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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Mark Verhoogt schrijft en is daarnaast huisman, winterzwemmer, schizoaffectieve 
bipolair, vrijwilliger, taalliefhebber en zenamateur. Daarmee zijn nog niet alle verhalen 
gevangen die wekelijks op zijn blog Nooit niks (nooitniks.blog) verschijnen. Dit boek 
bevat een selectie uit de eerste honderd blogs, geplaatst vanaf maart 2017. Met de nodige 
diepgang en milde zelfspot bericht de schrijver over wat hij tegenkomt of wat hem opvalt. 
Hij is uitermate open en schuwt wat schrijnt niet. Het levert vruchten op die zuur, melig, 
beurs en soms zelfs rot smaken. Maar ook smakelijk, verfrissend of sappig. Uiteindelijk, 
alles overziend, zijn er zoete appels zat. 
 
Over de auteur: 
Mark Verhoogt was twintig jaar in behandeling bij de GGZ. Hij is getrouwd en vader van 
twee kinderen. 
 
Eerder verscheen het boek Verwarde man (2016) van Mark Verhoogt. 
 
Meer over Mark Verhoogt op https://verwardeman.com/auteur/ 
 
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000012
1691157 
 
Extra/Recensies: 
 
https://nooitniks.blog/ 

Mark Verhoogts tweede boek bevat 81 blogs. In elk van deze stukjes geeft hij 
een inkijkje in zijn leven waarbij hij oorspronkelijkheid, eerlijkheid en humor 
weet te combineren met een vaak verrassende terugblik op zijn verleden als 

verwarde man, de titel van zijn eerste boek. Dat verleden is permanent 
aanwezig en de psychose ligt vaak op de loer. Het heden van Mark geeft 

echter ook blijk van een behoorlijk positieve instelling zijnerzijds, al zal hij 
dat zelf wellicht zelf niet zo beschrijven. Mij gaf dit boek weer een extra 

inzicht in zijn wereld, een wereld die vaak verrassend dicht bij, in elk geval, 
die van mij blijkt te liggen. En dat is niet alleen een constatering van 

geografische aard. En, zoals al opgemerkt: hij weet mij ook te boeien door 
zijn oorspronkelijkheid. Oorspronkelijkheid in invalshoek, onderwerp en 

verwoording. Een aanrader dus weer. 

-recensie via bol.com 

https://nooitniks.blog/
https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=21279
https://verwardeman.com/auteur/
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000121691157
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000121691157
https://nooitniks.blog/
https://www.bol.com/nl/f/er-zijn-zoete-appels-zat/9200000121691156/

