Verslag Wie ben ik en mijn uitdagingen? ISP gesprek Vrijdag 26 juli in Pletterij Haarlem.
We waren met elf personen bijeen, 2 vrouwen en 9 mannen.
Dhr Pd heeft vragen over het verslag; hij zou een puntsgewijs verslag wensen.
Martien zal het nieuwe concept-verslag van deze keer vooraf aan dhr Pd toezenden ter redactie.
Dhr Pd is erg geïnteresseerd in de Verzorgingsstaat en hoopt vandaag in het gesprek wat van de
achtergronden hiervan tegen te komen. Hij heeft zich bezig gehouden met kritiek op het BEC project
te Utrecht. Hij verduidelijkt: het gaat hier niet om ervaringen, maar om pogingen om nieuwe vormen
van inspraak te regelen. Wat kan er in de inspraak veranderen?
Dhr Pv meent dat er niks te veranderen is!
Mw K vindt dat je hoe dan ook iets moet nastreven.
Ton: de politiek stelt in zekere zin weinig voor, men vraagt zich daar vaak af: “ hoe hou ik mijn baan?
Dhr JW: Zij die idealistisch zijn, zijn daarvan uitgesloten!
De eis dat een wethouder in de eigen stad moet wonen wordt tegenwoordig weleens verlaten.
Wethouder Botter woont nog in Heemstede. Het reglement werd gewijzigd.
Pd: Groot Haarlem als samen te voegen gemeente?
Dhr JW: het was noodzakelijk.
Dhr A: Ambtenaren en anderen willen hun baan houden, maar Bitcoins is een piramidespel, veel
mensen zijn hun geld kwijt.
Mw M. heeft moeilijkheden gehad met de UWV of ze recht had op de WIA en voor welk deel, nu zit
zij samsam in de WIA en de Bijstand. Ze dacht dat het al afgesloten was, maar ze vernam recent dat
er nu nog een hoger beroep loopt tegen de UWV. Zij wil zo het UWV proberen menselijker te maken,
maar schiet er zelf financieel niets mee op.
Mw K heeft altijd goede ervaringen met het UWV gehad. Het hangt af van in welke tijd we leven, nu
moet iedereen aan het werk.
Mw M: ik wil wel op goed nivo werken, niet beneden mijn kwaliteiten.
Dhr JA: De controle artsen die moeten bepalen of jij kunt werken, worden ingehuurd, wie
betaalt dat?
Ton was in Amersfoort bij klantenclub Mind over convenant verwarde personen van gemeenten met
de GGZ. De Ervaringsdeskundige professionals kregen uitgebreid het woord, de gewone
ervaringsdeskundigen slechts minimaal en mochten geen discussie voeren.
Mw K: ik ben blij dat klanten aan het werk kunnen, zo doen ze praktijkervaring op.
Ton: Anke Siegers heeft een boek geschreven De Nieuwe Route, het gaat over de Sociale Wijkteams.
Het ISP heeft voor 2019 4000 subsidie gekregen. Veel uitvoerders zitten klem. Emeritus
Eerstelijnspsycholoog Frits Bosch stelt dat ook, maar trekt geen eindconclusie
Pd was blij met de bij de uitnodiging meegezonden tekst “de nieuwe publieke opgave” Daarin komt
de tweespalt binnen de verzorgingsstaat nadrukkelijk in beeld, in de vorm van de Overheid en
daartegenover de ontevreden burger. Er worden 6 punten genoemd. 1 is het klimaat, waarbij het
Forum van democratie het meest het gevoel weergeeft van “belazerd” te worden door de overheid
en moeten opdraaien voor de kosten. Daarin wordt met theoretische drogredenen de hele CO2
invloed ontkend. Maar het laat het ongenoegen en wantrouwen zien dat er in de samenleving leeft.
Pensioen wordt ook door de overheid belazerd, dit leidt tot discussie over de overheid en de
volksvertegenwoordiging en zo taalt het vertrouwen verder.
In het eind van het artikel staan voorstellen tot verbetering van de dialoog burger overheid.
Martien: Trump als zakenman heeft een grote charme, hij is direct en zonder opsmuk en komt zijn
woorden na. Of daar de minderheden, gehandicapten en zorgbehoevenden blij mee moeten zijn is
de grote vraag, kijk naar de kinderen in de containers aan de Mexicaanse grens
Dhr Pd: wat kunnen we eraan doen? We moeten niet aan de hand van de profs lopen Basisinkomen
in komende oktober te houden. Probleem discussie, maar ook streven naar een conclusie
Dhr Pv: ik ben Soeverein geworden en geef zo mijn signaal aan de samenleving.
Dhr JA is van Trots Haarlem en zit in onderzoekscommissie die het PVC rapport rond wethouder
Wiebe. zij hebben ook de schrijver van een boek erover kunnen interviewen, er zat veel

vertrouwelijkheid bij wat niet openbaar mag worden. Hij ziet in Trots Haarlem zijn uitdaging. Dingen
boven water krijgen, informatie inwinnen, aan de kaak stellen van mistoestanden. Hij werkt ook
samen met het Haarlems Dagblad. Die luisteren ook naar ambtenaren (m.n. voor geheime stukken).
Dhr Pv: heeft gehoord dat Rutte nog 11 miljard op de plank heeft liggen?
Dhr JA: bij de landelijke coalitie zijn hierover afspraken gemaakt,
De verwachting is dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Dhr Pv Wat te doen?
Dhr JA: mogelijk zou de gemeente het moeten uitzoeken.
Ton: Gaat de armoede weer regeren
Mw K: Heeft dit te maken met wat men wel noemt Creatief Boekhouden?
Hebben sociaal culturele activiteiten en organisaties nog wel genoeg geld om hun werk te doen.
Dhr Pd stelt dat de publieke opinie steeds meer dingen voor elkaar krijgt, het behoud van groen aan
de Orionweg en de schommel aan de Garenkokerkade zijn behouden dankzij protest uit de buurt; de
zogn. Publieke Opinie.
Ton de economie neemt de leiding over, maar de ambtenaren gaan over het geld.
Dhr JA: was een tijd in de USA en zag dat alles wat Trump zegt meteen wordt opgepakt door de grote
groep journalisten en beveiligers. En de dag daarna is het wet!
Hij doet wat hij zeg.
Hij vervolgt: De oude politici uit Den Haag kwamen nog bij de lokale partijjongens op bezoek, contact
houden met de achterban. Ook de oude heer Gerrit Heineken was sociaal, gaf jongens een kans, had
er wel belang bij, maar luisterde naar hen en zei: “ je redt het wel” toch sociaal mens
Dhr Pd steeds meer mensen beginnen voor zichzelf. Willen geen baas boven zich
Dhr J Sommigen houden het niet lang vol.
Dhr A: De ZZP-ers worden niet vergeten, hun pensioenen staan op de agenda. (Broodfonds voor
kalamiteiten).
Dhr Pd als je veranderingen wilt bereiken, moet je op de 1e plaats de structurele weg gaan: de
politiek. Maar daarnaast hebben we onze eigen weg Bijvoorbeeld je eigen tuintje! Of je eigen
schulden oplossen en je liefde niet verliezen. Het één sluit het ander niet uit!
Bijvoorbeeld een commune beginnen die zelfbedruipend is?
dhr Pv de politieke communes zijn om zeep geholpen, zoals de kibboets in Israel. Mensen
experimenteren graag en het is ook nodig.
Ton geniet van de Jehova’s Getuigen vanwege hun “directe aanpak “ zonder veel kosten.
Dhr Pd: Karl Marx sprak over productie-kracht; de volledige ontwikkeling daarvan leidt tot
basisinkomen!
Dhr Pv: we hebben een schuld bij de staat bij onze geboorte i.v.m. het “Overleven”.
Dhr JW Trefpunt ’t Trionk in de Oosten de Bruinstraat werkt met vrijwilligers. De
Welzijnsorganisatie Haarlem Effect wil het sluiten in de vakantie. Maar de vrijwilligers willen het
mogelijk open houden.
De vraag is of er genoeg vrijwilligers zijn? Het benaderen van/ langsgaan bij de andere vrijwilligers
wordt verhinderd door de ASV (Privacywet)
De mensen van het Sociaal Wijkteam zijn benaderd, maar zij hebben het al druk genoeg, dus nee.
Bekend is dat Ambtenaren in dienst treden bij de Sociale Wijkteams.
In het kader van kosten en baten leggen sommige wijkcentra het accent bij de baten, waardoor
minder draagkrachtige burgen geen gebruik meer van hun diensten kunnen maken.
Dhr Pv meldt dat de Soevereine mens veel processen moet voeren tegen de overheid om hun recht
te halen en hun vrij-zijn van het economische proces te bevechten.
Martien zag de documentaire van WACO: hij vond het treurig dat tot de eerste aanval werd besloten,
en dat een man die vanuit het geloof wilde bemiddelen als onzinnig aan de kant werd geschoven.
Ton in het Winkelcentrum van Hoorn zaten 4 ambtenaren uitnodigend te wezen, toen we een bakje
koffie wilden drinken werden we geweerd. Er was geen drinken en werden verder verwezen naar
internet. In juli en augustus is het dicht, juist toen zag mw K drie mensen voor het raam staan.
Mw K haar moeder heeft geen internet, zij is niet zo tevreden met de overheid.

De rechter is belangrijk als beroep tegen onrecht in de maatschappij.
Ton had eens een bekeuring en wilde gehoord worden, dat kon niet vond de politie, na veel
verhogingen toch uitnodiging rechtbank, hij vertelde dat hij zijn verhaal wilde doen, toen 15 euro
boete of gaan zitten een dag. Zo kwam Ton een dag in de Koepel terecht.
Ton als mensen klem komen te zitten moeten zij naar de rechter kunnen stappen.
Dhr D: Asbest werd vroeger overal voor gebruikt, men wist niet hoe schadelijk het was.
Hij merkt ook op dat de daklozen tegenwoordig vaak ZZP-ers zijn soms geen pas hebben.
Kerosine moet belast worden, maar hoe?
Ton de Economie kan niet over zichzelf oordelen Dus de rechtelijke macht blijft nodig.
Met de 4000 euro kan het ISP nog een jaar (2019) overeind gehouden worden?
Dan vraagt Ton Wat ter tafel komt
Mw M: vond het een fijn gesprek, geen conclusie te trekken. Een zelfvoorziend clubje, veranderingen
gaan langzaam en leve het basisinkomen.
Dan wil de heer Pv een thema dat hem uit het hart is gegrepen: Wie ben ik en hoe overleef ik de
Magnetische straling. Wij stemmen daar allen mee in.
Dhr H: het gaat eigenlijk om Magnetische velden. Misschien moeten we dan een zaaltje huren?
Dhr JA herinnert zich de film die Trots Haarlem over straling had getoond aan de gemeenteraad
Dhr A: had meer geld verwacht voor het ISP.
Dhr Pd een conclusie is idd moeilijk, het verslag is niet obv stellingen of met subthema;s
Maar hij is ook geen klant van het ISP
Hij kom vaak bij het Badhuis, daar maatschappelijke thema’s, maar dat is dit hier niet. Dit is geen
debat.
In verzet tegen de bestemming van de Koepel, ook weer publieke opinie.
Volgende keer “wie ben ik” op 30 augustus a.s. tussen 14 en 16 uur met als onderwerp:
“hoe kunnen wij overleven” met speciale aandacht voor de G5-straling

Wie ben ik en hoe overleef ik de nieuwe samenleving? 28 juni 2019 in de Pletterij
We zijn met Zeven heren bij elkaar
Vooraf vertelt dhr H dat verhoogde Cholesterol eigenlijk onderzoek vraagt naar wat er mis is! Een
orthomoleculair arts kan dat bijvoorbeeld gaan bepalen. (Misschien ook bloedonderzoek?)
Wegens zijn verjaardag heeft de heer H. een taart meegenomen.
Dhr J. heeft gerookte haring meegenomen. Allemaal even heerlijk, met dank aan deze donateurs
Er worden tekstueel enkele correcties voorgesteld, die zal Martien bijwerken.
Ton Hebben we zicht op de nieuwe Samenleving? Jezus zei ”zie, ik maak alle dingen nieuw!”
Martien noemt legerleiders in Ethiopie die een sympathieke charismatische collega gewoon doden.
Ook noemt hij de mogelijkheid om iemand die je bedreigt via via te laten aanspreken op zijn gedrag.
De Motorclubs worden verboden, maar richten meteen nieuwe clubs op.
Dhr H bij apen wordt het kontje aangeboden!
Ton: is dit overleven ten koste van anderen? IKKE IKKE, het recht van de sterkste?
Me too ook de vrouwen willen overleven.
Ton: het egoïsme neemt toe.
Martien kent een vrouw die het boze oog heeft opgehangen tegen lastige jongeren, Het spreekt tot
het schuldig geweten van die jongeren.
Ton: vrouwen kunnen macht uitoefenen op andere manieren, mannen knallen, vrouwen werken
vanuit emotie, met gevoel.
Martien: er zijn ook vrouwen die meerdere mannen hebben, een voor de geiten te hoeden een voor
de koeien te melken, etc.
Dhr P hangt af of er overschot is aan mannen of aan vrouwen

Ton: Mannen (en vrouwen?)nemen seks-poppen, die kunnen praten, ze gaan er soms zelf mee uit. Er
is een sexpop voor elk wat wils: vrouw of man bruin of blond, blank of zwart etc
Dhr H maar baren kunnen ze niet!
Ton: Kunstmatige Inseminatie is ook mogelijk
Dhr P: er moet een natuurlijk evenwicht zijn.
Martien als er veel konijnen zijn komen er meer vossen, als er meer vossen zijn neemt het aantal
konijnen weer af, bij te weinig konijnen sterven er weer veel vossen.
Ton in balans!
Dhr P: Niet ingrijpen in de natuur leve de oermensen! De kerk bestrijdt dat.
Hij vervolgt: wij denken dat we vrij zijn, maar wij zijn slaven van de staat via de aangifte bij onze
geboorte. Leve de vrije souverijne mens.
Ton er blijft altijd wel iets onvrijs! Goethe zei: “die Gedanken sind frei!”
Dhr P: Doel souverijn is dat de overheid ons niet meer controleert.
Zo kan de gemeente informatie geven aan de belastingdienst.
Dhr A dat zou de gemeente eigenlijk niet mogen doen.
Dhr P maar ze doen het wel! Je kunt vragen daarvan uitgesloten te worden dan is je domein
beschermd tegen delen, Alleen wat jijzelf deelt kan dan publiek worden.
Het lijkt op cookies bij elke site worden die bewaard, en achter elk cookie zitten zogenaamde
Algoritmes. Dit zijn sociaal- wiskundige formulies die uit je internetgedrag o.a. afleiden wat voor
interesses je hebt. Met algoritmes rijden er ook onbemande autos, ze beslissen in nood over wie zal
leven of sterven. (De basis ligt in de sociale kennis en de wiskunde die dat categoriseert)
Dhr A: Gaat bij noodfondsen veel geld naar de hulpverlening en hun directeuren?
Hij vervolgt dat Facebook nu ook een cryptomunt aanbiedt de LIBRA. (w/n Speculeren ermee?)
Dhr P: in de nieuwe maatschappij zou het speculeren makkelijk kunnen stoppen, want de markt is
dan meer stabiel.
Dhr A: de Bitcoin is op de lange duur wel positief, hij grinnikt bij de gedachte aan digitaal collectegeld
Dhr V: Ook in China is het betalen helemaal digitaal.
Ton: Overleven? Hoe lonkt de economie? Hoe in de nieuwe samenleving?
Dhr J voor belastingtechnici is er altijd wel wat te doen; zelfs de marktkoopman moet digitaal betaald
worden.
Het digitaliseren is een maatregel tegen het witwassen van gelden. Bijv de Wied-handel
Martien Ook de Massai in Kenia doen aan digitaal bankieren. Ook verder in Afrika.
Souverijn gaat om de individuele belangen
Ton het gaat erom of ik gerespecteerd wordt; de Rechten van de Mens helpen om als mens overeind
te blijven. In 40-er jaren is de universele verklaring van de rechten van de mens opgesteld. Ook het
recht van slapen staat erin, moet misschien eens tegen het licht gehouden worden.
In de nieuwe maatschappij kunnen wij kiezen links te gaan rijden
Ton: Rutte is slim: hij richt een jeugdparlement op.
Martien: De publieke opinie werkt vooral op extreme mistoestanden. (Gaza bombardement Israel
gestopt)
Dhr P bij het aangeven van een baby besteedt de staat een kapitaal op de baby, wat je via je
belasting moet terugbetalen. (kleine regeltjes in het huwelijkscontract)
Ton dankt iedereen voor zijn bijdrage.
Vrijdag 26 juli a.s. tussen 14 en 16 uur in de Pletterij is weer onze nieuwe gespreksmiddag met als
thema: Wie ben ik en mijn uitdagingen?
tenslotte de vraag wanneer de Pletterij het thema Basisinkomen gaat organiseren i.s.m. het ISP
Verslag Martien, met dank aan Ton.
Verslag Wie ben ik en mijn nieuwe samenleving? 24 mei 2019

We zijn met 9 personen bijeen aanvankelijk in de kleine kopieerruimte, maar gelukkig naderhand
ging de deur open van ons normale lokaaltje.
Naar aanleiding van het verslag:
Ook in Nederland is de vraag of de nationale wet altijd wint van de Europese
Dhr J: Procederen tegen de staat is altijd een beetje verliezen. De Staatloterij laat niet verkochte
loten meedoen met de prijsbepaling. De strijd daartegen loopt nog steeds.
Het Nibud heeft belangstelling voor het basisinkomen, mede met het oog op de Zorgzame
Samenleving.
In Noord Korea zijn 5 ambtenaren geliquideerd n.a.v. de mislukte top met Trump. Hadden verkeerd
vertaald wat Trump zei.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Martien
Dhr P In mijn nieuwe samenleving is geen geld meer nodig. Met familie landbouw bedrijven, jezelf
onderhouden.
Er is een nieuw boek, Ontpillen, het zoekt aanvullend alternatieven voor medicijnen. Wanneer het
werkt is het goed.
Ton: In Ghana is de grond gemeenschappelijk daar eet en werkt men samen en wordt ook nog oud
ook.
Dhr. H: de Hunza in Pakistan vasten en eten abrikozenpitten, zij noemen zich nazaten van Karel de
Grote.
Ton: Rudolf Steiner koos voor het Individu, Paus Franciscus ook!
In de Arabische Landen is men bang voor Iran.
Dhr H: medicijnen komen in de zee en in het drinkwater,
Dhr P: 100 jaar geleden werden medicijnen voor het eerst onderzocht en vastgesteld.
Dhr H Beton is een chemisch product, Hoe afbreekbaar is het?
Dhr P is voorstander van dichtbij produceren en dichtbij gezond eten. Eigen veldje nodig
Dhr A Perma cultuur betekent de bodem van je moestuintje niet uitputten .
Dhr J heeft een volkstuintje hij heeft aan de specifieke eisen van het tuinieren voldaan, zodat de tuin
zonder kunstmest (die komt vanzelf met de regen) “vrucht” draagt Het is Economisch en gezond.
ook zijn er genezende kruiden: Stinkende Gouwe, Weegbree en Camille
Nederland is niet zo groot,
Ton: een wolvenpaar is nu in het land. Zeer bijzonder, De grenzen zijn technisch weg, maar er wordt
nog wel gecontroleerd.. Afrika is ook ingewikkeld,
Martien heeft contact met een project in Kongo met bananenplantage, kippen etc; (een werkproject
om jongeren in de regio werk te bieden
Ton in Overijsel is de economie groeiend maar de mensen blijven trekken naar de Randstad
Dhr A: we leven in een schulden-maatschappij, Als alles instort, komt er weer een nieuw begin.
Dhr P: dan bepaalt het volk zelf wat er moet gebeuren, mensen willen de Bataafse republiek terug
hebben.
Ton Volgens de Jehova’s Getuigen komt dan het Armageddon
Dhr P een Schepper heeft alles gemaakt en er zijn veel verkondigers
Mw K is ook mee-geweest naar de JG en ze kwamen ook bij haar thuis. Het maakte indruk dat ze
iedereen bij de naam kende. Dat is Bijbels.
Ton In wezen is JG een bedrijf. IN New York zit de top. Met veel medewerkers.
Dhr J De JG hebben een eigen programma, als je uit de JG wilt stappen, blijf je alleen, dan wordt je
bijna gek.
De massamens van vroeger wordt vervangen door het individu.
Dhr P: In de Nieuwe maatschappij is geen autoriteit en geen machthebbers als Macron of Morteza
De Gele hesjes lijken op Provo, maar nu economisch gemotiveerd, willen als individu gewaardeerd
worden.
In Zuid Amerika spreken de evangelische kerken en JG erg aan, zij geven individuen de ruimte.
Mw K. In Saoedi Arabië mogen de vrouwen nu wel zelf auto rijden.
Mw E: Vrouwen worden soms gezien als zondig omdat zij mannen onzedig zouden uitnodigen.

