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Leesclubvragen

De volgende vragen kunnen helpen bij het houden van een discussie
over Voor jou.
1. Als Lou en Will elkaar voor het eerst ontmoeten, is Will
nogal gemeen tegen Lou. Wat was je eerste indruk van
Will? En is die in de loop van het boek veranderd?
2. Aan het begin van het verhaal is Lou 26 en nog nooit weggeweest van huis. Ze woont nog bij haar ouders, werkt in
het dorp, en heeft geen ambitie haar wereld te vergroten.
Wat voor indruk maakte ze op jou? Kon je je verplaatsen
in haar manier van kijken naar de wereld? En hoe denk je
over haar nu je het hele boek gelezen hebt?
3. Lou vindt Camilla, Wills moeder, in eerste instantie een
koude, harteloze vrouw. Was jij dat met haar eens? Waarom wel/niet? En nu je het hele verhaal gelezen hebt, is
daardoor je mening over Camilla veranderd?
4. Nathan speelt een grote rol in Wills leven als zijn dagelijkse
verpleegkundige en vriend. Hoe belangrijk is Nathans rol
in het boek? Wat voor positie neemt hij in tussen Will en
Lou, en tussen Will en zijn ouders?
5. Lou’s familie speelt een grote rol in haar leven. Denk je dat
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Lou de baan als Wills verzorger zou hebben aangenomen
als haar familiesituatie anders was geweest? En denk je dat
ze de baan volgehouden had? Welke invloed heeft haar
familie gehad op haar besluit naar Zwitserland te gaan?
Denk je dat Lou’s leven er anders uit zou zien als ze Will
niet ontmoet had? In hoeverre heeft Will invloed gehad op
haar relaties met haar ouders, zus en Patrick? Denk je dat
ze zonder Will in haar leven dezelfde keuzes gemaakt zou
hebben?
Lou en Will hebben allebei een keerpunt in hun leven
gehad. Voor Lou was dat de avond in de doolhof, voor
Will was dat het ongeluk. Hoe zou je hun reacties op die
gebeurtenissen omschrijven? En als je hun reacties vergelijkt, wat zijn dan de overeenkomsten en de verschillen?
Een belangrijk thema in het boek is de spanning tussen
Wills overtuiging dat hij het recht heeft over zijn eigen
leven te beschikken en Lou’s vastberadenheid hem te laten
zien dat hij wel degelijk een goed leven kan hebben. Hoe
denk je over Wills besluit aan het eind van het boek? Had
je deze uitkomst verwacht? Denk je dat het boek beter
anders had kunnen eindigen?
Een ander belangrijk thema in het boek is liefde en relaties.
Hoe zou je de band tussen Lou en Will omschrijven? Tussen
Lou’s ouders, en tussen Wills ouders? Tussen Lou en haar
familie, en tussen Will en zijn familie?
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?
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?
Met wat voor gevoel sloeg je het boek dicht? Zou je dit
boek aan je vriend(inn)en aanraden? Waarom wel/niet?
Hoe zou je het verhaal in twee zinnen samenvatten voor
iemand anders? Wat is volgens jou het belangrijkste thema
in dit boek?

