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Organiseer een leesclub bij het boek Maffiajongen van Luisa Mattia. 

 

Zo organiseer je een leesclub: 

- Vorm een groepje samen met anderen die dit boek hebben uitgekozen om te lezen. 

- Spreek een datum af waarop het boek uit moet zijn. 

- Kom daarna bij elkaar om over het boek te praten. Alle antwoorden op de vragen zijn goed! 

- Discussieer samen over ieders antwoord en zienswijze. Motiveer je antwoorden met 

argumenten en voorbeelden.  

- Laat elkaar uitspreken en laat iedereen aan het woord! 

Personages 

1. Wat zijn de belangrijkste personages in het boek en hoe ontwikkelen ze zich gedurende het 

verhaal?  

2. Welke van hen spreekt je het meeste aan en waarom? 

3. Welk stijlelement gebruikt de schrijfster om de lezer mee te laten leven met de 

hoofdpersonen? Slaagt ze daar goed in volgens jou? Wat is er het effect van op jouw als lezer 

dat je meekijkt met verschillende personen? 

 

Thema’s 

4. Welke hoofdthema’s kun je onderscheiden? Hoe kun je die thema’s op je eigen leven 

betrekken? 

5. Eén van de thema’s is groepsdruk. Heb je daar zelf ervaring mee? Welk inzicht heeft het 

lezen van dit boek je gebracht op het gebied van groepsdruk? 

6. Denk je dat de auteur de lezer met het verhaal een boodschap heeft willen meegeven? Zo ja, 

welke is dat dan? 

 

Titel 

7. Kun je de titel van het boek verklaren? 

8. De oorspronkelijke titel is: La scelta, letterlijk ‘de keuze’. Wat vind je van die titel? Kijk nog 

eens naar vraag 6: zou je nu hetzelfde antwoord geven? 

 

Opbouw/plot 

9. Wat vind je van de opbouw van het verhaal? Hoe ontwikkelt de plot zich? 

10. Welke elementen gebruikt de auteur om het verhaal spanning / emotie / diepgang mee te 

geven? Denk daarbij aan perspectiefwisselingen / flashbacks / flashforwards en keuze voor 

de verteller (vertelperspectief).  

 

Verwachtingen 

Welke verwachtingen had je vooraf en over dit boek en zijn die wel of niet uitgekomen?  

Heeft de auteur je kunnen raken? En op welke manier? 


