
Leesclubvragen bij Een nieuw begin, boek 1 in de serie ‘Een veilige haven’, 
van Ellie Dean. 
Voor alle titels in deze serie, kijk op https://www.uitgeverijdefontein.nl/auteur/ellie-
dean  
 
De volgende vragen kunnen helpen bij het houden van een discussie over Een nieuw 
begin  
 
1. Wat wist je van dit boek voordat je het begon te lezen? Waarom sprak dit boek je 
aan, of juist niet? Met welke verwachtingen begon je aan dit verhaal en zijn die 
waargemaakt? Wat voor soort boek (liefdesverhaal, thriller, komedie, tragedie, 
literair, enz.) dacht je dat dit was voor je het begon te lezen? En wat denk je nu?  
 
2. Wat was je eerste indruk van Sally en Ernie? Hoe vond je hun band als broer en 
zus? En wat was je indruk van hun moeder Florrie? Hoe was hun gezinssituatie? Kon 
je je inleven in Sally’s keuze om Londen te verlaten? Wat voor keuze zou jij gemaakt 
hebben in haar situatie?  
 
3. Wat was je eerste indruk van Peggy? Ze kiest ervoor om haar pension Beach View 
open te stellen voor Sally en Ernie omdat zij in eerste instantie aan hun lot 
overgelaten worden. Wat voor indruk maakte dat op jou? Kun je je voorstellen dat jij 
hetzelfde gedaan zou hebben in haar plaats? En wat was je eerste indruk van de 
hele familie Reilly? Wie van hen was je favoriete personage en waarom?  
 
4. Dit boek, en de hele serie, speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog en geeft een 
inkijkje in het dagelijks leven tijdens die oorlog. Wist je al iets van dit onderwerp voor 
je dit boek las? Heb je andere boeken hierover gelezen? Vond je deze setting 
geloofwaardig opgetekend? Waarom wel/niet? Ken je verhalen van mensen in je 
omgeving of familie uit deze tijd?   
 
5. Wat vond je van het einde van het boek? Vond je het een goede afronding van het 
verhaal? Had je andere verwachtingen tijdens het lezen?  
 
6. Welke personage sprak je het meest aan tijdens het lezen? In wie kon je jezelf het 
meest herkennen? En welk personage sprak je het minste aan? Wat was je favoriete 
scène, en wat was je minst favoriete scène? Waar moest je om lachen, of huilen, 
waar werd je boos of blij of verdrietig van?  
 
7. 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?  
 
8. 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 
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volgens jou het belangrijkste thema in dit boek? Zou je de verdere delen in de serie 
ook willen lezen?  


