
Recensent: Marloes van Splunteren 
 
Bianca van Kranenburg: ‘Mam…Waarom?’ Uitgeverij Free Musketeers, 
Zoetermeer 2008 ISBN 9789048402595 (Verslaving/Alcoholisme/Depressie/1) Zie 
ook: www.freemusketeers.nl 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Egodocument over de depressie van een jonge moeder 
veroorzaakt door het opgroeien in een gezin waar beide ouders alcoholisten zijn. 
 
Over de schrijfster: Bianca van Kranenburg is politie agente en net moeder van 
een zoontje. Ze komt door haar werk bij veel probleem gezinnen over de vloer. 
Hierdoor blijf haar eigen moeilijke jeugd haar achtervolgen en aan haar vreten. Haar 
huwelijk met Bob redt haar uit haar eigen probleem gezin, maar ook deze stap brengt 
haar niet de vrijheid waar ze zo naar verlangt. Ze woont inmiddels samen met haar 
nieuwe levenspartner Brenda in een kleine gemeente in de Hoekse Waard. 
 
Korte samenvatting: Bianca is als jong meisje geconfronteerd met veel ruzie thuis, 
een gezinsleven dat zich vooral in de kroeg afspeelde, alcoholisme, lichamelijk en 
geestelijk geweld, gevolgd door een scheiding. Moeder is zeer dominant en niet in 
staat voor haar dochtertje te zorgen. Bianca mist daardoor veel schooluren. Bianca 
wordt nachtenlang alleen thuis gelaten. Er komen verschillende mannen over de 
vloer, en moeder schroomt niet seks met hen te hebben voor de ogen van haar jonge 
dochtertje. Zo is ze praktisch ooggetuige van de conceptie van haar zusje. Moeder 
loopt bij maatschappelijk werk en blijf van mijn lijf huizen. 
Als Bianca 7 jaar is belandt ze met haar zusje in een kindertehuis. Ze mogen weer 
naar huis als hun ouders zijn afgekickt van de alcohol. Ondanks dat ze zijn gescheiden 
wonen ze toch snel weer samen en gaan de ruzies op oude voet door. Ze blijven lange 
tijd alcoholvrij, maar zijn er geen leukere mensen of betere ouders van geworden. 
Bianca wordt tot ver in haar volwassenheid uitgebuit. Ze draait op voor de 
verzorging van het hele gezin en de huishouding. Alles wat ze bij verdient moet ze aan 
haar moeder afdragen als 'kostgeld'. Later als ze de politieschool heeft afgerond en als 
agente werkt gaat dit gewoon door. Moeder is zo dominant dat Bianca het gevoel 
heeft geen keuze te hebben. 
Bianca weet dat ze haar homoseksualiteit moet onderdrukken, omdat haar 
moeder dat zwaar veroordeelt. Ze trouwt met Bob en krijgt een zoontje. 
Haar moeder wordt ernstig ziek. Na haar overlijden hoopt Bianca nog een brief van 
haar moeder te krijgen waarin ze uitlegt waarom ze Bianca geen betere jeugd heeft 
gegeven, waarom ze haar kleine dochter bloot stelde aan al die ellende, waarom. Maar 
die brief komt er niet. 
 
Wat viel op: Hoe lang de dominante verslaafde moeder van Bianca haar dochter 
onder druk kan zetten. En hoeveel invloed haar moeder heeft op beslissingen die 
Bianca maakt, ook in haar volwassen leven, tot en met een hetero huwelijk toe. 
 
Citaten: Pag. 18: Een paar weken daarna kwam mijn moeder naar mij toe: papa en 
mama hebben ruzie, papa gaat ergens anders wonen. "Bij wie wil je wonen, bij papa 
of mama?" was de volgende vraag. Ik was vijf, wat moest ik antwoorden. 
Pag. 26: Ik bleef achter bij die vriend van mijn moeder. Veel later kwam mijn moeder 
terug en hoorde ik haar vertellen dat de Turkse man haar had meegenomen naar een 
bos, waar hij haar toekomstige graf had laten zien. 
Pag. 27: Mijn moeder en zusje lagen best lang in het ziekenhuis. Later heb ik zelf 



uitgevonden dat dat was, omdat mijn zusje veel te vroeg was geboren, slechts 1800 
gram woog, en moest afkicken van een alcoholverslaving.. 
Pag. 40: Wat mij pijn deed, was dat ik niet werd weggebracht, als ik op werkweek 
ging. In de stadsbus reed ik naar school, stapte daar in de touringcar en werd 
uitgezwaaid door de ouders van mijn klasgenoten. 
Pag. 62: Nog steeds moest ik hetzelfde bedrag aan 'kostgeld' aan mijn moeder 
betalen, dus echt veel sparen zat er niet in. Hoewel ik heel erg zuinig was, bleef er niet 
gek veel over aan het einde van de maand. Toch lukte het me door extreem zuinig te 
zijn, een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Wel met het gevolg dat ik tot de dag van 
vandaag moeite heb om dingen voor mezelf te kopen. 
Pag. 81: Ik had gehoopt en verwacht dat mijn moeder na haar overlijden een brief aan 
ons had achtergelaten. Met haar kant van het verhaal, het hoe en waarom. Helaas 
hebben we die nooit aangetroffen. 
 
Extra: Zie: 
http://biancavankranenburg.come2me.nl/795504/De-auteur 


