
Daan Heerma van Voss: ‘De bange mens’ Mijn zoektocht naar de bron van onze 
angsten. Uitgeverij Atlas/Contact, Amsterdam 2021 ISBN 9789045043685 (Angst/ 
Informatief/ Coping/ ED/AG) Zie ook: http://www.daanheermavanvoss.nl/ 
https://www.bol.com/nl/f/de-bange-mens/9300000016762141   
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Covertekst: ‘Wat is angst? Die vraag heeft Heerma van Voss, van jongs af aan 
geplaagd door angsten, lang beziggehouden. Maar diep graven durfde hij niet. Totdat 
zijn ex-vriendin hem op een herfstochtend een opdracht gaf – hij moest het fenomeen 
angst doorgronden, voor het te laat was, voor hemzelf én hun relatie. Dat moment 
betekende het begin van een lange reis, door tijd en ruimte, langs filosofen, 
wetenschappers, kunstenaars en angstlijders, van de Vallée de Misère naar Jakarta en 
San Francisco en vervolgens weer terug naar Nederland. Onderweg kan de auteur ook 
zijn eigen jeugd, de geschiedenis van zijn familie en de farmaceutische industrie niet 
ontwijken. Is angst erfelijk bepaald? Is er een verband tussen angst en agressie, of 
creativiteit? In Nederland zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen 
gediagnosticeerd met een angststoornis. Hoe is het zover gekomen? ‘De bange mens’ 
is een boek over iets dat ons allemaal aangaat.’  
 
Boek van 335 pagina’s met een uitgebreide lijst van geraadpleegde bronnen (pag. 
295-335). 
 
Over de schrijver:  
Daan Heerma van Voss (1986) studeerde geschiedenis. Hij is interviewer, 
gespreksleider en schrijver. Hij schreef meerdere romans, stukken voor verscheidene 
websites en bladen als De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Panache, Hard 
Gras, NRC, Next. Voor de interview-reeks Het Decennium ontving hij samen met 
Daniël van der Meer in 2012 De Tegel, de prijs voor het beste journalistieke werk van 
het jaar. Zie ook: http://www.daanheermavanvoss.nl/over/  
 
Wat viel op:  
-Een goed geschreven informatief boek met afwisselend ervaringen van de schrijver 
over zijn angsten en zijn zoektocht naar oorzaken van zijn angst. De verwerkte 
informatie over angst komt uit zeer uiteenlopende bronnen.  
-De vele, goed gedocumenteerde informatie, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van 
ontstaan en ontwikkeling van DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders). Reden voor Daan Heerma van Voss om te willen stoppen met medicijnen 
die hij slikt (pag.290): ‘Niet vandaag, niet morgen, maar binnenkort. Het is tijd om 
het systeem te verlaten. Natuurlijk kan ik het DSM-wiel niet stoppen, maar ik kan er 
wel één spaak, namelijk mijzelf, uit het geheel wegnemen. Uiteindelijk, als er genoeg 
spaken verdwijnen, zal het wiel misschien gaan tollen, en het is hoog tijd.’ 
-Ik sluit me aan bij de reacties van recensenten die onder het kopje Recensies/Extra 
aan het woord komen.  
 
Citaten:  
Pag.13: ‘‘Je bent steeds zo bang,’ zegt ze. ‘Heel veel mensen zijn bang,’ antwoord ik. 
‘Overal ter wereld.’ ‘Des te meer reden om uit te zoeken waarvoor ze bang zijn. Je 
moet er iets mee doen, anders wordt het niks.’ Ze kijkt me lang aan, een twinkeling 
van compassie in haar ogen. ‘Zie het anders als een reis.’’ 
 

http://www.daanheermavanvoss.nl/
https://www.bol.com/nl/f/de-bange-mens/9300000016762141
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Pag.17-18: ‘De gemiddelde angstdichtheid  van  de  Nederlander  is  2,7  picogram  
cortisol  per milligram haar. Mensen met langdurige psychische problemen komen 
hoogstens rond de 15 picogram uit. Mijn tests lieten een ander profiel zien. De eerste, 
die mijn cortisolspiegel over drie maanden mat, kwam  uit  op  34,4,  ongeveer  
dertien  keer  het  gemiddelde. Toen waren de onderzoekers al hogelijk verbaasd. … 
Die angst is er altijd geweest. Mijn lichaam heeft zich erop ingesteld….Als ik erin zit, 
is alles wat ik zie en hoor een bron van paniek.’ 
 
Pag.96: ‘Mijn jaren als scholier en student stonden kortom in het teken van het 
vinden van een juiste reactie op angst. Maar verder dan me erdoor laten overweldigen 
of agressief tegengaan kwam ik niet.  
 
Pag. 121: ‘Een groot deel van de DSM-III onderzoekers had een contract lopen bij een 
van de farmaceutische bedrijven die een financieel belang hadden bij welke 
aandoeningen officieel werden vastgelegd.’ 
 
Pag.258: ‘‘En ben je inderdaad op reis geweest, zoals ik voorstelde?’ ‘Zeker.’ Al die 
gezichten die ik ben tegengekomen, van Jaap Kunst tot Batman, van Marina tot 
Japie, van de angsthazen tot het jongetje met de roze schoenen op het voetbalveld, 
van Pepijn tot Michael, al die verhalen.’’ 
 
Pag.278: ‘Dat dit boek zijn ontknoping nadert, kan de illusie wekken dat het verhaal 
van mijn angsten is afgelopen, alsof ik die heb bedwongen, of zelfs verslagen heb…..Ik 
zal die kwetsbaarheid nooit kwijtraken, hoe graag ik dat ook zou willen.’ 
 
Inzien:  
https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=71D824BD9685ECAF84A
94410C6577018  
 
Recensies/Extra: 
http://www.daanheermavanvoss.nl/category/nieuws/  
 
https://www.atlascontact.nl/boek/de-bange-mens/  
 
‘Wie De bange mens leest begrijpt de wereld en de medemens beter, en komt dan uit 
bij zichzelf – in betere staat dan ervoor.’ – Jim van Os, hoogleraar psychiatrie UMC 
Utrecht 

‘Dit boek verdient veel lezers. Een herkenbaar portret van leven met angst, angst die 
niet van buiten maar diep van binnen komt. Intense leeservaring.’ – Abdelkader 
Benali 

‘Weergaloos.’ – Johan Fretz 

‘De bange mens is een veelomvattend, leerrijk boek van hoge literaire kwaliteit.’ – 
Eos Magazine   

‘Daan Heerma van Voss slaagt erin om een uiterst complex onderwerp op een 
begrijpelijke wijze te analyseren.’– Gooi- en Eemlander 
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‘De bange mens is een boek over iets dat ons allemaal aangaat.’ – Cartoon-
Productions 

‘Verhelderend en diepgravend. Zijn ervaring als romanschrijver biedt hem een 
duidelijk voordeel boven al die strikt wetenschappelijke werken over hetzelfde 
onderwerp.’ - Limburgs Dagblad / Dagblad de Limburger 

 
 


