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Dimensies Indicatoren Toelichting | complicerende factoren 

Algemene 
vereisten 

Bereidheid Het boek telt 380 bladzijden met een volle 
bladspiegel, waardoor alleen gemotiveerde N1-
lezers het zullen oppakken. Het verhaal komt pas 
na 50 bladzijden echt op gang. Wie doorleest, 
wordt beloond met een spannend, fantasierijk 
verhaal. 

 Uitgave Door de kaft lijkt Nevermoor een kinderboek, maar 
het verhaal is zeker niet kinderachtig. 

 Interesses Dit boek is een aanrader voor jongens en meiden 
die van fantasy en/of spannende verhalen houden. 

 Algemene kennis Niet vereist. 

 Specifieke literaire en 
culturele kennis 

Niet vereist.  

Vertrouwdheid 
met literaire stijl 

Vocabulaire Het rijke, gevarieerde vocabulaire vormt een 
uitdaging voor minder ervaren lezers. N2- en N3-
lezers kunnen genieten van de Nevermoor-
woorden (Plulijn, Magnifikat, Wondergrondse) 
waarmee de schrijfster een nieuwe wereld creëert. 
Voor N1-lezers zijn deze woorden op zichzelf niet 
ingewikkeld, maar zij zullen de concepten die 
hiermee verbonden zijn niet altijd begrijpen. 
Hierbij is een opdracht gemaakt (N1). 

 Zinsconstructies Enkelvoudige en samengestelde zinnen wisselen 
elkaar af. De zinnen dagen N1-lezers door hun 
variatie in zinslengte en structuur uit. Geen 
probleem vanaf N2. 

 Stijl Met Nevermoor creëert Townsend een originele 
eigen fantasiewereld, waarbij vooral Hotel 
Decaleon vol leuke verrassingen zit. De 
ruimtebeschrijvingen worden afgewisseld met 
gedachten en dialogen, waardoor het verhaal vlot 
leest. Dit is prettig voor N1-lezers. 

Vertrouwdheid 
met literaire 
personages 

Karakters De 11-jarige Morrigan is de hoofdpersoon. Haar 
karakter is goed uitgewerkt, waardoor lezers zich 
goed in haar kunnen inleven. Hoewel Morrigan 
relatief jong is, zal dit de identificatie voor wat 
oudere lezers niet in de weg staan. De 
belangrijkste bijfiguren zijn Jupiter Noord, Haldorn 
en Fenestra. 

 Aantal karakters Het boek bevat veel verschillende personages. 
Sommige lezers zullen het te veel namen vinden, 



 

maar omdat de bijfiguren zijn onderverdeeld in 
verschillende subgroepen (familie Crow, gasten 
van Hotel Decaleon, medekandidaten voor het 
Wondergenootschap) vormt dit geen belemmering 
voor het verhaalbegrip.  

 Ontwikkeling van en 
verhouding tussen 
karakters 

Morrigan verandert van een ongelukkig, eenzaam 
meisje in een vrolijke avonturier. Deze 
ontwikkeling is voor alle niveaus goed te volgen. 
Voor N1- en sommige N2-lezers zal de mysterieuze 
meneer Janssen (oftewel Ezra Windbuil) een lastig 
personage zijn: wie is hij precies en wat wil hij van 
Morrigan? Hierbij is een opdracht gemaakt (N2). 

Vertrouwdheid 
met literaire 
procedés 

Spanning Nevermoor bevat veel actiespanning en de 
gebeurtenissen volgen elkaar snel op, wat met 
name N1-lezers zullen waarderen. N2- en N3-lezers 
richten zich daarnaast op de psychologische 
spanning. 

 Structuur Het verhaal begint met een raadselachtige proloog 
waarin Morrigans vader het overlijden van zijn 
dochter bekendmaakt. Minder ervaren lezers 
vinden dit begin mogelijk verwarrend, omdat op de 
achterflap duidelijk staat dat Morrigan tijdig 
ontsnapt. 

 Chronologie Op de proloog na wordt het hele verhaal 
chronologisch verteld. 

 Verhaallijn(en) Er is één verhaallijn: Morrigans ontsnapping naar 
Nevermoor en haar poging toegelaten te worden 
tot het Wondergenootschap. Wel zijn er veel open 
plekken die niet allemaal in dit eerste deel van de 
serie worden ingevuld. N1-lezers zullen hier 
mogelijk overheen lezen, maar N2- en N3-lezers 
worden hierdoor aan het denken gezet. 

 Perspectief De proloog wordt verteld vanuit een auctoriale 
verteller. In de rest van het verhaal is er sprake van 
een personaal perspectief vanuit Morrigan. Voor 
geen enkel niveau een probleem. 

 Betekenis N1-lezers zullen Nevermoor lezen als een 
spannende avonturenroman: slaagt Morrigan voor 
de vier proeven en mag ze in Nevermoor blijven? 
N2- en N3-lezers zullen ook oog hebben voor 
thema's als vriendschap en ergens bij willen 
horen/je thuis voelen. Hierbij is een opdracht 
gemaakt (N3). 


