
Wie ben ik en het einde der tijden, vrijdag 28 oktober 2022 in de Loods van de Pletterij 
Aanwezig: Martien Luijcks, Johan, PdV, B, V, H, A  
Dhr P:   heeft moeite met de combinatie van politiek en maatschappelijke, naar aanleiding van de 
uitnodiging :einde der tijden en God. 
De vraag van hem Is,is dit een gelovige groep? 
Dhr V: wat is einde der tijden, wat houd dit in? 
Dhr V vindt het onzin.   
Iemand vertelt dat Mw M denkt dat ze God is. 
Die Is nu met begeleiding naar rutte toe voor een gesprek en gaat dan weer terug. 
Martien geeft uitleg over wat de bijbel over het einde der tijden zegt en vertelt wat er in staat. 
 Dhr H vind dit ook onzin.  
Martien zegt als je de bijbel goed uitlegt is hij beter te begrijpen. 
Dhr H: je geloof is dus niet zeker? 
Martien zegt: het geloven begint waar het weten stopt. 
Dhr J vertelt over de oorlog en over de bunkers uit die tijd, 
Ik woonde als 3 jarige in Amsterdam we moesten regelmatig tijdens het alarm met je ouders zusters 
en broer gaan schuilen 
Een paar straten verder was een schuilkelder er daar gingen we steeds  naar toe. 
Later hoorde ik dat er een bom was gevallen op een andere schuilkelder. 
Daarna ben ik nooit meer tijdens alarm het huis uitgegaan. 
Ik dacht toen hij kan overal vallen ,als het gebeurt dan gebeurt het. 
Over einde der tijden was er reeds vroeg ingepompt. 
Dhr P Vertelt over klimaat en diverse geloven. 
Het maakt ook uit waar je geboren bent. 
Martien : Leesgroepen bespreken samen de bijbel.  
Dhr H: de bijbel is toch geschreven door 1 persoon?  (nee) 
Dhr V, over de bijbel,er staat in je mag toch doden? 
Dhr H is opgevoed met de bijbel door de nonnen. 
Martien: Hij vertelt dat dhr A  en Mw M  hem het  thema hadden aangeleverd. 
Dhr P: waar je geboren bent ontstaan je gedachten en ook je religie. 
Dhr A wil koek.  
Dhr P wil een link leggen tussen diverse geloven en het einde der tijden. 
Ze maken de aarde stuk. 
Dhr H gaat steeds meer in debat. 
H en dhr B gaan een discussie aan over Egypte.   
En er ontstaat een discussie over Jezus. 
Martien vraagt zich af of er wel genoeg eten is. 
Dhr V vertelt over een boer die zijn schuur ombouwde  voor de boterberg.   
Van je pensioen hou je niet veel over de pensioenfondsen kan je niet vertrouwen.  
Dhr H geeft uitleg over zijn gevoelens . 
Dhr B legt uit wat de ISLAM  over het einde der tijden stelt. 
Dhr V  legt uit waarom 
Dhr P : mensen maken misbruik van het geloof. 
Martien probeert het gesprek te leiden. 
Dhr P: zoals verschillende mensen bezig zijn zoals Bill Gates hij manipuleert. 
Martien: Ik vertrouw erop dat de mensen ter goede trouw zijn. 
Het thema voor de volgende keer is:  
Wie ben ik en de ontwaarding van ons geld. 
 
 



Wie ben ik en mijn Talenten vrijdag 30 september 2022 

Aanwezig 4 mensen 

Dhr A: We moeten ons voorbereiden op wat komen gaat en komt er weer een nieuwe prik voor 
Omnicrom? 

Dhr H berichten over veiligheid van hackers vanuit de overheid 

Dhr V Voeding wordt duurder,  ook de zorgpremie, 
de energierekening stijgt tot drievoudige van voorheen 

Dhr A Verkoop van (oude) Wapens door Rusland 
Oekraine wil wapens van Israel  Zij hebben een iron drone techniek (soort wapenschild) ter 
bescherming vergelijke landradar schiphol 

Sommige persberichten maken van de russische soldaten knuffelberen 

Ook de internet prijzen gaan omhoog de voorraden raken op 

Er is veel nepnieuws Rusland is wereldwijd nummer 1 en oekraine streeft naar plaats 2 

Darmonderzoek is gratis, je kunt je afvragen of het goed is? 

Het gaat om vroegtijdig onderkennen van Darmkanker,  wij menen dat stress kanker bevordert haat 
woede leveren stress 

Nooodzaak van liefdevol met elkaar omgaan!!!! 

Dr H constateerd dat iets of iemand zijn aankopen kritisch volgt  Net als bij google zoeken naar iets 
blijft soms weken lang in beeld 

Dhr V Bij mijn baas verdiende in 1700 gulden, mijn internaatachtige opvoeding bij mijn ouders thuis 
had mij opgevoed tot tevredenheid, dus  toen een vriend mij vertelde wat de autohandel kon 
opleveren wilde in wel een keer meegaan om te zien hoe dat was.  Oude Auto’s.  2 Fiats Sport Franco 
voor 128 gulden opgeknapt. Bij  de keuring brachten ze elk 1000 op  bij verkoop leverde het elk 2000 
op. Ik had een goede verkoop gedaan maar was niet gelukkig 

Martien hoorde van  een groepje bouwvakkers die in de weekenden bijverdienden bij particulieren,  
Ook zij merkten dat geld niet gelukkig maakt, Suicides  (de een na de ander) en opname in de 
psychiatrie was hun straf. 

Dhr V vond het geld wel heerlijk. Hij woonde bij een woonwagenkamp  waarvan een jeugdige 
bewoonster graag wilde studeren en uit het kamp vertrok. Dhr V hielp haar zelfstandig wonen, 
De mensen van het kamp zochten haar. Toen de heer V haar later weer zag was ze nog mooier dan 
toen. 

Dhr H vroeger vond ik mensen met rimpels engers 

Dhr V  als het een bekende  die vaak naar wintersport ging en dan zijn been brak.  Thuis strijkte dhr V 
zijn kleren   Na zijn overlijden bracht hij de handgemaakte pakken allemaal naar de kringloopwinkel. 

Martien vertelt dat zijn tweedehands fiets een duur zadel heeft 

Dhr V vertelt dat iemand 50 gulden van hem wou lenen toen vroeg hij welk onderpand hij had? Het 
bleek een fiets waar heel wat aan moest gebeuren.  Hij  heeft hem opgeknapt en nu is hij goed 



Infrageluid is lager dan de mens kan horen. Het kan hersenbeschadiging opleveren en lichamelijke 
pijnen. Het wordt ook gebruikt bij hooligans 
Dhr H heeft de indruk dat in zijn huis  iemand zo’n geluiden maakt waarvan hij dus last heeft 

 

Dhr A naar draagkracht kun je dingen kopen,  voornaam is het inslaan van blikken 

De Volgende keer  
 
Wie ben ik en het einde der tijden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



ISP gesprek Wie ben ik en mijn vrienden?  In de Pletterij, 26 augustus 2022    
We zijn met 4 mensen bij elkaar, er was geen aandacht gegeven aan de publiciteit. Volgende keer 
beter concluderen we.    
Martien  ziet er moe uit, Dhr H raadt  hem aan Zink te gebruiken, dan slaapt hij beter  en hoeft er niet 
meer uit. 
Dhr P onderzoekt zijn hooraparaten meldt dat hij snel weg moet. 
Dhr H.: De netwerken op het Wereld Wijd Web  zijn gevoelig voor hackers, iemand die zijn mobieltje 
makkelijk uitleent of in webshops de email checkt, kan daar een bron van zijn. 
Dan gaat het gesprek over wat is wijsheid op privacy vlak,  Dhr  V: SMS is een aardig alternatief voor 
bijv Wahtsapp en biedt meer privacy 
Dhr H: Als je jezelf Te goed afschermt, word je makkelijker in de gaten gehouden,  je moet je toch 
enigszins aanspreekbaar opstellen. 
Namen: bijv, de tevreden klant of blije gebruiker| 
gezichten: bijv. via NVDIA (Arificial Intelligence, Kunstmatige Intelligentie)  
Dhr V:  vrienden helpen elkaar  Dus zijn piepende mobiel word, op advies van dhr H, geschoond van 
cookies en dergelijke, waardoor het irritante geluid allengs minder wordt; totdat het tenslotte 
verdwijnt. 
Dhr H adviseert Norton  en “Licentie to go” als kwaliteit en kosten voordelen. Ze zijn betrouwbaar. 
De vraag wordt gesteld of het papiergeld w/n helemaal verdwijnt? 
Dhr H oppert het gebruik van het Hongaarse Wolvarkenvet wegens grote hoeveelheid Omega 3. 
Ook beveelt hij het oosterse kruid ashwagandha (koningskruid)  mits matig gebruikt aan tegen oa 
depressie, angst,  etc. etc.   
Zink is goed voor sportiviteit en bewegen. 

Dan wendt het gesprek zich tot het opstaan voor gesprek met overledenen., Soms kunnen de doden 
hun eigen dood uitleggen, waardoor de moordenaar mogelijk gestraft kan worden, De CIA schijnt 
met deze mensen samen te werken 

Dhr V: Ook in Indonesie kent men praten met de doden via de stille kracht Kruiden en bamboo 
spelen daarin mee. 

Ook Hypnose kan leiden tot bewijzen van vorige levens, bijv de taal onder hypnose wel kunnen 
spreken! Of schilderen als een barones uit 1500 

Een lamp die aan en uit gaat kan wijzen op een overleden zusje die zich zo kenbaar maakt. 

Volgende keer is vrijdag 30 september a.s. Het Thema:  Wie ben ik en mijn koopkracht? 

 

Verslag Martien 

Naschrift:  Norton e.d. is een zwaar programma en heeft bij gebruik veel reclame (met dank aan Rico) 



Wie ben ik en mijn (goede) hulpverlening 29 juli 2022 
 
Tijdens het wachten op de andere deelnemers vindt er een gezamenlijk gesprek over gemeentelijke 
subsidies plaats   
 
Dat er groepen en instellingen die subsidie ontvangen die wel te horen krijgen van buitenstaanders 
dat ze de subsidie geheel moeten opmaken. 
Dat is geen verplichting vind men , wat over is daar het doel bereikt is stuur je terug. 
Men vermoedt dat er wel te weinig controle achteraf plaatsvindt. 
Subsidie ook verdelen over kleinere groepen, aanvragers van deze groepen hebben vaak geen hulp 
van professionelen en vissen dan vaak achter het net. 
Vraag altijd subsidie aan advies voor Martin. Een platform opzetten  in Gambia die kunnen de 
subsidie ontvangen. 
V. over de subsidie: wat je niet gebruikt moet teruggegeven worden. 
V heeft altijd de boeken gecontroleerd, het ging automatisch, kwam altijd uit. 
 
Daarna een gezamenlijk  politiek gesprek  over de commissies in het stadhuis.. 
 
Gesprek over verplichtingen van mensen op de zondagen. 
Kbo en de samenstelling.   
 
Daar het tijd is gaan we terug naar het thema van vandaag 
Mijn goede hulpverlening: 
Wat voor ideeën leven  er in de gedachte van de deelnemers,  
Er komen een paar ideeën   
D. de gemeenschap moet toch leven van de boeren. 
M. Schiphol mag ook wat doen. 
A.leg uit dat er al jaren niet geluisterd wordt. 
D. beaamt het. 
 
Men schakelt over op een ander onderwerp 
Er komen hier veel mensen uit Haarlem bij elkaar. 
V. De stem in de stad was dicht op dinsdag, het was te warm. 
H. was ook voor niets. Het was een slechte kommunikatie. 
A. In de Beijneshal  kan iedereen in en uit gaan  geen controle. 
 
 
 
A. het gesprek ging over de zwarte zwanen. 
gesprek over gedrag van politie en de korte lontjes van het publiek. 
gesprek over inflatie. 
 
V.  geeft aan wat box 3 en 2 betekent. 
 
het gesprek gaat nu over de europese unie. 
Er zijn veel crisissen zoals Ziekenhuizen en klimaat. Het ziekteverzuim is erg hoog. 
A. De privisiewet komt nu in het gesprek. 
 
Nieuwbouw zoals woongroepen en geen verkeer  meer in de wijk. 
 
Terug naar het thema: mijn goede hulpverlening: 
V. Velen doen zich voor als  goede hulpverleners, maar ho maar, houden zich niet altijd aan de regels. 



Je kan altijd artikel 12  gebruiken bij ernstige klachten , wel eerst de klacht melden bij de instanties.. 
  
Koinonia Groep 1 dec 2018) de keur ( penningmeester) was toen is erg star. 
 
Een gesprek over opkomende groepen voor verzet. 
M. een gesprek tussen M. en H, over de oorlog in de Oekraïne. 
 
De tijd vliegt om en het nieuwe thema voor de volgende keer is:   
 Wie ben ik en mijn vrienden.  Zonder vrienden kan ik niet. 
 



Thema: Wie ben ik en mijn gezelligheid. 
Aanwezig:  Martien, David, dhr J , dhr P, dhr A, dhr V. dhr H 
 
Er vindt een gezamenlijk gesprek plaats,  
Het gaat over planten , 
Naar aanleiding van het vorige verslag. 
Het was niet epoëtine,maar Ivermectine is tegen kanker en covid, 
Een nederlandse arts mocht toen geen reclame daarvoor maken. 
Nog een vraag over het vorige verslag 
Wat bedoelen ze met een warm bad?  
Er volgt uitleg:  gezellig/prettig/behaaglijk gevoel, 
 
Dhr P wil een poging wagen met een vraag, 
Wie maakt het thema? en wat  is de bedoeling? hoe is het ontstaan?  
Dhr H geeft  uitleg. Dhr P  vind het nog steeds vreemd,  
Dhr P Waar kennen jullie elkaar van?  
En een ieder vertelt zijn verhaaltje hoe en wat 
Dhr P  is meer themagericht van daar,  
Martien legt het nog een keer uit  Dhr P wil een vast thema. 
 
