze
samenblijven ondanks de grote verschillen tussen
Natten en Drogen? N2-lezers zullen ook de
innerlijke conflicten van de personages interessant
vinden: wat doe je als je familie een pad bewandelt
dat je afkeurt? N3-lezers kunnen Overstroomd
lezen als een gedachte-experiment: wat zou er
gebeuren als we doorleven zoals we nu doen?
Voor welke keuzes komen we dan te staan? En wat
is dan rechtvaardig?