Arabische prinsen komen soms in het Westen de bloemetjes buiten zetten en de beest uit te hangen.
Dhr J: Zo weet hij wel wat niet mag.
Ton soms duiken fotos naderhand op en kan hij in de problemen komen.
De Belgische ex-koning moet nu toch DNA afstaan om zijn w/n vaderschap te bewijzen van een
vrouw die zegt zijn dochter te zijn. Hij moet € 5000 betalen voor elke dag dat hij dat te laat doet;
doen.
De waarheid komt toch meer aan het licht tegenwoordig.
Dhr A komt ook alle nepnieuws aan het licht? Manipulatie toch vaak wel.
Dhr P: Nieuws wordt selectief geboden, hoe kom je achter het goede nieuws?
De nieuwsmedia moeten wel nieuws bieden wat de mensen willen weten.
Zeker ongesubsidieerde (commerciële) kunnen soms wat scherper zijn.
Onderzoeksjournalistiek is belangrijk. Ook de Gele hesjes bepalen het nieuws soms. Doen goed werk.
Wat in het verleden verborgen bleef, kom nu aan het licht.
De volksvertegenwoordiging wordt er ook door geinformeerd.
Ton het ISP staat voor individuele belangenbehartiging. Als iemand naar Zweden wil wandelen dan
vertelt Martien hem dat hij dan 3 maanden onderweg zou zijn. Het is zijn belang eruit te komen.
Tenslotte kreeg hij de reis aangeboden door zijn familie daar
Ambtenaren en ook andere profs houden het eigen werk in stand.
Het OBI kan ook jongeren helpen een opstap te maken naar werk. i.p.v crimineel te worden.
Wat is er nodig voor de zorgzame samenleving om preventie te vormen tegen optreden van bijv
psychoses?
Het individu wordt in de nieuwe samenleving steeds belangrijker.
Dhr P: de biorobots; zij doen wat gezegd wordt. Alle robotten zijn voorgeprogrammeerd dat zij de
mens niet vijandig kunnen zijn.
In de Nieuwe Sociale Samenleving blijft niets meer geheim, zelf het nep nieuws wordt doorgeprikt.
Dhr A: Ook manipulatie wordt steeds vaker blootgelegd.
Dhr P: internet is nu de enige manier om het juiste nieuws te vinden
Ton Vanaf medio 2014 ontvangt het ISP geen subsidie meer van de gemeente Haarlem.
De profs houden hun werk wel in stand en spelen elkaar de bal graag toe.
Martien: het Onafhankelijk Basisinkomen OBI kan ook voor jongeren beschikbaar gemaakt worden
De commissie Deetman heeft het Kindermisbruik binnen de RK kerk onderzocht, ook anderen
pleegden misbruik.
Ton: Oude gezegden en spreekwoorden zijn weer in trek, vaak gebaseerd op de bijbel of de
scheepvaart.
Ton: iedereen probeert te overleven.
De OV-kaart van het overleven is Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid.
Het Thema voor de volgende keer 29 juni is Wie ben ik en hoe overleef ik de Nieuwe Samenleving
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Karin Loos

Verslag Wie ben ik en de nieuwe maatschappij? d.d. 27 april 2019 in de Pletterij [ ISP
We zijn met 6 mannen bij elkaar om het thema met elkaar te bespreken. Twee mensen waren
verhinderd vandaag.
Eerst het verslag van de vorige keer over het OBI, naar aanleiding van
Dhr Pv bedoelt dat er meer directe democratie moet zijn, de samenleving moet beslissen.
Dhr V zegt dat het OCDB (Open DataBase Connectivity, systeem om alle verschillende soorten
databases onafhankelijk van hun type en platform op dezelfde manier aan te kunnen spreken) een
onafhankelijk institutioneel adviesorgaan, maar het schijnt bemenst te worden door corrupte
ambtenaren.

dhr Pv: De Zorgverzekering Artabana is genoemd naar de 4e wijze Artaban die de pasgeboren Jezus
wilde gaan bezoeken. Hij was zo zorgzaam en christelijk dat hij de geboorte van Jezus misliep, een
mooi kerstverhaal.
De zorgverzekering Artabana zelf moet in Nederland eerst eSen kas opbouwen. In Duitsland bestaat
het al 15 jaar, in Zwitserland al 30 jaar. Men kan zich inschrijven en is dan bijverzekerd.
Dhr V: Het Eigen Risico wordt door verzekering (risicodekking) minder hoog bij de gemeenten. Het is
speculatie en er gaat grof geld in om!
Verplichte zorgverzekering kan volgens het kantongerecht niet verplicht gesteld worden. Maar er
wordt nog hoger beroep hierop verwacht.
Verslag wordt dank aan Martien
Ton: De nieuwe Maatschappij Ton verwacht dat de macht van de Economie (geld) en van de
Ambtenaren steeds groter wordt. Ambtenaren tegen OBI, maar zij draaien w.s. wel bij want ze
genieten er zelf ook van.
Hij zat in Maastricht tussen wel 2000 psychiaters, het ging over digitalisering van de behandeling.
De nieuwe app verbindt de patient met de psychiater, Deze dreigt immers overspannen te worden.
En gaat toch door met DSM 5 omdat de zorgverzekeraars daarop de vergoeding baseren.
Er is een strijd tussen psycholoog en psychiater geweest toen de psycholoog in de basisverzekering
was opgenomen. Nu is er de POH GGZ die de verwijzer is naar Eerstelijnspsycholoog of psychiatrie
De Trauma’s liggen meer op vlak Psychiatrie De psycholoog leert je omgaan met je problemen.
Frits Bosch redt het in 4 of 5 gesprekken om dit doel te bereiken.
Ton: Fysiotherapie heeft geholpen een lichaam en geest meer bewust te worden.
Dhr V: een psycholoog heft de ziekte niet op. Soms zijn ze niet op de hoogte van het trauma of dat
het gewoon niet klikt.
Ton: Bij de Twin towers werkten de FBI en de CIA niet samen. De aanslag werd niet verkomen.
Als mensen met geldproblemen binnenkomen bij het ISP zetten wij alles op een rijtje en zetten de
nodige stappen. Binnen 2 maanden is dan vaak de zaak opgelost.
Martien is nu ook ervaringsdeskundig in de armoede.
Dhr P: als je lief bent dan kun je bij alle hulpverlening terecht, zolang je doet wat er gezegd wordt is
er geen probleem.
Dhr V: als zelfs de Rechter niet naar de klanten luistert?
Dhr P mensen in de historie die een grote bek hadden zijn vermoord Michael Jackson, JFK, MLK
Als je kritische vragen stelt krijg je binnen 12 uur reactie.
Als historici ongenuanceerd praten en ik daar wat van zeg, dan moet ik mijn smoel houden
Ton Wij maken geen vijanden, blijven altijd vriendelijk naar onze tegenstanders die geen subsidie
geven, maar we houden persoon en zaken uit elkaar en benoemen alleen maar feiten.
Dhr V moest 2 jaar en 3 maanden wachten op de postitieve uitspraak van de rechter van de Euroese
hof van de rechten van de mens. Hij kreeg geld aangeboden, maar wilde dat afwijzen, echter de staat
heeft het recht om rechtzaken in de minne te schikken met geld. Geen Hoger beroep mogelijk.
Het aanvechten van de Staat hing ook samen met de Italiaanse groep die de Italiaanse staat
aanklaagde. Daarop moest gewacht worden.
De Europese wet staat boven de nationale grondwet, maar Duitsland stelt dat zijn eigen grondwet
voorgaat.
Ton: De kamer en de regering, maar de ambtenaren zijn beter georganiseerd, De criminaliteit is nog
‘beter’ georganiseerd, zij weten beter buiten het licht te blijven, zij chanteren, want ze weten veel
van mensen en ruimen mensen uit de weg, als ze niet doen wat de baas wil!
Hou houden we onze frustraties onder controle? Welke nieuwe aandachtspunten zijn van belang in
de nieuwe wereld? Waarmee kunnen we hen wakker schudden?
Het IBO is een speerpunt zoals de artikelen in de kranten demonstreren. Ton: Sommige bobo’s
minachten het OBI maar de het zit nu toch in de lift,
Dhr P: 5 uitgeverijen bezitten alle pers in Nederland, daar valt alles onder.
Ton: maar ze moeten nieuws brengen, laten zien wat er in de maatschappij gebeurt.

De commerciele radio heeft meer vrijheid dan de gesubsidieerde radio die zich meer gedeisd moeten
houden, de ambtenaren korten hen als, vinden soms dingen niet leuk.
Ton: De kranten krijgen geen subsidie dus schrijven wat de lezers willen lezen.
Dhr P: de vrije nieuwsgaring toch vooral bij VPRO, Metro en Telegraaf. De Onderzoeksjournalistiek
staat daar op een hoog peil en dat biedt vrijheden.
Dhr V: het bestaansrecht van kritische geluid is er voor de kritische lezers.
Ton de Strategische mensen zitten aan de top, toch schoppen zij niet, maar bieden wel een dubbel
verhaal, met vaak mooie resultaten.
Ton: Kranten krijgen geen subsidie. dus bieden onafhankelijk nieuws over kunst, geloof, aanslag,
emoties, en ook strijd.
Ton: Terroristen gebruiken en misbruiken middeleeuwse elementen uit religie
In sport emotie en commercie zit het grote geld.
Volgende keer is op vrijdag 25 mei a.s. het Thema Wie ben ik en mijn nieuwe samenleving?
Wie ben ik en mijn basisinkomen? 29 maart 2019.
We zijn met 7 mannen bij elkaar om voor de derde keer het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI)
onder de loep te nemen.
We hebben reactie van de vereniging Basisinkomen ontvangen: er zal geen sollicitatieverplichting
zijn, en in plaats van ontwikkelingshulp te geven, zouden de rijke landen arme landen kunnen
adopteren met het financieren van het basisinkomen voor die landen. Dan stijgt in elk geval de
koopkracht in die landen en het blijft niet zo makkelijk aan de strijkstok hangen
Ook gratis onderwijs en zorg (zonder eigen risico?
Dhr Pv is bij Artabana een Europese zorgverzekering aangesloten, dit is ook toegestaan. Alternatieve
zorg is hierbij ook inbegrepen. “Wie betaalt die bepaalt” is daar het devies. Je kunt je er bijvoorbeeld
verzekeren als je nog niet verzekerd bent of je aanvullend verzekeren! Het is een solidair
zorgsysteem. Maar in Nederland is het nog niet volledig operationeel..
Dhr V: van het Eigen Risico geld dat je overhoudt kun je herverzekeren.
Ton hoe wordt het onvoorwaardelijke Basisinkomen gefinancieerd? D.w.z. zonder luxe kunnen leven
Pv: “Bullshit-banen” kunnen opgedoekt worden: bijvoorbeeld adviseurs e.d.
Ton: Het OBI biedt de burger meer vrijheid, het leidt niet zo makkelijk tot schulden, en het biedt
flexibeler arbeid, deeltijd werken, en meer waardering voor het werk, meer eigen regie over
vrijwilligerswerk hobby en ook free lance werk. Over het OBI hoeft geen belasting te worden betaald,
wel voor de extra verdiensten bovenop het OBI.
Pv het OBI is niet socialistisch, want je kunt vrij extra bijverdienen. De markt bepaalt dat.
Ton de overheid moet beslissen tot invoering.
Pd het volk aan de macht is in Rusland niet geslaagd.
Hij wil graag voorbeelden zien waar het OBI is gerealiseerd zoals Italie en ergens in Afrika, Waar???
De ambtenaren van de EU waren niet blij met de invoering van het OBI in italie,
Ook de werkgevers zagen liever veel arbeiders waaruit zij kunnen kiezen.
Hoe het er nu mee staat heeft onze interesse
Pv: we moeten niet teveel beren op onze weg zien.
Pd: was bij de demonstratie tegen marktwerking in de Zorg de zorg moet volgens hem terug naar de
overheid. Het Ziekenfonds terug?
Pv Is tegen de overheid, wil hebbendat de maatschappij beslist
Ton: toch is vertegenwoordiging nodig!
Pv de republiek draait ook niet goed in de USA en ook niet in Frankrijk waar de gele hesjes het niet
makkelijk hebben, er is staatskapitalisme in China en Rusland. In Afrika gaat het OBI gelukkig wel
goed.
Ton hoe zit het OBI voor 18 jaar? Hoe voorkom je schulden voor je 18e?
OBI i.p.v. studiebeurzen???

Pd In Cuba is is gratis onderwijs en zorg. Maar daar moet je binnen het collectief wel meedoen voor
het volk! De meerderheid is daar wel tevreden mee, maar de jongeren kijken toch naar de USA. In
Miami zitten hun ooms die het daar goed hebben.
T ook bij opvoeding zijn vaklui nodig, cursus volgen, oppassen voor economisch machtsmisbruik!
Pv de koelakken (boeren met eigendom) uit de Oekraine en elders werden door Stalin (veelal) te voet
naar Siberie gestuurd met het idee dat zij wel goede Kolchoze-boeren (collectieve
boerengemeenschappen) zouden worden, maar toen dat niet lukte kozen de ambtenaren slim eieren
voor het geld en maakten er heropvoedingskampen van.
Pd: Karl Marx had geen industriele voorbeelden, dus hij idealiseerde de indianen.
Dhr V en Pv loven de steden Hasselt en Luik, die gratis OV hebben ingevoerd.
Ton: zien in dat het vanuit de samenleving bezien toch goedkoper is.
Dhr V in Zweden vroeg men 1 euro per rit. Daarmee kon men het hele bussysteem financieren.
Ton: dit zijn goede proefprojecten die als voorbode van het nieuwe economische denken. We
moeten kijken naar projecten die rendabel zijn.
Dhr J: in Hongarije is het OV gratis voor 55+ en ook Amsterdam wil experimenteren met de stadspas
voor gratis OV. Hij wijst erop dat in Cuba mensen woningen toegewezen krijgen door de staat Als je
veel voor de samenleving doet levert dat voordeel op bij o.a. de toewijzing van woningen.
Maar ruimte om concurrerend te werken is er niet. De yanky dollar lonkt naar de jongeren.
Ton: het IBO is niet socialistisch het staat bijverdiensten toe. Ton herinnert zich van Steiner dat hij
het landelijk bestuur, de rechtspraak, en het ec. Systeem en de cultuur los van elkaar staan moesten.
Pd wijst op de voorwaarde voor de IBO in de morele ontwikkeling.
Ton dit is de mogelijkheid van het IBO om in cultuur te investeren.
Hij wijst erop dat gepensioneerden eigenlijk een vorm van basisinkomen hebben in de vorm van de
AOW. Ook op de formule ! die naar Zandvoort wordt gehaald, het grote geld vraagt erom, het is
economisch aantrekkelijk, maar van het geluid wordt menigeen gek.
Met de nieuwe economie wordt meer rekening met de burger gehouden en de drang om geld te
verdienen vermindert dan.
Dhr Pd: de economie zal veranderen als de prikkels verdwijnen.
Ton: Het OBI komt wel, de directeuren zijn nu nog bezig met hun status,, maar dat valt weg!
Pd de ambtenaren draaien wel bij!
Pv het gaat niet er niet vanzelf komen, maar de boel gaat veranderen.
Dhr J: als Obi doorgaat dan is de vrije markt het speelveld om wat bij te verdienen.
Ton het welzijnsgevoel van de mensen zal toenemen.
Dhr J het welzijnsgevoel is ook zo bij de meeste mensen op Cuba.
Dhr Pv: de politiek zoals Rutte dat doet lijkt op manipulatie,
Dhr H: De geschiedenis van de dertiger jaren herhaalt zich. Populisme is in de mode.
Ton: dhr Krup heeft garen gesponnen met de oorlogsindustrie van Adolf en Goering, na de oorlog
diende Krup zijn rekening in bij de economie. De aanslag in de tram leverde veel stemmen voor
Baudet.
Volgende keer vrijdag 26 april a.s. is het Thema: Wie ben ik en de nieuwe maatschappij?
Verslag Martien
Verslag Wie ben ik en het basisinkomen? Gespreksmiddag ISP 22 februari 2019 Pletterij Haarlem.
We zijn met 18 personen verzameld om het thema met respect voor elkaar te delen.
Ton vertelt dat dhr P het thema Basisinkomen heeft aangedragen bij het ISP. In Finland heette het
mislukt. Maar de heer V weet te melden dat de groep met B.I. toch gelukkiger was. In Italie is het
Basisinkomen ingevoerd, zonder instemming van de EU. Het kost Italie 7 miljard per jaar.
Ton: de (gemeente)-ambtenaren en werkgevers zijn er niet zo blij mee. Bedrijven hebben liever een
ruimere keus uit mogelijke werknemers. Bij de ambtenaren groeit het werk hen boven het hoofd.
De vereniging Basisinkomen heeft ons vorige verslag ontvangen, we hebben nog geen reactie.
We sturen hen ook weer dit verslag toe.

Bij de FNV wordt het Basisinkomen onderzocht en ook de VPRO heeft in Tegenlicht het thema in
beeld gebracht. Er gaat veel werkgelegenheid op de helling in de toekomst.
Dhr P: inclusief de miljonair, iedereen krijgt het Basisinkomen om van te leven! Hij dankt Martien
voor het uitzoeken van de hoogte.
Martien vond bij het Nibud: “Als absoluut minimum hanteert het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP)
971 euro per maand. Een tweede bedrag dat ze noemen is het ‘niet veel maar toereikend’-bedrag,
waarbij er 92 euro per maand extra wordt gerekend voor hobby’s, sporten, vakantie en uitgaan. Met
1.063 euro per maand zou je volgens het SCP dus net – maar niet royaal – rond moeten kunnen
komen.”
Dhr P: mensen hebben recht op basisinkomen. Het is zonder voorwaarden. Het is een
basisrecht. Mede ook wegens de grondstoffen. Denk daarbij aan de mogelijkheden voor mensen om
mantelzorg te doen. Of mensen met beperking die zo ook eigen inkomen hebben.
Dhr J stelt voor om van onderaf aan te beginnen, in plaats van de bijstand ontvangen mensen dan
basisinkomen.
Ton: het B.I. is hoe dan ook belastingvrij. Alle je extra wilt bijverdiensten worden het natuurlijk wel
belast.
Martien: hoe zit het met huren en hypotheken?
Ton de samenleving bepaalt de grenzen van de huren.
Dhr P: de politiek zal meer naar de mensen moeten luisteren, stop het eindeloos discussiëren.
Ton het B.I. heeft binding nodig met een vorm van inspraak van de burgers.
Dhr P: er moet ook kritiek mogelijk zijn!
Dhr V: de buurtvergadering biedt enige inspraak.
Ton Maar perfect is het niet! Dus we moeten zoeken naar oplossingen. We moeten respect voor
elkaar houden want het is allemaal mensenwerk.
Dhr V: zou de hoogte van het B.I. wellicht € 1000 kunnen zijn? Maar de prijzen gaan omhoog.
Mw J: we moeten heroverwegen hoe we onze volksvertegenwoordiging vorm gaan geven. En politici
bepalen het inkomen De ambtenaren zitten op het pluche, een Wethouder heeft een opleiding als
Sterrenkundige gedaan. Dat vergroot mogelijk de invloed die ambtenaren op hem kunnen hebben.
Ambtenaren moeten de wet uitvoeren en niet eigen koninkrijkjes maken.
Mw K: de Wajong is in de praktijk een soort Basis-Inkomen.
Dhr P: de Wajong vervalt binnen enkele jaren. Ook ambtenaren ontvangen B.I.
Ton komt er weer een centraal Ziekenfonds? Met voor de rijken een luxe prive verzekering.
Mw J: de giro komt terug, de postbode komt weer aan de deur, verschaft werkgelegenheid en
menselijk contact.
Ton Bij Haarlem Ontmoet zag men het B.I. als manier om vrijwilligerswerk te doen. De vraag speelde
ook hoe het georganiseerd kon worden.
Dhr J: het B.I. kan helpen om mensen die mantelzorger zijn, meer tijd te geven voor de zorg aan hun
partner.
Mw K: In Hoorn is de toegankelijkheid ook een probleem.
Mw M: De toegankelijkheid van kerken en gebouwen speelt in Haarlem,
Mw J. ook mogen misschien geen honden meer in de binnenstad, je zult maar blind zijn en een hond
nodig hebben.
Mw J wandelt de laatste tijd heel wat af, omdat ze mensen op het parkeer-recht wil wijzen. Ze
bespreekt problemen met de Wethouder.
Ton: De Wijkraden komen soms niet aan vrijwilligers, er wordt daarom hier en daar wel geloot
om mensen erbij te krijgen. Het kan ook de partner van een geloot iemand zijn, Zo krijgt iedereen
een kans om in de Wijkraad te komen.
Dhr P d V: die “loting-zetels “ blijven beschikbaar voor 2 of 4 jaar, dan komt een nieuwe loting of
mogelijk een verkiezing door de buurt. De loting heeft zijn voorkeur omdat de wijkraden dan
representatiever zijn.
De wijkraden worden soms door ambtenaren gedomineerd. Initiatieven vanuit de wijkraad worden
soms door de gemeente ingepikt .