Martien legt de bedoeling uit van het thema. 
Wanneer is het gezellig.Dit is namelijk het thema vandaag, 
 
Daarna geeft Martin  een ieder de mogelijkheid om te vertellen wat je onder gezelligheid verstaat. 
Dit zijn de verschillende gedachten en worden geventileerd 
 
Schilderen geeft gezelligheid', 
Dhr A iets delen, indien het maar niet te zware onderwerpen zijn.  
Grappen maken kan gezellig zijn.  
David in het begin zijn ze  ( de aanwezigen ) stug maar later is het wel gezellig, 
Martien:  boeren en schiphol nu gaat het er wel over,  
Dhr J : limburg carnaval. 
De koek en snoep zijn op. Dit is ook gezellig, 
 
Dhr V, dat  ik hier mensen tegenkom die ik ken van andere bijeenkomsten. 
Dhr H , moet ik graven 1970 kampvuur bij Parnassia, kerstboom bij mensen thuis. 
Dhr A , de mensen om je heen, klupjes zijn ook gezellig. 
David: In zeeland was het vroeger moeilijk en ging je van het ene eiland naar het andere eiland.Om 
gezelligheid te zoeken. 
Gesprek spring nu over op  het geloof: 
 
De bevindingen van de bijeenkomsten door de aanwezigen zijn divers: 
Dhr H  gezamenlijk praten.  
Dhr V: Je leert van elkaar.  
Dhr P : negatieve (gezelligheid) je moet er wel wat aan hebben: dit gesprek herinnert mij aan 
Groningen. tijdens mijn studententijd 
Martien concludeert: Het lijkt erop dat je uitgaande van een gezamenlijke activiteit, makkelijk tot 
gezelligheid kan komen. 
 
We zoeken met elkaar een nieuw thema Ik en mijn lidmaatschap; mijn verwachting; 
Het thema voor de volgende keer is Ik en mijn hulpverlening  op 29 juli om 14 uur in de Pletterij 
verslag Johan i.s.m.  Martien 



onderwerp wie ben ik en hoe zien anderen mij. 
Er vind een onderling gesprek over : comune.plaats daar He.. naar indonesië gaat en donaties doet 
voor de weeskinderen 
Daar gaat ze tijdelijk wonen in een commune. 
 
Verslag van 29 april:  
Vraag over bedreiging.  
 
Wat is epoetine?  
Epoetine is een medicijn tegen kanker 
 
Verschillende van de aanwezigen  zijn op een alpha cursus geweest en hebben er veel van 
opgestoken. 
Een alpha cursus is een uitleg over geloof 
Dit alles naar aanleiding van het vorig verslag. 
 
Er vindt ook een  en een gesprek over geloof. en een gesprek over vergoedingen. 
Er is veel aandacht voor deze onderwerpen. 
 
Dan een voorstelronde. 
F is slecht behandeld door een notaris.   
Hij speelde goed en slecht voetbal. 
 A. praat hard. 
H. wil niets over zichzelf zeggen.hij stuurt veel door via de mail.  
M. komt uit het onderwijs. 
Daar vind weer een leuke en interessante discussie over. 
Hoe zien anderen mij ??    
A. als een eigenwijze wijsneus. Anderen geven hun mening. 
M. is moeilijk te koppelen, sociaal, hulpvaardig en heeft een eigen mening, hij doet wat hij moet 
doen.   
D. wacht op zijn bewindvoerder  die moet wel toestemming geven als er wat met hem moet 
gebeuren 
Volgens M. stemmen laaggeletterden op andere partijen zoals de PVV. 
 
Hoe vind je dat de mensen naar je kijken 
P?? hij trekt zich daar niets van aan. 
 
Hoe vonden jullie deze bijeenkomst??  
Net een warm bad.  
Positief je kan rustig uitpraten en er wordt respectvol met elkaar omgegaan. 
De volgende keer is het thema :  
Wie ben ik en mijn gezelligheid?? 
Dit is op 24-6-2022 
 



Verslag ISP Wie ben ik en mijn dreiging? 29 april 2022 van 14-16u in zaal de Loods in de Pletterij 
we zijn met 8 personen bijeen gekomen om de bedreiging in beeld te brengen. 
Eerst leest Martien het verslag van Johan van de 1e bedreigingsbijeenkomst maart 2022 voor. 
Iedereen kan er mee instemmen. 
De grootste bedreiging komt van de Oekraine, De Russen schijnen bij bombardementen op 
kinderhuizen en treinen vaak de pers in de nabije omgeving via Hacken monddood te maken. 
Daartegenover staat een (ex?) Amerikaanse journalist Patrick Lancaster  die (nep)nieuws ten 
behoeve van de Russen schijnt  te leveren.  
Ligt de waarheid in het midden? De bewijslast is een probleem. 
We besluiten geen verdere discussie hierover te voeren. 
De Russen dreigen met het inzetten van de A-bom.  Met een A bom kan heel Frankrijk in een klap van 
de Aardbodem worden gevaagd. 
Dhr A stelt dat God niet toestaat dat de hele wereld opnieuw (zondvloed) vernietigd zal worden. 
Enkele leden nemen deel aan de RK Alpha-cursus  
Dhr B De Moslims zijn bezig met de Ramadan,  
Martien: Uit onderzoek blijkt dat zij tijdens de Ramadan geen medicijnen hoeven in te nemen,  ook 
zijn zij socialer dan normaal en vreedzamer hopen wij.  
Moslims sterven minder aan kanker (Ca),  wel meer aan suikerziekte. 
Dit brengt ons op de bedreiging van Suiker als verslavend middel.  
Een bekende had een bijnier ziekte door zoute drop, het bleek dat de suiker daarin doorslag gaf. 
Ons drinkwater is ook niet meer wat het is geweest (t.g.v. Stikstof) en bedreigt daarmee ook onze 
gezondheid. Onze voorouders dronken grondwater en aten groente met veel mineralen, zo werden 
ze gezond met goede afweer. 
Evertine is een anti kankermiddel dat ook goed werkt tegen Corona. Maar wordt voor dat laatste 
wordt het in Europa niet erkend. 
Het verkondigen  van het einde der tijden kan ook  stress geven en een bedreigend gegeven zijn. 
Martien vertelt over een dealer die in zijn portiek woonde. Hij begroette de man altijd vriendelijk 
zoals bij buren soms gebruik is. Toen hij verhuisde was, toen werd de genoemde dealer binnen 14 
dagen door een ontevreden klant , die hem al lange tijd bedreigde, vermoord. 
Soms kan bestraling en medicatie de vrouwelijke hormonen doen toenemen waardoor een man 
meer vrouwelijk wordt 
Geloof kan de mens redden! 
Martien werd nogal vaak gestoord waardoor hij niet zo goed het gesprek kon leiden, 
een deel van de mensen vond het wel leuk  of gezellig, 
Sommige anderen waren wat minder plezierig in hun meningen 
Volgende keer zet Martien zijn mobiel uit en mag iemand anders het verslag maken. 

Het Thema van de volgende keer (met dank aan de dame van de Wereldkeuken): 

Wie ben ik en hoe zien anderen mij? 

Verslag Martien Luijcks  6 mei 2022 
 

 

  

 

 



 Wie ben ik en mijn bedreiging 
 
Om 13.38 uur was ik aanwezig en werd hartelijk ontvangen door een dame van de administratie; ze had reeds de 
koffie en thee en de rest verzorgt  
Dhr Pv kwam en onder genot van koffie ontwikkelde er een gesprek over transgenders. Hij vertelt dat hij had 
vernomen dat er wel 100 verschillende zijn. 
Onderhand kwam dhr Pd binnen. 
Ik vroeg hem wat het thema was en dat vond hij vreemd dat ik het niet wist. 
We kwamen er uit Volgens ons was het bedreiging 
De vraag  van p/vr was meetteen aan ander piet hoe is het ontstaan dat er iedere keer een thema is. 
Dhr Pv legde hem dat dit van Ton afkwam. 
Ik memoreerde dat dit niet het thema is maar we vinden het goed om daar verder over te praten 
Dhr Pd vertelt dat hij niet weet  wat hij met die thema's aanmoet. 
Ik gaf aan dat het een ieder. zelf uitmaakt of hij over het desbetreffend thema wil praten. 
Hij vroeg of de verslagen besproken worden. of zijn de er alleen voor de subsidie, 
Zijn vraag was ook Waarom zijn we bij elkaar. 
Verleden keer was er iemand uit Hoofddorp en die vond hij wel interessant.En of wij de andere mensen die wel eens 
komen wel kennen. 
Naar aanleiding van het thema vertel ik om de spits aftebijten over wat mij was overkomen toen ik op de Gedempte 
Oudegracht met mijn fiets op het fietspad reed en er een brommer met twee meisjes er op mij tegemoet kwam. 
Het is een eenrichtingsverkeer fietspad. 
Ik had er hinder van en dwong ze door links te fietsen   om te stoppen en vertelde ze dit niet kunnen maken. 
Ze gingen langs mij heen, Ik reed door en bij de Botermarkt kwam er een handhaver naast mij fietsen en ging tegen 
mij tekeer dat ik niet handtastelijk moet zijn .Ik stond natuurlijk behoorlijk perplex en vroeg of hij die brommerrijders 
had gezien. Ja daar was zijn collega mee bezig. 
Naast mij fietsend ging hij nog steeds opvoedend te keer en ik vroeg waarom hij nou aan het uitdagen was en moest 
opdonderen. 
Ik fietste door en voelde verder op net of ik terug gezogen werd, sloeg rechtsaf en werd ingehaald door de 
handhaver en zijn collega. 
Bij het stoplicht stond ik achter hun stil en vertelde dat ik het had gevoeld dat zij achter mij reden,het antwoord was, 
“dan heb je een goed geweten” 
Dit voorval gaf mij een onprettig gevoel  
Het geeft voor mij aan dat iemand misbruik kan maken van zijn functie. 
Na mijn verhaal vroeg dhr Pd aan dhr Pv of hij ook wel zoo iets heeft meegemaakt.  
Er kwam geen antwoord  toen vroeg hij aan  dhr. Pv wat hij had gestemd. Deze antwoordde dat hij niet had gestemd 
daar hij geen vertrouwen heeft in de politiek. Het stelsel is volgens hem rot. 
DhPv  vroeg ook aan mij of en op wie ik had gestemd, 
Nadat ik het hem had verteld vroeg ik hem of hij had gestemd en op wie. 
Hij gaf daar geen antwoord op en ik verteld toen dat ik wel een vermoeden had want hij stond op een lijst als 
kandidaat 
Onderhand kwam Dhr H binnen en was het reeds 15.44 uur 
Dhr H wist wel het thema en gaf aan dat zijn angsten zijn de oorlog die bezig is . 
Het gesprek ging verder over mensen in huis nemen en de financiële gevolgen voor mensen die dat willen doen en 
een uitkering hebben. 
Onderhand ging   dhr Pvd in het gebouw wandel. 
Volgens Dhr H hebben de Oekraïners allang verloren en dat onze overheid invloed heeft op deze oorlog. 
Dhr Pd kwam terug en gaf  aan dat het 16 uur was en ging weg 
We hebben de boel opgeruimd en gingen toen weg 
Er waren weinig mensen anders was er meer variatie in het gesprekstof geweest. 
Dhr Pd en Dhr.H vonden de koekjes heerlijk  
 
verslag Johan,  
  
 
 



Verslag wie ben ik en mijn financiën? 25 februari 2022 in de Loods van de Pletterij  

We zijn met 6 personen bijeen gekomen om ons te buigen over het ik en onze financiën. Vroeger was 
er het feodaal stelsel waarin de boeren een stuk grond mochten bewerken voor de graaf, zij waren of 
slaaf of horige. (vergelijk de onaanraakbare mensen in India) Door graaf Floris de 5e kregen de 
boeren grond in bezit en mochten ze de opbrengst  van het land op de markt brengen. Floris werd 
gevangen genomen door de edelen die hij veel macht had ontnomen, maar de boeren namen het 
voor hem op. Helaas liep het toch mis met hem  
 
Studeren en handarbeid horen bij elkaar, de ambachtsschool huishoudschool en LTS waren 
vakopleidingen, de VMBO biedt algemene kennis, maar een vak leren (muv m.n. het kappersvak) is er 
niet bij. leren hoe je een schroevendraaier moet vasthouden is vaak niet bekend. Loodgieters en 
sleutelmakers Automonteurs (met Electronica ), zijn vaklui. Het leerlingstelsel is er nog steeds Dan 
heb je bijvoorbeeld 2 dagen school; de in-praktijk opleiding komt bij diverse beroepen voor; m.n. 
schilders en hoveniers. Dhr N werkt momenteel vrijwillig in de tuin bij de Blinkert ze hebben er 6 
kippen en 1 haan, hij maakt het kippenhok schoon, anders gaat het stinken. Jongeren komen vaak in 
tijdelijke dienst, soms worden zij uitgebuit. 
 
De prijzen gaan omhoog. Handarbeid is belangrijk.  
Dhr J: Hoe krijgen burgers meer inbreng? Terrassen komen midden op de pleinen; dis is wegens de 
Corona uitgebreid, Nu mag het blijven Een oude verordening stelt grenzen. In winkelstraten mag je 
alleen fietsen als de winkels gesloten zijn. dhr P fietsen moeten niet te breed worden, Driewielfietsen 
zijn breder, een scootmobiel ook. Het passeren wordt dan soms het probleem. Af en toe gaat iemand 
uit balans bij het passeren. Bellen zijn soms niet aanwezig, Electrische fietsen rijden harder.  

Dhr P er komt een demonstratie tegen de AOW-korting. De reststemmen van de PvdA gingen naar de 
PVV. Veel mensen met alleen minimum loon of WAO hebben moeite met rondkomen.  
Dhr J: sommige mensen die twee huizen hebben snappen niet dat de mensen de energierekening 
niet kunnen betalen . Als ze expres doen dan is dat schande, maar als ze het niet weten of voelen, 
dan niet! Mensen in de zorg werken meer vanuit hun hart of meer vanuit hun behoefte aan geld! 
Nieuwe partijen komen vaak met veel zetels in de kamer, het is niet eenvoudig dat aantal zetels later 
nogmaals te realiseren.  
 
Dhr N: Schäfer zei: Altijd praters; niet lullen maar huizen bouwen.  
Dhr P: we wonen te ruim, in de villa’s aan de Dreef woont soms maar 1 persoon. In WO II vorderden 
de Nazi’s de huizen voor hun eigen huisvesting, Bij Samenwonen krijg je te maken met de 
kostendelersnorm, dat toch gauw 300 a 400 euro per maand kost. Zorgt dit kunststukje van de 
belastingdienst misschien voor veel dakloosheid? Met Rutte al 20 jaar aan het roer is de woningnood 
nog niet opgelost, Dhr P: een oplossing zou zijn alle ouderen naar ouderen woningen. Een probleem 
daarbij is dat de huur van die ouderenwoning wel eens hoger dan de oude huur kan zijn, dat 
stimuleert echt, zeker als de huurtoeslag omlaag gaat. Kort na de oorlog was er kort een woning 
overschot, je kreeg behang cadeau als je de woning wilde huren. Door de aanwas vanuit Indonesië en 
Suriname steeg de vraag naar woningen, dus gingen de prijzen omhoog.  
Dhr J; Nadien moest je vaak, 10 jaar wachten vooraleer je recht had op een huurwoning. In het hele 
land staan veel woningen leeg. Bovendien werden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de 
woning en het wonen. Woningnood is een zakelijk belang!  
In Haarlem wonen wegens scholen, later zwermden de kinderen uit over het land (vaak toch de grote 
steden.  
Dhr P: in Haarlem geboren, dus in Haarlem willen blijven. 



