
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 Martien 
 
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 Martien 
 
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 
 
Verslag Martien 
 
Verslag Wie ben ik en hoe overleef ik het pesten?  25 oktober 2019 ISP /  Pletterij Haarlem 
We zijn acht personen bij elkaar om het thema onder de loep te nemen. 
Ton was bij Tandem  waar Wethouder Meijs de loftrompet uitstootte over de mantelzorgen die  al 
jaren geen mantelzorgcompliment meer krijgen maar blij moeten zijn een bijeenkomst in het 
concertgebouw met hapjes en drankjes. 



Martien was voor BUUV in het wijkkrantje van de Amsterdamse buurten gevraagd met een leuk 
interview. Sindsdien krijgt hij geen directe hulpvragen meer van BUUV.  Ook valt op dat ook anderen 
nu mensen met papieren helpen, en ook buren springen nu vaker bij. Dus eigenlijk was het 
antireclame en daarmee een “pest”-interview. 
Dhr P werd thuis gepest, de pester deed zijn excuses wel aan een zusje, maar niet aan de heer P. 
Martien: pesters zelf krijgen soms naderhand last daarvan (wroeging of zo) 
De vader van de heer V hertrouwde, en wilde hem uit huis zetten, maar de heer V (35 jaar oud) wilde 
niet vertrekken.  Zijn moeder sprong in de bres om hem te redden 
Vader had bij de inlichtingendienst gezeten en zette iedereen tegen elkaar op met leugen en 
verzinsels. 
Dhr A z’n vader was ook een beroepsman die goed kon manipuleren. 
Toen de vader van de heer V overleed, raadde een Indische Buurvrouw toch maar naar de uitvaart te 
gaan, omdat hij anders spijt zou krijgen.  Hij is gaan kijken en was blij dat hij echt dood was. 
Zijn haat was zo groot dat hij niks meer van hem wilde weten. Hij stotterde vroeger en bij een 
logopediste leerde hij dat hij rustig  moest gaan praten. Het kwam w.s. door zijn vader. Hij dwingt 
zich nu om niet meer te stotteren en uit te praten. 
Naar buiten toe was zijn vader juist zeer innemend 
Martien: vergelijk de vader van Ruinerwold in Drenthe  die goed bekend stond bij de Vrije School 
waar hij een tijd vrijwilliger was, maar zijn zoon verbood homo te zijn. 
Dhr. P mensen die wat anders zijn worden vaak gepest.  Hij werd zelf gepest, maar pestte ook 
anderen, en zat dan niet zo in de piepzak. 
Dhr V: mijn vader was met zijn 12/13 jaar ook homo geweest. Toen lag dat moeilijker dan nu. Hij was 
mens genoeg om het toe te geven. Zo heeft hij ons ook opgevoed. 
Dhr P. Ouders krijgen geen predicaat , zo onzeker en soms ook grote problemen die je als ouder 
tegenkomt. 
Mw. E. soms leren mensen van de fouten die hun ouders hebben gemaakt en het beter doen. 
Dhr V:  naar kinderen van zijn vrienden was mijn vader altijd lief, maar tegen mij schreeuwde hij. 
Dhr A: deden jullie onderling elkaar ook pesten? 
Dhr V: nee meerderen kropen in hun schulp als ze door anderen werden gepest 
Dhr P: hoe kunnen we dat pesten doorbreken,  welke rol voor de leerkrachten, pesten leidt tot 
suicides bij kinderen en jongeren 
Dhr V: als kind in een hoek geplaatst worden, dat wil je toch niet. Dus terugpesten. 
Dhr P het is een brevet van onvermogen van de pester, dat hij dat nodig heeft. 
Dhr V werd op school altijd wel gewaardeerd, werd altijd wel uitgekozen door klasgenootjes. Toen hij 
zijn schrift aan vader wilde laten zien, gooide vader het schrift terug. 
Dhr H wordt gepest door zijn buurman, die keiharde muziek draait en El-Rod geluiden laat horen, 
geluiden waar gevangen terroristen gek mee worden gemaakt. Zijn buren houden hun mond, willen 
niet ook gepest worden 
De woningbouw weet ervan maar kan er niks tegen ondernemen. 
Ton je kunt jezelf trainen zodat het pesten niet bij je binnenkomt.  
Dhr H maar dat geldt niet voor de geluiden die je niet hoort, maar via speaker op je muur dreunt 
Dhr J in oorlogvoering wordt het gebruikt om onbezonnen gedrag te bevorderen, bijvoorbeeld op de 
vijand af gaan rennen.  
Ton: neemt de agressie in de samenleving toe! 
Dhr H: 30 gram B12 vitaminen reinigt het lichaam totaal 
Dhr P: in vorige eeuw is geëxperimenteerd met G5 ,  toen werd iedereen gek ervan. Nu kunnen ze 
het richten. 
Dhr A: G5 is wat anders dan El Rad 
Dhr V: veel mensen zijn tegen G5 plaatsing. 
Dan vertelt hij het verhaal van een buurvrouw die door een monteur van G4 mast recht boven haar 
woning,  de gevaren ervan vernam.. Zij kopieerde met zijn toestemming de handleiding die haar 
verweer vormde. Zij klaagde de gemeente en de woningvereniging aan. Lucas Reinders van de 



Universiteit van Amsterdam steunde haar bij de rechtbankzittingen. Nu moeten zij bij het plaatsen 
van een G4 antenne toestemming vragen aan alle omwonenden. 4 G is minder sterk dan 5 G. 
Bij G5 is er alleen maar een centrale toren en niemand ziet de fijne vertakkingen. De toren is 
bereikbaar voor de overheid, en moeilijk te beveiligen tegen de criminelen. 
Dhr P  hebben wij nog wel iets in de G5-melk te brokkeleen? 
Ton dan zul je een politieke partij moeten oprichten.  
 
