
Saskia Kalb: ‘De schoonheid van angst’ ISVW uitgevers, Leusden 2020. ISBN 

9789492538628 (Angststoornis/ Informatief/ ED/AG) Zie ook: www.isvw.nl  
 

Soort boek/ Ziekte/ Stijl: 

Covertekst: ‘Toen Saskia Kalb een jaar of zestien was, kreeg ze voor het eerst een 

angstaanval. Deze ervaring tekende haar leven. Omdat therapeuten haar niet konden 

helpen, besloot ze zelf op onderzoek uit te gaan. Ze studeerde psychologie en las alles 

wat ze in handen kon krijgen: filosofie, biologie, kabbala en meer. Ze slaagde erin 

haar angst beter te begrijpen en een waardevolle plaats in haar leven te geven. 

'De schoonheid van angst' laat in detail zien hoe het voelt om met een angststoornis te 

leven. En, belangrijker, het bevat ook alles wat Saskia Kalb geleerd heeft, en haar 

heeft geholpen tijdens haar worsteling met angst. Angst kan bijvoorbeeld een goede 

leermeester zijn, en een angstig karakter brengt veel mooie eigenschappen met zich 

mee. Angst hoort bij het leven zoals mieren bij een picknick. 

'De schoonheid van angst' is een boek voor iedereen die lijdt aan een vorm van angst 

of zorgelijkheid, iedereen die iemand kent die angstaanvallen heeft, en iedereen die 
onze innerlijke demonen beter wil leren begrijpen.’ 

 

Over de schrijver:  

https://isvw.nl/uitgeverij/saskia-kalb ‘Saskia Kalb werkte als econoom en 

registeraccountant in Monaco en leidde een ogenschijnlijk benijdenswaardig bestaan. 

Tot de façade instortte en ze een burn-out kreeg. Sinds haar jeugd leed ze aan een 

angststoornis die ze uit alle macht had proberen te onderdrukken. In de jaren nadien 

overwon ze niet haar angst, maar wel haar worsteling ermee. Saskia woont met haar 

echtgenoot en drie honden in Frankrijk.’ 

Korte beschrijving: 

Het boek bestaat uit drie delen. Saskia Kalb begint met haar eigen verhaal, vertelt 

daarover op 49 pagina’s.  

In deel twee, pagina 53-171  beschrijft ze verschillende  theorieën die ingaan op 

achtergronden van angst, onder andere biologische, psychologische, geïntegreerd 

model en angst, sociologische, filosofische, boeddhistische, kabbala. Dat doet ze 

nadat ze op angst in het algemeen is ingegaan.  

Deel drie, pagina 175-276 gaat over hoe om te gaan met angst. En weer bespreekt ze 
een veelheid van onderwerpen waaronder: functies van  angst, acceptatie, 

introspectie, ontspanning, valkuilen in het woud der Hulpverleners, essentie van 

omgaan met angst om te eindigen met twee ode’s. Een ode aan haar gestorven nicht 

Jacqueline die haar goed begreep, aanvoelde, steunde en een ode aan honden. 

Tenslotte is in het boek een bijlage opgenomen met angstige helden. 

Wat viel op: 

Wat Kalb duidelijk maakt, is dat iedereen wel angst kent en dat angst bij het leven 

hoort. Acceptatie daarvan is belangrijk. Daarnaast is dit een informatief boek dat veel 

mensen die leven met een angststoornis, of hun omgeving, tot steun kan zijn. Het is 

http://www.isvw.nl/
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zoals Eric Hoogkarspel in zijn recensie zegt ‘een lichtvoetig exposé, een soort 

uitstalkast waarin veel is te vinden van wat er over angst is geschreven.’ 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/f/de-schoonheid-van-

angst/9200000116065463/#modal_open  

 

Citaten: 

Pag.18: ‘Na de eerste paar dagen ziek te zijn geweest - ik dacht dat ik griep had maar 

het waren gewoon de zenuwen – ging ik naar de discotheek en begon te dansen. Mijn 

medicijn. Daarna werden het een paar heerlijke weken.’ 

Pag.43: ‘Angstig zal ik altijd wel blijven, en als er teveel spannende dingen tegelijk 

gebeuren zal een paniekaanval op de loer blijven liggen, maar ik weet er meestal goed 

mee om te gaan.’ 

Pag. 59: ‘Men spreekt van een mogelijke angststoornis in tegenstelling tot gewone 

angst wanneer heftige angstklachtenoptreden zonder een reële bedreiging.’ 

Pag.128-129: ‘Naast Kierkegaard erkennen ook filosoof en psycholoog Rollo May en 

psychiater Carl Gustav Jung angst als essentieel onderdeel van een creatief leven, 

waar je als volwassene je weg in moet zien te vinden. … Alain de Botton heeft een 

andere verklaring voor de ware reden achter angst, namelijk zelfhaat.’ 

Pag.188: ‘Door angst weg te moffelen, moffel je een mooi deel van jezelf weg. W.H. 

Auden vatte het zo samen: ‘Pak me mijn demonen niet af, want dan vliegen mijn 

engelen weg.’ 

 

Recensies/ Extra: 

Bol.com: Fredy Blom: ‘Een heftige paniekaanval als de auteur in de twintig is - milde 

aanvallen waren er al eerder - is bepalend voor de rest van haar leven. Zij gooit het 

roer om, stopt met haar werk als accountant, gaat psychologie en biologie studeren en 

zoekt hulp bij een psychiater. ... Zij komt - kort gezegd - uit op de visie, dat een zekere 

basisangst normaal is, dat angst voor angst een grote rol speelt en dat acceptatie een 

voorwaarde is voor een relaxter leven….’ 

https://www.managementboek.nl/boek/9789492538628/de-schoonheid-van-angst-

saskia-kalb ‘… De schoonheid van angst’ is het resultaat van tientallen jaren 

onderzoek. Erin vindt de lezer alles wat Saskia Kalb geleerd heeft, en haar heeft 

geholpen tijdens haar worsteling met angst. Je leert dat angst een goede leermeester 

is en dat een angstig karakter veel mooie eigenschappen met zich meebrengt. 

Iedereen heeft wel in zeker mate angst. Iedereen, behalve psychopaten. Angst hoort 

bij het leven zoals mieren bij een picknick. …’ 

https://boeddhistischdagblad.nl/boekbespreking/138361-saskia-kalb-de-

schoonheid-van-angst/  

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/waarom-angst-helemaal-geen-beperking-

hoeft-te-zijn~ba99c4dc/  
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