Dhr J: mensen die de oorlog hebben meegemaakt kunnen soms met minder rondkomen, zij hebben 
leren de buikriem aan te trekken.  Vroeger als jong gezin boven winkels gewoond, nu is dat in de 
mode voor alleenstaanden.  
 

Martien vraagt naar de financiën van de gespreksgenoten. Dhr N vertelt dat er soms een korting op 
AOW toegepast maar meestal vult de IAO de AOW aan, David vertelt dat met AOW en een klein 
pensioen hij toch een aardig bedragje beschikt. Martien hoopt over enkele maanden uit de 
minnelijke schuldregeling te kunnen stappen. Dhr P heeft ook een AOW en klein pensioentje en 
beheert graag zijn eigen geld. De schulden zijn een. maatschappelijk probleem stelt hij. Dhr N vult 
aan dat we in een schuldenmaatschappij leven, we leven van de rente van de schulden Dhr P stelt 
dat dat we een schulden crisis krijgen Martien vraagt David of dat financieel te onderbouwen is. 
David stelt dat schulden leiden inflatie, dat leidt tot geldontwaarding, en als iedereen tenslotte niks 
meer heeft dan blijft alleen ruilhandel over Turkije heeft grote inflatie Erdogan kiest voor de ISLAM 
die rente verbiedt. Dhr P: Ook pensioenen kunnen door inflatie hun waarde verliezen. Tenslotte 
komen we bij de vraag “wie bezit het Goud van de Nederlandse bank?” 

Wij hebben hiermee de autonomie van de boerenstand in beeld gebracht zonder dat is er geen eigen 
verkoop. Ook een pleidooi voor handenarbeid geboden en terugkeer bepleit van de LTS en 
Huishoudschool. Dit levert soms veel op. De Burgerlijke inbreng inzake de fietsen op de pleinen door 
de uitbreiding van de terrasjes wordt een gevaarlijk terrein voor de arme fietser. De AOW koppeling 
aan de WW? Het wonen en de kostendelersnorm en de plaats en kosten waar men graag woont, 
eigen haard is goud waard?? Tenslotte de eigen financiën en de inflatie die ons voorland lijkt te zijn. 
Zo is de caleidoscoop van deze bijeenkomst weer helder geworden  

Het thema voor de volgende keer op vrijdag 25 maart is Wie ben ik en mijn bedreiging?  

Verslag Martien Luijcks 8-3-2022 

 



Wie ben ik en mijn 2022 toekomst? 28 januari 2022 in de Ruimte De Loods in de Pletterij Haarlem 
We zijn met 9 mensen bijeengekomen  voor deze middag. Een half uur voor het einde kwam nog een 
deelnemer, en een deelnemer kwam te laat, maar was zeer coöperatief.  Dus 10 mensen in het 
gesprek. 
Wij gaan uit van de individuele bijdragen. 
Mw M heeft voor koekjes gezorgd,  waarvoor dank. 
Martien is ziek geweest maar is nu weer aan de beterende hand. Hij is op dit moment met David het 
kantoor v   begint het thema: Hij wil dit jaar graag een direct gekozen cabinet, (dus niet via de 
parlementaire weg). 
Dhr N hoopt dat het ISP blijft bestaan en dat wij allen een goed jaar voor ons allen.. 
Martien is het min of meer eens met het coronastandpunt van het Forum voor Democratie, maar 
walgt echt van de anti Joodse en anti Islam uitlatingen daarbinnen. 
Dhr Pd wijst op de aankomende gemeente-raads verkiezingen (over anderhalve maand) waar ons 
gesprek een beetje op kunnen richten. 
Pv  zegt: Ik zal niet gaan stemmen, 
Dhr J zegt: Niet stemmen is ook stemmen! 
Dhr Pd: de restzetels worden aan de grootste (winst van de) partij toebedeeld. 
Dhr P neemt ook zijn stemkaart mee. 
Mw M vindt het idee van Niet stemmen niet eens zo gek, want elke partij heeft wel wat goeds.                                               
Dhr Pd vertelt dat er op dit moment 15 partijen meedoen aan de Haarlemse Verkiezingen. 
hij vervolgt dat op dit moment de belangrijkste punten  in Haarlem het Anton Pieck hofje (het plan 
om ook dak en thuislozen daar te huisvesten) en Domus Plus  (het plan voor beschermd wonen voor 
daklozen, verslaafden en anderen onderdak te bieden) zijn. De omwonenden hebben problemen met 
de mogelijk te verwachte onveiligheid. 
Op de vraag van dhr Pd wat Martien zou gaan stemmen; antwoordt hij dat hij bij veel partijen wel 
wat goeds ziet, dus hij bekijkt het nog even. 
Dhr j  denkt dat de corona nu wel voorbijgaat. Hij denkt dat samenwerking van meer partijen wel 
goed is, maar het kan ook misgaan. Het moet gaan om daadkracht en niet alleen maar om het 
praten. Maar hij moet de verkiezingsprogramma’s  nog gaan bestuderen. 
Dhr J zegt: Niet-stemmen is niet ‘mijn pakkie an’;  gebruik toch je democratische recht om te gaan 
stemmen! 
Dhr N: er kunnen in Haarlem nog nieuwe partijen komen die deel kunnen nemen aan de Haarlemse 
verkiezingen.  
Dhr Pv:: Zouden 8 partijen niet overzichtelijker zijn?  
Dhr D: Een half jaar geleden was het slechter, nu is het toch beter want de gemeenteraad heeft aan 
respect voor elkaar gewonnen. 
Mw I Is geboren in Suriname en komt uit Hoofddorp. Zij heeft op de sociale Academie opleiding 
gehad. Zij geeft al jaren taallessen aan de nieuwe Nederlanders die de Nederlands taal nog niet zo 
goed beheersen.  
Zij vindt de verruwing in het taalgebruik in de landelijke en ook de lokale politiek in Nederland 
beschamend, alsof politici niet weten hoe zij zich moeten gedragen! In de tijd van Asscher was er nog 
respect. Maar met de komst van Wilders e.a. kwam daar verandering in. 
Zij waardeert overigens het mooie gebeuren in de Haarlemse Wijken. Er zijn bijvoorbeeld in 
Meerwijk taalcoaches voor oudere laaggeletterden uit de wijk. In de Covid periode kon men mensen 
niet of moeilijk thuis helpen, nu kan dat geleidelijk aan wel weer. Voor de mensen is het een naar de 
taalles komen een groot genoegen. 
Zij is groot voorstander van de vrije keus voor iedereen.  
Zij werkt graag vanuit haar hart,  iets dat ze vaak ziet bij vrijwilligers.. De beloning, al was het alleen 
maar een realistische onkostenvergoeding is voor de meeste vrijwilligers  vaak nog steeds niet 
gerealiseerd. 



Om maar te zwijgen van het recht op enige financiële tegemoetkoming als vrijwilliger. 
Martien: In oorsprong ontstond vrijwilligerswerk vanuit de adel die rijk genoeg was om vrijwillig wat 
te doen. 
Pd: Overigens waren ook de Christelijke Kerken hier vroeg mee; net zoals de Socialisten; die deden 
dit al vanuit hun wieg. 
Mw. I: Gelukkig is er in Meerwijk wel werk gemaakt om vrijwilligers toch enige vergoeding te geven. 
de Deelnemers die donderdags de taalles volgen betalen 6 euro per keer. 
Er is in Schalkwijk ook een begroetingsproject gestart om eenzame ouderen op straat  of achter het 
raam meer (her)kenning te bieden. Je hoeft geen praatje te maken, een vriendelijke groet doet 
wonderen. 
Dhr P: vindt dat hij zelf wel zijn contacten kan onderhouden. 
Mw M: heeft voldoening aan groeten. 
Mw I: heeft ook met zieke kinderen gewerkt en bij de medicatie maakte zij altijd een klein grapje om 
het slikken te vergemakkelijken (medicijn met humor). Zij is dankbaar voor iedere dag. 
Dhr J:  vrijwilligerswerk stuit hem tegen de borst. Soms worden vrijwilligers  gebruikt voor 
‘aankleding’ binnen de programmaplannen van de betrokken welzijnsorganisaties  voor de subsidie 
van de gemeente. Als voorbeeld  vertelt hij, dat samen met anderen een zanggroepje had in een 
ruimte van Dock. Dock zei hem dat ze ons zanggroepje  best wilde opnemen in hun prestatieplan.  
Dhr J. dacht: dan zouden zij daarvoor van de gemeente wel extra geld krijgen! Het zanggroepje zou 
overigens niks in retour vangen; geen ruimte of drank werd erdoor vergoed. Dit is dus misbruik van 
vrijwilligerswerk stelt dhr J. 
Mw I: wijst op de exorbitante winsten die de producenten van de mondkapjes in de COVID-tijd 
hebben verdiend. 
Dhr J: de medische leveranciers hebben waarschijnlijk ook flink meeverdiend. 
Mw I:  als de kwaliteit van het leven achteruit begint te gaan, zijn hand- en span-diensten zeker nodig 
Dhr J: worden vrijwilligers door gemeente wel gewaardeerd? 
Mw I: in het begin moest ik taallesen voor niks geven bij Dock. 
Dhr Pd: de gemeente wil het zo! 
Dhr J: vergelijk dat met het rare idee om mantelzorg uit de PGB te halen! 
Mw M waardeert de Adelijke bron van het Vrijwilligerswerk 
Dhr J  heeft gewerkt bij de familie Brenninkmeijer een zeer gelovig RK milieu, van waaruit ook veel 
vrijwilligerswerk gedaan werd. Zij kregen daarvoor donaties van het V&D ook RK.  
Dhr N: Ook de Vincentius vereniging ontvangt donaties MSD. 
Dhr Pd: Is dat kenmerkend voor de charitatieve sfeer? 
Mw M: het opbouwwerk moet vrijwilligers werven, omdat zo het welzijnswerk de gemeente minder 
kost. 
Dhr J:  wijst op de ervaringsdeskundigen die meer worden geprofessionaliseerd. 
Mw I:  ze nemen levenservaring mee in hun werk! 
Dhr P: er is een hele opleiding gerealiseerd voor deze groep. 
Mw E: komt binnen en vertelt dat ze net van een wandelgroepje komt, dat ze zelf heeft opgericht bij 
de Ringvaart. 
Dhr N: vertelt dat hij voor zijn pensioen bij Roads werkt voor 5 dagen per week hij kon met 6 euro 
per dag niet het volle pond, vanwege de belastingen die anders een deel daarvan zouden willen. 
Dhr J:  bij de welzijnsorganisaties neemt men opbouwwerkers aan; hoe beter die zijn, des meer de 
directeur in schaal wordt verhoogd. Zo kan hij bij een  problematische situatie die op het bordje van 
de dure opbouwwerker neerleggen, zodat die verantwoordelijk is. Bij te laag opgeleide 
opbouwwerkers kon hij dat  niet zo makkelijk doen. 
 
De horeca mag eindelijk tot 20 uur open. Op hoop van zegen komt er verbetering in de Corona-
maatregelen. Misschien krijgen we dan onze vrijheid terug. Voorbeelden zijn Zweden en recent ook 
Denemarken. (Ondernemers testen daar zelf iedereen die binnenkomt). 
Mw E: Wij moeten geen Robot worden, ik houdt graag mijn eigen regie. 



 
Tenslotte brengt dhr. P de Werkgroep AWBZ-Claim naar voren, wij wensen dat de bij de intrede van 
de WMO de teveel-betaalde AWBZ -premies terug gaat naar de burgers. 
Dhr J: het is redelijk dat alleen aan de Werkgroep betalende leden dan uitgekeerd zouden kunnen 
worden. 
 
Volgende maand op vrijdag 25 februari a.s. besluiten we als thema: Wie ben ik en mijn financiën? 
De bijeenkomst wordt weer gehouden in ruimte de ruimte de  
 
Verslag: Martien 4-2-2022 
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Verslag Wie ben ik en mijn toekomst en overlevingskunst? ISP  22 oktober 2021   
We zijn met 8 mannen bijeen voor deze nieuwe gespreksmiddag. 
In de voorbespreking bakenen wij de toekomst af: 
Drank blokkeert  een koor biedt perspectief.  Staphorst besmet, Urk Immuun? 
De QR code wordt nog niet streng gecontroleerd. Wel zijn er gratis “testen voor toegang”  die gretig 
aftrek vinden, waarmee je 24 uur naar bioscoop of restaurant etc kan gaan. 
De heer P vat de mening van de tegenstanders van  vaccins samen: ik vertrouw op mijn 
afweersysteem. 
Dhr J wel of niet vaccineren moet een vrije keuze blijven. 
Ton stelt dat als je toch wilt deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, je dan wel een test moet 
toestaan.  
Dhr J vraagt zich af of dat wel principieel is. Als je geen vaccin wil, moet je ook afzien van 
maatschappelijke activiteiten die dat vereisen. 
Martien zegt het is een verschil net als tussen de rekkelijken en de preciezen in de oude 
godsdiensttwisten 
Ook de heer P vindt dat je belangrijke activiteiten niet moet overslaan. 
Ton is blij dat we in een redelijk land leven waarin keuzevrijheid van vaccins is gewaarborgd. 
Hij stelt dat het pasje een uiting van contact kan zijn. 
Het Pasje-gebeuren is een uiting van controle- behoefte van de overheid. 
Dhr J: Met Cashe geld wordt al minder betaald.  
Toch wil Ton niet alles automatisch laten afschrijven. 
Dhr J: de drugshandel werkt veel met cashe betalingen (witwassen), niet of minder controleerbaar. 
De belasting verdient veel aan drugs. 
Ton: Soft Drugs  legaliseren? 
Dhr P niet legaliseren want de overheid zit er zelf in?  ( in Napels nam de mafia de vuilophaal over) 
Dhr J: de economie draait op crimineel geld, Op scholen ? in kantoren in Zuid ? 
Ton Als de drugs legaal worden kunnen de ambtenaren minder controleren. 
Dhr J de kinderen die verslaafd worden gemaakt  zijn het slachtoffer. 
Ton opgroeien wordt zo meer of minder prettig  (voor de omgeving) 
Dhr J: de ouders kunnen de taak niet meer aan. 
Ton de overheid heeft belang bij narigheid. 
Martien in Limburg bleven ontslagen mijnwerkers thuis, moeder de vrouw joeg ze de deur uit, 
kwamen in de kroeg elkaar tegen en kregen een verslaving cadeau.  Zo kwam er naast Bureau 
Statistiek en DAF ook verslavingszorg in het Zuiden van Limburg. 
Dhr J er zijn ook veel mijnwerkers in Duisland gaan werken.  
Ton:  zorgen over het thuis gokken is een groot probleem  De jeugd draait door.  
Het maatschappelijk systeem is gebaseerd op overleven. Daar willen wij van af. 
Wij willen een meer sociaal systeem. 
Bijvoorbeeld communes of in Israel de Kiboets 
Dhr J  de kinderen uit de kiboets  gingen na school daarheen, zij redden het niet zo goed. Met liefde 
opvoeden is belangrijker 
Martien het gezin is de hoeksteen van de samenleving zegt het CDA evt  icm met Basisinkomen ? 
Ton: Niet samenlevingsvorm opleggen van bovenaf. 
Ton de Bilderbergconferentie waant zich beter mens dan anderen. 
Data bestanden koppelen is internationaal erg in zwang, dit biedt de rijken en overheden 
mogelijkheid tot controle 
De Corona vaccins helpen te zoeken naar filosofie wat er eigenlijk speelt.  
Het gaat om het leren omgaan met de maatschappij, 
Naast diverse individuele  eenzijdige artsen en soms een ietwat kreterige partij biedt de antroposofie 
hierop een genuanceerde visie, die ons houvast kan bieden en waarin we ons kunnen herkennen. 
Met complotten houden wij ons hier niet bezig, wel met feiten en met Vrijheid Blijheid 