Dhr P de V merkt op dat er een kans is dat de rol van de wijkraad uitgehold wordt. Hoe moet een
Wijkraad daarmee omgaan?? Bijv.. de Wijkraad van de Vijfhoek worstelt daarmee.
De vraag is of de Wijkraad een rol kan vervullen inzake het B.I.?
Ton stelt voor de wijkraad een rol te geven in het experimenteren van B.I. per wijk.
Dhr P d V: er is 2 ton beschikbaar voor de gelote wijkraad Oosterparkwijk in Groningen , waar de
wijkraad vrij over kan beslissen. Zo kan er misschien een experiment met B.I. gestart worden
Ton: Vanuit de Wijkraad dingen runnen leidt minder vaak tot eigenbelang.
Dhr P d V: er is een panel van 400 mensen die signalen aan de wijkraad doorgeeft over wat er in de
wijk speelt.
Ton wat als B.I. Komt?
Dhr P d V: het doel van de Finse overheid was hoe krijgen we mensen uit de uitkering? Dat is niet
gelukt, maar mensen die B.I. hadden gekregen waren wel gelukkiger!
Ton: mensen raakten gemotiveerd om hand en spandiensten voor elkaar te doen. Ze vinden dat leuk
in wijkverband.
P d V: het gaat overal in ons land over democratische experimenten, die beogen, bewoners zelf de
zeggenschap te geven i.p.v. de politiek of de ambtenaren; inzet is te komen tot een pilot in Haarlem
met loting (er is al een aanzienlijke lijst van, dus er hoeft niet steeds opnieuw geloot te worden!).
Dhr J: ook zoeken naar mogelijkheden hoe kunnen de gehandicapten mee kunnen doen
in wijkverband?
Dhr N: ik ben ook mantelzorger voor een gehandicapte.
Ton: Met het B.I. heb ik de uitkerings-instansties minder snel nodig.
Dhr. P: Rutger Bregman wilde alle uitkeringen weghebben, en in plaat s daarvan het B.I. In Nijmegen
wordt geëxperimenteerd met alternatieven voor de bijstand, maar i.r.m. werken.
Mw M vertelt over het project Nederland (Den Haag) voor en door alleenstaande vrouwen hier en in
Afrika in uitwisseling van cooperatieve werkvorm. Er is veel bereikt, maar op zeker moment kwam er
de klad in. Dit nadat steun van de overheid voor werken met behoud van uitkering voor het pilotproject werd afgewezen.
Ton: vanuit Haarlem Ontmoet is een bus naar de beste praktijken van Den Haag: 1 ouderen
voetballen en helpen de klub, en 2. AH biedt ruimte voor eenzamen en armen, ( de commercie helpt
pro deo voor goodwill).
Hij wijst in dit verband op de Overlevings-V-Kaart: Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid zijn
stappen om van overleven weer tot leven te komen. Hier in deze gespreksgroep heeft iedereen
zijn/haar eigen inbreng, maar we kunnen het niet iedereen naar de zin maken.
Mw S vertrekt.
Wat nog ter tafel komt:
Dhr V: beeld nieuwe situatie rond B.I. kan in de miljoenen gaan lopen.
Dhr P d V is voorstander van vrijwillig actief zijn in de wijk
Mw M binnen het potje voor sociale initiatieven in de wijk (zie hiervoor gehandicaptenpotje) wil zij
een aanvraag doen voor zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk.
Mw M: is B.I. ook beschikbaar voor jongeren van 16-18 jaar?
Dhr A: Samenwonen wordt makkelijker, vermits de kostendelersnorm verdwijnt.
Ton wijst naar de verslagen van deze bijeenkomsten op de site van het ISP
Rondvraag:
Mw K: vond het weer een fantastische bijeenkomst.
Dhr P is blij dat hij het thema op de agenda heeft mogen zetten
P d V er is een demonstratie over de pensioenen.
Op 29 maart is de nieuwe bijeenkomst over het Basisinkomen, waarbij wij de reacties van de
vereniging Basisinkomen zullen meenemen
Martien 6 maart 2019 16.00 uur
met dank aan de aanwezigen voor hulp bij het verslag

Wie ben ik en mijn overleven met het basisinkomen? Op 25 januari 2019 om 14-16 uur.
We zijn met 8 mannen bij elkaar om dit thema te bespreken.
Eerst wordt het verslag van december bekeken, tekstueel een s en link te weinig, wordt gecorrigeerd.
Ton was in Assen bij een bijeenkomst over het Basisinkomen. Men streefde daar naar een
eenvoudige manier om het vorm te geven. Het probleem was de werving van het geld.
Ook het FNV hat het thema Basisinkomen recent als Thema.
Iedereen zoekt naar de eenvoudige aanpak.
Dhr P: iedereen krijgt vanaf 18e levensjaar een basisinkomen waarvan hij/zij moet kunnen leven;
zodat er geen verplichting is om te betaald te werken
Martien herinnert zich ‘ de wereld gaat aan vlijt ten onder’ van Max Dendermonde.
Dhr A: krijgen miljonairs ook Basisinkomen.
Het antwoord is Ja.
Dhr V was 1973 als loonadministrateur aktief, hij was verontwaardigd dat ook rijken kinderbijslag
kregen. Nu is dat gelukkig niet meer zo. De AOW is wel nog voor iedereen, maar de hoogte is
afhankelijk van het aantal jaren van verblijf in Nederland, maar niet van het inkomen.
Dhr A: het bijstandsnivo voor moe met een of meer kinderen kan financieel oplopen.
Dhr P; het Basisinkomen (B.I.) is geen cadeautje, maar iets waar je recht op hebt, omdat je leeft op
deze aarde waar grondstoffen zijn die van waarde zijn. Dan zijn er geen mensen meer zonder
inkomen. Het wordt al in de praktijk gebracht bij de indianen van Alaska.
Samen de opbrengst van de grond verdelen. Geld verzamelen is geen doel meer bij B.I.
Dhr A bestrijdt dat Bitcoins een pyramide-constructie zijn, een nieuweling kan evengoed verdienen of
verliezen en er wordt flink gehandeld. Er zijn overigens vele verschillende soorten crypto munten.
Vragen Vakantiegeld bij B.I.?
Dhr P het B.I. is een stabiel systeem want de prijs van een brood ligt dan vast. Er is minder
concurrentie en minder vraag en aanbod.
Vraag: Dhr A en bij Misoogsten????
Ton: mensen kunnen gelukkig zijn zonder te werken, eenvoudig leven moet kunnen met B.I.
Dhr A: op welke manier maken de mensen zich dan nuttig?
Als ze een auto willen kopen moeten ze gaan werken
Vraag: gaan de huren omlaag?
Ton door de verspilling van de grondstoffen gaat alles plat dan is het B.I. de oplossing.
Vraag: kan men nog lenen bij de bank?
Ton tevreden met B.I. als meer moet men werken
vraag Dhr H: en is er dan nog pensioen?
Dhr R: sollicitatie verplichting hoeft niet meer?
Dhr J: toenmalig minister Kok nam 32 miljoen uit de ABP (ambtenaren) pensioenpot.
Dhr R. mag de staat wel prive gelden uit de pensioenpot halen?
Dhr J: De rekenrente is te laag waardoor de dekkingsgraad van de pensioenen niet meer gehaald
wordt.
Vraag is er belasting bij B.I. ?
Ton: nee, alleen als je gaat bijverdienen, dan betaal je belasting.
Dhr V: Stel: als je het invoert in Nederland, dan krijgen vluchtelingen ook B.I. Hoe zit het met het
wereldverband? En hoe met de Arme landen?
Vraag Dhr R: Gratis Onderwijs, Gratis gezondheidszorg?
Dhr V: het lijkt op Cuba? Een niet commerciele samenleving?
Ton: het verschil is dat hier een democratische inspraak struktuur is die het B.I. uitvoert en begeleidt.
We bepalen het met elkaar.
Vraag: Dhr J wordt het reizen naar Amerika dan ook makkelijker?
Ton: als men ontevreden is met het B.I. dan moet men gaan werken.
Vraag Dhr V: bij wie vraag je dan de vergunningen aan? En
Vraag dhr V 2: als je oneens bent tegen wie kun je procederen?

Ton: er is geen machthebber meer, er komt een inspraakorgaan dat de structuur gaat opzetten.
Dhr R: wie heeft zicht op het concept.
Dhr J: in Cuba hadden de partijbonzen betere voorzieningen. Dat wordt bij B.I. een democratische
inspraakstructuur. Wel centraal geregeld.
Ton Als je in een villa wilt wonen moet je ervoor gaan werken, of je moet een kruiwagen hebben.
De banken kunnen niet zo makkelijk meer manipuleren.
vraag Dhr A: krijg je genoeg om van te leven?
Dhr J het onderwijzend personeel zal dan toch moeten betaald worden Zij gaan “bij”-verdienen dus
en betalen dus belasting.
Dhr R: hoe regelt men dat dan?
Ton: de Werkgever zou het inkomen kunnen doorgeven aan de belastingen.
Het B.I. is geregeld, als je meer wil hebben dan moet je werken in zorg of onderwijs of industrie of
ICT etc. daarvan kun je vrouwen veroveren of luxe verwerven. Samenleven met elkaar levert 2 B.I dus
dat biedt een goede basis.
vraag Dhr A wordt de belasting dan hoger?
Ton het B.I. wordt niet belast!
Vraag Dhr J en als je in de bak zit? Krijg je dan ook B.I.? en wat met crimineel geld
Ton dat is zaak van Justitie en de democratische inspraakstructuur
Ton vervolgt met een zienswijze: als je overlijdt gaat je geld naar je nakomelingen, maar beter zou
zijn het aan de gemeenschap na te laten.
Dhr P: laat de organisatie niet bij de politiek liggen die hebben er geen belang bij.
Ton de politiek moet wel e.e.a. voorbereiden.
We moeten een college kiezen , mogelijk via referendum te kiezen.
Bijna 60 % van de Nederlanders voelt iets bij het eenvoudig en gelukkig leven met het B.I.
Er moet een einde komen aan de speculatie met de huur.
Op vakantie niet meer met vliegtuig gaan.
De wijkraad kan ook erbij betrokken worden
Dhr V: In Cuba is gratis gezondheidszorg, zelfs Amerikanen gaan erheen om geholpen te worden. De
medicijnen zijn er ook spotgoedkoop. (60ct i.p.v. 60.000 dollar).
Dhr H en ze hebben moderne instrumenten en medicijnen daar.
Ton waar halen we het geld vandaan voor de projecten voor B.I. hoe regelen we de inspraak??
Er moet discussie over komen.
Amerika leverde vroeger spoorwegen aan China. Nu levert China spoorverbindingen aan de arme
landen. Zelfs ook een vliegverbinding tussen Sjanghai/Peking naar Tanger/ Marakesh. In ruil krijgt
China van die landen faciliteiten. Er komt misschien ook een zijderoute naar Rotterdam.
Dit verslag wordt toegezonden na instemming aan de Vereniging Basisinkomen
Waarna we volgende keer erop verder praten.
Cultuur en Recreatie blijven naast productie zaken die betaald blijven worden.
Dhr R: met het B.I. wordt de samenleving een stuk simpeler.
Ton: Vakantiegeld? waar halen we het geld vandaan? Minder vliegen en vervuiling beter aan te
pakken?
Het thema Basisinkomen zal dus ook het thema van volgende bijeenkomst van 22 februari a.s.
worden. Het wordt ook een thema voor Debat-cafe van de Pletterij.
Verslag Martien Luijcks

Verslag Wie ben ik en de kerstgedachte? d.d. 28 december 2018 in de kopieerruimte van de Pletterij.
We zijn met 6 mannen onder elkaar.
Naar aanleiding van de 3 nog niet besproken verslagen wordt opgemerkt dat in het verslag van 30
november soms verhalen van de een bij de ander terecht kwamen. Martien excuseert dat hij hierbij
laat aan het verslag begon. Met het oog op de privacy hoeft het geen probleem te zijn.
Ook is chatten wel praten, maar in het geval van Martien chat hij met zijn liefde via SMS; Je ruikt en
voelt elkaar daarbij niet. Ook het zien van elkaar is nu alleen af en toe via video op mobiel. Hij denkt
met haar te verloven.
Mensen krijgen tot 15 januari gelegenheid om te reageren op de verslagen.
Ton opent dan het gesprek over de kerstgedachte: meestal denkt men aan overdadig lief zijn voor
elkaar.
Dhr A: denkt dat het afhangt van wel of niet geloven.
Dhr P: was als kind al kritisch op de kerst en op het jodendom.
Dhr A heeft geen kerstboom.
Dhr J vraagt of iedereen elkaar wil laten uitpraten. En dat wel elkaar niet afrekenen op wat we
zeggen. Hij doet niet aan kerst. Hij vindt mensen die alleen met Kerst goed doen, schijnheilig.
Dhr H vindt dat ook van mensen die tegen vleeseten zijn maar wel met vliegtuig gaan. Hij was bij een
ex-kolonel voor de kerst. Het ging over gij zult niet doden en Dhr H wilde een opmerking maken over
het doden van mensen, zoals de kolonel ook in Nederlands Indie had gedaan, dat werd niet
gewaardeerd.
Dhr A mensen voelen zich gauw gekwetst.
Ton: de kerstgedachte is lief zijn voor elkaar, persoonlijke vrede op aarde, Wie ben ik en de
kerstgedachte?
Dhr H heeft niks meer bij de kerst.
Dhr A: er zijn minder oorlogshandelingen tijdens de kerst.
Ton de kerstgedachte wordt breed gedragen.
Dhr P: de Jezuïeten waren voorheen in de ban.
Ton zij waren hard in hun oordeel dat pruimde men vroeger niet.
Dh A: Paus Franciscus slaapt in een kotelkamer en rijdt in een Renauld rond. Er zijn nu 2 pausen, is al
een keer eerder gebeurd. Door het terugtreden van Ratzinger is er tijd voor vernieuwing.
Dhr H wijst op het ronde huis in Nunspeet waar een satanskerk was gevestigd;
Ton: deze paus is meer menselijk en denkt meer in de geest van Jezus en amen.
Dhr A: de heilige Franciscus gaf al zijn bezit weg (was zeer vermogend ervoor) en hij had de eerste
kerststal .
Ton de kerstgedachte is door Franciscus bevorderd, wij houden het hier dicht bij ons.
Dhr A: goed voor je naaste zijn. Bijv, neem een dakloze met de kerstmaaltijd in huis. Streven naar
Heiligheid, vanuit het besef dat iedereen zondig is.
Ton: de overspelige vrouw werd gestenigd, wie zonder zonden is werpe de eerste steen.
Dhr A : en: Gaat heen en zondig niet meer.
Ton Wijs worden door schade en schande.
Dhr J wil er niet aan denken, streeft altijd naar wat goed is, hoe met mensen om te gaan.
Sommigen gooien een briefje in de bus “Kom bij ons”. Zij doen dat misschien vanuit wroeging, dat
vind ik naar voor die lui. Op de tevee vindt hij de kerst teveel gecommercialiseerd. De kerstboom is
wel leuk maar heeft een heidense achtergrond. Je hebt een heel jaar om mensen bij je uit te
nodigen.
Ton: mensen huilen met de wolven mee met Kerst.
Dhr J: ja, na de kerst weer gewoon egoistisch verder. Als je merkt dat iemand niet te eten heeft,
nodig die mens dan gewoon uit, toon je betrokkenheid.
Ton Acht het gevoel wel goed, je kunt niet het hele jaar de boog gespannen houden, zoals je bij je
verjaardag in het licht wordt gezet, zo is Kerstmis de verjaardag van Jezus.
Dhr A: de Jehova’s Getuigen vieren geen verjaardagen.

Ton feest bij diploma, de geslaagde krijgt alle eer. Zeker als men er veel moeite voor heeft moeten
doen. Dan wordt de eer des te meer gewaardeerd.
Ton onze genegenheid is maar kortstondig, we zijn slechts 2 dagen met kerst relatief lief voor elkaar.
Dhr A: mensen helpen in de ruimste zin des woords eenzamen Stem in de Stad, ook ISP en
stiltecentrum in de kerken. Praten kan ook verderop.
Ton Aandacht voor elkaar uitgaan van niet allemaal hetzelfde zijn.
Dhr A: Wat mensen vooral nodig hebben is een goed gesprek.
Dhr H herinnert zich zijn kerstgevoel van 1972 de kerstboom was van zilver en hij mocht hem zelf
optuigen Ook de kerstmuziek, het lied toen zelfs spannend, droeg bij aan zijn kerstbeleving. Het was
de laatste keer dat hij saamhorigheid en gezelligheid ervoer met kerst.
T verschillende personen hadden toen respect voor elkaar.
Dhr J dat sfeertje hangt er gewoon, maar als het gestuurd wordt, dan wordt het onecht.
Dhr H: onthoudt het gevoel van kerst 1972 wel!
Ton: Veiligheid en vertrouwen helpen een persoon overleven. Hij heeft in zijn leven iets meegemaakt
waardoor hij het leven nu beter aankan, draagvlak.
Dhr A helpt mensen dat voelt hij als positief.
Ton eenvoud is het kenmerk van het ware.
Martien heeft zijn vertrouwen en veiligheid te danken aan de eerste vierdaagse, toen hij de zeven
heuvelen met forse tred opliep en toen ging pauzeren. De kramp sloef in zijn bovenbeen en hij kon
zonder steun van medewandelaars niet verder, dit gaf hem vertrouwen dat er altijd mensen om hem
heen waren die hem zouden helpen als het nodig was.
Dhr A: dat je de moeite waard bent. Hij helpt het hele jaar door mensen.
Hij ontmoette een man in de Sint Jozefkerk en daarna in de Janskliniek. Hij kon hem helpen met zijn
financien. De man huilde van blijdschap over zijn aanbod om hem te helpen.
Ton: doe je dat als redder of om dingen te realiseren?
Dhr A Als een daad van Naastenliefde , hij had tevoren gebeden om hulp.
Ton je hebt dingen toegevoegd bij zaken waarop hij geen grip had.
Dhr A: ik doe het om nuttig te zijn voor de maatschappij. Hij zat bij een accountant waar ie de stress
van kreeg en ook van de belastingdienst, en ook privé zaken. Hij helpt particulieren het hele jaar
door.
Ton: Dus je loopt niet in de valkuil van de hulpverlener, d.w.z. problemen hebben om mensen door
te sturen naar reguliere of klantenorganisaties. De kerstgedachte is om niet helpen, beherende
volwaardigheid aanreiken; de andere mens zoekt immers genezing!
Dhr A: hij helpt mij ook met vitamine (A) tips voor mijn ogen
Ook dhr H reikt hem enkele tips aan o.a. kalfslever.
Dhr P het helpt ook tegen straling, Een goed idee vanuit de kerstgedachte vind hij ook om te
beginnen met het Basisinkomen. Historicus en journalist Rutger Bregman heeft daar aandacht op
gevestigd, Vanaf 18 jaar krijgt iedereen een basisinkomen (vgl minimumloon) om daarvan huur eten
kleding etc. van te betalen, zo is er geen armoede en afhankelijkheid van (uitkerings)- instanties.
Ton het is niet hetzelfde als die 10.000 euro die de 4 daklozen kregen. Daarvan zijn 2 gered van het
dakloos zijn, en 2 hebben het niet gered.
Dhr P: in Afrika zijn ervaringen opgedaan met het basisinkomen. Dat toonde positief aan dat het
haalbaar was.
Dhr A: basisinkomen is niet links en niet rechts.
Dhr J kent 2 politieke partijen in Haarlem die ermee bezig zijn, maar er komt nog niks uit.
Dhr P: je wordt vrijgesteld van sollicitatieplicht en werken.
Dhr J: Het zalige Nietsdoen komt binnen bereik?
Martien: “De Wereld gaat aan vlijt ten onder” een boek van Max Dendermonde.
Dhr P: er is toch niet genoeg werk voor iedereen.
Dhr A: er is nog veel stille armoede.
Ton: het zou een mooi thema kunnen zijn voor de Pletterij. Waar haal je het geld vandaan, waar vind
je (ervarings)deskundigen? Heeft het een positieve uitwerking? Hoe maken we alles nieuw?

