Leesclubvragen bij De cactus
van Sarah Haywood
De volgende vragen kunnen helpen bij het houden van een discussie over
De cactus.
1. In het boek speelt Susan de hoofdrol. Kon je je in haar verplaatsen? Wat
herkende je in haar, van jezelf of van vriend(inn)en? Vond je haar
levensecht, zou je haar tegen kunnen komen in de supermarkt?
2. Wat was je eerste indruk van Susan? Kon je je inleven in de keuzes die ze
in haar leven heeft gemaakt? Denk je dat haar ervaringen in haar jeugd van
grote invloed zijn geweest op hoe haar persoonlijkheid is?
3. Hoe vond je Susans persoonlijke ontwikkeling door het boek heen
omschreven? Was dat overtuigend? Denk je dat iedereen de mogelijkheid
heeft om te veranderen?
4. Wat was je eerste indruk van Edward? In het boek zien we Edward alleen
door Susans ogen. Denk je dat je een goed beeld van hem krijgt door haar
observaties? Hoe denk je dat Edward zelf in het leven staat? Is zijn gedrag
begrijpelijk?
5. Wat was je eerste indruk van Rob? Vond je hem een overtuigend
personage? Wat voor rol speelt hij in het boek? Wat voor rol speelt hij in
manier waarop Susan en Edward contact hebben, en hoe dat verandert?
6. Heb je zelf in je leven te maken met samengestelde gezinnen? Wat zijn de
moeilijkheden en de mooie kanten daarvan? Vind je dat dit boek een
realistisch beeld schetst?
7. Een belangrijk thema in het boek is de vraag wat het begrip ‘familie’ nu
eigenlijk inhoudt. Elk personage heeft een ander idee van wat familie is, en
wat het belang van familie is. Met wie was je het het meest eens? En met
wie het minst?
8. Een ander belangrijk thema in het boek is liefde en verlies. Zie je een
gelijkenis tussen Susan en Edward, in hoe ze omgaan met de afwezigheid
van eerst hun vader en later hun moeder? In hoeverre denk je dat de
afwezigheid van een vader de persoonlijkheden van deze personages
beïnvloed heeft?
9. Met welke verwachtingen begon je aan dit verhaal en zijn die
waargemaakt? Wat voor soort boek (liefdesverhaal, komedie, tragedie,
literair, enz.) dacht je dat dit was voor je het begon te lezen? En wat denk je
nu?

10. Vind je de titel van het boek passen bij de inhoud? Hoe zou je de titel
uitleggen? Denk je dat een andere titel je een ander idee zou hebben
gegeven over het boek?
11. Met wat voor gevoel sloeg je het boek dicht? Zou je dit boek aan je
vriend(inn)en aanraden? Waarom wel/niet? Wat was je favoriete scène in
het boek, en waarom? Hoe zou je het verhaal in twee zinnen samenvatten
voor iemand anders? Wat is volgens jou het belangrijkste thema in dit boek?