Martien  Een onderzoeksbureau hield zich bezig met de aanpak van het Kabinet en concludeerde dat 
het zich te scherp opstelde naar de zogenaamde “anti-vaccers”. Daarna werd het kabinet telkens nog 
een trapje scherper: via bohemien en egocentrisch, naar ronduit asociaal!  Wanneer komt de sociale 
samenleving? 
Dhr J.  Ziekenhuizen praten over opnamen van Corona patienten, maar zijn dit alleen ouderen of zijn 
er ook onder jongeren veel meer opnames?   Duidelijkheid wordt hierover niet geboden. 
Ton het ISP respecteert de keuzevrijheid 
Dhr J. overleven door met de ellebogen te werken, verwerf je misschien een aardig vermogen en  
verhuist dan naar een belastingparadijs 
Ton dit is niet mijn weg,  Ik zoek naar de filosofie van gelukkig zijn! 
Martien vertelt over een restaurant waar hij door een dame uitgenodigd werd om plaats te nemen.  
De dame was even weg, komt een bediende en vraagt of ik een QR code heb, ik vertelde eerlijk van 
niet en zei dat ik genodigd was door de dame die net weer aankwam. Hij overlegde met zijn bazin en 
liet me toen met rust. 
Ton had een humoristische QR- vervalsing gemaakt, die ook op humor kon rekenen bij de controleurs 
te Hoorn. 
Dhr J had een bezoek aan Wijk aan Zee bij Tata steel, hij moest zijn QR code laten zien, vervolgens 
vroeg de controleur ook naar zijn Identiteitsbewijs,   Zo hoort dat ook eigenlijk! 
Sommige mensen zijn handig om anderen geld uit de zak te pakken.  Niets is waterdicht, komt alles 
toch aan het licht? 
Dhr A is er wel een Pandemie?  Onderliggende factoren maken mensen kwetsbaar voor het virus. 
Dhr H Als je weerstand cq afweersysteem goed werkt hoef je niet bang te zijn. In de begintijd van de 
virus werden alle zieken en doden geteld als corona. Zo gingen veel  mensen dood  door Corona 
zonder iets met corona te maken te hebben. 
Dhr J de hielprik krijgen babys uit voorzorg. 
Dhr P  ze kunnen de coronavirus niet eens bewijzen 
Martien: ook de mazelen zijn niet te bewijzen en ook het aspirientje is niet bekend! 
Ton net als bij de mazelen en de hielprik kunnen ouders kiezen om  hun kinderen wel of niet te laten 
inenten, wederzijds respect voor degenen de voor of tegenzijn. 
In het verleden waren vaccins een verdunning van de bacterie die effectief was tegen de bacterie. 
Bij de MNRA wordt een middel ingebracht dat eiwitten produceert net als het virus. 
Dhr H wijst ons op het SWAP-gebeuren waarbij risico’s worden verdeeld  in financiele zaken  of bijv. 
ruilfietsen en zo  In bezwaar gaan is er niet bij! 
Dhr A: informeert over de komende Cyber-pandomie 
Dhr H vertelt over het belang van Zink en magnesium  
 
De volgende keer is het gewoon weer de laatste vrijdag van de maand: 26 november a.s. 
Het thema is Wie ben ik en mijn toekomst en mijn overlevingskunst en mijn veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag wie ben ik en mijn toekomst  24 september 2021 in de Pletterij Lange Herenvest 122 Haarlem 
 
We zijn met 8 mannen aanwezig,  met zevenen  gingen we na een politiek gespreksrondje  over het 
ISP en Haarlem en Zandvoort,  over tot het thema. 
In de coronatijden is ook van de aanwezigen hier niet iedereen geïnjecteerd.  De QR code staat al op 
de uitnodiging afgedrukt. Ton praatte in een groep waarvan de vrouwen daar zeiden dat hun man 
niet naar hen luisterde. 
In het loskomen en blijven van de GGZ moet je sterk in je schoenen staan en de goede mensen om je 
heen hebben. De Jansen prik beschermt voor 60 % 
Als je ergens binnen wilt kun je een testbewijs nodig hebben. Sommige huisartsen denken 
genuanceerd over Corona. Soms kun je bij je huisarts getest worden. Er zijn (goedkope) zelftesten 
verkrijgbaar en de overheid biedt zelfs 2 stuks gratis aan. 
 
Het ISP-kantoor bestaat op dit moment uit drie mannen, Dhr D merkt op:  de drie Musketiers!  
Dhr A meldt dat de rechtszaak over de AWBZ gelden die de Belastingdienst moet terugbetalen, maar 
ze hebben te weinig personeel. 
De heer P is Soeverein  en doet niet mee met de coronamaatregelen,  Hij stelt het als volgt: de 
maatschappij heeft mij buiten gesloten, nu is het mijn beurt de maatschappij buiten te sluiten. Dus 
hij accepteert de QR-code brief niet. 
Martien vraagt ideeen wat het ISP extra kan doen voor eenzaamheid t.g.v. Corona? Hij lag er een 
nacht van wakker, mensen uitnodigen voor de Wie ben ik, kunnen ze hun verhaal kwijt, verder dacht 
hij aan de haarlemse koren, bezoek alle bejaardenhuizen en zorgcentra en zing voor de mensen daar. 
Maar maatjes worden?? 
dhr J  je bent toch al maatje van diverse mensen? Hoe ontdek je de eenzamen? 
Ton:  mensen vragen mij: Wie ben je eigenlijk?   Ik probeer kennis te maken met andere mensen. Dit 
samen met zijn vriendin K uit Hoorn. Zij werd voor het blok gezet te dopen om haar vriendschap met 
Ton te verbreken,  maar ze maakt nu geen ruzie en ze wordt nu toch geaccepteerd en kan  
deelnemen aan de zoom bijeenkomsten rond het Oude Testament . 
Dhr J wil soms hulp vragen, maar denkt dan aan de kracht van het zelf-doen, en dan doet hij het toch 
zelf. 
 
Ton gaat met klanten mee in hun geloof, dus gaat mee naar de kerk, de moskee en naar de 
Synagoge. 
Hij laat ieder hoe die is. De concurrentie dwingt soms anders. 
Hij waardeert de paus die in een goedkoop hotelletje slaapt en die kritisch is naar de Curie. 
Ton heeft 29 oktober zijn ‘trouwdag’  met K  daarom wordt de volgende wie ben ik bijeenkomst op 
22 oktober gehouden. Dus een week eerder, 
Mededelingen: 
Dhr A. bij wethouder Meijs  n.a.v. het mailtje van Jacques Amant subsidie voor het ISP? 
Ton mensen raken meer en meer in de problemen er zijn al meer dan 40 duizend mensen dakloos. 
Kunnen de beroeps het allemaal wel aan? Zij zouden wellicht vrijwilligers willen hebben die zij 
kunnen sturen. 
Het ISP zit daar niet op te wachten. 
Ton kwam tegen de Professionele ErvaringsDeskundigen. Dhr H heeft met een daarvan niet zo een 
beste ervaring gehad, hij meldt dat er daarbinnen wat strijd te zijn over wie de meeste ervaring 
heeft; bijv. “ ik heb wel een psychose gehad”.  
Martien ontmoette er twee die hem wel aardig en klantvriendelijk voorkwamen. 
Ton zij willen door de professionele zorgmedewerkers als gelijkwaardig worden gezien.  Dat schijnt 
moeilijk te liggen. 

  Volgende keer is vrijdag 22 oktober Van 14-16 uur :  wie ben ik en mijn  toekomst (2)? 
 
Verslag Martien Luijcks 



Concept Verslag van Wie ben ik  en mijn nieuws en mijn nepnieuws en mijn naaste  
van vrijdag 27 augustus 2021. 
  
Aanwezig: J, M, T, K, J, P, V, A en D. 
                   H schuift later aan. 
  
  
De werkgroep AWBZ-claim gaat door en men moet zich aanmelden voor teruggave van 
belastinggeld. 
Het gaat totaal om een bedrag van 110 miljard euro, men wil van iedereen die zich aanmeldt 
een inkomensverklaring en die kan men aanvragen bij de belastingtelefoon. 
A mailt informatie van de werkgroep-claim door aan het ISP. 
  
T heet iedereen welkom als wij wat later gaan beginnen met de bijeenkomst. 
  
In het door K gemaakte verslag van vrijdag 27 juni jl. staan vol uitgeschreven namen en dat is 
niet de bedoeling. 
Alleen voorletters zijn voldoende en bij dubbele namen graag de eerste letter van de 
achternaam erbij. 
Het ISP heeft 3000 euro subsidie gekregen en op de vraag of dat voldoende is, is het 
antwoord nee en T vult dit aan. 
T krijgt maandelijks 48 euro van het ISP voor een treinabonnement. 
T deelt mee dat het Sociaal Domein in Zandvoort start met overleg met de sociale wijkteams 
over het begeleiden van personen en de daar bijkomende kosten. 
De lontjes bij de (meeste) mensen worden steeds korter, ook vanwege het vele (nep)-
nieuws. 
De overgebleven vaccins worden toegekend aan de ontwikkelingslanden en die worden daar 
wel goed ontvangen, er is daar te weinig geld en het weinige geld wordt besteed in eigen 
land om zo de economie te handhaven. 
P. v. V. heeft zich laten uitschrijven bij de katholieke kerk. 
Een naaste van iemand is in deze tijd extra belangrijk om zo toch hun verhaal kwijt te 
kunnen. 
P. v. V. knokt hard tegen de heersende menigte. 
T zegt dat het momenteel ikke, ikke en de rest kan stikken is. 
De mensen verzamelen zich om (toch) te overleven, K wil haar verworven zelfstandigheid 
niet meer opgeven en daar doet zij alles voor, met medewerking van haar partner T. 
V heeft in 10 dagen tijd 4 mensen van dezelfde kerk verloren en voelt zich geestelijk 
behoorlijk leeg, wat heel begrijpelijk is en het is heel goed dat hij toch bij de bijeenkomst is; 
dat wordt zeer gewaardeerd. 
De mensen in de kerk stonden altijd voor elkaar staan en men vond daar ook onderlinge 
steun. 
Het waren gelijkwaardige personen en 1 keer per maand kwam een grote groep bij elkaar, V 
ervaart nu een blokkade. (N.B. M is ook niet geinjecteerd) 
T geeft aan dat hij niet is geïnjecteerd, maar hij geeft wel zijn grenzen aan waar hij wel/niet 
naar toe gaat. 
De overheid gaat paniek zaaien tussen 2 groepen mensen, namelijk de groep die 
geïnjecteerd is en de groep die dat niet is! 



De overheid geeft iedere Nederlander 2 gratis zelftesten, wat men kan aanvragen via 
internet. 
Sommige mensen zeggen dat het Corona-virus een medisch experiment is en het is 
bangmakerij voor de samenleving. 
H zegt dat men in de toekomst niet ouder dan 50 wordt! 
  
Vriendelijke groet, 
Karin. 
  
