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EN TOEN KWAM 

FRANKIE: 
Leesclub 29-10-2012 

   

Baby Frankie wordt geboren in een ongewoon gezin. Haar moeder Stella 
is wanhopig op zoek naar iemand die voor haar kind kan zorgen - maar ze 
heeft niet veel tijd meer. Noel lijkt niet de meest veelbelovende vader, 
maar ondanks zijn gebreken zou hij wel eens het beste voor Frankie 
kunnen zijn. Lisa wil alles opgeven voor de man van wie ze houdt - dan zal 
hij toch zeker ook van háár gaan houden? 
 
Maatschappelijk werker Moira weet precies hoe het allemaal hoort en zij 
is degene die Frankies leven kan veranderen. Maar ook Moira heeft zo 
haar geheimen... 

  

  

Naam: Maeve Binchy 

Geboren: 
Overleden: 

28 mei 1940, te Dalkey 
30 juli 2012, te Dublin City 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Maeve Binchy werd geboren in Dalkey, een plaatsje in Ierland. Zij was de oudste van vier 
kinderen en kwam uit een intellectuele familie.  
Ze had een gelukkige jeugd en beschreef zichzelf als bazige, fantasierijke zus. Ze ging naar school 
bij de nonnen van het Holy Child Convent in Kilkenny.  
Ze heeft wel eens gezegd dat ze dankzij haar zeer gelukkige jeugd ongeschikt zou zijn als 
schrijfster.  

De badplaats Dalkey ligt 10 mijl verwijderd van Dublin, de plaats waar het hele gezin de 
universiteit bezocht. Ook zij volgde een opleiding aan een universiteit (Dublin).  
Zij studeerde daar geschiedenis.  
Na haar opleiding werkte ze eerst een aantal jaren als lerares en daarna als journaliste bij de 
Ierse Times. Haar baan als journaliste had ze te danken aan haar ouders. Tijdens haar reizen in 
het buitenland schreef ze lange, enthousiaste brieven naar haar ouders, die zo onder de indruk 
waren van haar verhalen dat ze deze naar de krant stuurden.  
Daar werden ze gepubliceerd. Het begin van haar carrière als journaliste.  
Later begon ze (43 jaar oud) met het schrijven van romans, al bleef ze actief als columnist voor 
The Irish Times. Haar column “Maeve's Week” was een combinatie van roddel, humor en advies.  

Ze trouwde met Gordon Snell (1977), een kinderboekauteur. Samen woonden ze vanaf 1980 in 
Dalkey, vlak bij haar broer en zussen, waarmee ze een goede band had.  
Het huwelijk met Gordon, was een gelukkig huwelijk. De laatste jaren van haar leven leed ze aan 
een pijnlijke vorm van chronische artritis. Toen Ierlands bekendste schrijfster op 30 juli 2012 
overleed na een kort ziekbed (72 jaar), zat haar man Gordon aan haar zijde.   
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