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DE KINDERWET: 
Leesclub 21-4-2016 

 

Zou jij je kind redden als de medische behandeling in strijd is met je geloof? 
 
 Rechter Fiona Maye wordt alom geprezen om haar ethische en 
weloverwogen uitspraken. Wanneer haar echtgenoot haar verlaat na een 
ruzie over een mogelijk open huwelijk, stort ze zich op haar werk. Ze richt 
zich op een ingewikkelde zaak van een doodzieke 17-jarige jongen die, 
samen met zijn ouders, een noodzakelijke bloedtransfusie weigert omdat 
het in strijd is met zijn geloof als Jehova's getuige. 
 Besluit Fiona dat de jongen te jong is om zelf over leven en dood te 
beslissen of weegt het recht op vrije wil toch zwaarder? Haar uitspraak heeft 
hoe dan ook grote gevolgen. 

  

 

Naam: Ian McEwan 

Geboren: 21 juni 1948, te Aldershot (GB) 
 

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

Biografie 

Ian McEwan bracht als zoon van een militair officier een groot deel van zijn jeugd door in Oost-Azië, 
Duitsland en Noord-Afrika. Zijn opleiding genoot Ian McEwan op het prestigieuze Eton College en de 
Universiteit van Sussex en de Universiteit van East Anglia. Hij is tweemaal getrouwd, de laatste keer 
met Annalena McAfee, het hoofd van de literatuurrecensies van de Britse krant The Guardian. 

In 2002 ontdekte Ian McEwan dat hij een broer heeft die afgestaan is ter adoptie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog - dit werd bekendgemaakt in 2007. Zijn broer is metselaar met de naam David 
Sharpe. Hij is zes jaar ouder dan Ian McEwan, en geboren toen hun moeder getrouwd was met een 
andere man. David Sharpe heeft dezelfde twee ouders, maar werd geboren uit een affaire tussen de 
ouders voor hun huwelijk. Nadat haar eerste echtgenoot was gesneuveld in de oorlog hertrouwde 
McEwans moeder met haar minnaar, en Ian werd enkele jaren later geboren. 

Ian McEwan debuteerde in 1975 met de bundel korte verhalen First Love, Last Rites. Hiermee werd 
hij in één klap beroemd en won hij een jaar later de literaire prijs de Somerset Maugham Award. In 
Nederland werd het boek uitgebracht onder de titel De laatste dag van de zomer. Daarna volgde 
zijn debuutroman The Cement Garden (1978) en in 1981 volgde de roman The Comfort of Strangers. 
Door de enigszins bizarre aard van deze verhalen kreeg hij destijds de bijnaam "Ian Macabre". In 
1987 schreef hij met The Child in Time een minder duistere roman, hiermee zou hij doorgaan in zijn 
latere werk. 

Veel werken van Ian McEwan hebben zich geleend voor verfilming. Paul Schrader verfilmde in 1990 
The Comfort of Strangers met rollen voor Christopher Walken en Helen Mirren. Zijn debuutroman 
The Cement Garden werd in 1993 verfilmd met in de hoofdrollen Charlotte Gainsbourg en Andrew 
Robertson. In hetzelfde jaar verfilmde John Schlesinger The Innocent. Roger Michell verfilmde 
Enduring Love in 2004. In 2007 werd zijn boek Atonement verfilmd. 

Zes romans van Ian McEwan zijn in de loop der jaren genomineerd voor de Booker Prize, maar 
alleen "Amsterdam" kon in 1998 de nominatie verzilveren. Ian McEwan wordt beschouwd als een 
van de meest succesvolle Engelse hedendaagse literaire auteurs. 

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

 



 

2
1

 a
p

r
il

 2
0

1
6

 

Bibliografie  

 1975: De laatste dag van de zomer 
 1978: Tussen de lakens 
 1978: De cementen tuin 
 1981: De troost van vreemden 
 1987: Het kind in de tijd 
 1989: De brief in Berlijn 
 1992: Zwarte honden 
 1997: Ziek van liefde 
 1998: Amsterdam 
 2001: Boetekleed 
 2005: Zaterdag 
 2007: Aan Chesil Beach 
 2010: Solar  
 2012: Suikertand 
 2014: De kinderwet 

 

 
Bron: Wikipedia      

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

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ian_McEwan