De volgende bijeenkomst is 24 september 2021 en in oktober is de bijeenkomst een week 
eerder en wel op 22 oktober 2021, dat is vanwege het "huwelijk" van T en K op vrijdag 29 
oktober 2021. 
 
verslag Karin Loos 



Wie ben ik en mijn overleven. D.d. 23 juli 2021 (wegens vakantiekriebels een week eerder dan 
normaal) 
We zijn met 10 personen aanwezig  (waarvan 3 vrouwen) Dhr J was vandaag verhinderd. 
Ton heet iedereen welkom,   
dhr Pd stelt voor eerst het verslag van de vorige keer (Met dank aan Karin) door te nemen. Dat doen 
we:  
1. n.a.v. De christelijke internaten in Canada waarbij de Protestanten hun schande hebben bekend en 
betaald, en de RK (nog) niet wegens krapte, De Internaten waren ingeschakeld binnen het 
staatsbeleid van aanpassing van de oorspronkelijke bewoners aan de Westerse leefwijze. Daarbij zijn 
veel kinderen omgekomen, zoals blijkt uit vele verzamel-graven bij de diverse internaten. 
De opvoeding binnen de internaten was zeker niet altijd zachtzinnig; er werden zelfs Spartaanse 
methoden toegepast waarmee de aanpassing van de kinderen ter hand genomen. 
De kinderen waren tevens bruut uit de reservaten weggenomen.  
Toch speelt ook mee dat binnen de internaten de westerse ziekten zoals pokken, tyfus, griep, 
difterie, en mazelen  aan de indiaanse-kinderen werden overgedragen waar w.s. veel kinderen aan 
overleden.  Ter vergelijking: De komst van de kolonisten naar Amerika heeft  
ca 95 % van de oorspronkelijke bewoners het leven gekost (Europese kolonisatie van Amerika – 
Wikipedia). 
2. Waar staat de afkorting MDR  voor?? 
Overige opmerkingen  
1. Bij overstromingen zoeken dieven hun buit bij evacuaties 
2.. Als je niet gevaccineerd bent mag je niet meer reizen? 
3. Oplichters bedriegen ouderen 
4. 2 de hands vaccins zijn goed voor Afrika 
5 de naam is voor sommigen geheim, dus we moeten verder gaan met afkortingen van de namen  
6 het kapitaal dat de staat bij je geboorte opzijlegt. Dht P stelt dat het een ideetje was van een 
Amerikaanse president 
7  de Wet Openbaarheid Bestuur is er voor burgers die zicht willen op de besluitvorming. Inzake 
Corona wil men openheid, Hugo de Jong schiet in de verdediging, 50 advocaten heeft hij in dienst 
genomen 
Tot zover naar aanleiding van het verslag. 
Dhr Pd heeft moeite met het ietwat ontberen van perspectief  bij het begrip Overleven,  Hij was 
laatst bij een ex collega in Hoorn die vanuit de filosofie het begrip Simpel Leven bracht: Hij geeft hier 
(gratis?) cursussen over.  Dit vindt Piet een meer constructief begrip. 
reacties:  zal wel in een bungalow wonen en een slee van een wagen voor de deur hebben?? 
Vroeger was er de Vrekkenkrant, die leefden ook simpel 
Ton: Ik leef ook simpel;   en hoe overleef je? Je wil als persoon erkend worden! 
Dhr Pd  Daklozen krijgen minimumloon en mogen ermee doen wat ze willen. Lang niet allemaal 
geven het aan drugs e.d. uit.  2/3 van hen  kiest voor bestaanszekerheid! 
hij  wijst ook op de maatschappelijke ongelijkheid  Hij pleit vanuit het FNV voor Basisinkomen vanaf 
18 jaar! Het voordeel is dat men zich gelukkiger voelt Het nadeel is dat mensen die bij willen 
verdienen, dan veel belasting moeten betalen. 
Mw M: Ongelijkheid kan door de overheid opgelost worden door de rijken meer te belasten en dat 
geld goed te besteden of te bewaren. 
Ton: AOW is voor mij basisinkomen. 
Dhr Pd Als de problemen zijn opgelost is er minder werk voor de ambtenaren  
Dhr A  er komen dan nieuwe wetten en die moeten ook gehandhaafd worden 
Ton: er zijn 14.000 daklozen, en dan heb ik het nog niet over de vluchtelingen. In Europa is er vast 
inkomen.  
Mw M: dan wordt de Vrijwilligers-Centrale veel belangrijker  Vrijwilligers moeten m.n.  sociaal werk 
doen. 
Dhr Pv  de kloof tussen arm en rijk wordt weer groter. 



Mw M:  rijken doen aan ruimtevaart. 
Ton als rijken aan goede doelen doen, zijn  ze niet zo gauw slachtoffer van liquidaties 
Ton wil met Piet overleg met de man uit Hoorn. 
Ze herinneren zich de aanwezigheid van de burgemeester bij het Buurt Overleg Kersenboogerd in 
2016? 
Mw M  de 144000 die met Jezus de wereldregering gaan vormen 
Ton de mensen die het niet gered hebben, 
Dhr Pd:  het gaat hier om de politiek,  de SP pakt de daklozenproblematiek goed aan. 
Oplosssingsgericht 
Ton die de concurrent in gemeente Den Haag graag  om zeep helpen Laten we zien wie de 
verkiezingen winnen. 
Een vriendin van Ton moest onder bewind.   De bewindvoerder kneep haar financieel te veel af. Ton 
sprak met hem als haar mantelzorger en zei, je hoeft niet te sparen voor erfgenamen. Laat haar maar 
genieten. Door fooien te geven etc. Ze hield geen geld over voor AH dus moest door de 
bewindvoerder betaald worden 
Dhr A er zijn meerdere mensen die een bewindvoerder hebben. De gemeente komt haast niet uit 
met de bijzondere Bijstand 
Mw I  mensen die niet met geld hebben leren omgaan komen vaak in de problemen Hangt af van de 
opvoeding. Lessen in omgaan met geld op school. Die het niet willen moet maar eens “op hun bek 
gaan” 
Dhr Pd  heeft toch te maken met Keuzes maken. 
Ton:  Rijke ouders leren hun kinderen niet zuinig te zijn, want Geld is macht 
Martien kende een man die elke maand een nieuwe tevee kocht bij een tevee winkel    toen hij 
ermee stopte hield de winkelier er ook mee op. 
Dhr Pd: Armoede is je individuele verantwoording, daar zijn geen structurele oplossingen voor. 
Ton:  Het huwelijk is in oktober, hij waardeert haar kookles. 
Mw I: communiity; meer met elkaar,  ook laten blijken! 
Ton Concordance is een nieuwe wijze van samenleven ook voor ggz-patienten, meer respect en 
waardering.  Een wasmachtine voor de flat op afspraak. 
Dhr A: Saamhorigheid.   
Mw I: Verdraagzaamheid 
Ton  In Siberie is nog een sociaal leven te vinden Marx en Moskou is daar ver weg. Men is meer op 
elkaar betrokken. 
Hij vervolgt; ook hier is het vertrouwen in de politiek tanende.  Door de wijkteams lijkt het een beetje 
op Cuba meer op elkaar letten, 
Dhr H:  de mondkapjesaffaire werd door het CDA gesponsord, niemand wou de winst hebben, moest 
maar naar de belastingen 
Dhr P: denkt aan de anti Autoritaire opvoeding het collectief voedt de kinderen samen anti autoritair 
op. 
Ton Ikke Ikke en de rest kan Stikke 
De Polen  komen niet meer terug   
David: Ze hebben het te goed in het eigen land 
Dhr A:  zij investeren nu in het eigen land 
De Sociale Werkplaatsen  nu  opvullen gaten die vielen 
Ton ziet Jezus als een wonderlijk mens met voorbeelden in de Praktijk: Martin Luther King, Mandela, 
Mahatma Gandhi; Moeder Theresia, 
Dhr Pd  ziet zijn ideaal meer in de Rechten van de Mens. 
Ton:  Prachtig  hoe Jezus zelfs een nacht wakker bleef om met Nicodemus te spreken. 
Mw I:  we hebben allemaal Jezus en Judas in onszelf. 
Dhr Pd: wil het Palestijnenprobleem oplossen in rechtvaardigheid met de Joodse staat 



In Zuid Afrika is de discriminatie afgeschaft, dat is voor hem een perspectief wat er moet gebeuren. 
Dhr Pd ziet iedereen als gelijkwaardig en ziet voor hem geen God geprogrammeerd 
Ton: Mohamed was geinspireerd door Jezus. 
Dhr Pd onderzoekt verschillende geloven om samen te werken 
Mw M:  het wapentuig moet stoppen 
Martien heeft een afspraak met de priorin van het klooster in Valkenburg waar hij als kind al kwam. 
 
De volgende keer is op 27 augustus  vanaf 14.30  tot 16.30  met thema: Wie ben ik en mijn naaste? 
 
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Marijke Antoni 



Wie ben ik en ISP en Corona 
 
Vrijdag 27 juni 2021 
 
Aanwezig: M, K, V, F, P, T, J, P en A. 
                   H schuift later aan. 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
Er werd een vraag gesteld hoe concreet het verder gaat met het ISP en wat de functie is van 
Wie Ben Ik. 
Het ISP heeft tijdens de corona "gewoon" doorgedraaid, heeft de mensen ontvangen op de 
gang en men ging secuur om met de maatregelen. 
Met de covid waren er weinig tot geen problemen met de voorschriften, maar er konden wel 
minder mensen komen. 
Er kwam 1/3 van het aantal bezoekers dan voor de corona. 
Ton is lid van het sociaal domein in Zandvoort en daar probeert men hun baan te behouden 
en zij beschouwen het ISP als een concurrent. 
Het ISP heeft van de gemeente Haarlem 3000,- euro subsidie gekregen en er is landelijk ook 
weinig subsidiegeld voor de organisaties.  
De gekregen subsidie is ook een oppepping voor het regionale werk, om zo de onderneming 
als de hulpverlening tot stand te kunnen houden. 
De FNV wil graag voor iedereen naar 14,- euro per uur om zo de koopkracht en de economie 
in stand te houden. 
De regering? wil graag dat men 50% thuis en 50% op kantoor blijft werken. 
Op maandag 28 juni en 5 juli 2021 wordt er in Zandvoort een bijeenkomst gehouden over 
oplichterij voor ouderen, dit ook in het kader van overleven. 
Het ISP Haarlem werkt samen met DOCK, Advocaten en het Juridisch loket, ook in het kader 
van economisch overleven. 
Wie Ben Ik is 1 van de activiteiten van het ISP met als doel om mensen elkaar te laten 
ontmoeten om te praten over allerlei onderwerpen. 
Bij de psychiater kan men online een consult krijgen om zo de kosten te besparen, het 
medicijngebruik is een stijgende kostenpost en men wordt doorverwezen door een 
psycholoog. 
Door het verlies van zelfvertrouwen, positiviteit en het niet serieus genomen worden, kun je 
een deel van jezelf kwijtraken. 
De methode Managend Detection en Response is een momentopname om tijdelijk tot rust 
te kunnen komen. 
De jeugd is explodeerbaar vanwege de corona-maatregelen en dat leidt veel tot agressief 
gedrag. 
Moet men wel of niet tot vaccinatie overgaan, het is niet verplicht, maar wel raadzaam. 
Men mag ook niet oordelen als men besluit om zich niet te vaccineren, het is en blijft een 
eigen besluit. 
Er laat zich iemand uitschrijven bij de Katholieke Kerk omdat diegene zich daar niet meer 
vindt passen. 
Iemand van de groep had een aanvaring met de Jehovah gemeenschap vanwege het feit dat 
diegene ongetrouwd "samenwoont" met de partner en kreeg een dwingend advies om te 



kiesen tussen het geloof en de desbetreffende partner; de keuze was zeer snel gemaakt voor 
de partner! 
Hoe men zorgt voor je eigen welzijn ligt bij de mensen zelf. 
Het ISP heeft ook activiteiten voor mensen vanwege een klankboord en er is een scheidslijn 
gaande die openstaat voor verschillende onderwerpen. 
Ervaringsdeskundigheid kan (ook) ingezet worden bij de herstelacademie op het Da Vinci-
plein in Schalkwijk, waar dagbesteding en cursussen worden aangeboden. 
Men moet wel (blijven) lobbyen om zoals individu te kunnen overleven, maar men moet ook 
proberen om gewoon de leuke dingen te blijven zien, anders wordt het te klinisch. 
Het overleven van mensen is ook interessant voor de mensen in Den Haag. 
Tijdens een zoomsessie van Ypsilon was er een persoon die zijn leven zocht in het gebruiken 
van medicatie en hij vaarde er wel bij.  
Er is een “publicatie van prof. B. de Wit” Piet stuurde dit door aan Martien. 
Er wordt vastgesteld dat er veel jongeren gebukt gaan onder het vele gebruik van medicatie 
en is het een idee om een keer de jongere uit te nodigen om daar (serieus) over te praten.  
Bij het MDHG is er misschien iemand die dat wel zou willen. 
 
In verband met afwezigheid van Martien is vrijdag 23 juli de volgende Wie Ben Ik en nog een 
keer tussen 11.00 - 13.00 in de loods van de Pletterij.  
 
Karin komt pas weer eind september naar Haarlem, zij is druk bezig met de voorbereidingen 
van het "huwelijk" eind oktober. 
 
Vriendelijke groet uit Hoorn, 
Karin🌞 
 
 



Verslag ISP bijeenkomst in de Pletterij Haarlem: Wie ben ik en de verscheidenheid van meningen en 
de noodzaak van een grootste gemene deler?   
We zijn in totaal met 11 personen bijeen gekomen, 2 vrouwen en 9 mannen. 
Dhr D vertelt dat hij te maken heeft met warmte en kou en dat muziek af en toe hindert. 
Dhr P heeft een ontheffing van de VRIM-Kapjes-draagplicht op medische gronden.  Door 
longproblemen kunnen die mensen soms de mondkapjes niet dragen. 
Ton: misschien kan er een overleg georganiseerd worden van mensen die last hebben van de 
draagplicht en ook angst hebben voor infectie! 
Dhr D protesteert n.a.v. een radio uitzending tegen hulpverlening (w.o. psychiaters) die uren 
declareren die ze in de praktijk niet of zeer gedeeltelijk maken. Niet gespecialiseerde Psychologen 
kunnen ook indirect inkomen krijgen via onder-aannemersschap bij een GGZ-psycholoog. 
Dhr FB  het was bij Radiodock  en ging over de DBC (behandelings diagnostisch combinatie) die in de 
praktijk niet goed werkt,  met name binnen de GGZ. Er zou meer aandacht voor de zorg moeten 
komen. Men plakt op digitale contacten snel het etiket DBC erop en het geld komt aanrollen. 
Dhr G wijst op de commissie die de Toeslag-perikelen bij de belastingdienst onderzoekt. De minister 
had geen enkel begrip voor de ouders en straalde “eigen schuld dikke bult”  uit, terwijl de mensen 
alleen maar slachtoffers zijn van de fouten in de wet. 
Ton:  René Diekstra publiceerde een column over het belang van dankbaarheid . Wie waardeert 
dankbaarheid niet. 
Dhr F: bij  klassificatiefouten is een klachtencommissie niet capabel, ook niet als digitale indienen 
wordt vereist. 
Ton het gevoel is bij commissies en computers buiten schot 
Dhr P: men neemt het verhaal van de mensen niet serieus. 
Dhr F is blij dat hij niet met computer omgaat. 
Dhr F.B, noemt de digitale kassa die afwijkt van de gewone kassa. 
Mw E meende in een dierenwinkel teveel te hebben betaald, zij reclameerde bij de kassa en vroeg 
een beetje heftig om controle van de kassa, toen die controle tegen de verwachting in  geen fout 
opleverde, werd zij nog bozer. Zij kreeg om dit alles ontzegging van de toegang. Ze vraagt zich nu af 
of de klant nog wel koning is.  
Zij had nog gevraagd of er een camera bij de kassa was. En ze verbaast zich over haar eigen 
weerbaarheid. 
Mw K  zegt niemand meer te vertrouwen. Ton legt uit de sommige hulpverlening  zich niet aan 
afspraken houdt. De Huisarts gelukkig wel. 
Mw K: De buitenwereld bemoeit zich met Ton en mij,   Volgend jaar gaan we trouwen. 
Ton: wij trouwen niet voor de wet, maar wel een serieuze band. Het familiegevoel  is behoorlijk de 
meesten accepteren het wel. 
Mw E: de assistente is het aanspraakpunt van de huisarts. 
Dhr F.B.  de kleinschaligheid in de samenleving is zoek,  dat levert vervreemding op:  waar blijf ik 
dan? 
Ton het gaat om overleven!  Het gevoel van volledigheid, veiligheid  en vertrouwen zijn hierbij van 
belang. 
Dhr F.B. is bezig met een boek over overleven en zingeving in een tijd van wegvallen van de 
kleinschaligheid. 
Ton: de mensen met veel geld, zoals Bill Gates geven veel aan de armen (Afrika: onder voorwaarden 
van meedoen met onderzoeken?); maar wel aftrekbaar van de belasting. 
Dhr V:  ook voor de Goodwill wordt veel gegeven! 
Ton men kan ook een kerk oprichten.   Ook Bil Gates probeert te overleven. Soms moet je bakens 
verzetten om verder te kunnen.   
David:  Voor Grote bedrijven geldt dat zij de populariteit niet uit het oog moeten verliezen. 
Ton: De E.O.  heeft leuke programma’s. 
Dhr V je kunt alleen maar overleven als je mensen vertrouwt. Ik ken nog maar weinig mensen die ik 



