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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 204 pagina’s waarin J. van Voren schrijft over Jonah, die net als de andere 
kinderen van zijn biologische moeder opgroeiden in pleeggezinnen. In zijn pleeggezin 
kreeg hij te maken met een pleegmoeder die leed aan het syndroom van Münchhausen 
by proxy. Hij werd er jarenlang mishandeld, kwam meermalen in zijn jeugd in het 
ziekenhuis terecht door toedoen van zijn pleegmoeder. Toen hij bij hen weg was, werd 
zijn leven er nog lange tijd getekend. Hij had lichamelijke klachten, maakte verkeerde 
keuzes, kon zich niet hechten. Maar uiteindelijk lukt het hem om gelukkig te worden met 
Deborah en vindt hij steun bij zijn geloof. 
 
Covertekst: ‘Dit waargebeurde verhaal gaat over Jonah. Jarenlang werd hij in zijn jeugd 
mishandeld door zijn pleegmoeder die leed aan het syndroom van Münchhausen by 
proxy. Als gevolg hiervan werd hij meermalen in het ziekenhuis opgenomen.  
Door deze extreme situatie leert hij als opgroeiend kind niet wat het is om van zichzelf te 
houden. Dit leidt later in zijn leven tot ongelukkige keuzes in de liefde, destructief gedrag 
en wantrouwen. Maar na een ellenlange strijd slaagt hij er toch in om zijn leven op de 
rails te krijgen en gelukkig te worden met Deborah, de liefde van zijn leven.’ Boek van 
204 pagina’s.  
 
Over de schrijver: J. van Voren is een pseudoniem. 
 
Wat viel op: 
Het is heftig om te lezen over opgroeien in een gezin waarin kinderen mishandeld 
worden, en heel heftig wanneer dat gebeurd door toedoen van iemand die het syndroom 
van Münchhausen by Proxy heeft. 
Het duurde ook lang voordat artsen iets doorkrijgen. 
De vele consequenties voor het volwassen leven van het kind dat in zo’n situatie is 
opgegroeid. Hoe het bezig zijn met sport en sporten zijn leven op verschillende manieren 
heeft beïnvloed. De gunstige effecten van het leven samen met Deborah en de steun aan 
zijn geloof. 
 
Citaten: 
https://deleesclubvanalles.nl/book-review/loslaten-uit-liefde/  
 
Pag.8: ‘Als dit alles vaak gedaan werd, volgden er enorme fysieke problemen en kwam er 
uiteraard medische aandacht voor. Een gewild gespreksonderwerp binnen en vooral 
buiten het gezin. 
 
Het had er alle schijn van dat het Jonah’s pleegmoeder alleen maar ging om de aandacht 
die dat alles met zich meebracht. Ze genoot er zichtbaar van. Maar niet alleen de 
kinderen werden haar slachtoffers. Mevrouw Van Voren veinsde lichamelijke ziektes en 
ze haalde artsen over om hun ethische moraal aan de kant zetten en haar volkomen 
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onzinnig te opereren. Zelfs een borstverkleining voerden ze uit waarbij aan weerszijden 
slechts honderd gram weefsel werd verwijderd. (…) In deze ambiance groeide Jonah op, 
gekweld door het regelmatige ziek worden van het stiekem aan hem toegediende 
braakmiddel en de pijn in zijn botten en gewrichten. Hij was ongewenst, ook bij dit 
gezin, totdat er zich iets voordeed wat zijn leven enigszins zou veraangenamen, ondanks 
dat de wil om te leven hem toen al ontbrak.’ 
 
Pag.44: ‘Ik kan maar van één persoon tegelijk houden. Andere mensen stoot ik op wat 
voor manier dan ook af.  Tot meer menselijkheid ben ik niet in staat. Dat is me 
afgepakt. Het komt voort uit angst.’ 
 
Pag. 183: ‘Jonah werd ernstig ziek in Afghanistan. Mogelijk had het nog te maken met 
zijn Münchhausen verleden.’ 
 
Pag.186: ‘De bewustwording van zijn geloof kwam nu pas, op latere leeftijd, maarde 
basis van dit alles lag al veel eerder in zijn macabere verleden.’ 
 
Pag.187: ‘Bij dit nieuwe geloofsleven paste voor Jonah ook een andere levensstijl. (…) 
Een andere opzienbarende verandering was dat Jonah na verloop van tijd weer begon te 
sporten.’ 
 