En hoe zit het vanuit de macht / eigen kracht?
Dhr A: belasting wordt geheven op de bijverdiensten, het basisinkomen zelf is belastingvrij
Ton: vrijwilligerswerk kon tot nu toe itt de oude 1500 nu 1700 per jaar opleveren.
Wie betaalt het basisinkomen?
Dhr J Als Basisinkomen ook miljonairs krijgen het!
Dhr H: de middenklassers betalen meer belasting nu.
Het klimaat verbiedt benzine-autos.
100 jaar geleden gratis energie, TESLA Hongaars ontdekker.
Thema Zonder Basisinkomen kunnen wij niet overleven? Of kunnen wij niet overleven met het
Basisinkomen?
Dhr J: zijn pa bracht in de oorlog eten naar een moeder met kind. Zij bedankte God.
Pa was boos, hij had het toch gegeven, niet God.
Martien bezocht eens een Egyptische vrouw die eenzaam was, zij zie “Bismilah” (God zij dank) ,
Martien voelde zich gewaardeerd door haar woorden. Het kan verkeren.
Dhr A bij Kerst is barmachtigheid het centrale thema
Martien

Verslag wie ben ik en mijn “Naaste” en mijn verlangen? 30 november 2018
Wegens afwezigheid van Ton zal Martien het gesprek begeleiden.
Dhr P: mijn moeder draait zich in haar graf om te zien dat een Jezuïet nu paus is, nadat de orde
eerder verboden was geweest.
Mw E heeft hoge nota van Netbeheer. HELP
Reacties: kachel uit, dekbed om, gemberthee en plaid over je benen worden genoemd.
Dhr J als je kwaad bent en ruzie maakt, dan krijg je het ook warm.
Mw E is blij met haar papagaai en heeft ook humor, haar papagaai ging haar sniffen nadoen, nu maar
sniffen in andere ruimte
Zij verlangt naar de nieuwe brievenbussen met intercom en hoopt dat de videofoon het ook goed
doet. Ze heeft gelukkig veel gevoel voor humor
Dhr P al 2000 jaar geldt Heb uw naaste lief, maar men leeft er niet zo naar.
Dhr A. je moet eerst van jezelf houden.
Mw E heeft zich opgegeven voor het Sinterklaas-spel van Binnensteeds.
Dhr P gromt de naam van Sylvana,
Martien zegt respect voor verschillende meningen is hier het devies
Dhr H zegt dat de heer Junker van de EU altijd dronken is,
Martien dacht aan een soort Tia,
Dan vertelt Martien dat hij is gaan houden van een dame die hij financieel helpt
Zij houdt ook van hem dus ze houden van elkaar. Hij hoopt gauw met haar te verloven.
Dhr P vertelt dat hij bij zijn scheiding uitging van eerlijk delen van lusten en lasten, maar hij kreeg alle
schulden van haar.
Dhr H heeft in zijn jeugd geleerd zich niet in het ootje te laten nemen,
Dhr P vindt dat de politie haar werk moet doen en niet burgers moet inschakelen bij amber alert en
Burgernet
Martien Burgers vinden het prettig als hun buurt veilig is, dus doen graag mee.
Dhr P, Werklui die in je huis werken die kunnen later terugkomen om wat mooie dingen te pikken.
Mw E haar laatste lat-relatie (5 jaar) liep 10 jaar geleden mis toen haar vriend, die zij vertrouwde,
door een Surinaamse schone werd verleid. Ze kregen samen een zoon maar Mw E wenste haar
dood. Zij stierf jong.
Allen: je mag niemand dood wensen!

Dhr P: memoreert een gedicht van Friedrich von Schiller: Ehret die Frauen: het betekent: Eert de
vrouwen, zij vlechten en weven, hemelse rozen in het aardse leven!
Dhr J wijst op het belang van gelijkwaardigheid in de relatie, men moet niet de baas over elkaar gaan
spelen.
Dhr P daardoor lopen veel relaties mis.
Martien waardeert Femke Halsema, wegens haar Burka-stanpunt,
Mw E vrouwen op Mars; de laatste 5 jaar zijn de vrouwen geëmancipeerd. In de RK kerk droegen
vrouwen vroeger ook hoofdbedekking.
Dhr J: Joodse vrouwen dragen een pruik tijdens de eredienst.
Dhr H: De illuminatie en de vrijmetselaars en de Bilderdijkconferentie hebben de macht. Zij stoken
vuurtjes om de wapenwedloop te stimuleren.
Dhr A herkent het kwade dat het goede bedreigt. Hij is erg behulpzaam naar anderen in de hele
regio. Voor een gezin uit India regelt hij alles, uitkering, Eigen Risico terugvragen enz.
Dhr H je kunt een collectieve zorgverzekering met een Haarlem Pas krijgen. Soms is die verzekering
wat duurder, mede door vooruit betaling van het Eigen Risico. Hij waarschuwt dat de vrije
ziekenhuiskeuze soms een probleem kan zijn bij je (nieuwe) zorgverzekering. ( bijv. als maar 80 %
wordt vergoed)
Dhr A is mantelzorger voor velen, wat is dan je verlangen? Hij kent verlangen naar een hemelse
beloning. Naar de cadeautjes en het eten verlangt hij niet, die ziet hij als gewoon leuk meegenomen.
Waardering voor zijn technische vaardigheid stelt hij op prijs bij het klusjes doen. Hij moet zichzelf in
acht nemen, niet te veel doen. Dus toch maar niet penningmeester bij een stichting voor goede
doelen worden, wel verwijst hij dan naar een ander die er wel tijd voor heeft.
Iemand ziet het elkaar helpen als manier om niet in depressie te geraken.
Dhr P: Shell schijnt helemaal geen cent aan belasting te betalen. Er is corruptie alom. Alles draait om
macht. Belastingsluisen en idem paradijzen,
Dhr A: de rijken worden steeds rijker.
Dhr H zegt dat er in het oranjehuis een bastaard is insgeslopen in de lijn van troonopvolging
Dhr A: er komt 7 jaar Apocalyps te Armageddon waarna Jezus orde komt scheppen.
Dhr P Code oranje, luisteren naar het volk, gebeurt veel te weinig. Vrouwen moeten meer aandacht,
de politiek meer oog hebben voor de burgers.
Dhr H de Q- beweging staat achter de president, creeert nepnieuws, helpt zo Trump.
Dan de heer J: Wie zijn mijn naasten? Jullie ook, we gaan respectvol met elkaar om. Hij heeft iemand
die hen bij zijn pleeggezin wilde helpen aan de kant moeten zetten. Zij had een 2e generatie
oorlogstrauma, hetgeen toentertijd niet harmonieerde met de aanpak van zijn vrouw en hemzelf.
In principe voelt hij zich daar niet gemakkelijk bij. Hij weet niet goed wat hij ermee kan. Moet hij er
voorrang aan geven of juist niet.
Dhr A zegt dat hij in zo’n geval voor zo iemand zou bidden tot God om die persoon te steunen.
Dhr J zegt dat hij vaak extreem aan haar aan haar denkt.
Dhr H: Telepathie werkt!
Dhr J: Je kunt ook een negatief gevoel over iets hebben, zoals een nare situatie
Dhr A: de ziel sterft nooit.
Dhr J. met mijn naasten hoop ik na mijn leven een goed gevoel na te laten, dat ik ze toch een duwtje
naar de goede richting heb gegeven. In hun pleeggezin was struktuur nodig, de dame kon zich daar
niet in aanpassen, waardoor zij is weggestuurd. Zij belde ons toen maar kreeg geen gehoor. Hij heeft
haar een tijdje vaker opgebeld als hij een slecht gevoel had, het ging wel goed met haar. Zij dacht ook
aan ons, op zeker moment hield het bellen op. Hij denkt nog vaak aan haar en wenst haar het beste.
Dhr A: zou zij nog contact gaan zoeken?
Dhr J had haar al ingesproken of ze wilde terugbellen.
Dhr A zou knielen en zijn bewaarengel op haar af sturen met het verzoek om haar te spreken.
Martien vraagt of iemand nog wat kwijt wilt?
Dhr P: alles wordt duurder, dat vraagt veel tijd, en hij houdt minder tijd over voor andere zaken. Het
boek daarover heet de “onzichtbare bankier”

Mw E ziet haar kinderen nog steeds niet.
Martien ziet zijn dochter ook nog steeds niet.
Dan vraagt hij wat men van het gesprek vond?
Dhr H: het gaat wel, het was gezellig.
Dhr P: het was een beetje lawaaierig, heeft een Tia gehad en heeft daardoor wat moeite met
emotie.Maar dit is zijn eerste Tia. Het kost veel energie.
Het is een brokje dat stagneert in de bloedbaan. Bijvoorbeeld je raakt je spraak kwijt, Hij had
gelukkig, alleen functieverlies in zijn hand. Naast zijn autisme en COPD is het wel moeilijk, maar hij
kan toch hierbij zijn. Hij heeft nog een boek over voeding. Hij vond het vandaag wel zinvol en gezellig
Dhr J. vond het wel leuk, maar kon soms niet alles volgen wegens het door elkaar praten. Hij doet
mee met een geluidsonderzoek van de universiteit van Groningen.
Martien vertelt dat hij meedoet aan een onderzoek naar preventieve voorkoming van Alzheimer.
Dhr A: vond het een heel positieve middag in de geest van de kerstgedachte.
Martien stelt voor dit als thema te nemen voor de volgende keer, iedereen stemt ermee in:
Op vrijdag 28 december 2018is het thema: Wie ben ik en de kerstgedachte?
Verslag van Wie ben ik en mijn overleven d.d. 26 oktober 2018
Dit in tegenstelling tot het geplande thema (wie ben ik en mijn naaste en mijn verlangen)
We waren met 6 personen bij elkaar, er was 1 bericht van verhindering.
Naar aanleiding van de sluiting van enkele ziekenhuizen en de winsten voor de aandeelhouders van
de zorgverzekeringen kwam ons gesprek vanzelf op Overleven uit, niemand had daar moeite mee.
Ton: ook als het oude Ziekenfonds terug zou komen zal de premie hoog zijn, omdat los van de
verzekeraars de zorg nu eenmaal duur is. Ook particuliere verzekering komt dan terug.
De grens voor de kosten van medicijnen in het basispakket ligt nu op 80.000. Duurder wordt niet
vergoed.
Dhr P: de religie heeft ons geleerd om oud te willen worden!
Ton In coma houden van mensen is duur, wie betaalt dat? Is dat alleen voor de rijken?
Dhr P als je in Coma ligt, leef je nog steeds, ook na je dood is er een ander bewustzijn.
Dhr H: Aspartaan wordt toegevoegd aan ons eten, om de overbevolking tegen te gaan. Het smaakt
zoet en werkt de weerstand tegen.
Dhr P je moet eigenlijk niks van de overheid aannemen.
Ton Onze volksvertegenwoordiging moet controleren. De Wet op de Openbaarheid geldt ook voor
ambtenaren, Burgemeester Halsema sprak ambtenaren daarop aan. Erg mooi.
Dhr P je kunt een verzoek doen op die wet om bijv. de kosten van de rechterlijke macht aan te
vechten.
Dhr H: natuurlijke middelen worden niet genoemd, alleen bij middelen bij de handel gaat alles om
winst, en doet men vooronderzoek voor medicijnen.
Dhr J: als de octrooien verlopen zijn worden medicijnen goedkoper. Bedrijven vragen octrooi aan
voor elk nieuw medicijn. Het wetenschappelijk Onderzoek gaat via Double blind onderzoek waarbij
een groep het medicijn krijgt en de andere groep een placebo (een fopmedicijn), de statistiek bepaalt
het effect. Hij wordt ziek van de dierproeven, de Duitsers deden dat ook in de oorlog, verzucht hij.
Dhr H: het poliovaccin is uitgevonden in de 40-er jaren.
Ton Molenburg zei nee tegen vaccinaties, toen ook eigen dochter niet laten inenten. Door over grond
kruipen genoeg afweerstoffen. Nu moeten kinderen wel ingeënt worden wegens de vele
buitenlanders die hier komen. Zo hebben ze minder nadeel van besmetting,
Dhr H een keer per dag eten werkt helend. Omdat je lichaam zichzelf regenereert.
Ton douchet een keer per maand, mensen leven veel te hygiënisch.
Nu in Kongo weer Ebola.
Mw E vraagt wie de griepprik heeft gehad, de aanwezigen hier niet.
Ton: een Macrobiotische vrouw moest van New York naar Tokyo maar had vliegangst, zij ging
kauwen op een rijstkorrel, toen zij aankwam kauwde ze nog, maar had geen last gehad van
vliegangst.

Dhr H bij stress maakt je lichaam cortisol aan en ook insuline. Ook als we beter en gezonder zouden
eten, dan zouden er veel meer mensen op aarde kunnen leven.
Mw E: in Jemen is de regering voor Saoudi-Arabie de opstandelingen worden gebombardeerd, hun
kinderen ook,. Nederland levert wapens aan de opstandelingen (vrijheidsstrijders)
Dhr H: de Saoudische journalist is door de kroonprins vermoord.
Ton: Haarlem heeft jaarlijks een thema vorig jaar Eenzaamheid, dit jaar Overleven. Ton neemt deel
aan de begeleidingsgroep en is daar de enige klant, de hulpverlening ziet eenzaamheid als
slachtoffer. Ton ziet zijn buurvrouw nu anders.
Dhr H: waar is de Groen-linkse dame, zij zou toch vandaag deelnemen aan onze middag.
Ton heeft deelgenomen aan Provo en tegen kruisrakketten gedemonstreerd, hij kan niet meer kwaad
worden, hij wil geen energie verspillen.
Mw E: Ik wel hoor! Het lucht weleens op. Stoom afblazen, dat kan ze hier in deze groep.
Dhr P. Er is een vaccin tegen baarmoederhalskanker.
Dhr H: Stress maakt gevoelig voor ziekten, Suiker en roken ook
Mw E heeft al heel haar leven stress.
Martien: leve de humor.
Mw E: ja dat heb ik gelukkig wel.
Ton: soms als ik bij mijn vriendin aankom is zij gespannen, dan scheldt ze me uit. Als zij dan erop
terugkomt weet Ton het niet meer.
Dhr J herkent dat wel, zo gaat dat min of meer altijd,
Mw E: cijferde zich vroeger altijd weg voor haar partner
Dhr J: Als je goed bent voor een ander, dan ben je gelukkig
Martien heeft een nieuwe vriendin, hij is gelukkig met haar. Hij heeft haar schulden betaald en ook
haar onkosten, en zit nu zelf in de schulden. Hij houdt van haar, en zij van hem. Het wordt overleven
Dhr P: de aanval is de beste verdediging
Mw E. bleef met het vertrek van haar ex. ,met de schulden zitten.
Ton: mijn vriendin ook en daarbij een abortus. Ton steunt haar in het koesteren van haar liefde voor
haar ex.
Mw E: ik ben anti-abortus. Je kunt het kind laten komen en het evt. afstaan.
Ton mijn vriendin heeft niet zo’n last van wroeging, zij wilde niet aan hem herinnerd worden en had
al problemen genoeg in haar leven gehad.
Dhr H: al die kinderen zonder ouders die zwerven. Ik zou mijn kind niet afstaan. Toekomst bieden.
Martien: Chinese moeders komen naar de USA om te bevallen. Hun kind is dan Amerikaans
staatsburger en kan altijd een toekomst bouwen in de USA>
De sharia in Quebec is al wat afgezwakt.
De Burka wordt hier niet in alle gelegenheden geaccepteerd.
Dhr H: de mensen worden bestookt kijk de bende van Nijvel.
Ton Sommige mannen kunnen niet van vrouwen afblijven. De overheid moet maatregelen nemen.
Dhr P: de waarheid komt toch altijd boven.
Dhr H: in deze tijd komt steeds meer boven water.
Mw E: Straling is voor sommige mensen ziekmakend. Ook voor kinderen.
Dhr P heeft er ook last van.
Dhr J in de 50-er jaren is er al onderzoek naar gedaan, toen bleek straling al slecht.
Dhr H: Militairen ziek met 2.5 Gig, nu krijgen ze 5 gig In de lak
Hoe gezond zijn wij?
WiFi via draadje verbinding geeft minder straling.
Martien bij licht heet het fotonen, hoe heet het bij straling?
Dhr H: magnetisch veld. Hij doet onderzoek naar straling, er komen allerlei ziektes door
De zendmasten van WIFI staan vaak in woonwijken of vlak daarbij
Protest nodig?
Dhr P vroeg in een gezelschap om de mobiieltjes uit te zetten, een deed het. De rest niet,
Ton: mensen laten zich niet graag beperken.

Dhr J vroeg aan 4 jongens met mobieltjes waarvoor ze die nodig hadden Ze zeiden alleen Hallo.
Ze moesten huiswerk maken en praatten heel snel.
dhr H: iedereen zal last krijgen van stralen. Hij zit in een werkgroep van de wijkraad die zuch
bezighoudt met straling van zendmasten. Ze hadden info opgevraagd van een onderzoek in
Zwitserland, nog geen bericht, een kerk had een zendmast op het dak de pastoor is door de
werkgroep gewezen op de risico’s voor de parochianen, waarop de zendmast weer verdween.
Dhr P voelt zich het fijnste in zijn flat. Hij heeft een soort kooii van Faraday in zijn flat.
De mast-plaatser moet eigenlijk de maatregelen die nodig zijn voor allergische burgers betalen.
Martien: een stralingsgevoelige man in een pak vond pak en zon heerlijk
Dhr H: zonnestralen zijn prettig.
Hiermee hebben we het overleven in zorg en straling weer in geuren en kleuren besproken.
Het Thema van de volgende keer 30 november a.s. is dan Wie ben ik en mijn “naaste” en mijn
verlangen
Verslag Martien
Verslag ISP Wie ben ik en mijn schoon schip maken (opruimen) 28 september 2018 in gezellige
ruimte Pletterij.
We zijn met 9 mensen bij elkaar gekomen.
Naar aanleiding van het verslag van 31 augustus over mijn lief en leed delen, merkt Dhr P op dat
Dokter Molenburg nog steeds een mordicus tegenstander van vaccinatie nu 94 jaar is.
Ton zegt met de moderne tijd van netheid en de binnenkomst van asielzoekers en toeristen moet je
geen risico nemen, dus wel vaccineren!
Mw L: mensen die niet vaccineren kunnen op hun kinderbijsslag gekort worden.
dhr P zegt dat vaccinaties moeilijk te bewijzen zijn.
Martien in Italie en Roemenie ligt de vaccinatie onder zekere dekkingsgraad toch respectievelijk 4
kinderen c.q. 50 overleden aan de mazelen. Dhr P het nieuws kwam zeker van de NPO.
Mw L: het woord “ Gestoorden” kan beter “Mensen met psychische handicap” worden.
Martien: het was een citaat, maar hij zal het toch wijzigen.
Ton meldt dat we een gesprek hadden met Robbert Berkhout en Marion Steyger van Groen Links
Haarlem. Hij had ons zijn dubbele afspraak 3 uur van te voren via email gemeld en wij hadden dat
niet goed gelezen, dus het ging in 5 minuten. Marion Steyger is voor minima en zelforganisaties. Zij
komt volgende keer bij onze gespreksmiddag.
Ton is naar de begrafenis is geweest van Clemens Buur die overleden was.
In Haarlem is ook de Week van de Eenzaamheid Er wordt veel georganiseerd voor ouderen en
gehandicapten via “Kom Erbij”. Soms is er veel opkomst, maar soms ook minder. Dingen worden
gelijktijdig op meer plaatsen georganiseerd, wil men de buurtcontacten versterken? Het zijn de
digitale ouderen die komen, de mensen zonder internet zijn moeilijker te bereiken, merkt de heer P
op. Veel mensen kijken wel naar RTV NH of RTV 105. Mensen kiezen meestal voor wat leuk is.
Het buurthuis is een belangrijke ontmoetingsplek.
Waar ik ben kan ik schoon schip maken.
Dhr J. een man verzamelde boeken en interessante artikelen. Kwam op tevee in programma van de
Milieudienst, Hij was overruled om mee te werken, is nu van slag, ziet hem niet meer.
Ton: een vriendin verzamelde teveel spullen, de ggd helpt haar nu het te beperken. Ter bescherming!
Dhr J: Het is een kunst mensen zover te krijgen dat ze gaan opruimen. Soms is begeleiding nodig.
Dhr P: bij mij als Autist is het iedere dag chaos. In mijn huis is het ordelijk; de chaos zit in mijn hoofd.
Dhr A: wijst op het verschil tussen psycholoog en psychiater, de eerste mag geen pillen voorschijven.
Dhr P: Psychiatrische pillen hebben vaak bijwerkingen die schadelijk zijn voor je lichaam.
Hij is blij met zijn coach die hem gelijkwaardig bejegent. Hij doet het goed en weet het soms ook niet!
Dhr J: mijn vrouw wil altijd opruimen, maar sommige dingen dienen als mijn achtergrond.
Naslagwerken en boeken geven houwast.
Martien moest schoon schip maken met zijn fietstassen. Hij had hele grote krantbezorgtassen,
waarvan een grote flap op een dag met een grote zwiep langs zijn oren wapperde en vervolgens in

zijn achterwiel insloeg, daarbij 4 spaken vernielend. Dus de grote fietstassen moesten opgeruimd
worden en de kleinere aangeschaft.
Dhr E was bij een muzikaal familiefeest, het was heel gezellig, het deed hem denken aan de liefde en
warmte die hij nooit had gehad, Zijn moeder had een groot gezin en kon niet tegen de drukte. Met
z’n allen mama roepen en op de knieen zitten voor het bidden.
Ton vertelt over zijn relatie, waarbij hij bij binnenkomst eerst uitgescholden wordt, zij maakt schoon
schip, waarna hij vraagt “ga je lekker”? Antwoordt zij: ja bij jou kan ik mezelf zijn. Hij zegt liever ik
ben blij met je, dan ik hou van jou.. Als zij zegt:”ga weg,”, dan aarzelt hij lang, en dan zegt zij:”blij dat
je gebleven bent”.
Mw E door ontwikkelingsstooringen ga je dingen anders doen. Je moet van vrienden maar beter niets
verwachten, toch wordt je verliefd, en staat weer klaar, dan word iemand verliefd op jou, het
herhaalt zich telkens weer, je probeert te begrijpen wat er gebeurt in zo’n verhouding?
Dhr E: we leven in een mooie tijd, alles komt boven water. Na mij kwamen 6 broertjes en ik moest
het voorbeeld geven, Nu maak ik schoon schip en vraag me af wie ben ik? Wou alles hebben en wel
nu! Mijn ouders vielen weg, diagnose van Asperger waarin ik mij herkende. Het egoisme een mij en
mijn drift is aangeboren, Oppassen om niet in aanvaring met de politie te komen.
Dit is voor meer mensen zo antwoordt Martien.
Dhr E vervolgt: het is een zelfgezochte eenzaamheid, mijn lijflied is: Yes i’m the great pretender
Ton ik maak schoon schip als ik problemen met iemand heb.
Dhr H Biechten is ook een soort schoon schip maken!
Mw L dat kan eenzijdig zijn.
Ton: ja, beter met de persoon zelf,
Dhr A: uitpraten in een goed gesprek met de ander.
Ton berouw en absulutie is mooi, maar beter zeggen het uit te praten, de biecht alleen is te
vrijblijvend,.Je hoopt op een goed advies. De bijbel lezen mag nu wel!
Dhr J was thuis de jongste, Je blijft dat altijd, dat jongste broetje. Eerst mee naar antiekmarkt, maar
dat was niet mijn ding, dus moest je soms naar betweterige goedbedoelde flauwekull kuisteren en
dingen doen die moesten. Mijn oudste broer komt nooit naar mij, ik mijd hem ook.
Dhr A: in de oorlog moest je op pad om voedsel te verzamelen. Soms kreeg je vervelende
opmerkingen maar zonder slechte bedoelingen
Ton: als alle balast weg is wat blijft er dan nog over?
Hij doet nu mee aan een mindfulness training, je bent ook lichaam naast gevoel. Als je gespannen
bent dan aandacht leren richten op je ademhaling. Hij heeft zo alle balast opgeruimd.
Dhr P dingen uit mijn jeugd komen soms terug in mijn nachtmerries, die raak je niet meer kwijt.
Dhr H in bloed verzamelen zich stoffen die er eigenlijk niet horen, binnen 2 weken genezen met
magnesium 12.
Martien Water drinken is goed daarvoor en ook goed eten en drinken.
Ton Heb je dingen een plek kunnen geven??
Mw E: mijn kinderen willen niks van mij weten. Hoe kan ik schoon schip maken?
Het schoon schip is hiermee in vormen van mogelijk onmogelijk, waardevol, eenzijdig, uitpraten en
respect mooi aan het bod gekomen. Wij danken alle deelnemers.
Volgende keer vrijdag 26 oktober: wie ben ik en mijn “naaste “ en mijn verlangen, vormelijk,
respectvol
Verslag Martien

Verslag Wie ben ik en mijn delen van lief en leed? 31 augustus 2018 ISP Pletterij Haarlem
We zijn met 9 mensen bij elkaar om lief en leed te delen.