vertrouw.  Was in zijn jeugd vaak bij buren waar hij zich thuis voelde. 
Ton  Door corona neemt de zelfdoding af. Zoeken van eenzamen mensen ter ondersteuning 
Mantelzorgers. Welk rendement heeft iemand nog? 
dhr P is bang voor inflatie het geld wordt niet meer gedekt door Goud en wordt meer gedigitaliseerd 
Hij ziet de overheid geld afpakken van de burgers 
Dhr J zegt dat het soms leuk is om het gezond verstand erbij te houden, en proberen niet ten onder 
te gaan in de manipulatie van anderen of organisaties. 
Volgens de heer P slapen wij nog allen.  
Dhr F: Het vliegen wordt duurder  en we moeten oppassen voor Complot-denken.| 
Dhr F.B. is muzikaal kent een aantal mensen die ziek zijn, was zelf ook ziek,  zijn bloed kreeg te weinig 
zuurstof. Hij is door het oog van de naald gegaan. 
Dhr D meldt dat in Groningen 1 op de 7 van de IC overlijdt en in Brabant ca 1 op de 5. 
Ton iemand die bewust leeft en gezond blijft (bewegen)  dan heb je meer kans om te overleven. 
We hebben steeds meer medicijnen nodig. 
Dhr D als ze bij voorkeur niet te duur zijn. 
Dhr F wat te doen met de goedkopere(?) medicijnen uit China? 
De Farmacy bepaalt de prijs. De overheid heeft er moeilijker vat op. 
Ton als je wilt overleven moet je respect hebben. (discrimineer niet). 
Dhr V  zegt dat in de eerste lijn mensen onder hoede van de Psychiater medicijnen  mogen 
verstrekken. 
Dhr: Bij her-diagnose krijgt 40 % een nieuwe diagnose. 
Dhr F.B. Medische dossiers mogen na 15 jaar vernietigd worden. 
Ton De eerstelijns psycholoog is goedkoper dan de Psychiatrie, maar de Farmacy kijkt de andere kant  
DSM is ook machtig. 
Harry overleeft middels doorzettingsvermogen 
Volgende keer is het thema:  Wie ben ik en de grote reset en het feesten 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



De politie mag alleen uw identificatiebewijs vragen als daar een goede reden voor is. Dat is het geval 
als de politie redelijkerwijs uw identiteit nodig heeft om haar taak uit te voeren. Dus als u strafbare 
feiten pleegt of betrokken bent bij een verkeersongeluk. Van: www.rijksoverheid.nl 
 
 

Verslag van Hoe overleef ik het coronatijdperk?  ISP  25 sept 2020  in de Pletterij Haarlem 

We zijn met 7 mannen bij elkaar om het geactualiseerde thema van vandaag te bespreken. 
In het verslag van 28 augustus 2020: Wie ben ik en mijn volledigheid? was een onjuistheid geslopen. 
Er is geen Vereniging van de soevereine mens. Het is een groep mensen die dat ideaal nastreven en 
praktiseren.  
Ton opent het gesprek: moet je je legitimeren als een agent je daarom vraagt?  Het moet alleen als er 
een reden voor is.  Dus niet vanuit machtswellust of zo.  
 Dhr P hoort bij de groep van Soevereine mensen en heeft alleen een geboortebewijs ter legitimatie, 
want regels van de overheid worden door hen niet erkent. Dit levert in de praktijk soms problemen. 
Hij streeft naar een Europees identiteitsbewijs.  De groep is juridisch in staat om de staat te dwingen 
dat zij als Soevereinen zich niet hoeven legitimeren. 
Dhr A: ook bij bedrijfspost hoef je je niet te legitimeren; en een verklaring van een accountant is net 
als je rijbewijs niet geldig als legitimatie. 
Dhr V weigert bij google cookies, maar kan nu de PDF-bijlage niet meer openen. Dit is niet wegens 
gerede twijfel dus misschien in strijd met de regels. Er moet bewijs zijn. 
Dhr A: na de deflatie zou een sterke inflatie kunnen optreden.  Dit kan door de negatieve rente en 
het veelvuldig drukken van geld. Daarom wordt er veel in goud belegd (ook door criminelen). 
Dhr V merkte eens dat zijn mobiel zijn route kon weergeven.  Het bleek te gaan om “tracing”  Als je 
dat uitzet houdt je mobiel je bewegingen niet meer bij. 
Dhr F: Ik sta nergens geregistreerd op internet, want ik heb geen internet of mobiel. 
Dhr A:  Cruijff zei alles voordeel heeft ook zijn nadeel. 
Martien: er wordt door de inlichtingendienst m.n. naar termen die op geweldpleging slaan gezocht, 
pas dan wordt er verder gezocht. 
Ton: als ze je willen hebben, dan vinden ze je wel en zoeken ze alles uit. 
Uit de krant:  Van de Psychiaters en SPV  is 1/3e  overspannen   
Martien misschien door de corona dat er te weinig hulpvragen meer zijn. 
Dhr P de pers is niet te vertrouwen  allemaal gecentreerd 
Martien: uit onderzoek blijkt dat kranten hun eigen manier van berichten behouden 
Ton digitale consulten zijn meer in zwang.  Daarbij is te zien hoe de cliënt woont, maar is ook te zien 
hoe de psychiater woont. 
Dhr V: zoombijeenkomsten worden 3 jaar bewaard, 
Dhr H: insluipers zijn geniepig, zij kunnen zo je PC overnemen, soms door overheid of landen, soms 
door buren of ex-vrienden met ICT kennis. 
Hij was net gehackt,  heeft nu de wachtwoorden vervangen en versleuteld en de VNV uitgezet. 
Ton digitaal wordt veel opgeslagen en onderzocht.   Bij die zoombijeenkomsten voeren de betaalde 
krachten altijd het hoogste woord, de cliënten moeten bedelen om een woordje te mogen zeggen. 
Dhr V: iedereen kan een zorginstelling beginnen als hij maar cliënten vindt de mee willen doen. 
Als de clienten maar ziellige verhalen vertellen kan de zogn hulpverlener zich waarmaken. 
Een Turkse familie had zoon als client, pa als zorginstelling en ma als hulpverlening. 
Er wordt bij zorginstellingen nauwelijks gecontroleerd:  1 het is moeilijk,  maar 2 Het laat het topje 
van de ijsberg zien als zoiets ontdekt wordt. 
Dhr H: en wij maar betalen voor al dat bedrog. 
Dhr V: een vriendin was overspannen en moest worden opgenomen bij de GGZ. Na 10 dagen was ze 
weer stabiel en wou naar huis,  Hulpverlening wierp tegen dat ze net een RM wilden aanvragen. 
Toen heeft zij advocaat Gaasbeek te hulp geroepen. Bij de rechtzitting legde zij het uit aan de rechter 
en Gaasbeek ondersteunde dat met een betoog,   Zij mocht gelukkig weer naar huis toe,. 
Dhr F de GGZ houd klantjes graag vast (mag het ietsje meer zijn? Zei de kruidenier vroeger) 
Hij ervaart niet dat de ggz hem hulp opdringt,  hij wil zelf wel hulp van Frits Bosch 



De politie mag alleen uw identificatiebewijs vragen als daar een goede reden voor is. Dat is het geval 
als de politie redelijkerwijs uw identiteit nodig heeft om haar taak uit te voeren. Dus als u strafbare 
feiten pleegt of betrokken bent bij een verkeersongeluk. Van: www.rijksoverheid.nl 
 
 

Eenzaamheid wordt gezien als een ziekte,  mensen met psychische problemen die nog thuiswonen 
maar door corona vereenzamen worden makkelijk weer opgenomen in de GGZ deze tijd. 
Dhr A: en dan te bedenken dat gezelligheid de eenzaamheid meteen oplost. 
Ton Dhr F heeft nog grip op de grenzen en weet zijn contacten goed vorm te geven 
Hij beoordeelt de hulp die hij ziet en weet wat hij wil. 
Ton slikt alleen medicijnen van dr Vogel. 
SPV  bevelen huisarts aan pilletjes te geven 
Ton: hoe voorkom je om gek te worden. 
Dhr F:  door dicht bij jezelf te blijven! 
Ton: ik was mantelzorger van 3 clienten,  
een is nu helemaal uit de GGZ en werkt nu in de maatschappij. 
Een tweede kon elke week haar verhaal bij hem kwijt. Zij kon een appartement huren bij een 
instelling,  die echter moeite had met de rol van Ton als Mantelzorger. Dit kan nu niet meer 
doorgaan. 
Een derde is verhuisd naar apartement een seniorencentrum en is rustiger, maar  wil wel nog steeds 
de beste zijn. Zij heeft een compaan. Een mini tablet speciaal voor ouderen.  Staat nu onder bewind. 
Ton wil naast zijn mantelzorger-rol niet ook nog mentor of bewindvoerder zijn  
Dhr A stelt geen probleem te hebben om deze rollen wel te combineren. Het helpt bij de rechter. 
En ook financieel biet het voordeel 
Ton:  het ISP heeft de Kracht van het zelf-doen als devies. D.w.z. dat de client moet zelf inzet moet 
tonen en mee moet werken. 
Dhr V  als iemand in de zorg misbruik maakt van de macht kun je 1. Het tuchtrecht inschakelen  en 2 
een schadevergoeding vragen 
Ook noemt hij de hoge overname kosten van huisartsen  een probleem 
Op 30 oktober zal Frits Bosch 1e lijns psycholoog door 2e lijn vaak weggedrukt geworden, terwijl hij in 
met enkele gesprekken mensen weer een basis geeft om verder te gaan. 
Ton Artikel meer abortussen bij verstandelijk gehandicapten. Gisteren op Tevee “Danny op Straat” 
veel protesterende partners bij abortusklinieken.  In klinieken zelf ook gesprekken met de moeders 
Dhr P zou graag leven zonder toestanden. 
Dhr F wil door schade en schande wijs worden. 
 
. 
  
 
 
Thema volgende keer 30 oktober a.s. :  hoe verkrijg ik zorg op (mijn) maat 
 
 
 
 
Verslag Martien 
 



Wie ben ik en mijn volledigheid? 28 augustus 2020  ISP  /  Pletterij 

E zijn met zeven personen bijeen om de volledigheid in ons leven te bespreken 

Dhr V zegt volledig geboren te zijn, maar in zijn ontwikkeling wel tegen dingen opliep, met name het 
stotteren stoorde hem zeer.  Daartoe had hij steun van een logopediste.  Deze raadde hem aan bij 
moeilijke woorden zo vaak te herhalen tot het spontaan goed ging 
Ton: dus ondanks je beperking en door je oefenen  heb je toch het gevoel van volledigheid! 
Dhr P: leert ondanks zijn beperking toch elke dag weer nieuwe dingen. Ik voel me jonger dan vroeger, 
Heb de regie van mijn leven opgepakt via mijn soeverein zijn. De rechtszaak verliezen of de 
soevereine mens bestaat of niet  dan en toch eigenlijk gewonnen hebben, dat is mooi.  Hij vraagt zich 
af  of de rechtbank wel onafhankelijk is. 
Ton Mensen zijn meer en meer uniek! 
Dhr P:  je moet zelf denken!  Met z’n tweeën is eigenlijk lastiger want luisteren is erg moeilijk. Hij 
kucht in de blauwe lucht van het lokaal, hetgeen de heer J doet vragen of dat typisch en volledig is 
voor de soevereine mens? 
Ton ook de Soevereine mens heeft andere mensen nodig om meer volledig te leven. 
Dhr J: de ander komt op mijn pad, of ik zoek er soms naar.  Het gaat om een babbeltje te maken of 
een goed gesprek te hebben.  Daardoor groeien in volledigheid. 
Ton  vraagt de heer A?  Los van het geloof, hoe vanuit jezelf de volledigheid vinden? 
Dhr A volledigheid is moeilijk, hoe weet je wat volledig is, licht en ziel kun je niet voelen, de weg en 
de waarheid en het leven? Hoe dan de lockdown zien? We hebben het hier beter bij elkaar, survival 
(overleven) maakt het leven aangenamer,  De Peppers maken bunkers om te overleven? Alleen? 
Je moet je eigen lijn trekken. 
We moeten elkaar informeren, gewoon je verstand gebruiken om de ontwikkelingen helder te 
krijgen en antwoorden te krijgen. Ken je mogelijkheden, goed diep graven en kan goede brieven 
schrijven, rechters waarderen dat. 
Ton is blij met de berichten die dhr H  rondzenden 
Dhr A verzoekt dhr H om bronvermelding, Dhr H zal erop proberen te letten hoewel het bij het 
vertalen soms erg lastig is. Hij zendt zelf naast religieus nieuws ook economisch nieuws, waar 
iedereen ook waardering voor heeft. 
Hoe volledig voelt Dhr H zich: hij zit met alle ellende in de wereld en de korte lontjes om hem heen. 
Martien vertelt dat hij zijn ex-Lief loslaten moet, haar moeder vroeg hem 2 jaar geleden om voor 
haar te zorgen, hij denkt erover hoe hij verder moet. 
Ton: in de bijbels staat:  als de graankorrel niet sterft komt er geen nieuw leven! 
Ton: we leven in een prachtige tijd,   
Martien alles wordt tegen het licht gehouden, niets blijft nog verborgen. 
Dhr. A: er komt een reset van de wereld (een nieuwe start) met een wereldregering die het geloof 
afschaft,  waarbij de kwetsbaren en gelovigen ondergronds moeten schuilen 
Ton: iedereen wordt gecontroleerd. 
Dhr A:  na de Antichrist die 3,5 of 7 jaar zal heersen, komt het paradijs 
Dhr J waarom zijn de armen van geest zalig? Hij houdt van de mooie teksten in de bijbel. 
Ton Verzamel u geen schatten op aarde. Mooie spreuken. 
Dhr A  Afrika wordt vaak als slecht tegenover het goede westen gezet  wij vroeger in plaggenhutten 
Dhr V  volledig in het individualisme; Mensen zijn daar niet vaak individualistisch als je goederen naar 
Nigeria exporteert dan legt de douane er beslag op,  ten bate van de regering, die het op de markt 
verkoopt. 
Ton: Maar de tegenstellingen zijn niet Zwart Wit, 
Dhr H: in zuidelijk Afrika worden veel blanken vermoord 
Dhr V: kinderen vermoorden mensen van een ander geloof, dit is de schuld van de ouders 
De Nederlanders hebben spijt van de politionele acties. 



