
A.K. Benjamin: laat me toch niet gek zijn- Verhaal van een rafelende geest, Uitgeverij 
Atlas, Amsterdam, 2020, ISBN: 9789045036595 (Geestelijke gezondheidszorg, 
Professional als patiënt, Communicatie, Emoties, Hulpverleningsrelatie, ED/AG) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Persoonlijke beschrijving van een aantal casussen uit de praktijk van een psychiater, die 

hij verweeft met zijn eigen psychische problemen. 

 

‘Laat me toch niet gek zijn’ van A.K. Benjamin is een fascinerend en verontrustend 

verhaal over wat krankzinnigheid betekent. Het verhaal begint bedrieglijk eenvoudig: 

een psychiater in gesprek met zijn patiënten. Maar na verloop van tijd krijg je als lezer 

het gevoel dat er meer aan de hand is. Dingen uit het leven van de psychiater duiken op, 

een huwelijkscrisis, de relatie met zijn kinderen, gaandeweg ga je je afvragen wie er in 

de spreekkamer aan het woord is. Verwoordt de psychiater via zijn patiënten zijn eigen 

psychische problemen? Zijn die gesprekken een zelfdiagnose, een beschrijving van zijn 

angst af te dalen in krankzinnigheid? Vol humor en energie, schokkend en 

onverschrokken persoonlijk toont Benjamin tevens een donkere kant van onze huidige 

westerse cultuur, die de veroorzaker is van psychische klachten. 

 

(…)Dat maakt van Laat me toch niet gek zijn dus tevens een memoir, die bovendien, 

door de gewiekste compositie en het spel met feit en fictie, veel weg heeft van een 

uitstekende literaire roman. – Jamal Ouariachi via NRC 

 

Over de auteur: 

A.K. Benjamin is neuropsycholoog, gespecialiseerd in de diagnostiek van verslaving. Hij 

was scenarioschrijver, woonde als monnik een paar jaar in een klooster, werkte als 

adviseur in de verslaafdenzorg, als hulpverlener met leden van criminele bendes, als 

psycholoog met kinderen met aangeboren neurologische aandoeningen. Tegenwoordig 

is hij verbonden aan een Londens instituut voor psychotherapie. A.K Benjamin is een 

pseudoniem. 

 

Inzien: 

https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=71D824BD9685ECAF

28BECD3BC95FE8ED  

 

Extra/Recensies: 

 

NRC| Bespreking| Trauma als duister elegant vrijkaartje| 07-02-2020 

 

Boekenz.nl| Recensie | 18-03-2020 

 

‘Ik heb zelden zo’n goed geschreven, boeiend en adembenemend betoog gelezen over 

hoe het voelt om in de waanzin af te dalen.’ – Stephen Fry 
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https://boekenz.nl/2020/03/laat-mij-toch-niet-gek-zijn-van-a-k-benjamin/


‘Opzienbarend, heel knap, verontrustend, eerlijk, oneerlijk en zinderend. Een van de 

allerbeste schetsen van waanzin en de klinische praktijk eromheen die ik ooit heb 

gelezen. Zeer uitzonderlijk.’ – Olivia Laing 

 

‘Als lezer blijf je achter met een hoofd vol overpeinzingen: over de werking van dat 

hoofd zelf, maar ook over de vorm van dit rare, niet-categoriseerbare, maar 

buitengewoon knappe en indringende boek.’ ●●●● – Jamal Ouariachi, NCR Next 