Na wat kennismaken en info over een nieuwe spelletjesavonden bij Binnensteeds begint het gesprek.
Eerst zijn er wat reacties naar aanleiding van het verslag.
Allereerst de vaccinaties, de artsen Molenburg en Bunnik waren vroeger tegen vaccinaties. In vroeger
tijden bouwden kinderen zelf al veel antistoffen op (“met het kind de vloer aanvegen” heette dat)
waardoor vaccinatie toen minder nodig was.
Ton: tegenwoordig moet het wel omdat kinderen minder kansen hebben om antistoffen te
verwerven en omdat we zoveel instroom hebben vanuit verre landen, dat onze gezondheid
gegarandeerd dient te worden door vaccinaties.
Dhr H: te veel hygiëne kan ook heel gevaarlijk zijn.
Martien: De Japanse Ouderen die naar een eiland bij Nieuw Zeeland werden verplaatst voor de
goede zorg, zijn (nog) niet teruggevonden op internet.
Dit brengt mw E tot de vraag: wie zei wat en hoe bewijs je alles?
Ton de OV kaart van overleven via vertrouwen en veiligheid leidt tot volledigheid, over dit laatste
komen we nog terug, Twee mensen werden neergestoken op Centraal Station Amsterdam; waar
blijft het vertrouwen in elkaar? Pijnstillers die verslavend zijn!
N.a.v. voedsel als oorzaak van leukemie, dhr H: het belang van voeding komt steeds meer In beeld!
Mw K:Biologisch eten is vaak duurder!
Dhr H: het gebied in de buik-regio is telt veel zenuwen, het heet wel de 2e hersenen.
Mw E: sapjes zoals bietensap zijn zeer gezond.
Dhr H: Monsanto ligt onder vuur bij de rechter. Avaaz en ook Vietnam hebben het biotechbedrijf
aangeklaagd.
Mw E vertrouwt in zichzelf, maar in slechts een paar mensen om haar heen.
Ton Genoeg? Zij kan goed alleen zijn, en houdt van zingen, ze zingt overal en staat ook op youtube. In
concert op het podium voelt ze zich happy. Ze kan hier bij deze ISP-middag haar ei kwijt, ook bij de
vrouwenochtend van Binnensteeds. Soms is ze te openhartig, maar het leven vraagt ook veel van
haar. Lief en leed kan ze delen als mensen zich in haar verhaal herkennen.
Ton: hier is juist de veilige ruimte waar we kunnen delen.
Mw E: ervaart het hier als een klankbord, zij met mw P heeft ze wederzijds excuses gemaakt over de
aanvaring toen.
Ton: bij verschil van mening kan men het toch weer goed maken?
K in liefde maakt leeftijdsverschil niks uit. Zij deelt haar lief en leed met mensen die ervoor
openstaan.
Mw E. steekt af en toe een kaarsje op in de Nieuwe Groenmarktkerk, ervaart daar gebondenheid en
kan er tot rust komen.
Martien deelt zijn lief en leed ook met mensen die ervoor openstaan, bijvoorbeeld over zijn rug.
Dhr V: op Java is er een andere manier van delen, een eigen manier. Door de verschillende religies en
culturen is het mooi te zien als mensen elkaar accepteren en respecteren in de verscheidenheid.
Rekening houden met de persoon van de ander. Ook als mensen in die samenhang elkaars eten
lekker gaan vinden, zelfs als dat verboden is binnen het eigen geloof!
Mw K d‘r broer is getrouwd met een Surinaamse daarom eet hij helemaal geen vlees meer.
Dit ivm. het geloof van haar hindoestaanse schoonzusje.
Ton: In geloof kan men overbrugging vinden. Johannes had visioenen Atmos.
Vleermuizen eten soms insecten omdat ze dat nodig hebben. Ook bij mensen werkt dat zo: eet wat je
nodig hebt.
Dhr V Vleermuizen hebben nesten!
Dhr P: we moeten gaan vaststellen vanaf het begin, toen was alles al aanwezig. We moeten eens
onze troep opruimen.
Ton: Kunnen we het nog redden?
Dhr P: willen we dat wel? Technisch is het mogelijk om de oceanen schoon te krijgen.
Dhr H als ik visioenen heb, word ik opgesloten.

Ton: Als je door schade en schande inzicht hebt gekregen, zijn de oogkleppen niet meer nodig. Dan
leer je rekening houden met de natuur. Als een volk dat niet deed, dan stopte het. Het delen van lief
en leed is bijna natuurlijk noodzakelijk binnen een volk.
Ton vertrouwt in principe niemand, hij kan bij tijd en wijle wel meer vertrouwen geven.
Mw E zoekt ook naar vertrouwen, kent wel enkele goede mensen, heeft ook gevoel voor humor.
Dhr P. Vertrouwen heeft met begrip te maken, als autist is het soms moeilijk te begrijpen waar het
over gaat. Zijn Autisme-coach weet het ook niet, dat is een troost.
Mw K Omroep Max ging over scheiden, na jaren bij elkaar scheiden toch.
Ton Na 20-24 jaar kan de liefde over zijn.
Mw E: je wil er toch niet onder gaan lijden! Haar therapeut zei: was maar 10 jaar eerder gekomen!
Ton: men moet niet het kind met het badwater weggooien.
Mw E: als ik mijn ex tegenkom, groet ik wel, maar vriendschap is moeilijk, ik ben nog kapot van hoe
hij vertrok. Als hij binnenkomt, dan ben ik weer verkocht. Je vreet jezelf op.
Ton: het is beter verliefd te blijven dan te haten!
Mw E: in de krant stond dat stress goed is voor de mens, nou al 18 jaar alleen, ben ik wel klaar mee.
Dhr V had 18 jaar een vriendin, geen relatie, geen verkering en liefde ook niet.
Dhr E en dhr J komen hier om hun verhalen te delen van lief en leed thuis en privé.
Dhr J deelt zijn L&L ook met vertrouwde vrienden en ook bij zijn hond en kippen thuis heeft hij een
liefdevol gevoel, dieren goed verzorgen geeft voldoening hun welzijn is belangrijk voor hem, en het ei
ziet hij als waardering.
“Dhr E: hij komt hier weinig wat voel ik en wat houdt me bezig tegen In het verslag van de vorige
keer. Hij wil dat nu wel doen: Hij heeft 10 maanden geleden via loting een woning aangeboden
gekregen met logeerkamer en tuin op de begane grond. Hij heeft 12 jaar geleden 6,5 maand in de
Koepel gezeten, voor ‘huiselijk geweld’ Op 15 augustus 2006 is hij vrijgelaten, zijn zwager en broer
kwamen hem toen ophalen. Hij is op zijn 46e getrouwd, met een jeugdvriendin, die 15 jaar jonger
was, dus toen 31. Zij dacht: ik red het wel met hem! Hij is - vlak voor zijn aanhouding
gediagnosticeerd als een autist (met het Asperger Syndroom), mist empathie (inlevingsvermogen).
Ben met haar in Purmerend gaan wonen. Zij werkte als verpleegkundige, ik had een W.A.O.-uitkering,
en samen konden we redelijk rondkomen. Ze kregen 2 zoons. Toen zij 13 (geboren ’91) en 14
(geboren ’89) jaar oud waren begon de jongste met druggebruik. Hijzelf was toen 63 jaar oud.
Hij ontdekte dit toen hij als ‘huisman’ de was deed en drugs in de kleding van zijn jongste zoon
ontdekte. Dit was voor hem niet te verteren en te verwerken en hij kreeg slaande ruzies met de zoon
en zijn moeder. Die moest wel aangifte doen, de situatie was onhoudbaar geworden.
Hij heeft/had in zijn leven veel therapie gehad, maar de rechter zei: ik zie dat het allemaal weinig
uitgericht heeft, misschien gaat een bezinning in een Huis van Bewaring wèl helpen.
In de bajes had hij veel last van claustrofobie, er zit namelijk geen klink aan de deur aan de
binnenkant… Op sommige dagen zit je 23 uur binnen, opgesloten. Hoewel hij op z’n 35e een
doctoraalbul in de psychologie haalde, heeft hij het nooit verder gebracht dan schoonmaker. Dit was
zijn grote droefheid en frustratie.
Er waren in het gevang veel mensen met een psychische handicap, naar zijn bevinding.
Een aantal broers en zusters kwam om en om wekelijks op bezoek.Elke week zag ik iemand van de 5.
De bezoekerszaal was tevens recreatiezaal.
Hij woont nu dus weer in Amstelveen, het dorp, nu de stad waar hij ook geboren en getogen is.
Hij kwam op zijn zoektocht naar ‘de waarheid’ een boek tegen over het hiernamaals, wat heel
ingrijpend was: Emanuel Swedenberg: Hemel en hel. Uitgeverij ∑ Sigma ISBN 9065561668. Als geest
kun je je niet meer anders voordoen als je bent.
Ton: een deskundige van het geestelijk leven
Volgende keer 28 september a.s. stelt hij voor:
Wie ben ik en mijn schoon schip maken (en opruimen)
Rondvraag Wie wil nog wat kwijt?

1 Mw K: was alleen met de trein gekomen, vond het spannende leuke bijeenkomst en dankt Ton en
Martien voor de uitnodiging.
2. Mw E de bijeenkomst geeft me enige verlichting.
3. Ton heeft een uitnodiging voor mantelzorgers van GGZ clienten die eronder door gaan gekregen,
hij meldt zich hiervoor aan. Het is een therapie van mindfullness.
4. Dhr P: Als Soeverein mens moet je je vaak verantwoorden.
Verslag Martien Luijcks met dank aan deelnemers.
Verslag Wie ben ik en mijn veiligheid en de verleiding? In de Pletterij 27 juli 2018 van 14-16 uur
Wij zijn met 5 personen (alleen mannen) bij elkaar om het thema van veiligheid en verleiding te
bespreken.
Voorafgaand kwamen regenmaken in China, Chem trails en Broeikaseffect aan bod. Ook de mooie
levensgrote (sprekende?) vrouwtjespoppen die meegaan naar werk, familie en bed, zijn een hiep in
China. Een gewone vrouw is lastiger in de omgang en een pop vraagt minder onderhoud nemen wij
aan als motief voor deze hiep.
In Japan worden veel oudjes verplaatst naar Nieuw Zeeland als betaalde oudedagsvoorziening, de
Nieuw Zeelanders hebben hier werk aan en verdienen met de verzorging geld, betaald door Japan.
Ton memoriseert de OV-kaart van het ISP: Overleven= Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid. Met
volledigheid wordt bedoeld Complete Ontplooiing van Capaciteit.
Dhr P voelt zich veilig met zijn mantelzorger, maar komt soms in de verleiding om premier Rutte voor
voor rot te schelden
Ton: Als je rijk bent ben je veilig, omdat je dan veel beveiliging kunt betalen.
Martien: Dit is nog anders dan een veiligheidsgevoel waarmee je je fiets soms vergeet af te sluiten.
Dhr P doet de deur van zijn auto nooit op slot.
Dieven kunnen de electronische sloten zo uitlezen.
Vaccinatie wordt verplicht (boete 1500), waar blijft de veiligheid nou?
De overheid omhelst de farmacie.
De homoeopatische en Antroposofische geneesmiddelen die werken om onze weerstand op te
wekken, wordt het moeilijk gemaakt.
Harrie: bij de medische opleiding wordt weinig aandacht gegeven aan de vitaminen. Men wordt
opgeleid met chemische middelen en kuren, zonder oog voor de bijwerkingen.
Van der Pigge had vroeger wel middeltjes tegen blaasontsteking.
Er zijn gezondheidsgroenten en superfruit op de markt: Cranberry, aalbessen, frambozen, niet
bespoten en niet chemisch.
Wit dragen tegen de hitte. Geen donker leer dragen en uitkijken op straat
Een 60 jarige Voorvechter van de Souvereine mens heeft leukemie gekregen.
Dhr H: voedsel is voor 95 % verantwoordelijk voor leukemie
Dhr A: Ossenvet is dierlijk vet als frituurvet wordt niet aanbevolen door de overheid.
Suiker is slecht.
Zout werkt zuiverend, ook mineralen opnemen. Zuurkool zout haring zout
Tegenwoordig is er ook een zoute Sauna.
Dhr, P: roomboter is meestal gepasteuriseerd vs boerenboter, niet in plastic verpakken.
Martien in Margarines zitten plantaardige olieen en dat zijn onverzadigde vetzuren die beter zijn
voor je cholesterol.
DDT is in de 60er jaren uitgevonden, het bleek niet alleen tegen ziekten te werken, maar het gezonde
ziek te maken, zodoende werd er een noodwet tegen DDTuitgevaardigd.
In Vietnam werd het bestrijdingsmidddel Orange Blue (Monsanto) over natuur en mensen uitgestort
waaraan menigeen het leven liet.
Dhr A teelt gezond fruit in zijn volkstuintje.
Dhr P: een goed idee om zelf te gaan kweken en telen dan weet je goeddeels wat je krijgt

Volgens de Macrobiotiek is kunstmest slecht, want de groente moet op eigen kracht tot wasdom
komen, niet supersnel groeien.
Ook mensen moeten niet te lang worden, krijgen allerlei problemen daardoor.
We krijgen te weinig vitamine D3 (door Zonlicht) invloed op stemming (serotonine), slaap
(melatonine) etc
Ton: de Macrobioten zeggen bij veel zon grootbladige groenten te eten.
Dhr P als er veel zon is komen deze groenten ook meer voor in ons land!
Dhr H meldt dat boeren vroeger in zomer en winter een wollen trui droegen, goed tegen kou en goed
tegen warmte (Isolatie) . Dadels en vijgen zijn erg gezond
Als er onveiligheid in een straat is kun je beter een blokje om lopen
In het Onze Vader staat Leidt ons niet in bekoring / verzoeking
De jeugd zoekt haar ontspanning in roken, festivals, kleding, mobieltje en spelletjes en heeft veel
schulden
In Zimbabwe blijven de winkelschappen leeg, de inflatie is er erg hoog.
De Bitcoins zijn ook verleiding
P Luijendijk heeft een boek over geld geschreven, zodra geld de ruilhandel verving was er sprake van
verleiding De mammon is niet goed maar zakelijk en geld =macht en dus corrumpeert het
Dhr A ook aandelen en opties etc.
Bitcoins hebben geen waarde??? Slechts cryptische waarde
Dhr P: Zou je je Basisinkomen in bitcoins kunnen ontvangen??
Banken en rijken spreken schande van de bitcoins zij willen hun monopolie niet kwijt.
De acte van verlating is de mogelijkheid om de koning af te zetten.
Er komt een koudere dag aan, en misschien stopt de hitte binnenkort
Als je wordt gebeld moet je vaak opnemen, zoals Martien en Aard tijdens deze bijeenkomst deden.
Anderen zeggen ik bel je zo terug.
Samenvatting thema: De veiligheid is niet altijd zeker, en de verleiding houdt de uitdaging levend.
Het Thema voor de volgende keer op vrijdag 31 augustus a.s. van 14-16 uur
Wie ben ik en het delen van lief en leed?
Martien Luijcks

Wie ben ik en mijn vrijheid, “Hoe vrij ben ik?” d.d. 29 juni 2018
We zijn met 7 personen bijeen om onze vrijheid te bespreken.
Ton heet iedereen welkom. En begint met het verslag van 25 mei jl. er zijn wat onduidelijkheidjes die
worden opgelost voordat het document op de site wordt gezet na deze bijeenkomst.
Wegens een nieuw gezicht in de groep stelt iedereen zich voor:
Dhr A is aktief binnen de Rooms Katholieke kerk, en is ook mamtelzorger voor een geloofsgenoot. Hij
las in het Haarlems Weekblad over de bijeenkomst, leek hem leuk om eraan deel te nemen.
Mw E kwam hier al eerder en kent de mensen al een beetje beter, Kan hier haar verhaal kwijt, wordt
ingelicht over elkaar; wat je voelt en wat er n de maatschappij speelt. Ze houdt haar hart vast voor de
toekomst op haar afkomt met robotica en de Bionic mensen en de Artificial intelligence en zo,
Mw L. kwam eerst vanuit het voormalige Cliënten -BelangenBureau, maar nu vanuit CliëntenPerspectief en de Herstelacademie. Ze houdt zich m.n. bezig met de Crisiskaart.
Martien nam zich de vrijheid om bij het Open Huis op de moeders die aan de tafels op het grasveld
zaten af te stappen en hen te vragen hoe het hun beviel? Hij deed dit omdat moeders zoals dezen
soms niet reageren op hun kinderen als zij kattenkwaad of ander kwaad uithaalden. Een beetje
contact maken acht hij in die zin nuttig.
Mw A: vrijheid geven en vrijheid nemen zijn twee verschillende zaken. Ook is er verschil tussen
vrijheid van alles of vrijheid tot keuze maken (bindend).