Dhr H: herken jij dingen van vroeger?  Nu niet meer onafhankelijk, moet dingen doen die tegen je zin 
zijn. 
Ton vertelt over zijn verzet in 1947 tegen de militaire dienst in Nieuw Guinea. Hij werd naar een 
psycholoog gestuurd  want hij vond dat wij daar hetzelfde deden tegen de inlanders als wat de 
Duitsers tegen ons deden. Hij werd naar de BB gestuurd,  daar kwam hij oude mensen tegen, hij bleef 
dicht bij zichzelf. 
Dhr P wil graag iets in de volledigheid iets vertellen over de soevereine mens. Hij is lid van de 
vereniging van de vrije mens,  dit o.b.v. het burgerlijk wetboek 
De rechter zei echter dat de Soevereine mens niet in het wetboek bekend is. De voorzitter van de 
vereniging heet Luca, hij beweert dat het wel in het Wetboek staat. 
op 18 september is er een lezing over dit onderwerp in de Stormvogelstraat te Heemstede  door 
Johan Peter Trompetter. De entree kost 10 euro. 
De staat beboet ons zijn. Neemt ons volgens dhr P in de maling vanaf je geboorte.  Via aangifte te 
doen kun je geld ontvangen. 
Je moet je eigen leven bepalen. 
Dhr A:  procederen via de rechter kost geld. 
Dhr P:  leden van de Vereniging hebben veel kennis, die voeren het woord. 
Ton de soevereine mens brengt het individuele in de mens naar boven. 
Maar mensen kunnen niet zonder anderen om hen heen. 
Ton meldt dat hij en Karin volgend jaar geregistreerd partnerschap gaan regelen. Buiten huwelijkse 
voorwaarden. 
Vanuit deze regeling kun je apart wonen en toch samen verder gaan. 
Dhr A vergelijk de Lat-relatie 
Ton dat is geen wettelijke regeling.  
Dhr A: maar het heeft geen erkenning van de kerk 
Tenslotte: De mondkapjes 
Ton: het gaat om het gevoel van veiligheid. Jij beschermt de anderen en de anderen beschermen jou. 
Zo hebben beiden een veiliger gevoel 
Dhr J in Indonesie is een groep die imuum is voor het coronavirus  het heeft te maken met de 
weerstand 
Thema volgende keer het thema : hoe kan ik overleven wij in de Samenleving 
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Verslag Wie ben ik en mijn volledigheid 1? D.d. 28 februari 2020  in de Pletterij Haarlem 

We zijn met tien personen bijeen om dit thema te bespreken. 

n.a.v. de verslagen meldt de heer P dat kernenergie echt niet onschadelijk is,  want los van de 
ongelukken met vele slachtoffers, is de opslag ervan het grote probleem, het blijft eeuwenlang 
radioactief, dus wij zadelen ons nageslacht ermee op.  Dit leidt tot een kleine discussie over de 
nieuwe brandstof: Waterstof;  te leveren via Windmolens of zonne-energie  Want gas uit Rusland 
maakt ons mogelijk van hen afhankelijk.  Over 10 jaar is alles gerobotiseerd 

Ton opent het thema: Als de economie plat gaat, gaat iedereen voor zich zoeken naar volledigheid, 
naar overleven. 
Dhr A: Preppers zijn erop voorbereid om zichzelf te redden en te overleven! Water destilleren, 
Austronautenvoedsel etc, gewoon in een flat; want bunkers zijn er alleen maar voor de rijken. 

Dhr V z’n vader at eens militair voedsel dat over tijd was;  met een beschuitje at hij z’n hele buik vol. 
In de supermarkten wordt al gehamsterd, men verzamelt etenswaren. Vluchtelingen beroven 
vrachtwagens. Ook de schapen en koeien rond calais worden smakelijk verorberd door hen. 
Dhr A: Veel geld hebben telt niet meer, men “belegt” in goud en tasjes en schilderijen etc. 
Door Corona dreigen bedrijven failliet te gaan. 
Dhr V  de Chinese groei was 10 %  en is nu al gedaald naar 2 procent of nog minder. Als men het 
salaris van de ambtenaren niet meer kan betalen, dan worden die bevattelijk voor steekpenningen 
en omkoping. 
Mw E: dan gaat alles weer in de doofpot! 
Lat-relaties zijn in de mode,  maar als vrouw is het dan soms toch meer overleven. 
Dhr J: In de Arabische Harems zijn veel vrouwen voor 1 man. 
Martien: er zijn ook vrouwen met meerdere mannen soms 
Ton het gaat om te overleven!  De vrouwen zoeken een leuke man zorgen voor hem  hij voor hen. 
Heyboer had ook meerdere vrouwen. 
Ton een robot voor bevruchting komt er ook aan! 
Mw E:  waar blijft de romantiek? 
Ton er komen leefgroepen met meerdere vrouwen.      
Mw E soms klikt het met vrouwen, maar meer als zusters. 
Ton ook groepen mannen die gaan roven of zo, (bende van Nijvel, Bokkenrijders, Robin hood) 
Je ziet dat samen optrekken ook bij dieren  
Vrouwen kunnen elkaar makkelijk vervangen. 
Dhr A:  Bijvoorbeeld Baboe’s      
Dhr V. de voeding blijft komen zolang ze zogen. 
Ton:  soms ook gewoon als bediende 
Dhr A:  de baboe hoorde zo bij de familie dat ze mee emigreerde naar Nederland. 
Ton vrouwen zoeken rijkere man. 
Martien maakte kennis met een jonge vrouw die hem om te overleven financieel een beetje boel 
kaal plukte, waarbij zij mijn vrienden graag betrok. 
Samen wonen met kost en inwoning gaat soms ook tegen wil en dank met delen van bed gepaard 
Mw E wil liever zichzelf redden. 
Ton maakt goede afspraken met zijn vriendin, zodat beiden overleven, en het is nog goed voor de 
Economie ook. 
Dhr D: Zonder vrienden kan je niet! 
Dhr P Anastasia was net als hijzelf soeverein. 
Ton Hoe blijf je in je soeverein zijn toch sociaal? 
Dhr P beide zijn nodig 



Dhr D hebben jullie ook een vlag? 
 
Ton wat heb je nodig om volledig te zijn? 
1 dagelijks eten, verbouwen van groente en fruit  
Dhr A wat doen voor een ander? 
De graaiers en rijken en preppers zullen bewakers nodig hebben, militairen? Lijfwacht?  Vroeger 
ridders die het bezit van de Graaf verdedigden. 
Ommuurde woonplekken bieden toch enige veiligheid 
Ton:  soort militie-groepjes zullen zich gaan aanbieden 
Geld kan minder belangrijk worden,  voedsel en wereldwijd water is prioriteit  
Dhr A vlucht in goud  en zilver en virtueel geld 
Dhr P het huidige monetaire systeem is eigenlijk al virtueel want het is niet meer volledig gedekt 
door goud. 
Dhr V: Op de Zwarte Markt kun je al met goud betalen 
Dhr A met zilver ook! 
Ton: met goud kun je overal terecht. 
In de oorlog betaalde je de boeren bij de hongertochten met sieraden, dat ;leverde meer op. 
Dhr V: de vrouwen verkochten armbanden broches kettingen etc 
Dhr A: je kunt goud  verpanden bij de Grote Kerk. In de Lepelstraat Haarlem. 
Dhr V:  er is een rekenformule voor de opbrengst van hoeveel karaat het is. 
Dhr P 200 jaar geleden handelde de goudsmid al met burgers. 
De koning had een monetair stelsel op basis van goud nodig, maar volledige dekking door Goud was 
helemaal niet nodig. 
Er ligt veel goud in de Centrale banken 
Dhr V: men maakt schulden als er veel goud in de grond zit 
Dhr A: Veel overvallen vinden dan plaats 
Dhr V: door het ontdooien van de diepvorst in Siberie zijn goudlagen beter bereikbaar 
Ton: Goud is een grondstof, je kunt ermee bouwen! 
Dhr A Atleten winnen gouden medailles 
Mw E  het is nu bladgoud 
Dhr J:  Er zou tegen het Coronavirus een Malariamiddel bewerkt kunnen worden 
 
Volgende keer op vrijdag 27 maart is het thema weer: Wie ben ik en mijn Volledigheid 2 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen deel 2  31 Januari 2020 

We zijn  met 12 personen bij elkaar om ons vertrouwen te bespreken. 

Wegens de nieuwe gezichten wordt een kennismakingsrondje gehouden. 
Dhr A eet bij Antonius Kookt en meldt daar mensen voor aan, ook  heeft bij de belastingdienst 
gewerkt, nu runt hij een soort ISP voor zijn eigen klanten, waar hij meegaat naar de gemeente. 
Dhr V heeft ook bij de belastingdienst gewerkt. 
Mw E is boos op de bovenburen die plavuizen hebben waardoor je alles hoort 
Mw K komt uit Hoorn en is 52 jaar, zij heeft een relatie met Ton. Zij is ervaringsdeskundig en staat 
haar mannetje wel. 
Dhr H  komt uit en woont in Haarlem 
Dhr J  is ook Haarlemmer en vindt het zeer interessant bij deze bijeenkomsten. 
Mw I is is ook van Haarlem, en is schuldhulpmaatje en heeft vroegen in de verkoop van cosmetica 
gewerkt als stand-houder. 
Stagiaire A is ook een Haarlemse Mug. 
Stagiaire S is ook 16 jaar en ook Haarlemse Mug. 
Dhr P A is 80 jaar en komt uit de Roos. Hij was actief als Medisch Psycholoog in Het AMC, waar hij 
gespreksvoering (Anamnese en Slecht nieuwsgesprekken) aan Artsen leerde. Nu al 20 jaar niet meer. 
Ton is bijna 91 jaar en woont in Zandvoort en komt uit IJmuiden hij heeft een relatie met mw K.  
Mw I dus een groen blaadje? 
Dhr P is ook Haarlemmer en strijdt tegen de invoering van het 5G netwerk 
Martien is 68 en legt uit dat hij in de schuldhulp zit en daar blij mee is. 
Het verslag van de vorige keer 27 december jl. 
Dhr P  er staat autonoom mens, maar moet zijn:; Soeverijn mens!  
Ook gaat hij niet akkoord met de opmerking over kernenergie hij is tegenstander van kernenergie. 
Alles gaat de doofpot in 
Mw E is het eens met de kritiek , zij is voorstander van Carpoolen. 
Mw I vraagt wat “Soeverijn” inhoudt? 
Dhr P dat je je niet aan de staats-regels hoeft te houden inzake belastingen ziektekosten etc. 
Bij je geboorte-aangifte bij de gemeente krijg je normaal een staatschuld die je in je leven moet 
terugbetalen. 
Ton: Over het Cyberpesten is een brochure 
Wie ben ik?  Uitpraten is belangrijk 
Dhr V: Proberen te bespreken, maar is moeilijk want wie is 100% te vertrouwen. 
Martien: Gunter Bregman schreef een boek:  “de meeste mensen deugen!” 
Mw K verloor haar vertrouwen, toen haar vader had in de steek liet. Zo kwam ze bij verkeerde 
mannen terecht. Na een verkering van 2,5 jaar en een huwelijk van totaal  3 maanden liet haar man 
haar ook in de steek. 
Ze kwam nooit in de opname omdat haar moeder haar zo goed opving,  Ton werd haar partner die 
haar begreep  Hij is 90 jaar oud, haalt hij de 100? 
Dhr H:  waar blijf jij dan Mw K als Ton wegvalt?   
Mw K zoekt vrienden om zich heen 
Dhr V band opbouwen met iemand, mijn voetbalvrienden uit mijn jeugd zijn nog altijd mijn 100% 
betrouwbare vrienden. 
Ton: Ieder mens is uniek! Als ik mw K zie, dan ben ik blij en zij is blij met mij, met altijd wederzijds 
respect en openheid  
Dhr P A: ook relaties zijn stuk voor stuk uniek! 
Ton Mw K had heel wat te verstouwen. 
Mw K: het heeft jaren geduurd eer het vertrouwen er was. 
Mw I: jullie hebben wel veel tijd gehad om het vertrouwen op te bouwen. 
Ton: Vertrouwen is er niet automatisch. 



