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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Mama liegt niet! beschrijft het waargebeurde verhaal van een meisje dat opgroeit met 

een moeder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). 

De dochter staat in het centrum van de belevingswereld van de moeder. In detail 

worden haar ervaringen beschreven, situaties waaruit blijkt hoe groot de impact is van 

de moeder op de fysieke en emotionele gesteldheid van de dochter. 

Hoe kan het dat de omgeving, waaronder haar vader niet ziet wat er gaande is? Waarom 

is haar moeder niet in staat om liefde te tonen naar haar dochter? En lukt het haar om 

positief te blijven en uit de greep van haar moeder te komen? 

 

Met het boek vraagt de schrijfster aandacht voor de kinderen die het slachtoffer zijn van 

de heimelijke geestelijke mishandeling door hun moeder. Omdat het ongebruikelijk is 

dat een moeder niet van haar kind houdt, rust op dit onderwerp nog steeds een taboe. 

Het is belangrijk dat er erkenning komt voor de blijvende psychische schade die deze 

kinderen oplopen. 

 

Mama liegt niet! is een indringend verhaal over de impact van NPS binnen het 

gezinsleven. Een boek dat je in één adem uitleest en tot denken zet. 

 
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=930000000
2621300  
 
 
Extra/Recensies: 
 
https://maria-rene.nl/  
 
http://www.veroniquesboekenhoekje.nl/recensie-mama-liegt-niet-maria-rene/  
 

Dit boek is herkenning voor mensen die ook met een narcistische ouder zijn 
opgegroeid. Ook laat het zien wat je als kind doet als overlevingsmechanisme. Het 

verhaal is denk ik ook goed voor mensen die dit niet hebben meegemaakt om inzicht 
te krijgen in wat dit met je doet. De schrijfster was enig kind. Vaak bij meerdere 

kinderen is er ook nog een gouden kind. Wat ook heel veel leed met zich meebrengt. 
Ik heb een traantje weggepinkt bij dat ze uiteindelijk vrij was. Eindelijk kon ze leven 

en zichzelf zijn. 

-Recensie via bol.com 
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