Ton: Schiller zei al: “die gedanken sind frei”
Dhr P: Je kunt zeggen “Krijg de klere” maar omgaan met anderen is belangrijk, ook remmen van hen
die anderen belemmeren in hun vrijheid. Hij stelt vervolgens dat iedereen een schuld aan de staat
heeft vanaf de geboorte af aan. In die zin voelt hij zich in het geheel niet vrij.
Ook mw E: herkent zich hierin, zij voelt zich totaal niet vrij en wordt gebonden aan de normen van de
GGD, de Brandweer en andere instanties die zich met haar leven hebben bemoeid.
Mw A voelt zich wel vrij, zij kan zelf bepalen wat zij ieder moment van de dag wil. Overigens ervaart
ze dat de gezondheid je wel enigszins kan beperken in de vrijheid.
Dhr H voelt zich gecontroleerd door de overheid, die t.g.v. de terroristen, de vrijheid van de burgers
heeft beperkt.
Mw A: Hoe vrij zijn wij? het meekijken met de Sociale media door o.a. facebook is ook een controle.
Ook bij de banken wordt gecontroleerd of er geen zwart geld is. Overal moet je je legitimeren.
Dhr P: hoe vrij ben ik? Vanmorgen was ik ineens 100 mailtjes kwijt, en vanmiddag waren ze ineens
weer terug ( noot notulist: bij updates van Whatsapp kan dat tijdelijk gebeuren).
Dhr H vroeger was alles beter, nu zijn mensen ontevreden.
Mw A: zoon mocht na overlijden van moeder niet in haar huis blijven, het huis ging naar
vluchtelingen.
Dhr A had in soortgelijke situatie. Hij kreeg toen vervangende woonruimte en stond zo niet op straat.
Dhr H was na scheiding uit huis gegaan moest 6 jaar op straat zwerven.
De zoon van mw E verbleef ook bij haar na zijn scheiding.
Ton Recht op vervangende woonruimte is alleen bij renovatie.
Mw L het was vroeger helemaal niet zo vrij, vroeger had je verzuiling en bleef in het kringetje van je
eigen geloof. Ook had de vrouw vaak niks te zeggen. En tegenwoordig kun je vrij praten via
Whatsapp waar mensen elkaar steunen.
Ton op de websites is veel informatie beschikbaar.
Dhr H zolang als de infomatie op de websites niet wordt beperkt.
Martien: in deze tijd worden alle bakerpraatjes waar we mee zijn opgevoed tegen het licht
gehouden. De Wetenschap streeft daarnaar.
Ton nog steeds is er achterdeurtjes politiek, De PVV en Denk houden zich niet aan de etiquette.
De dividentbelasting wordt met handjeklap afgeserveerd. Een journalist wordt afgeluisterd.
Dhr H de uitkeringen gaan omlaag, mensen raken ontevreden.
Mw A: hoe vrij zijn we, overal wordt met ons meegekeken. Met camera’s en door altijd je paspoort te
moeten laten zien.
Dhr A: actieve mobieltjes zijn makkelijk te volgen via de zendmasten van de providers ervan.
Tegen de tijd dat men chips in mensen plaatst is men op elk moment te traceren.
Ton: de meeste mensen hebben in hun DNA kenmerken van de hele wereld.
Ton Wij moeten de overheid in de gaten houden. De hoge mensen worden beschermd en beveiligd,
de armen moeten het maar uitzoeken.
Martien: Nederland is altijd al een handelsnatie en een vluchtelingenland geweest.
Mw E haar zus moest scheiden en kreeg het huis toegewezen, haar dronken man (ex) man sloeg hele
huis in elkaar met een bijl. Ze moest het weer helemaal opknappen. De man kreeg alleen maar een
taakstraf.
Ton wat vond men van deze bijeenkomst?
Dhr P: als Souverein voel ik mij een vrij mens.
Ton bij de vereniging van Souvereinen zijn juridisch geschoolden die bij der rechtbank hun belangen
behartigen.
Ton en Martien zijn op 8 juli in de Russisch Orthodoxe kerk in Amsterdam om afscheid te nemen van
Anne Klaas (Ioannes) de Groot die bij het Pad van Simeon, waarvoor hij jaren vocht, 5 jaar geleden
vermist is geraakt.
Mw A: goed onderwijs leidt niet altijd tot vrijheid!
Mw L: Er zijn overal geschreven en ongeschreven regels waarmee je te maken hebt in het leven,
bijvoorbeeld de verkeersregels.

Mw E: Tja, hoe vrij zijn wij?
Dhr A voelt zich redelijk vrij in discussie en praten. Hij vindt wel dat je mondig moet zijn.
Ton de Paus noemde Trump geen goed Christen, hij zou meer bruggenbouwer moeten zijn. De Paus
durft veel te zeggen, maar de Curie blijft de baas.
Mw E: religie is gezag, het heeft niks met God te maken.
Mw A: Religie en Geloof zijn 2 machten
Dhr A vond in deze bijeenkomst toch wel vrijheid.
Door de appel van Eva zitten wij in onvrijheid
Martien: Is Adam toch verantwoordelijk voor de fout van Eva, had hij haar niet beter moeten
waarschuwen?
Reactie: zeker ook tegen de slang!
Thema volgende keer vrijdag 27 juli 2018
Wie ben ik en mijn veiligheid en de verleiding?
Martien Luijcks

Verslag wie ben ik en mijn Zijn d.d. 25 mei 2018.
In de gezellige kopieerruimte van de Pletterij vinden wij met 13 personen een plaats om ons ZIJN te
bespreken met open deur.
Na wat kennismaking word het verslag besproken. Mw M heeft niks met Anastasia, zij bedoelde haar
moeder. En mannen moeten meer van vrouwen leren!
Dan opent Ton het gesprek.
De registratieverplichting is aangenomen door de Kamers.
Mw E meldt dat haar vertrouwen in de overheid en de rijken wel heel erg ver weg is. Zij moffelen
alles makkelijk weg terwijl het de gewone mens moeilijk gemaakt wordt.
Ton: heb je wel veilige contacten? Hij verwijst hierbij naar de (overlevens-) OV kaart, vertrouwen en
veiligheid leiden op den duur naar volledigheid. Wie ben ik en mijn zijn?
Martien: Hamlet zegt: “to be or not to be”, dat kan slaan op erge honger hebben en daar een
koninkrijk voor over hebben.
Mw E heeft het gevoel er alleen voor te staan.
Ton: Mensen hebben soms te weinig houvast, het is belangrijk om een steunpunt te hebben.
Dhr P vertelt over Dualisme (met 2-polen) en Minimalisme (zonder opsmuk) met als boodschap: Het
is zoals het is!
Mw S meldt dat het aantal huwelijken daalt (1 op de 3 scheidt) hoewel de duur van huwelijken stijgt.
Dhr P twee mensen die elkaar niet kennen, door het huwelijk bij elkaar brengen voor de rest van hun
leven, dat is vragen om problemen.
Mw I trouwen uit romantiek gebeurt niet meer? Het wordt meer een zakelijke overeenkomst? De
reden kan toch nog liefde zijn?
Ton: Door bezit kunnen er wrijvingen optreden in een huwelijk.
Dhr J: Als alles in het huwelijk samen is dan kan dat meevallen.
Mw I: Huwelijk in de Middeleeuwen was nog zonder erfrecht, alleen kiezen voor elkaar, gaandeweg
met bevestiging.
Dhr P: in de Vedische Cultuur was men vrij in relaties er was geen bevestiging van kerk of staat nodig.
Ton: mensen willen wel trouwen, maar zonder geld kan dat niet.
Mw I: men kan ook inkomen gaan verwerven!
Ton: mijn zijn als middel komt mooi naar voren in Alleen op de Wereld van Hector Malot
Mw E: wat is je lot?
Mw I: niet als je voor een dubbeltje geboren zijn, wordt je nooit een kwartje
Mw E. als je niet hebt gestudeerd of slechte omstandigheden tegenkomt, kom je vaak niet verder.
Mw I: Ambitie is belangrijk, je moet het willen.

Ton is mantelzorger van zijn ex-vrouw, ze ligt lang in bed, heeft wel 2/3 mensen om zich heen per
dag. Toch blijft ze soms alleen,
Mw I; je moet proberen de buitenwereld niet je gevoel te laten bepalen, van binnen naar buiten
leven! Dan ben je ook niet zo eenzaam, want je wordt weerbaarder en sterker. Blijf bij jezelf!
Mw M is bereid voor onderwijs en cultuur om te gaan met elkaar en te verbinden.Net als haar vader
komen syrische militairen hier om zich ook veilig te voelen, Fijn dat ik hier in Haarlem in een soort
veilige omgeving. Door onze taal te delen zochten wij in het kamp vroeger onze weg, met respect
voor het geloof. Nu helpen wij hen om hier hun weg te vinden.
Wij zijn blij met de minimavoorzieningen van de gemeente Haarlem,
Ton: dat biedt mogelijkheden om te overleven en een eigen zijn te realiseren.
Mw M: het gaat om gedragen en gezien te worden.
Ton: de hulpverlening is blij met vrijwilligers met respect voor hun capaciteiten,
Mw I: in het kader van de participatiesamenleving doen mensen vrijwilligerswerk, dit kan je het
gevoel geven dat je toch nog iemand bent.
Dhr P: mensen kunnen zo ontdekken was ze kunnen,.
Mw. I: De bedoeling van vrijwilligerswerk is dat mensen niet buiten de boot vallen.
Mw A Doet al jaren vrijwilligerswerk, de betaalde krachten kijken soms neer op vrijwilligers omdat ze
banen zouden inpikken.
Ton: of je als vrijwilliger gewaardeerd wordt, hangt van de persoon af.
Mw A: daarom gaan veel beroeps verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen.
Ton zo krijgt men respect voor wat mensen aankunnen.
Mw A: is bang voor ambtenaren die beter denken te weten wat je kunt en wilt.
Ton Soms moet je met een collega die je neerhaalt toch ondanks de emotie, kiezen voor uitpraten.
Heel veel mensen durven niet tegen te spreken of uit te praten.
Mw A. sinds ik opleiding heb gehad krijg ik wel respect als ervaringsdeskundige.
Mw F. heeft ook een korte opname van 2 maanden gehad, op het schip moest ze het allemaal zelf
maar uitzoeken.
Mw L: werkt vrijwillig bij de Herstelacademie voor mensen die vaak ziek zijn geweest met
traumatische ervaringen , en hen herstel aan te bieden zodat zij de weg naar de maatschappij weer
terugvinden. Door de gelijkwaardige omgang wordt dit ook Peer-support genoemd.
Dhr P: wij als Soeverein zien de belasting als middel om de burger te dwingen het woord van de staat
te spreken., wie betaalt bepaalt. Dat terwijl wij zelf de pensioenfondsen en AOW hebben betaald.
Met AOW en Pensioen ben je een vrij mens!
Hij heeft de grootste waardering voor de alleskunner Stephen Hawking, Waar een wil is is een weg.
Dhr R: heeft vrijwilligerswerk gedaan bij de voormalige Schalm, kwam soms niet, Met een psychische
achtergrond is het soms moeilijk om in de maatschappij een plekje te vinden.
Ton: met vallen en opstaan jezelf vinden? Waar ligt het verschil tussen vrijwilligerswerk en betaald
werk? Mensen moeten niet gedwongen worden tot vrijwilligerswerk
Dan waar voelt men zich thuis???
Mw F: voelt zich thuis bij de Passant in de Spaarnwouderstraat.
Dhr P eveneens.
Martien voelt zich thuis bij het ISP en ook bij Koinonia op dinsdagavond.
Mw L voelt zich thuis bij de Herstelacademie
Andere meer of minder veilige plekken zijn: Open Huis , Stem in de Stad en het Nivonkoor Da
Vinciplein, buurthuizen….
Ontdek zelf waar je je prettig voelt.
Dhr J hoewel je anders zou verwachten is een zijn volkstuintje niet zo sociaal. Er zijn controleurs die
kijken of hun (ongeschreven) regels wel worden nageleefd. Macrobiotisch tuinieren bijvoorbeeld
mag er niet. Ik heb een oude tuin-kast, en een yup komt met een dure kast. Terwijl dat je eigenlijk
gewoon jezelf wilt zijn, vormt zich een groep op de tuin om je heen die je komt bepraten.
Mw F, er kunnen redenen zijn waardoor mensen geen vrijwilligerswerk kunnen doen
Ton: er moet geen dwang worden gebruikt om mensen aan vrijwilligerswerk te “helpen”.

Dhr J heeft veel met mensen die goede ideejen meenemen, en die bij hem passen. Hij kan niet
tevredener met zijn zijn zijn, dan in het aanpassen aan zijn dierbare vrouw. Natuurlijk ook zelfcensuur
zeker naar het eigen egoisme. Hij is getrouwd om samen oud te worden. En ook voor het geld, en “ze
is een zeur” want zonder humor gaan we dood.
Ton in de relatie kan humor zo mooi werken, na de woordenstrijd toch humor, plezier om het
samenzijn.
Mw A: we weten wel waar we onszelf tegenkomen
Ton Iedereen wordt tegenwoordig geregistreerd, je kunt nu nog in kloosters schuilen zonder
registratie. Als iemand een ander fotografeert moet ie toestemming vragen om het te mogen doen.
(of hij/zij daarmee toestemming geeft voor publicatie is me niet bekend, notulist)
Men kan boetes eisen als er geen toestemming wordt verleend
Dhr P: alles is om ons horig te houden. Er verandert niks met de nieuwe privacywet AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
Dhr H: geen foto’s zodat terroristen niet teveel leren kennen.
Mw A: AVG is goed of slecht afhankelijk hoe je het bekijkt
Dhr H: in straten veel camera’s. het wordt veel uitleggen waarom je wat doet en bijhoudt
Mw A was de oude Privacywet veiliger?
De criminelen worden gelukkig niet zo goed beschermd, Politie e.d. hebben extra bevoegheden.
Mw S had een huis gekocht maar door het bedrijf vlakbij werd het een hel voor haar. In plaats van
rust vond ze er stress. Zij nam het op tegen het bedrijf, maar haar buren steunden haar niet, ze werd
zelfs bedreigd door hen en kreeg doodsverwensingen over haar heen. Na veel heen en weer kreeg
mw S de kans haar probleem voor te leggen aan de burgemeester. Deze zei: “niet alles
kan” Zodoende kon het bedrijf vertrekken omdat het niet in het bestemmingsplan pastte.
De buren, m,n een persoon kwam toen over de brug en is nu goed maatje van Mw S.
Zij en haar gezin wonen er tegenwoordig weer met plezier,
Rondvraag:
Dhr P: hoe zit de Nieuwe AVG in elkaar? Er wordt gezegd kijk op internet.
Mw F:is in haar leven soms gepest, triest dat tegenwoordig tieners dood worden gepest door
haatdragende sociale media-gebruikers.
Heb je moeite het alleen te redden zoek een maatje
Thema voor de volgende keer: 29 juni a.s. Is er nog vrijheid???
De andere gebruikers van de Pletterij genoten van ons gesprek; zij groetten ons vriendelijk bij hun
weggaan.
verslag Martien
Verslag Wie ben ik en mijn herstel en/of mijn genezing? 4 mei 2018
We zijn vandaag met 6 personen bijeen opnieuw in de knusse kopieerruimte van de Pletterij
We kunnen er makkelijk in.
Ton heet iedereen welkom. Gisteren op tevee een nieuwe benadering van schulden. En de list en
bedrog nepmails en dergelijke, stink er niet in mensen
Eerst het verslag van wie ben ik en de goede week, over het vertrouwd voelen en de
oplossingsgerichte aanpak van het ISP.
Ton kent geen teleurstelling meer, het vertrouwen in de overheid is tanende, een polticus draait
eromheen.
Dhr J heeft wel vertrouwen in de mensheid gehouden. Hoewel sommigen het vertrouwen wel
beschamen.
Ton: bij het ISP gaan we uit van vertrouwen, geen benardheid.
Dhr P: de politici zijn niet te vertrouwen. Degenen die de macht hebben maken daar steeds meer
misbruik van, Dit komt tegenwoordig meer aan het licht.
Ton: Herstel en genezing, jezelf terugvinden. Jeugdigen slagen er soms niet in, en maken zo een eind
aan hun leven. Na scheiding komen kinderen ook min of meer in de knel

Dhr P de Paus zei dat hij de koers uitzette van het humane .
Martien: er zijn er wel meer die dat menen.
Dhr P soms uit balans, kan ik mij gelukkig weer hervinden. Het is een heen en weer gaan.
Rutte moest op de knieen en Groen Links kreeg massaal stemmen. De wet van herstel van balans.
Dhr H: vindt dat alle ziektes van schimmels komen. Groenten en planten hebben soms een afweer
tegen schimmels, maar door doortelen wordt dat teniet gedaan.
Ton: De vrouw brengt redding in deze tijd. Zij zorgt voor leven, vermogen om in nood toch het juiste
doen. De mannen moeten meer van de vrouwen leren.
Ambtenaren van het ministerie willen kinderen van 2 jaar al rekenen en taal leren.
Kinderen als zij er niet aan toe zijn en ook onderwijskrachten raken ervan gefrustreerd, nog eerdere
tweedeling in de intelligentie.
Ton: vrouwen in de trein hebben altijd wat te bespreken, sommige mannen ook.
Dhr H Krupp was blij met Hitler zijn bedrijf groeide met de oorlogsindustie,
Ton: Er is een stresswijzer, leuk om te doen.
Dhr P in Rusland woont ene Anastasia die als ze het koud had bij een beer wamte zocht, Ene
Wladimir hielp haar verhaal te verwoorden. De natuurkracht is waar het om gaat.
Het herstellen van het evenwicht tussen verstand en gevoel, Tussen rationeel en natuurlijk.
Deze vrouw brengt genezing. Dhr P: Anastasia heeft in Rusland veel volgelingen, het is een hele
beweging.
Ton: het is belangrijk dat de zorgzame sociale samenleving de overlevers een plek geeft.
Mw M herkent haar herstel van 1985 waarin ze hulp zocht en vond. Zij is nu veel stabieler dan
voorheen. Zij heeft haar wrokkige geest van zich af geschreven en is aan zichzelf gaan werken in
deskundigheid zich gespiegeld ; en geleerd te luisteren naar mensen die inspiratie geven.
Haar trauma speelde in op haar Borderline heeft ze gedeeld met een assistent psycholoog die haar
timide gedrag kon laten opbloeien. Nu 33 jaar later is zij bewuster in het geen kinderen willen.
Blijdschap oppakken in het weer kind kunnen zijn, jonge kinderen zien geeft vreugde. Zij waardeert
de vertrouwde personen om haar heen.
Zij is dankbaar naar juf Jouwstra die haar leerde lezen, en haar moeder was een lieve vrouw die haar
in alle warmte kon geruststellen.
Dhr H ziet er geborgenheid in, die hij node gemist heeft.
Mw M: is blij met haar moeder.
Ton de Impulsen van mijn moeder werken nog steeds roep ik haar soms aan!
Mw M: de kern komt uit jezelf. Kracht niet door fouten te koesteren maar door positief door het
leven te gaan. Het vinden van een eigen weg!
Ton: mijn vriendin belt soms alleen om mijn stem te horen. Gaaf!
Mensen verscheurden de metrokrant om de eer aan oud-SSers die voor de Nazi’s streden
In Nieuw Guinea werden gezinnen van NSB-ers gehuisvest na de oorlog.
Wij moeten ook demensen die nadeel van ons ondervinden ook herdenken
Poncke Prinse weigerde principieel tegen de vrijheidsstrijders van Indonesië te vechten, hij koos hun
zijde.
Ton wat wij in Indonesie deden was hetzelfde wat de Duitsers aan ons deden.
Een Pianist trapte Luns op de tenen en heeft het moeten bezuren.
Vragen aan overheidsdienaren zijn meestal niet welkom.
Dhr P: in de Metro stond een artikel over de Souvereinen.
Helpen pillen vraag je je af.
Code Oranje onze gemeentelijke volksvertregenwoordiging heeft professionals nodig om hiaten te
dichten.
Dhr H de aanslag op de bus haalde de wind bij de republikeinen uit de zeilen.
Economisch leven gaat voor de democatie?
Dhr J: een vriendin lag vorige week in het ziekenhuis, toen ze weer thuis was ging ik op bezoek.

Had een leuke man en samen hebben ze leuke kinderen, maar die zijn uit huis geplaatst omdat
moeder zich vervuilde en aan de drank was geraakt om haar pijn te “verdrinken”. Hoe kan iemand
zichzelf stukmaken? Ze krijgt nu goede begeleiding.
Ton Ervaringsdeskundigen worden ingezet bij suicidale jongeren,
Dhr J: een pleegzoon is na de drugs nu in het geloof, en is door dhr J gezegend.
Mw M heeft uitkering voor iemand in nood geregeld.
Thema voor 25 mei: wie ben ik en mijn ZIJN?
Dhr H: winterdepressie is te verhelpen door het magnesium druppels.
Dhr J: was verleden keer door enkel gegaan , had daarvoor een kruidmiddel gebruikt. Toen de pijn
bleef liet hij foto’s maken,toen toch naar Ziekenheid was toch een breuk en moest in het loopgips.
verslag Martien Verslag Wie ben ik en mijn goede week? 30 maart 2018 in de knusse kopieerruimte
van de Pletterij.
We zijn met 9 personen en een bericht van verhindering van mw P bijeen.
Mw L meldt dat in Da Vinci de herstelacademie start. Ook is er een dagelijkse buurtmaaltijd gepland.
Ton gaat 18 april a.s. naar de Blauwe Tram in Zandvoort voor de dementievriendelijke samenleving.
Dhr P meldt dat het ISP een beroep doet op de Consumentenbond i.v.m. de groei van WiFi straling en
de effecten daarvan op de gezondheid.
Ton: levensbeëindiging moet vrij zijn.
Wetenswaardigheden als dat de hoeveelheid zuurstof altijd al fluctueerde, en dat bij toename van
water de zeebodem kan zakken.
Mw L. Dit alles hoort bij de aarde, bij het leven!
Mw F: het klimaat verandert over de aarde, Spanje is nu een groen land.
Dhr J. Vroeger was op de Noordpool een tropisch oerwoud, daarom nu grondstoffen(jacht).
Het Open Huis in Schalkwijk organiseert leuke dingen, met werving via de α-cursussen.
Bij de RK kerk Moeder van de Verlosser is 4 jaar geleden een te liberale pastor door de bisschop
ontslagen.
Ton De Jehovah’s Getuigen is een bedrijf dat als product Jehovah voert, net zoals de Scientology kerk.
Dan vraagt Ton wat we voor goed gevoel hebben gehad in deze goede week?
De heer J had een goed moment, mijn pleegzoon was op bezoek, hij had het geloof ontdekt (vroeger
was hij stout). Hij predikt in Amsterdam. Hij wou door mij, die niet gelooft, als vader van hem
gewoon (bijbels) gezegend worden. Dit als bevestiging en toewensen van welzijn. Ik vond het een
hele eer! Ik hoop dat het hem goed doet.
Ton: een teken van vertrouwen, voelt goed, geweldig.
Dhr J: Mijn buurman had de kas gelicht bij een vereniging waarvan hij penningmeester was geweest.
Ik ben naar hem toegegaan. En sprak met hem over zijn geldverhaal. Hij schoot in de slachtofferrol.
Dit deed me verdriet, hij was gewoon crimineel bezig geweest.
Ton: Schandalig.
Hij kent een man die overgegaan is naar de Islam en daar met bewust gevoel voor gekozen had
vanuit zijn hervormd geloof in vijf jaar tijd. Overgang groeien naar het besluit. Hij is nu gelukkig.
Wat moet je, gewoon laten als hij er gelukkig mee is.
Mw M: een buurman verhult de waarheid.
Dhr J Het was heel bijzonder om mijn pleegzoon te zegenen. Wat is het leven toch spannend.
Ton bezocht een man in de Koepel die hem zijn moord wilde gaan bekennen. Ton zei hem: de moord
heb je al bekend aan de rechter, ik kom gewoon voor jou.
Dhr P: Sommige rechters spreken geen recht.
Ton: het blijft mensenwerk.
Dhr P: wij zijn Soevereinen en wraken de rechters als nodig. Het gaat gewoon om vertrouwen of niet.
Ton: heeft PVV gekozen t.w. een man die ook in de Staten zit. Hij heeft vertrouwen in die man; in de
overige volksvertegenwoordiging heeft hij geen vertrouwen. Het referendum is een plek om de
onvrede te verwoorden.