Dhr A: Alles tegen elkaar kunnen zeggen! 
Dhr P:  Vertrouwen moet de toets der kritiek kunnen hebben! 
Dhr A:  Liefde maakt blind. 
Mw I: Vertrouwen kan beschaamd worden. 
Dhr J:  een vriend ging dementeren, ze keken samen gezellig in zijn fotoboek, maar dhr J moest snel 
weer weg, dus beloofde spoedig terug te komen. Hij wil zijn vertrouwen niet beschamen! 
Dhr P A: geeft het een lullig schuldgevoel als je dan niet gaat? 
Dhr J: Nee daar wil ik niet aan toegeven, dat laat ik mij niet aanpraten. 
Ton: vertrouwen is niet statisch, het wordt steeds moeilijker om te geven. 
Het is belangrijk om dingen die dwars zitten uit te praten in een gesprek. 
Mw I: behalve bij de gewetenloze mensen, 
Dhr P.A.   Als je mekaar niet meer vertrouwen kan? 
Mw K: het leeftijdsverschil wordt soms door de buitenwacht als probleem gezien. 
Dhr P.A. Jouw jeugd straalt op Ton uit, hij wordt wijzer! 
Stagiaire A:  de leeftijd is een getal. Met iemand die jonger is een relatie aangaan is binnen de ISLAM 
geen probleem, want de Profeet had ook een jongere bruid. 
Dhr P.A. de getallen komen  
Ton: toch is er minder vertrouwen in de samenleving. Ook minder vasthouden aan de vaste relatie 
vormen. Vrouwen hebben geen man meer nodig om een kind te krijgen. Mannen met plastic 
bedgenotes, of met robot-dames.  Drugs gebruikt om gelukkig te voelen 
Mw I: waar blijft de liefde? 
Mw K: mijn nichtje en haar vriendin vroegen een bevriende gehuwde man om een zaadje 
beschikbaar te stellen. 
Mw I:  Is zij dan een broedmachine? 
Ton toch genegenheid 
Dhr V: een kennis van hem trouwde na 24 jaar samenwonen met zijn vriendin. De ambtenaar zei de 
meesten scheiden na 24 jaar, en jullie beginnen nu pas! 
Mw I het huwelijk is ingesteld omwille van het erfrecht, de nalatenschap moest bij de goede persoon 
terecht komen: d.w.z. de partner of kind  
Ton de ex-koning van Belgie moest na 53 toch DNA afstaan en zijn dochter de facto erkennen. 
Dhr J: de verwaarloosde meisjes krijgen kinderen zonder vaste partner, kijken de hele dag op 
mobieltje, hoe zit het met het recht van spreken van die kinderen? 
Dhr H: Na een week bij moeder werd ik al bij het internaat ondergebracht. 
Dhr P A : waar blijft het basisvertrouwen dan? 
Mw I: ik kwam in couveuse te liggen na geboorte; daardoor de hechting uitgesteld, geen 
borstvoeding. Maakt dat veel uit, of trekt het wel bij in je leven 
Ton waardeert Samenspraak Nu al jaren in het volkslied: Mijn schuld ende betrouwen zijt Gij oh God 
mijn Heer. 
Dhr P.A.: heette in de oorlog Roest. 
Dhr J: het verzet moest veel risico’s nemen, het risico van doodgeschoten te worden 
Dhr V mijn vader werd door een gearresteerd collega-verzetslid verraden en door de Gestapo 
opgepakt. 
Ton: Jezus kon zelfs de moordenaar naast hem vergeven. 
We zijn hier met de tweede positie van het Overleven bezig nl Vertrouwen. De eerste was Veiligheid, 
de volgende zal zijn Volledigheid. 
Het Thema volgende keer vrijdag 28 februari a.s. zal zijn volledigheid. 
Ton: het dier is in zijn instinct volledig. 
De plant is in zijn groei en bloei volledig 
Volgende keer praten wij over hoe volledig de mens kan zijn? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen 1. ISP- Pletterij Haarlem 27 december 2019 
Wij zijn met 9 personen, 8 man en een vrouw aanwezig. 
Ton heet iedereen welkom en wijst op de thema-avond van 24 oktober jl. Overleven, waarvan na 
Veiligheid (vorige bijeenkomst) nu het Vertrouwen aan de beurt is. 
Het maatschappelijk vertrouwen is heel laag, 
Het cyberpesten via Twitter en Facebook neemt nog steeds toe, er komt een brochure tegen dit 
fenomeen. 
Dhr V: het medium biedt gelegenheid tot anoniem pesten. 
Dhr H Hackers kunnen zelfs je identiteit roven. Het beste wapen daartegen is een paar jaar zonder 
internet, 
Dhr V: een paar dagen je sim- kaart eruit helpt ook al! 
dhr F heeft alleen een mobiele telefoon, geen internet erop, dus ook geen last van hackers 
Ton soms nemen dieven de pas en pincode van ouderen over en pinnen op diverse plaatsen en 
banken een kapitaal bij elkaar, ondanks de limieten. 
Naar aanleiding van het verslag over vertrouwen merkt dhr P op dat er staat dat 5G helemaal niet 
gevaarlijk is. Hij stelt dat wij het daar niet mee eens zijn, Dit moet er achter gezet worden. Het was 
een krantenkop! 
Dhr F: Kerncentrales zijn het meest veilig, als we auto willen blijven rijden tenminste. 
Waterstof moet gemaakt worden (kost ook weer geld) 
Bij Zonnepanelen speelt het transport van de energie.  En zonnecellen kunnen ontploffen. 
Tesla de uitvinder is ermee gestopt? 
Dhr F: auto en vliegtuig maken het broeikas-effect. Ook electrische auto kost energie via het opladen. 
Ton als er te weinig bekend is kan het ISP het proberen boven water te krijgen! 
Dhr F: Door de auto kan geen kind meer buiten spelen! 
Dhr V. In Frankrijk ontwierp iemand een motor die met een liter heel lang kon rijden, hij vroeg patent 
aan en verkocht het aan een bedrijf dat er niks mee deed, hij zelf is nu miljonair. 
Dhr F:  waar blijven de bewijzen? Alles komt uit de derde hand! 
Ton: maar de verhalen zijn wel hoogstwaarschijnlijk waar! 
Dhr P in Apeldoorn heeft de Vereniging Soeverijne Mens de proef met 5G kunnen tegenhouden. 
De wethouder zag zich genoodzaakt toch een letselschadeadvocaat ter hand te nemen. 
Dhr V ook in Heemstede een zaak tegen de gemeenteambtenaar die de invoering van 5G moest 
regelen. Hij kreeg een deurwaarder aan de deur, via hem werd  ook B&W gedaagd.  Er werd een 
schikking getroffen. 
Haarlem doet niet mee met de Proef 5G 
Ton: willen we een debatingclub zijn? 
Dhr F vraagt om meer persoonlijke verhalen. 
Dhr V: Incasso’s terwijl je onder curatele staat kun je aanvechten. 
Ton als mensen bij het ISP komen klagen, luisteren we eerst, pikken urgentie op, en gaan meteen 
opbellen om op te lossen. 
Dhr F: vroeger praten over onderlinge betrokkenheid. 
Dhr V had vroeger strijd met de GGZ, 
Ton zijn vriendin verzamelde mensen om zich heen en zette de indicatie om naar maatschappelijke 
coaching. Werkt nu vrijwillig bij de bibiotheek. Vanuit de eigen kracht. 
Dhr F memoreert Boudewijn Giljam die door roken in bed was gestikt en overleden. 
Dhr V had een vriendin die in bed rookte, hij heeft haar daarom de deur gewezen. 
Ton, de veiligheid en het vertrouwen waren in het geding, dus de vriendin moest eruit!   
Dhr F vertelt over zijn vertrouwen in vriendin en vrienden en vindt vrienden waardevol.(geen verslag) 
Dhr V als je moeder en vader geen vertrouwen boden? 
Martien: dan moet je met hulp van vriend(inn)en en/of (eerstelijns) psycholoog een veilig vlondertje 
voor jezelf gaan creëren, waarop je kunt terugvallen. 
Ton: vriendschap dient te voldoen aan bepaalde menselijke waarden, zoals betrouwbaarheid 
(vertrouwenswaardig)  en betrokkenheid. Iedereen heeft daar eigen waardering in. 



Mw E: het Goede Doel zingt Vriendschap is een illusie 
Dhr P: je moet eerst zelfvertrouwen hebben voordat je een ander kunt vertrouwen.  Toen zijn vrouw 
hem in de steek liet, wilde hij niet in de valkuil van wraak nemen trappen. 
Dhr V niemand stuurt er nog kerstkaarten. 
Het ouderschap is tegenwoordig moeilijk, er zijn geen betrokken en betrouwbare buren meer  
die advies geven. 
Volgende keer is het op vrijdag 31 januari  weer het thema Wie ben ik en mijn vertrouwen? Karin 
Loos zal daarbij een inleiding geven. 
Aansluitend is er Nieuwjaarsreceptie van de Pletterij waarvan het ISP deel uitmaakt 
 
 
Martien Met dank aan Ton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag Wie ben ik en mijn veiligheid d.d. 29 november 2019 
Wij zijn met 3 vrouwen en 7 mannen bijeen om deze gespreksbijeenkomst vorm te geven  
Ton heet iedereen welkom en heeft krantenknipsels voor ons. 
1. geen bewijs voor gevaar  5 G 
2. 24 oktober jl ISP debat Overleven  
3. Geen Extra agenten,  leger wordt ingeschakeld 
4. Rien was dakloos maar kwam er weer bovenop dankzij het Leger des Heils  
5. Moorden geeft jeugd status. 
6. De week van de werkstress. 
7. Nooit meer een mismatch in relatiebemiddeling.  Het geheim van een goede relatie 
Thema:  Wie ben ik en mijn veiligheid. 
dhr V: Veilig is als je iemand 100% vertrouwt, d.w.z. niet het gevoel hebt dat iemand je zit te 
manipuleren. 
Mw I: vertrouw je wel iemand? 
Martien: maar de bekenden van het ISP hier vertrouw je toch wel? 
Dhr V: Ja, maar het vormt geen garantie! 
Mw I:  Vertrouw jezelf! 
Mw E: ik vertrouw mensen wel, maar hou wel een slag om de arm. Wacht af, wil eerst zien of het 
echt is. 
Ton: Hoe vindt je een basis van veiligheid? 
Dhr R: daar gaat 50 jaar overheen! 
Mw I: veiligheid = volledig maar nooit echt volledig. Want als je me vraagt hoe het gaat zeg ik goed, 
maar zodra anderen zich er tegenaan gaan bemoeien kom ik soms in problemen. 
Ton men zegt dat je jezelf in de ander tegenkomt? 
Mw I: families kunnen ook onrust brengen, dus ik heb ermee gekapt, was wel heftig in het begin, 
maar nu heb ik het wel geaccepteerd, ik vertrouw nu mijzelf. 
Dhr R:  is actief om evenwicht in de tweespalt te vinden. 
Ton: de kracht in het zelf-doen vinden.  Geloof in jezelf, en ben flexibel al het nodig is. 
Dhr P: Over veiligheid is veel te zeggen, de blokkade van de nooduitgang, wat als het fout gaat? 
Ook een artikel dat de Europese wetgeving boven de landelijke wetgeving gaat. Dus de landen zijn nu 
onderhorig aan Brussel. 
Ton leuk voor de vrouwen en minderheden in Hongarije en Bulgarije. 
Dhr R: heeft  na zijn opname langdurig een kamer gehuurd bij tegenwoordige vrienden (Nico &Henk) 
in Haarlem daardoor kwam hij later bij het Keerpunt waar hij Martien ontmoette. 
In de nieuwe Privacy-wet (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt ook de 
internet privacy gegarandeerd. 
Hele zware criminelen ontspringen soms de dans. Denk aan OJ Simson. 
Dhr V: door de jury ontstaat er een publiek spel. 
Ton dossiers moeten 20 jaar bewaard blijven. 
Mw E: Waar is de grens,  kun je van je fouten leren?  
De Poesen mogen niet meer buiten lopen  
Dhr R: de katten moesten in de Ark van Noach naar buiten, nu is de vrijlopende kat vogelvrij 
geworden.  Kattenpult; De mens is des mensen wolf 
Dhr H: de 5G is het roofdier dat mensen besluipt 
Dhr P: er is moeilijk wat tegen te doen.  5G is levensgevaarlijk, het staat voor 5e generatie van 
Electromagnetische straling,  kan nu elk mobieltje bereiken, zelfs in een tunnel en achter muren. 
Ik heb er last van in de vorm van duizeligheid als ik fiets. 
Mw I: is negatieve invloed bewezen? 
Dhr P: het is de oorzaak van veel elende. 
Mw I heeft een hanger van goud en uranium, die houdt de straling tegen. Door goed te denken dat 
het helpt gaat het haar goed. 



Ton 5G moet te meten zijn! 
Dhr H: een Kooi van Faraday sluit het buiten.  Moet van Radiator-folie  zijn, ramen met raster ervan. 
Dhr R:  je kunt je pas veilig voelen als je op een eiland zit. 
Ton: vroeger was de angst voor Atoomwapens. 
Mw E  Alleen de Amerikanen mogen erbij komen? 
Dhr P: het radioactieve strijd gaar door. Kerncentrales zijn onveilig,  fukushima is daarvan een 
voorbeeld, namen als Tsjernobyl  en Three Mile Island  en Kalkar staan in ons geheugen gegrift. 
Ton: Hoe overleven we kernenergie? 
Mw I:  We worden allemaal door geld en macht gemangeld, zelfs onze genen worden gemuteerd. 
Martien: zelfs in de borstvoeding zit enige radioactiviteit. 
Mw I: ook de voedselketen wordt gemanipuleerd  en word er niet gezonder door. Om Soya te 
produceren gaan bossen tegen de grond. 
Ton: Ik wil kunnen eten wat ik zelf kies. In veel culturen eet men eenvoudige voeding en vaart er wel 
bij. 
Dhr H: in de zestiger jaren waren er plaatjes van marsmannetjes die vanuit het heelal kwamen en die 
ons zouden willen vernietigen.  
Dhr R:  we praten nu al 1 ½  uur over onveiligheid,  misschien zoeken naar iets positiefs, dicht bij 
onszelf houden. 
Ton: de liefde heelt alles, 
Mw I: men moet openstaan voor liefde; verander de wereld begin bij jezelf. Deze groep hier kan 
verbinding tussen mensen maken. 
Ton Veiligheid vinden in jezelf en de ander.  Bij jezelf houden, geluk vasthouden, via prive contacten 
je prettig voelen. 
Mw E: door de privé contacten heb je geen psychiater nodig. Net zomin als medicatie of diagnose! 
Dan is er een korte pauze, 
Ton we hebben een interessant duwen en trekken aan de veiligheid in het Overleven.  Medicijnen  
hebben ook onveilige kanten 
Martien zoekt goedkope valeriaan pilletjes, maar ziet de goedkoopste 40 pillen voor € 2,50 en 60 
voor € 4,15 en andere potjes zijn nog duurder 
Mw I: als je meer betaald zal het % valeriaan per pilletje misschien wel omhoog gaan. 
Het thema voor de volgende keer op vrijdag 27 december de volgende poot van de Overleving, 
vandaag veiligheid gehad, dus nu: 
Wie ben ik en mijn vertrouwen? 
 
Ton vraagt wie wil er nog wat kwijt. 
Mw E voelt zich soms niet veilig in het verkeer. Terwijl ze op de stoep liep toeterde een bromfiets pal 
achter haar, ze was bang omver gereden te worden. 
Ton: veiligheid is tegenwoordigheid van Geest.  Je moet op alle momenten uit je doppen kijken, dat 
je niet geschept wordt of zo. 
Martien net als Sartre zei. 
Ton: vroeger had je spreekwoorden: 
Overleven is beter dan genezen, bij overleven wil je alles doen wat nodig is. 
Mw I: als je geneest is ook een soort van overleven. 
Ton het gaat om tegenwoordigheid van Geest 
 
 
 
 
 