Ton wijst op de cliënten- bijeenkomst gisterenavond in de Pletterij “Overleven” 
“Gwen vertelde  daar over haar ervaringsdeskundigheid en haar paard waarmee ze veel cliënten  tot 
rust kan krijgen. 
Het ISP vinden wij geen hulpverlening, wel zijn wij vertrouwenspersonen van de cliënten  wij willen 
klanten leren hun eigen kracht te ontdekken.  Anke Siegers gaat daar ook van uit. 
Frits Bosch strijdt voor de eerstelijn ggz en  tegen de macht van de 2e lijn. Hij signaleert het reilen en 
zeilen van de GGZ en zorgt dat de onderste steen boven komt. Is Mindsoft  iets voor het ISP om mee 
doen?? 
Gwen herkent de ideeën van het ISP 
Het ISP is nog zelfstandig en direct oplossend, , 
Veel hulpverleners doen alleen maar pappen en nathouden 
van de beroeps zijn gisteren weinig gekomen. 
In 1995 ging de jeugdzorg naar de gemeenten , bezuinigingen volgden.  
Ambtenaren zien nu dat het tekort is,  5 miljoen en 2 miljoen tekort wordt in Haarlem geschat c.q. 
Zandvoort” 
De ouderen zijn nu de prioriteit wegens de eenzaamheid. 
Dhr A: de begrotingen voor 2020 komen in november en december weer  
Ton aan de top wordt in Haarlem niet bezuinigt 
De politiek is overspannen, zorgverzekeringen ook,  
Haarlem station uit onmacht rebellie aan de top 
De rest gaat omlaag en de premie omhoog? 
Dhr. P  Arthabana is in Nederland nu ook operationeel dus heeft contacten met aanbieders en 
verzekeraars, dus je kunt je daar nu verzekeren voor je zorg (incl alternatief) 
Ambtenaren zoek naar gewone taal in hun papieren. 
Psycholoog anders verpakken???? 
Dhr A: in de wereld zien we de basis nu opkomen: Bolivia, Venezuela, Hongkong etc. 
Pas op als je je nek uitsteekt,  in Nederland wordt alles wat boven  het maaiveld uitsteekt gemeenlijk 
kortweg afgemaaid. 
Dhr J in Heemstede in het basisonderwijs bijles alleen voor de rijken, dat geeft ongelijke kansen, dus 
nu de afspraak om geen huiswerk meer naar huis mee te geven. 
Kinderen gaan door met pesten, in school in tehuizen. 
Overleven in zelfredzaamheid is de kunst  
Ton in bieb heeft Roads activiteiten voor verstandelijk beperkten in leeskamer voorlezen, samen 
leven 
In ouderen-sozen gaan de doelgroepen weer gezellig samen verder  met elkaar 
Thema volgende keer:   
Reacties op debat ISP + vervolg in februari 2020 hoe aan te pakken? 
Het thema van de volgende Wie ben ik bijeenkomst op 29 november a.s. is: hoe overleef ik het 
pesten? 
 

Verslag Martien 

 
 



Wie ben ik en hoe overleef ik de Electromagnetische Straling  ISP  dd 27 september   2019 

We zijn met 7 mensen bij elkaar,  6 heren en een vrouw. 

Begraven of cremeren?  Cremeren geeft fijn stof (via schoorsteen en asresten), door diep gekoelde 

stikstof bevriest het lijk en dan valt het uiteen in stof (?) 

Op 24 oktober organiseert het ISP een thema-avond bij de Pletterij, het Thema is Overleven in 

veiligheid, vertrouwen en volledigheid. 

Dhr H In China is een bewakingscamera systeem met gezichtsherkenning.  
Tevens worden mensen gecheckt op criminaliteit en antiautoritair gedrag 
Daarvan hangt af of men een huis krijgt of subsidie of toekenning van studie etc. 
Dht P wijst erop dat het Wifi netwerk 5G alles in zich heeft om dit ook in  Nederland te gaan 
registreren. 
Het verslag van de vorige maand (uitdagingen): 
Dhr V wijst op enige punten  rond de financien. Na de bijeenkomst bij ISP kantoor opgepakt 
Het verslag is akkoord. 
Ton meldt dat iedereen overleeft. De rijke moet overleven met de beveiliging,  de arme overleeft 
met zijn eten en sociaal leven.  
Ton De Ambtenaren informeren de politiek en zijn daarmee een machtige partij. 
Dhr P zegt dat de schadelijke effecten van de 5G alleen door de wetenschap aangepakt kan worden, 
niet door de politiek. 
Dhr P hoorde van zijn baas dat hij echt overleefde. Toen vroeg hij zich af: “Wanneer ga ik nu leven?” 
Mw E is altijd al een survivor geweest. 
Martiens “Lief” overleeft ook, helaas ten koste van hem en zijn contacten, Maar Martien Liet zich ook 
voor de gek houden. Was naief. 
 

We zijn met 6 mensen  bijeen om het thema te bespreken , 5 mannen, 1 vrouw. 

Twee mensen hebben zich voor vandaag afgemeld wegens omstandigheden. 

Martien Het verslag van augustus zat in mijn borstzakje, en tijdens een winderige fietstocht is het  

helaas verdwenen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


