
voor de angst speelt een rol bij elke be-
slissing die hij neemt, het monster mag 
vooral niet wakker worden gekust. De 
wereld van de angstige mens wordt 
kleiner of zoals Kalb het in haar boek 
verwoordt: ‘Het wegrennen voor de 
angst betekent automatisch het inleve-
ren van vrijheid.’

Omdat angst gepaard gaat met een
gevoel van machteloosheid probeert 
Heerma van Voss grip te krijgen op het 
veelkoppige monster. Hij gidst de lezer 
door de geschiedenis van de filosofie 
en de psychiatrie. Pas sinds 1980 staat 
angst geboekstaafd als een aparte ziek-
te. Voordien was het een symptoom van 
andere aandoeningen zoals depressie. 
Ik vond het verbijsterend om te lezen 
dat Nederland in 1968 slechts twintig 
psychotherapeuten telde. Mensen had-

den andere manieren om hun donkere 
emoties te beteugelen. De schrijver ver-
telt over zijn overgrootvader die zijn 
angsten probeerde te temmen door in 
beweging te blijven.

De medicalisering van angst begon
tijdens de jaren 80. In de DSM, het 
handboek voor psychiatrische aandoe-
ningen, doken steeds meer ziekten op. 
Hoewel Heerma van Voss destijds blij 
was dat het beestje een naam had ge-
kregen, vindt hij nu dat we zijn doorge-
slagen in ons verlangen om te labelen. 
Is sociofobie echt een ziekte, vraagt hij 
zich af, of is het gewoon verlegenheid?

VOORBIJ DE SCHAAMTE
De hoofdstukken die mij het meest ver-
rasten, waren die waarin de schrijver 
naar sociaal-economische oorzaken 

‘Pak me mijn demonen 
niet af, want dan vliegen 
ook mijn engelen weg’, 
klinkt het bij de dichter 
W.H. Auden

zoekt voor onze huidige angstepidemie. 
Hij vindt die in de maatschappelijke 
verschuivingen die vanaf de jaren 80 
plaatsvonden. Van solidaire wezens, die 
zich verbonden voelden met elkaar, ver-
anderden we in solitaire wezens, consu-
menten op zoek naar meer status en 
succes. Het neoliberalisme is de grote 
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boosdoener: ‘Ons onstilbare verlangen 
naar meer individuele vrijheid heeft er-
voor gezorgd dat we verleerd zijn om 
onze angsten collectief, in gemeen-
schappen of verenigingen, op te van-
gen, met of zonder hulp van God.’

Omdat zoveel mensen in de loop van
hun leven met hevige angst te maken 
krijgen, pleit de schrijver voor meer 
openheid. We moeten angst benaderen 
als een gemeenschappelijke kwestie, 

maar dan niet door een bekend per-
soon te laten oreren dat zijn angst 
een ‘stille kracht’ is, zoals al te vaak
gebeurt. Daar heeft de gemiddelde
angsthaas niets aan op een dag dat
hij ligt te zweten in bed. Hoe dan
wel? Door te praten over wat er echt
scheelt, door het woord ‘stoornis’ te
schrappen uit het angstwoorden-
boek. We zijn allemaal in mindere of

meerdere mate bang en dat het bij 
sommigen uit de hand loopt, tijdelijk 

of levenslang, betekent nog niet dat die 
persoon gestoord is, vindt Heerma van 
Voss.

De bange mens heeft me er vooral 
aan herinnerd dat je angsten beter niet 
in het donker houdt, dat het duister ze 
zuurstof geeft. Daarom ook dit stuk. Ik 
wil me niet schamen om rare gedach-
ten of moedeloze gevoelens. Om ze te 
omarmen, zoals Koopman ons aan-
moedigt te doen, is het te vroeg. Ik ein-
dig mijn bescheiden reis waar ik begon, 
bij Het boekje van alle angsten. Daarin 
lees ik: ‘Je bent de verhalen die je over 
jezelf vertelt. Als je het verhaal kunt ver-
anderen, verander je tot op zekere 
hoogte jezelf. Daarvoor hoef je niet te 
liegen, alleen anders te selecteren, de 
feiten anders te interpreteren.’ Mis-
schien is het dat wat me nu te doen 
staat. Of zoals mijn therapeut het zegt: 
‘Ja, er gingen dingen mis, maar kijk 
eens naar wat er wel is goed gegaan.’

De bange mens. Mijn zoektocht naar de 

bron van onze angsten van Daan Heerma 

van Voss is pas verschenen bij Atlas 

Contact.

De schoonheid van angst van Saskia Kalb 

is uit bij ISVW uitgevers en Het boekje van 

alle angsten van Emy Koopman en Lisa

Marie Van Barneveld verscheen in eigen 

beheer en is te bestellen via 

lisastreepjemarie@gmail.com. Koopman 

schreef ook de roman Het boek van alle 

angsten, uit bij Prometheus.
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