Ton niet alle ontregelden zijn psychisch, biedt oudere mensen ontmoetingsplekken waar ze zichzelf
kunnen zijn.
Mw L Om opgenomen te worden moet je een gevaar voor jezelf of voor de maatschappij zijn.
Dhr H is er verschil met ongelovigen in de ontmoetingsplekken?
Ton: Onderzoek alle dingen en behoud het goede, zei Paulus. Jezus had een stelletje ongeregeld bij
zich, liet de doden de doden begraven (Petrus’ schoonmoeder), werd door Judas verraden en wist
mensen te begeesteren. De JG bouwen en onderhouden zelf hun koninkrijkszaal.
Mw F: in Dagboek van een Herdershond werden de knopen die mensen in de collectezak deden
verzameld en voor 10 knopen kreeg ie een cent verkochten bij de knopenwinkel.
Dhr N: Bij Stem in de stad was een paasbrunch, ook werden er gedichten voorgedragen.
Martien zou graag in de goede week om 3 uur vandaag enkele coupletten van Oh Hoofd vol bloed en
wonden zingen. Samen met mw L en mw M worden de 1e 2 coupletten gezongen: ”1. Oh Hoofd, vol
bloed en wonden, met smaad gedekt en hoon, O God’lijk hoofd omwonden met scherpe
doornenkroon. Oh Gij, die and’re kronen, en Glorie waardig zijt, Ik wil mijn hart u tonen dat met u
medelijdt. 2. Mijn God, die zonder klagen, Het zwaarste hebt doorstaan, Al wat Gij had te dragen,
Wie heeft het U gedaan! Wee mij, die voor de zonden, Het hoogste goed verliet! O, om uw bloed en
wonden, Verstoot mij zondaar niet!” De tekst van dit lied is door J.S. Bach gebruikt bij zijn
Mattheuspassie.
Mw M was met haar 50e verjaardag door haar familie (70 personen) verrast met een groot feest in
een tent in Hoogeveen. Wat kan ik doen om 60 jaar te worden. Een neefje at een hele berg
pannenkoeken. Het was een geslaagde dag. Zij verheugt zich op haar komende verjaardag met hartig
en zoet.
Ton het familiegevoel is belangrijk, ook bij clubs en verenigingen en ontmoetingscentra etc vaak ook
familiegevoel. In grote gezinnen leer je met mensen om te gaan.
Dhr P: komt ook uit groot gezin, een dag stond familie voor de deur.
Ton: kwamen ze voor zielige Piet?
Dhr P: nee hoor, ik ben de een na jongste dus het kleine broertje blijft jonger. Hij haalt zijn kennis
niet uit kranten of het nieuws, maar hoort veel van zijn vriend dhr H.
Hij vond het wel leuk dat zijn familie kwam. Zijn broer is een ander type, maar dankzij zijn zus gaat
het wel.
Ton: we zijn meer individueel, het familiegevoel komt rond het bij elkaar komen.
Dhr H heeft geen familie.
Mw L als je geen ouders hebt gehad weet je niet wat je mist.
Dhr H heeft wel een periode in een gezellig gezin gewoond.
Ton: mijn familie komt rond mijn trouwdag op 16 april bij elkaar om toch even die band te hebben.
Een keer per jaar een soort familie reunie. Toch nu andere tijd, meer persoonlijk.
Mw F: het varieert in hoe goed het gaat!
Dhr P: het samen doen en niet apart. Rutte is liberaal: ieder voor zich en god voor ons allen.
Ton: bijzondere week?
Dhr P: ik zat te flubberen met buikgriep.
Dhr N heeft dinsdag lekkere pannenkoeken gegeten bij Binnensteeds.
Dhr P een mens met autisme moet alles leren. Ieder heeft zijn eigen originaliteit, en niets komt
vanzelf. Je moet er energie in steken om niet steeds de zelfde fouten te maken. Het kostte moeite
om zover te komen, dus iedereen moet er met zijn grote jatten vanaf blijven.
Ton: er is tegenwoordig veel waardering voor autistische mensen met computers.
Dhr P: soms zie ik een glimp idee van ik kan veel meer, want je gebruikt maar 10 van je vermogen.
Bijvoorbeeld Steven Hawking; hoe ongelooflijk die man presteerde.
Dhr N is de 20e 73 geworden
Ton iedereen heeft erkenning nodig.
Dhr P: Baby’s cry for it and men die for it (babies huilen erom, mannen sterven ervoor)
Mw F: je moet het meegemaakt hebben.
Dhr P heeft veel respect voor dhr H.

Mw L heeft veel respect voor mw F.
Dhr N: Een straatkrantverkoper is atoomgeleerde.
Ton ieder is uniek, maar bij binnenkomst in Nederland gaat het niet om uniekheid.
Mw F: het kan jaren duren eer zo iemand erkenning krijgt.
Mw L: misschien leert ie het nog. Gewoon bij de bus iemand tegenkomen.
Ton: Uitkijken voor wie je kwaad doet.
Mw L: in deze goede week een strandwandeling gemaakt met mijn broer. We hebben goed kunnen
praten. Nu mijn moeder is overleden is er weer contact met mijn broer. Zij dreef ons uit elkaar. Nu
gelukkig niet meer! Door een boek over een moeder die haar man vroeg verloor en alleen met de
kinderen bleef, kreeg ze meer begrip voor haar moeder.
Volgende keer houden wij onze gespreksmiddag op vrijdag 4 mei 2018. Het thema wordt: wie ben ik
en mijn herstel of genezing?
Dhr J stootte zich aan een wortel in zijn tuin en viel, zag het als straf: hij had niet zo hard moeten
oordelen over zijn buurman
Verslag Martien
Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen in mijzelf. De Pletterij 23 februari 2018
We zijn met 8 personen aanwezig,
Ton heet iedereen welkom
Dhr P zweert bij natuurlijke geneeswijzen, maar wil die als aanvullend te zien.
Bij de Brouwersconferentie waren 3 mensen vanuit het ISP. Mw E had daar best bij kunnen zijn.
Maar op dat moment waren er al 5 aangemeld, meer kon toen niet.
In het verslag was een misverstand: de koppensneller was in Nederland, niet in Nieuw Guinea.
Het verslag wordt ook naar de gemeente gestuurd binnen ons subsidiestreven.
Ton was bij een bijeenkomst over het Sociaal Wijkteam, zij gaan de koers wijzigen richting ISP, de
kracht van de mensen zelf en hun omgeving herkennen, geef hen de regie terug, hun
verantwoording!
Dhr P: ik heb heel veel zelfvertrouwen en eigen regie nodig om overeind te blijven, ik kan dat niet
alleen, met mijn COPD en Autisme en met WiFi=masten om mijn huis heen, kan dat niet anders.
Ton: de negatieve invloed van WIFI straling op de gezondheid werd ook in Haarlems Dagblad
gepubliceerd.
Dhr H voorziet een groot probleem, de straling van een magnetron is nog afgeschermd, maar de
straling van de WiFi gaat overal in en doorheen.
Dhr P: ik overleef al 68 jaar, wanneer kan ik eens gaan leven?
Ton: De economische productie is belangrijk.
Dhr H: de straling treft iedereen en alles, en dus ook de eicellen in de baarmoeder van de a.s.
moeder.
Mw L: Maar gaan moeders tot zelfs IVF om toch asjeblieft kinderen te kunnen krijgen. De bevruchting
als redding.
Dhr H: ik kwam vanuit het Jeugd internaat en de stap naar de maatschappij was een hele grote.
Dhr J het is schandalig dat in de internaten de enig liefde kwam van de pedofiele begeleiding,
waardoor de veiligheidsgevoelens van het kind ambivalent werden (veilig en onveilig tegelijk)
Dhr H: tegenwoordig is er meer controle
Ton: Tussen de 0-21 jaar wordt de mens volwassen. De opgroeiende mens heeft bescherming nodig
om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezond mens.
Dhr H kende weinig vertrouwen in hem heen. Hij kreeg in het internaat elke dag een pak slaag.
Het is moeilijk anderen te vertrouwen.
Ton heeft de OV-kaart ontwikkeld: na de O van overleven ontstaat door Veiligheid, Vertrouwen en
van daaruit kan men tot Volledigheid komen.
Dhr J: je moet wel een potje vet op het vuur hebben om het vol te houden.

Martien wijst op de Basisveiligheid van Erikson. Bij veilige gehechtheid ontstaat er een stabiele
veilige basis in de mens. Volgens Martien kunnen mensen die een onveilige of een ambivalente basis
hebben, door veilige omgevingen en ervaringen te zoeken, een vlondertje in zichzelf opbouwen,
waarop men in geval van nood toch kan terugvallen.
Dhr F zijn overleden vriendin had een zoon die haar karakter had en zodoende haar afschermde bij
haar heengaan.
Ton heeft na zijn scheiding zijn huizen nagelaten aan zijn vrouw, Nu kan hij overal gratis koffie
drinken. Bij Stem in de Stad en bij HVO.
Martien was naar zijn dochter geen goede vader omdat hij voor zijn werk koos en niet op tijd thuis
kwam. Nadien heeft hij er wel voor gekozen om niet te bemoeien en het opvoeden bij de moeder te
laten en hij spaart voor de studie van zijn dochter.
Dhr F heeft altijd vertrouwd op zijn eigen mening, misschien was dat in de ogen van anderen
eigenwijs
Ton: de moeder van mijn vriendin beschuldigt mij van haar zwangerschap, maar hij groet haar altijd
vriendelijk van afstand. Een negatieve opstelling blokkeert het overleven.
Dhr P: negatieve gedachten beheersen mijn denken soms. Is Leven het doel van overleven?
Ton: Bij Dieren is men prooi of jager
Martien Bij mensen geldt niet het recht van de sterkste, wel handig, slim, intelligent of gemeen zijn
Ton: een overleden vriendin was in therapie en had op moeilijke momenten steun aan het omarmen
van een boom.
Dhr P: de sappen van de boom stromen door het cambrium, vlak onder de bast, je moet op jezelf
vertrouwen.
Mw L heeft en geeft steun in de relatie met haar partner, ze accepteren hulp als ze het kunnen
krijgen.
Ton: de vrouw verzorgt, de man jaagt!
Dhr P: hoe erg je ook onderuit gaat, toch telkens weer opstaan.
Mw K: man en vrouw vullen elkaar aan, anders inslapen. Er kan soms ook gevochten worden.
Dhr P: je moet hulp aanvaarden anders red je het niet.
Mw L De vader is heel belangrijk in opvoeding en relatie, daarom in Nederland nu meer dagen
zwangerschapsverlof ook voor de vader. In Noorwegen hebben man en vrouw gelijke dagen vrij.
Ton Wijziging taakverdeling man en vrouw?
Dhr J: merkt op dat je altijd in de gaten moet houden dat niet een ander over je heen loopt en als je
je vertrouwen aan iemand geeft , dan ben jij verantwoordelijk.
Dhr F een goede psychiater is iemand die je zelfvertrouwen stimuleert. Hij is natuurlijk niet altijd
beschikbaar. Het moet klikken en je moet op tijd stoppen.
Dhr H: dat is in de medische hoek niet makkelijk.
Dhr J: jongeren die in de steek zijn gelaten door hun familie, en die dan bij een pleeggezin komen,
moeten dan naar een psychiater, waar ze hun hele hebben en houden moeten blootgeven. Niet hen
in hun vertrouwde omgeving van het pleeggezin laten waar ze zelf hun weg kunnen zoeken.
Martien ’s dochter werd als KOP-kind (Kind met Ouder in Psychiatrie) ook door ggz behandeld, hij zal
wat goed en wat kwaad hebben gedaan, hij vindt dat jammer. Laat het kind de eigen weg gaan. Stop
categorale stigmatisering van de jongeren. Als het kind in problemen komt roept het zelf wel hulp.
Dán moet de (1e/2e lijn) ggz helpen!
Ton deed in zijn midlife-crisis een beroep op Psychiater Todt , deze liet de verantwoordelijkheid bij
hemzelf.
Dhr J: jongeren zijn in de bevattelijke leeftijd, zet hun zelfvertrouwen niet aan de kant.
Ton in de Nachtuil in Zandvoort runden de jongeren zelf de hele soos.
Dhr J veel kinderen zitten in de pleegzorg.
Mw K heeft 4 keer een depressie meegemaakt, niet alles was perfect.
Dhr H: toen ik later een reunie van het internaat bezocht kende de directrice me nog.
Dhr J: vertrouwt zichzelf, heeft 50 jaar levenservaring.Laat verstoten kind zonder veiligheid, toch
beter zelfstandig vroeg volwassen worden.

Ton: kind heeft behoefte aan een veilige en vertrouwde sfeer thuis. Leert van hieruit leven met
anderen met vertrouwen in zichzelf.
Dhr J: een man scheidde een vrouw na 3 maanden omdat haar soep hem niet beviel. Vaak toch blijft
de liefde na scheiding bestaan, soms 2e huwelijk.
Ton heeft ex na scheiding bemiddeld achtergelaten en na jaar gesprek bij maaltijd: wat is er over?
Egocentrisme kan alleen als men een sociaal netwerk heeft , Pas op dat je niet gewelddadig wordt.
Mw K: Als je zelfvertrouwen hebt, maar het wordt door een ander onderuit gehaald, dan wil je toch
zeker serieus genomen.
Mw P: mijn moeder had ook een eigen achtergrond.
Mw K: ik ben nu 51 en ik ben van heel ver gekomen.
Dhr P Wat zou het gescheeld hebben als mijn ouders hadden beseft dat ik autistisch was!
Mw L: bij een zieke blinde darm is het herstel helemaal totaal Bij psychische ziekte is het herstel
meestal niet volledig.
Martien vertelt van een vrouw die vuurwerk aan het voeteneind zag. Op de afdeling ontstond er een
gesprek waar dat vandaan kwam. Mw had tot 9 jaar geleden samen met een vriendin een disco in
Amsterdam bezocht, samen met veel plezier. Toen vond de vriendin daar een nieuwe vriend en
scheidde van haar man. Mevrouw bleef achter en deed alles samen met haar man. Het gemis aan de
disco werd in haar geval na 9 jaar als Vuurwerk aan haar getoond. Omdat inzicht genezing is was zij
hersteld en na 3 weken had ze ontslag. Dus genezing kan bij Psychische ziekten.
Sommige mensen vinden heil in vitaminen (B4, B12) of magnesium.’
Het Thema van (goede) vrijdag 30 maart: Wie ben ik en hoe bereik ik een goede week?
Verslag Martien
Wie ben ik en mijn vertrouwen in de Samenleving.
Op 19 januari 2018 hadden we weer een dialoog met 10 mensen over dit thema.
Ton heet ieder welkom en nodigt uit tot een voorstelrondje.
Dhr S is nieuw. Hij is door Ton hier gekomen.
Dhr N is eerder geweest, hij heeft tot zijn pensioen bij Roads gewerkt, dat nu op de Raaks is
gevestigd.
Dhr J houdt van het sociaal-culturele in de samenleving en zoekt zoveel mogelijk gezelligheid en
goed.
Mw M: komt hier regelmatig en ervaart de voorbereiding als een groot goed. Zo komt zij in het
gesprek.
Mw E: komt tegenwoordig wat vaker naar de bijeenkomsten hier, hier komen gelijkgestemden, zo
kan ze verder kijken.
Mw L: Als het uitkomt dan kom ik. Zij werkt bij de herstelacademie en helpt mensen met de
crisiskaart
Dhr H is hier op uitnodiging van de heer P.
Martien Is altijd hier benieuwd naar de verhalen van de anderen.
Ton waardeert de ander door goede vragen te stellen.
Het verslag van de vorige keer: in elke kerk komt halleluja voor.
Ton nodigt mensen uit zich aan te melden voor de Jan Brouwersconferentie waarvan het thema ook
hier is gebruikt in de Wie ben ik-versie.
In de krant staat dat 50 + in een armoedeval belanden.
Dhr G vertelt dat hij vroeger een bedrijf had dat boxen maakte die het echte geluid lieten horen. 5
jaar geleden kreeg hij een herseninfarct dat de linkerkant van zijn lichaam verlamd heeft.
Hij is toch zeer maatschappelijk betrokken. Hij heeft veel dingen meegemaakt. Hij werd soms minder
maar vaak toch ook goed geholpen. Hij heeft veel vertrouwen in de toekomst van Nederland. Ook
heeft hij gebruik gemaakt van de voedselbank. Hij is bij dit alles toch niet ongelukkig en zeker over
het geheel tevreden over de zorg die hij ontvangt. Hij is blij met de ontwikkelingen: de vrouwen
hebben nu inkomen terwijl ze vroeger alleen een huishoudelijke taak hadden. Het is een serieuze

zaak om de krachten te bundelen. Mensen kunnen hun expertise inbrengen. Een wethouder had
hem gaf hem adviezen, maar daarvoor was hij te eigenwijs.
Ton: Tevreden met weinig inkomsten?
Dhr G: het gaat meer om in jezelf geloven en eigen verantwoordelijkheid voor je leven te nemen.
Ik heb wel kritiek, maar ben toch tevreden.
Ton: Het gaat niet om de oude jas, maar om je eigen welzijn, je eigen individu is belangrijk.
Dhr G: mijn dochter zit in de schuldhulp, zij dreigt haar woning kwijt te raken en is afhankelijk van
maaltijden die buurtgenoten haar aanbieden. Martien: misschien Sociaal Team te hulp roepen?
Mw L: Ik heb goede ervaringen met de zorg.
Dhr G: ik ben niet altijd negatief, ik ben erg goed geholpen bij het krijgen van mijn scootmobiel; het
ging sneller dan ik dacht.
Ton: wij kennen geen vijanden, ook bij ambtenaren die de pik op ons hebben dan blijven we toch
vriendelijk. Met degenen die het hart op de goede plaats hebben kan het ook gezellig zijn.
Ton Stigmatisering ontstaat door de hulpverlening.
Dhr J: Hulp in de Huishouding bij zijn buurman is er voor de schoonmaak. In Bloemendaal is de Hulp
in het Huishouden de hond uit laten. Hoe kan indicatie zo verschillen? Voor het werk heb je een goed
mondje, opleiding en goede contacten nodig, Wij betalen de indicatie!!!
Ton: Twee broers in Elswoud met juridische opleiding legden in ambtelijke verslagen wijzigingen van
de gesproken teksten bloot. Een wethouder moest hierom vertrekken.
Dhr J: Mensen worden steeds mondiger, daarmee moeten ambtenaren meer rekening houden.
Ton: Het badhuis in de Leidse Buurt moest volgens de gemeente gesloopt worden, maar de
buurtbewoners hebben fors actie moeten voeren om het in eigen beheer te mogen runnen.
Mw L: in Ijmuiden was men bij de schouwburg in de schulden geraakt, een Wethouder moest
daarom terugtreden. Het Witte Theater is door acties van burgers behouden gebleven.
Dhr G: bij ambtenaren is er een angstcultuur om dingen fout te doen, hoe is dat te veranderen?
Mw L: de Amsterdamse wethouder die de Wallen schoonveegde had karakter, dit soort bestuurders
zijn nodig.
Ton: Hoe kunnen wij overleven?
Dhr J Ambtenaren gaan bedrijfjes inhuren.
Dhr G: kennis en expertise is nodig. De ambtenaar die een “goede” makelaar wist voor een huis,
en zo de wethouder verkeerd voorlichtte,
Mw L: is second opinion hierbij mogelijk?
Ton: Zonder Veiligheid en Vertrouwen groeit er binnen de relatie geen Volledigheid. (de 3Voverlevenskaart).
Mw E: ik kom om in wat ik moet doen en zit klem in het overleven!
Dhr G: toch heb je eigen verantwoordelijkheid.
Mw L: een ambtenaar kan opstappen als ie ergens niet mee eens is.
Dhr G: ik kom bij Kunst om de Hoek, met één hand kun je heel veel doen. Er is professionele
begeleiding daar. Hij stelt prijs op goede bejegening als iemand iets niet kan.
Mw E: Als individu heb je je eigen verantwoordelijkheid. De botte schaar van sommige
hulp/dienstverleners (regels handhaven) of betutteling zijn moeilijk te verdragen.
Ton: Zorg op maat en vraag-gestuurde zorg
Dhr G had zijn rechterarm gebroken, hij naar ziekenhuis. Zo kreeg hij ergotherapie die hij nadien ook
thuis kreeg. Hij had moeite met broek optrekken. Advies was: bretels. Dat zag hij niet zitten en koos
voor elastiek in de broekband. Dat werkte (ook) goed. Ook vele vakmensen beloofden te helpen,
maar deden het niet, tenslotte zelf maar de schuldhulpdienstverlening aangevraagd. Straks komt de
AOW.
Mw M: Politiek vertrouwen? Is de laatste maanden begaan met Groningen via het nieuws.
Ton: hoe kun je zelf overleven?
Mw M: bij het binnenkomen van het nieuws afwegen wat de moeite waard is. De
Oostvaardersplassen, waarom Lelystad voor vakantievluchten als ontlasting van Schiphol.?
Leuker nieuws: kind dat blij is met sinas, omdat ze nu een jaar kan fietsen

