
                                                              
 

Twintig jaar verslaafd, nu tien jaar clean. Arjan van Essen deelt zijn 

levensverhaal bij Best Life. 

Het is inmiddels ruim 10 jaar geleden dat Arjan van Essen voor de laatste keer het casino bezocht. 

Tot die tijd leefde hij een dubbelleven. Enerzijds was hij oprecht liefhebbende vader en echtgenoot, 

betrokken docent, gedreven SGP-politicus en goede vriend. Anderzijds was hij de man die leed aan 

een steeds heftiger wordende gokverslaving, waar niemand van wist.  

Arjan heeft in die tijd (ruim 25 jaar lang) dingen gedaan, waar hij niet trots op is. Hij is afgekickt in 

een kliniek, wat veel inzet en liefde vroeg van hem en de mensen om hem heen. Hij leeft inmiddels 

10 jaar verslavingsvrij. Toch is het zo’n groot deel van zijn leven, dat het nooit helemaal weg zal zijn. 

Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en doet dit nog steeds. Onder meer door nu opnieuw 

zijn levensverhaal op de planken te delen. 

Vanuit een eigen krachtige kwetsbaarheid, zoekt Arjan het podium, in de hoop met zijn levensverhaal 

ook iets voor anderen, die met verslaving worden geconfronteerd, te betekenen.  

Het is een levensverhaal waar iedereen z’n ideeën en oordelen over heeft. Een levensverhaal waarbij 

een taboe lijkt te rusten op het stellen van vragen. Echte verbinding hierover wordt maar zelden 

gemaakt. Juist dat wil Arjan met deze theatervoorstelling graag bereiken. Aan het eind van de 

voorstelling is er gelegenheid om de vragen te stellen die de tijdens de voorstelling in je opgekomen 

zijn of vragen waar je al langer mee rond loopt. 

 

De Best Life avonden zijn bedoeld om te prikkelen, om uit te dagen en om je aan het denken te 

zetten. Dat willen wij ook graag bereiken met deze avond. Wil je met je vrienden in gesprek te komen 

over dit onderwerp; nodig ze uit en neem ze mee! 

Op 26 januari is de zaal vanaf 19:00 open en staat de koffie klaar in de Lidwinakerk, Raadhuisstraat 

209 in Best. Het programma start om 19.30 uur. Na afloop is er ook weer volop ruimte om na te 

praten. 

Wil je meer weten over Best Life? Wil je Best Life financieel steunen of wil je het event op een later 

moment terugkijken? Kom dan naar de website; www.best-life.nl of volg ons via Facebook; 

www.facebook.com/BestLifeEvent 

http://www.best-life.nl/
http://www.facebook.com/BestLifeEvent

