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Multiple Sclerose (MS), Euthanasie, levenseinde; Perspectief Naasten 

 

Over het boek: 
In juni 2020 is het vijfentwintig jaar geleden dat oud-politica Wijnie Jabaaij overleed. 
Als Kamerlid maakte ze zich sterk voor vrouwenrechten en de positie van minderheden, 
onderwerpen die haar na aan het hart lagen. Ze stond bekend om haar ongekunstelde 
directheid en tegelijkertijd haar charme. Zo trok ze door het land met een 
cabaretvoorstelling genaamd Marie Modaal en was ze het enige Kamerlid dat tijdens 
een commissievergadering ooit hardgrondig vloekte. 
Nadat bij haar ms was geconstateerd moest Jabaaij zich op haar 49ste 
noodgedwongen terugtrekken uit de politiek. Ze overleed op 56-jarige leeftijd. 
Wijnie Jabaaij was de moeder van schrijver Ronald Giphart, die in zijn roman Ik omhels 
je met duizend armen schreef over een moeder die – net als Wijnie Jabaaij – door 
euthanasie uit het leven stapte. In Wie waarlijk leeft schrijft Giphart opnieuw over zijn 
moeder, maar nu zonder de sluier van fictie. Over haar nalatenschap, over feminisme 
anno nu, over moeilijke keuzes, over wat haar werkelijk bewoog en haar strijdbaarheid. 
 
Over de auteur: 
Ronald Giphart (1965) debuteerde in 1992 met de roman Ik ook van jou, een instant 
klassieker in de Nederlandse literatuur. Daarna volgden onder meer de romans Giph, 
Phileine zegt sorry, Ik omhels je met duizend armen, Troost, IJsland, Harem en Lieve. 
Zijn novelle Gala, het Boekenweekgeschenk van 2003, verscheen in een oplage van 
780.000 exemplaren. In 2012 verscheen de verhalenbundel De wake, waar hij hoge 
ogen mee gooide. Voor zijn oeuvre ontving Giphart in 2004 de C.C.S. Croneprijs, de 
tweejaarlijkse literatuurprijs van de stad Utrecht. Zijn roman Alle tijd werd alom lovend 
ontvangen en meermaals herdrukt. In juni 2020 publiceerde Giphart Wie waarlijk leeft, 
een liefdevol en onverbloemd portret van zijn feministische moeder Wijnie Jabaaij. In 
2021 verscheen zijn novelle Applaus: liefde in tijden van corona, bedoeld als ode aan de 
zorg en steun in de rug van lokale boekhandels.  
Zijn laatste roman, Nachtangst verscheen in november 2021. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
Aan het nationaal MSfonds gaf Ronald Giphart een interview over zijn ervaringen als 
naaste van iemand met MS.  
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