
 
 
 

 
 

 
 

Mijn verhaal 
Dit is mijn verhaal over een donkere episode uit mijn leven 
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Inleiding 
 
Dit is mijn verhaal over een donkere episode uit mijn leven. Ik word door de 
autoriteiten en instanties beschouwd als de vermeende veroordeelde stalker 
en als vermeende ex-verdachte van brandstichting waarbij de zaak is 
geseponeerd met gebrek aan bewijs. En word ik beschouwd als de vermeende 
schizofreen. Ik ben nooit serieus genomen dat ik onschuldig ben vervolgd en 
dat ik het slachtoffer ben van valse beschuldigingen. Ik ben nooit serieus 
genomen dat ik door mijn ex-werkgever “het Partycentrum” ben genaaid en 
gepiepeld waarbij ik het slachtoffer ben geworden van keiharde politieke 
machtsspelletjes, intriges en verraad en dat ik te maken kreeg met ondermeer 
uitbuiting, oplichting, intimidaties, bedreigingen en laster en smaad. En ben ik 
nooit serieus genomen dat ik hele nare ervaringen heb opgedaan met politie, 
justitie en psychiatrie waarbij ik keer op keer het slachtoffer ben geworden van 
corruptie, machtsmisbruik en willekeur en verloor ik mijn vertrouwen in de 
rechtsstaat, autoriteiten en instanties. Ik heb ontzettend veel onrecht 
meegemaakt waarbij ik jarenlang een hopeloos eenzaam gevecht heb gevoerd 
voor erkenning en eerherstel omdat ik onschuldig ben en ik helemaal geen 
schizofreen ben. Maar het het was een gevecht tegen de bierkaai. Ik ben ook 
tegen vooroordelen en onbegrip aangelopen in mijn omgeving. Mijn reputatie 
is geschaad en zijn er mensen die denken dat ik schuldig ben en dat ik gek en 
gevaarlijk ben. Mensen zijn bang voor me geworden en houden mij op afstand. 
Mijn hele sociale leven is verwoest. En ben ik in een sociaal isolement beland 
waarbij ik te maken kreeg met een verstikkende eenzaamheid. En heb ik een 
afstand tot de arbeidsmarkt gekregen. Ik ben ook tegen een keiharde, kille en 
egocentrische prestatiemaatschappij aangelopen waarbij ik niet meer voldoe 
aan het perfecte plaatje. We leven in een prestatiemaatschappij waarbij succes 
wordt verheerlijkt en op mislukking rust een taboe. Dieren doen aan survival of 
the fittest maar wij mensen doen aan ranking waarbij een psychische 
aandoening extreem laag scoort. En is het keihard om mee te maken hoe er in 
de prestatiemaatschappij sprake is van sociale uitsluiting van sociaal 
zwakkeren, met name mensen die een uitkering hebben op basis van een 
psychiatrische stempel. Dit heeft mij ook enorm diep geraakt. En ben ik 
hierdoor geknakt! Noodgedwongen leid ik nu een marginaal leven met een 
uitkering op bijstandsniveau. Een leven met een klein sociaal netwerk en een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Een leven zonder perspectief voor de toekomst 
zoals een baan en een gezinnetje. En ben ik in een staat terecht gekomen van 
volkomen radeloosheid en hopeloosheid en ben ik door diepe dalen gegaan en 
dit in combinatie met onverwerkte jeugdtrauma’s was dit jarenlang ondraaglijk 
om mee te maken.  
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Jarenlang heb ik lopen tobben in de psychiatrie waarbij de behandeling slechts 
bestond uit pappen en nathouden en symptoombestrijding. Ik was overspoeld 
geraakt door een overweldigend en ondraaglijk gevoel. Ik had last van 
energetische aanvallen alsof iemand de kraan vol open zette en ik hele rare 
'stromen' door mijn lijf voelde trekken. Ik heb last gekregen van voortdurende 
onrust en slapeloosheid, momenten van complete gespannenheid, 
desoriëntatie, verwarring, shocks en black-outs. Ik voel me door psychiaters en 
behandelaren totaal niet gehoord en serieus genomen die mijn problemen 
altijd hebben bestempeld als ‘psychotisch’ en kreeg ik de diagnose van 
schizofrenie. En bestond de behandeling slechts uit symptoombestrijding en 
was er geen oog voor de oorzaak. En bleef ik last houden van opborrelende 
overweldigende en ondraaglijke gevoelens wat met medicatie is onderdrukt. Zo 
is er nooit aandacht geweest voor mijn onverwerkte jeugdtrauma’s en heb ik 
jarenlang verslavingsproblemen gehad waar nooit aandacht voor is geweest. En 
zo heb ik ruim tien jaar lopen tobben in de psychiatrie. Ik voel me vooral niet 
serieus genomen en onbegrepen.   
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Arbeidsconflict 
 
Het begon allemaal in 2003 toen ik een baantje in de horeca aanpakte bij “het 
Partycentrum” in het midden van het land. Hier heb ik de zomerperiode 
keihard gebuffeld als manager en kreeg ik de verantwoordelijkheid over het 
restaurant en het terras. Ik mocht zelfstandig het pand openen en sluiten en ik 
mocht collega’s aansturen en inwerken. En ik deed de kassa-opmaak en ik deed 
de bestellingen. Ik maakte lange dagen van gemiddeld 12 uur waarbij ik weken 
maakte van 60 tot 70 uur en ik haast nooit pauzes had. Zonder overleg werd 
het rooster regelmatig gewijzigd en kon ik opdraven als er zieken waren 
waardoor ik keer op keer voor het blok werd gezet. Echter, terwijl ik manager 
was werd ik betaald als hulpkracht. Zo waren de arbeidsomstandigheden en 
het salaris onder de maat en niet conform het CAO. 
 
Volgens de bedrijfsleider was dit allemaal heel normaal in de horeca en is het 
nergens anders beter.  
 
Ik wilde een hoger salaris en betere arbeidsomstandigheden maar volgens de 
bedrijfsleider moest ik nog een aantal jaren doorbuffelen. Waarbij ik dus werd 
betaald als hulpkracht terwijl ik de functie had van restaurantmanager. Nadat ik 
opkwam voor hoger salaris en betere arbeidsomstandigheden merkte ik dat dit 
totaal niet werd gewaardeerd door de bedrijfsleider. Opeens was ik niet meer 
flexibel en werd ik genaaid en gepiepeld. De werksfeer veranderde waarbij ik in 
toenemende mate het slachtoffer werd van ondergrondse politieke 
machtsspelletjes, intriges, verraad, pesterijen en intimidaties wat later verder is 
geëscaleerd door oplichting, bedreigingen en laster en smaad. 
 
Omstreeks september 2003 kwam Jasmine voor het eerst werken en leerde ik 
haar kennen. Vanaf het allereerste begin klikte het tussen ons en ontstond er al 
gauw een hechte vriendschap. We hadden allebei onze eigen scharreltjes en 
Jasmine had een affaire. Zo deelden we elkaars meest intieme geheimen. En 
werd Jasmine mijn beste vriendin. We hebben samen een geweldige tijd 
beleefd waarbij we lief en leed met elkaar hebben gedeeld en we maandenlang 
wekelijks afspraakjes hadden. We gingen regelmatig naar de film en dronken 
samen een drankje op het terras. Zo hebben we samen veel plezier beleefd.  
 
Dit werd ook opgemerkt door collega’s die het ons blijkbaar niet gunden. We 
werden doelwit van gemene roddels waarbij ik opmerkte dat we geregeld 
onderwerp van gesprek waren. Zo kreeg ik te horen dat Jasmine een hoer is.  
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