
Ronald Giphart 
Catharina van Doorn, Janka Waeijen, Josephine Hofland en Bram 

Pulles verdiepten zich in zijn werk en gaven zijn nieuwste boek 

vier sterren. 
 
Ronald Giphart behoort tot een van de meest productieve schrijvers van 

modern Nederland. De in Dordrecht geboren auteur debuteerde in 1992 

met zijn roman Ik ook van jou, een aangrijpend boek dat verhaalt over een 
prille vakantieliefde. De liefde is een vaak terugkerend thema in de 

boeken van Giphart en soms heeft zij meer weg van uitgesproken erotiek 

dan van platonische kalverliefde. Zijn populariteit en aanzien binnen de 

schrijverswereld steeg aanzienlijk toen Giphart in 2003 gevraagd werd 
het Boekenweekgeschenk te schrijven, de novelle Gala volgde uit deze 
synesthesie tussen literair prestige en adequaat schrijverschap. Een jaar 

later kreeg hij de door de gemeente Utrecht gesponsorde C.C.S. 

Croneprijs uitgereikt voor zijn gehele, toen al bewonderenswaardige oeuvre. Deze spraakmakende auteur 

staat echter niet alleen bekend om zijn romans, maar ook om zijn scherpe Volkskrantcolumns en literair-

kritische werken 

In 2011 was Giphart juryvoorzitter van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, die dat jaar ging naar Benny 

Lindelaufs oorlogsroman De hemel van Heivisj.  
onophoudelijke stroom van lachen, gieren en brullen tijdens het lezen van dit boek ondergaan. Recentelijk 

moest Giphart, mede onder druk van de pers, zijn schrijversproject aan het VU medisch centrum 

stopzetten, nadat uit was gekomen dat het Amsterdamse ziekenhuis onverantwoordelijk omging met 

patiëntgegevens. 

Vol verwachting kijken wij uit naar het verschijnen van het volgende boek van deze veelzijdige en 

geëngageerde auteur.  

   

IJsland – Uitgeverij Podium ★★★★ 
 ‘Ze noemen zich handelaren in humor. Al twaalf jaar verkopen Giph en zijn twee 

aartsvrienden Egon en Ludo plezier en luim aan het cabaretpubliek. Ze zijn dealers 

van de lach. Ze helpen ziekten voorkomen. Ze brengen mensen terug naar de bron 

van hun bestaan. En zo leuk is dat helemaal niet.’ Zo luid de tekst op de 

achterkant van de meest recentelijk verschenen roman van Ronald Giphart. Het mag 

ironisch klinken, op het cynische af, maar Giphart weet toch de humor er bijna non-

stop in te houden. Met een lach, maar ook met een traan, want niet alleen de humor, 

maar ook -en hoe kan het ook anders, de liefde en al haar complicaties spelen een 

grote rol in deze aangrijpende roman. Hoewel de relatie tussen het karakter en de 

lezer niet geheel duidelijk wordt, voelt men toch een verbondenheid met Giph. Voor 

de Giphartfans is dit personage overigens niet bepaald onbekend, want hij speelde 

ook al de hoofdrol in twee eerdere romans van Giphart.  Wie de boeken naast elkaar legt zal een emotionele 

groei in Gipharts meest geliefde hoofdpersoon opvallen, want waar Giph in het gelijknamige boek bijna 

seksverslaafd lijkt, is hij in Ik omhels je met duizend armen nuchterder geworden en is IJsland een 
emotionele volwassenwording voor niet alleen Giph, maar allicht ook voor Giphart. Al met al is IJsland 
dus een echte aanrader voor zowel de Giphartdiehard, maar ook de nieuweling die kennis wil maken met 

het werk van een van Nederlands populairste auteurs.  

 

 

Ronald Giphart bezoekt 15 maart Porta Mosana College Maastricht. 