Woningbouwcoöperaries doen geen onderhoud bij 2 huizen
Word hiermee geconfronteerd, moet toch een uitweg vinden. Gaat tenslotte om het verhaal kwijt
kunnen.
Mw L: het nieuws even niet bijhouden.
Dhr N: vertrouwt de samenleving wel. Is bezig met leuke en sportieve dingen.
Ton: een neef in Groningen van hem eet veel friet, maar voelt zelf of het kan of niet. Hij
demonstreert niet.
Dhr G. was vroeger rebels, maar je kunt je niet overal dik over maken. Was altijd zelfstandig
ondernemer, de tering naar de nering gezet. Het glas is altijd halfvol.
Dhr J. kende iemand die afgestudeerd was aan Nijenrode. Wegens reorganisatie kwam hij als
koppensnellers in dienst van een groot bedrijf. Maar kon dat niet volhouden, de armoede, hij was
bang dat het besmettelijk was.
Mark Zuckerberg is directeur van Facebook, hij geeft miljoenen aan de armen. Hij heeft een hek om
zijn huis met land eromheen ter beveiliging tegen de armen.
Ton: naar het devies: Na mij de zondvloed.
Het thema voor de volgende keer 23 februari 2018 Wie ben ik en mijn vertrouwen in mijzelf?
Verslag Martien

Verslag: Wie ben ik en mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid? ISP 29 december 2017
Wij zijn vandaag met 6 personen bij elkaar om onze maatschappelijke rol te bespreken.
Het doen van vrijwilligerswerk wordt soms gezien als bedreiging voor het beroepsmatige.werk.
Mensen die uit de behandeling van de 2e lijn komen zouden het moeilijk hebben met de herintrede
in de maatschappij, Martien: hebben ze in Haarlem geluk, Herstelacademie, Stem in de Stad en ISP
staan hier open voor hen.
Mw L: Wajongers die niet willen werken krijgen een korting op hun uitkering (van 75% naar 70%
minimumloon) De overheid beboet hen dus fors.
Ton: De overheid neemt zelf te weinig gehandicapten in dienst, heeft dus boter op het hoofd.
Het jaar van de Ontmoeting is afgesloten, ook het ISP nam deel aan de stuurgroep daarvan.
Dhr R: Dock zoekt vrijwilligers die willen koken in de buurthuizen.
Mw E: waar vind ik de hoogte van mijn AOW? Martien: bij de SVB.
Ton Waar ligt onze maatschappelijke verantwoording?
Hij noemt het badhuis in de Leidse Buurt waar, zonder bijdrage van de gemeente, de buurtbewoners
na lange strijd met de gemeente, zelf het badhuis weer nieuw leven hebben ingeblazen als
zelfgestuurd buurthuis en activiteitencentrum; het is echt van de buurt!
Mw L: in IJmuiden draait buurthuis de Brulboei ook zonder subsidie!
Rik herinnert zich nog het Electric center in Zero zo rond 1970. Veel drinken en blowen?
Ton Wij proberen te overleven door elkaar een beetje te steunen.
Dhr J kan het economisch redelijk redden.
Mw E kan het niet redden!
Martien redt het nu redelijk wel
Mw E is soms wanhopig.
Ton: Hoeveel reserve heb je nog over?
Mw E: ik wordt gedwongen naar het minimale bestaan, dat maakt me kwaad, ik kan er niet van
slapen. Heb ik daarvoor al die jaren gewerkt? Haar instelling wil ze positief houden, ze huilt niet.
Ton herinnert zich scheldpartijen met daartegenover prijzen, het kan verkeren in relaties.
Mw E de GGD dwingt me tot dure opslag van mijn dierbare verzamelde beesten en andere dingen.

Op 11 januari komen zij het balkon vernieuwen. Ze probeert haar balkonplanten elders onder te
brengen.
Martien Iedereen wil zijn/haar "moment of fame" (even in de belangstelling staan)
Mw L wijst op de belastingverhoging van 6->9% voor de toch wel noodzakelijke kosten van
levensonderhoud.
Martien: Als je de armen wilt treffen, is dat een sterke maatregel.
De tweedehands-winkels gaan uit van de capaciteit van mensen, vrijwilligers worden daar vaak
geholpen hun eigen regie weer op te pakken.
Ton: de automatisering via robotisering van de samenleving geeft weinig hoop op herstel van de
werkgelegenheid. Maar toch zijn er veel vacatures in Bouw, Techniek, ICT en zorg.
Dhr R: dankt het ISP dat hem mogelijkheden biedt om tussen de mensen te blijven. Hij bezoekt
vanuit het ISP veel mensen.
Martien: leve kringloopwinkels zoals de Schalk en ook leve het ISP.
Ton: Haarlemse ambtenaren kunnen het ISP niet plaatsen dus verwijzen ze mensen naar de
professionele hulpverlening. Daarom betaalt Ton met steun van de bijdragen van gemeente
Bloemendaal (jaarlijks?) en giften van o.a. het Platform Minima Organisaties en ook Max en ook soms
van klanten van het ISP, maar voor de rest betaalt Ton uit eigen zak vanaf medio 2014 de kosten van
het ISP. Gelukkig heeft hij geen dure hobbies.
Het geeft hem het gevoel dat hij nog iets kan doen. Minima worden vaak gedwongen tot overleven.
Leuk uitjes e.d. kunnen zij wel vergeten. Ton verwacht in 2018 dat jonge vluchtelingen vanuit
frustratie niks meer te verliezen hebben en "Amok" gaan maken met mogelijk veel onschuldige
slachtoffers. Er zal een toename zijn van ongeremd geweld.
Dhr R: in Nederland wonen dient het te gaan om mensen, maar de kost gaat voor de baat uit.
Ton de wijkagent wordt steeds vaker ingeschakeld voor bescherming van de top.en in de basis is men
bezig elkaar het leven zuur te maken.
Dhr J werkte als schilder bij een rijke familie waar een van de kinderen grof was naar een
werkneemster. De Gouvernante van de familie riep de jongeman op het matje en hij moest excuus
aanbieden. Mensen met geld zijn heel sociaal.
Mw E vecht tegen haar negatieve denken, Ze heeft positieve en negatieve spreuken op kaartjes.
Martien oppert een kamer positief en een negatieve kaartjes, kun je kiezen,
Zelf staat hij zichzelf soms negatieve gedachten toe, maar niet langer dan een kwartier, dan weer
over tot de orde van de dag.
Dhr J kent een pleegkind die in de schuldhulpverlening zat en daarna in een kerk zijn draai vond. Ook
had hij weer werk gevonden. Hij had hem gezegd verder te kijken voor een betere baan.
Ton Koningin Maxima komt natuurlijk uit het bankwezen. Ze raadt de arme vrouwen in de derde
wereld heel warm en liefdevol aan om een bankrekening te nemen voor ze een bedrijf gaan
beginnen,
Dhr R: ze is natuurlijk van gegoede komaf.
Dhr J Diana had zich helemaal met hart en ziel aan de armen gegeven. Ze is een voorbeeld voor
Maxima.
Mw E vindt dat het koningshuis belast moet worden
Ton gaat naar de Jan Brouwer conferentie met als thema: Vertrouwen in de samenleving
Het thema voor onze volgende keer dit keer 19 januari a.s. een week eerder dan normaal, zal zijn
Wie ben ik en mijn vertrouwen in de samenleving?
Verslag Martien
Wie ben ik en mijn verantwoordelijkheid? 24 november 2017 2-4 uur
Wij zijn met 7 personen bijeen.
Ton vertelt dat het ISP bezig is met een initiatief om de politieke partijen voor te lichten vanuit ISP en
Advies-/Participatie-raad rond het Sociale domein.

De preventie , zowel primair (=voorkom dat ik val) als tertiair (=help mij overeind als ik ben gevallen
en voorkom dat ik nogmaals val) is daarbij ons uitgangspunt. Dit is onze verantwoording naar de
maatschappij. Dhr J: dat zit ook in het zorgpakket.
Dan het verslag van 27 oktober jl Wie ben ik en hoe durf ik te (over)leven:
De dochter reed in de auto van mw P.
Mw M: moet zijn: bedenken en wie je bent
Dank aan Martien voor het verslag.
Ton nodigt ieder uit over de verantwoordelijkheid?
Dhr R: heeft een gast met cultuurverschil, onze beider moeders waren verantwoordelijk voor de
opvoeding tot verantwoordelijke burger en ook voor de kinderen en kleinkinderen.
Mw P: kinderen zijn tegenwoordig al vroeg mondig.
Dhr R: Kinderen hebben nu (te?) veel keuzemogelijkheden.
Ton: leidt het vele chatten tot eenzaamheid? De jeugd wordt overspannen om erbij te horen. Ze
willen erkenning om het goed te doen.
Mw P: ze vragen aandacht, erkenning en bevestiging
Ton de mensen uit Heemstede vragen minder bevestiging, hebben meer beschaving, zijn zelf
stabieler , hebben ws vroeger al veel bevestiging gehad. Meer cultuur, meer inkomsten, minder
zorgen.
Mw M: veel kinderen zie je met smart-phones bezig. Ze reageren op alle pingetjes, je zou eens
achterop raken? Bij het chatten mis je het hele alles van het face-too-face contact met de ander.
Dhr R het gaat om vernieuwing en uitbreiding van de communicatiemogelijkheden.
Dhr J dit is heel ingrijpend deze vernieuwing, OV-chipkaart moet, scheiding afval moet. Optreden
tegen mobieltjes in het verkeer, optreden tegen ontgroeningspraktijk studentenvereniging
Groningen, scheiding van goed en kwaad, Aanspreken op verkeerd gedrag nodig, maaralleen tactisch,
wanneer het kan.
Ton: vroeger waren er meer aanspreekmogelijkheden.
Dhr J: toen waren de kinderen minder zelfstandig opgevoed, toen was er Militaire dienst, die
misschien terugkomt.
Ton kinderkleding en Nikes schoenen,
Mw M: In Indonesië zijn er schooluniformen. voor jongens en meisjes, iedereen is gelijk.
Ton Wie bepaalt de regels, Ik ben vrij geboren wie zal mij modelleren? We leren door schade en
schande, al doende leren we als groep.
Mw. P Als kerkelijk zangkoor hebben wij verantwoordelijkheid tegenover de parochie, en ook tegen
onszelf en de medekoorleden, en de kerkgangers. We hebben te weinig leden. We moeten
versterking vragen in kerk en kerkenblad. Andere koor is een gewoon koor, alleen vrouwen en een
vrouw als dirigent
Ton een vriendin zingt in een smartlappenkoor, Samen zingen met begeleiding van gitaar en
accordeon. Ze oefenen in een zorgcentrum heel saamhorig en gezellig en hele sfeer is leuk.
Mw M: belangrijk om te zingen met passie! Ze werkte 22 jaar bij werkgever, knus in het werk. Maar
raakte de inspiratie kwijt, je moet die dan bij jezelf gaan vinden. Bij vrijwilligerswerk kijkt men niet
waarom je niks doet. Je moet inspiratie geven of niet. Anders toch maar in jezelf inspiratie zoeken.
Ik kies zelf of ik iets met de e-mail wil doen. je bent zelf verantwoordelijk voor wat je kiest.
Ton: Je kunt gaan voor de groep of voor jezelf. De Sint Nicolaaskerk heeft een voorganger die als
journalist verantwoordelijkheid neemt, hij kijkt naar wat werkt er nou en hij krijgt vollere kerken. Ton
gaat er eens heen.
Martien hoorde een vrouw zeggen, nadat ze een afspraak had afgehouden met hem en een
collega, dat hij alleen wel altijd welkom was, hij vraagt zich af of ze dat meent. hij zal eens bellen.
Ton: Mijn ex-vrouw ligt veel in bed. ik kan daar wel kritiek op geven, maar laat dat achterwege. wel
stimuleren om mee te gaan naar de soos. Het gaat om welzijn bieden en beleving en soms een lach.
Mw E. komt binnen, zij heeft cursus " Tik en Klik " op vrijdagmiddag, dus ze is vandaag wat later.
ZIj voelt geen verantwoordelijkheid meer, zji moet verplichtingen nakomen naar de gemeente, Tik en
Klik oefenen, haar financiën bijhouden, zingen van smartlappen in een koor. Zij vermijdt stress want

door kwaad te zijn op mensen stijgt de cortisol Ze wordt tureluurs van de bevoogding die ze ervaart
en de verantwoording voor het opruimen van spullen. Dat mensen toch eerst eens bij zichzelf
beginnen te zoeken naar onvolmaaktheden in plaats zich met haar leven te bemoeien.
De regering offert milieu voor economie, waar blijf je dan? Prins Bernard zwemt in zijn vastgoedbezit.
Heeft het leven nog zin, vraagt ze zich af. hoe houdt ze het financieel en economisch nog vol. Zingen
is haar DIng! Maar niet met het mes op tafel. Zij geniet als de zon schijnt., maar als de dieren
verdwijnen, Triest. Samen naar de Loosdrechtse plassen. Nepnatuur?
Ze moet ontspanning vinden, en daar doet ze oefeningen voor.
Ton vertelt over de tijd dat het in zijn relatie de verkeerde kant opging en hij zijn jarenlange verblijf in
de berging van zijn wereldwinkel in de 70'-er jaren begon.
Dhr R: de atoomwapens speelden in die tijd.
Mw E: Kinderen weten door de mobieltjes niet meer wat spelen is. Robotjes gaan eenzamen
steunen. Geven antwoord op je verhaal, stellen ook vragen.
Mw P: iedereen klaagt over de regering, maar heeft er wel zelf op gestemd! Ze stemde zelf op de
Partij van de Dieren, maar is er nu niet lid meer van wegens priotering.
Mw E: de verpleger "engel des doods" die ouderen in tehuizen met insuline de dood in jaagt.
Ton: sommige Eskimo's (Inuït) gaven ouderen die belastend werden pillen. Sommige
Indianenstammen verstootten de oudste die overlast gaf.
Mw E is tegen medicijnen
Ton Iedereen heeft verwachtingen voor zichzelf.
Martien vindt het speelse element minder klemmend.
Mw E: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Mw P. vroeg haar dochter voor haar overlijden te zorgen, Zij raadde haar aan een wilsbeschikking te
maken, die je kunt deponeren bij je begrafenisonderneming. Je kunt daar vaak ook een afspraak voor
maken.
Mw M was uitgenodigd om Ambassadeur te worden voor de schone stad Actie Spaarnelanden, maar
ze bedankte voor de eer. Wat ze nu doet is afval melden bij Spaarnelanden, want anders blijft het
liggen en komen vogels het opeten (gezond of giftig).
Ton: Ambtenaren hebben 20.000 flyers verspreid om de mening van wijkbewoners over de wijk te
krijgen.
Dan vraagt Ton wil iemand nog wat kwijt
Dhr J: vind de verhalen wel leuk, maar de praktijk van mw E: dat LEEFT. Fijn dat je zo oprecht bent.
Mw M: even een paar dagen afstand nemen: dan met nieuwe blik kijken wat er gebeurt.
De keuze is aan jou.
Ton was in het land bij bijeenkomsten waar gemopperd werd over wat er allemaal niet goed was.
Hij wees op de goede samenspraak in Utrecht tussen cliënten en hulpverlening.
De wijkraden luisteren naar de wijkbewoners
Volgende bijeenkomst is 29 december a.s. Wie ben ik en mijn maatschappelijke verantwoording?
verslag Martien Luijcks
Verslag Wie ben ik en hoe durf ik te (over) leven? 27 oktober 2017 in de Pletterij
Wij zijn vandaag met negen personen,
Het verslag van Soeverein zijn.
Mw P: Soeverein moet niet met een ij maar met een korte ei.
Dhr P wil zijn leven als natuurlijk persoon, en wil af van die de overheid die hem met inschrijving bij
de gemeente "in het pak heeft genaaid".
Omdat er een nieuw iemand is aangeschoven, stellen wij ons aan elkaar voor.
Mw P is vanaf het begin betrokken, is erg geinteresseeerd.
Dhr J komt hier zoveel mogelijk luisteren.
Mw M komt niet als het koud en nat weer is, maar waardeert de middag wel.

Ton waardeert het uitgebreide verslag van de vorige keer, hij bewaakt de lijn van de gesprekken.
Dhr P is soeverein mens
Dhr R is betrokken.
Martien moet opruimen en zoekt hier zichzelf in de ander.
Mw N: heeft een Voorwaardelijke Machtiging en kan heel veel zelf, dus vraagt zich af of zij wel hulp
nodig heeft en zo ja wat voor soort hulp? Zij denkt aan Antroposofische begeleiding.
Ton breekt een lans voor de Antroposofische benadering van Lievengoed waar men de mens als
uniek wezen centraal stelt. Waak wel voor betutteling.
Ton: wijst op de 3 V's Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid.
Dhr P ervaart eenzaamheid als heel slecht voor mensen. hij adviseert: zoek gezelschap.
Mw N wil vrijwilligerswerk gaan doen.
Ton: hoe durf je te (over)leven?
Dhr P: durf fouten te maken.
Dhr J: wat zijn fouten?
Dhr R was in zijn jonge jaren ontvankelijk voor verwachtingen van anderen die op hem letten, moest
zich gedragen!
Mw P: was je wel zo belangrijk dat iedereen op je lette?
Ton: Dhr R zoekt zijn nu eigen weg, hij bezoekt mensen.
MW P is nu 73 jaar en heeft al heel wat overleefd. Was met haar auto, bestuurd door haar dochter,
naar een familiebijeekomst geweest in Leiden, was een leuke ontmoeting en had veel herbelevingen
bij de mensen.
Ton heeft 3 mensen uit de RIBW bevrijdt.
De RIBW heeft een rol om Opname te voorkomen, mede door begeleiding bij zelfstandig wonen.
Dhr R ook bij de Lievengoed werkt men met DSM 5 en medicatie (Eisen van Zorgverzekering).
Ton: Overleven?
Mw M: ik wil er juist op uitgaan. de relatie met je ouder moet niet alles bepalen, je moet niet bang
zijn om af en toe over je angst heen te stappen. Leven is groeien, niet in je cocon blijven zitten.
Mw N: zelf bedenken wie je bent, je mag leren te ontdekken wie je bent.
Ton een vriendin was kort getrouwd met een vriend, raakte zwanger, uit elkaar, abortus,
Ze houdt nog steeds van hem. Het is een leegte , een gemis dat mag er soms zijn.
Mw P de durf om te leven vind ik te zwaar.
Mw E: wil doorgaan met het leven zuur en bitter. er wat van maken.
Ton: Doel om overeind te blijven, niet samen wonden likken, snoeven wie de ergste ziekte/
problemen heeft.
N.a.v. de controverse van vorige keer praat men het uit en tekent men de vrede. Ook Greta Garbo en
Marlene Dietrich hadden vaak ruzie en legden het weer bij.
Dhr J beaamt dat het onderwerp te zwaar is, Durf te leven. Je hebt ups en downs, zo werkt het niet.
Hij is altijd nieuwsgierig, kijkt naar leuke interessante dingen. Was bij de cursus omgaan met
eenzaamheid. ZIjn vrouw had geen zin om mee te gaan. Er waren maar 2 vrijwilligers, waaronder
hijzelf. de rest waren allemaal zorgverlenende professionele dames. Ik kan het niet zoals hun
getrainde opleiding, daar gaan happen geld heen!
Ton kent dat ook (bijeenkomst ontmoeting is hij enige man tussen allemaal vrouwen): hij verwondert
zich erover en vindt het ook wel grappig.
Dhr J: zij vragen niet wat het budget is, zij zoeken het budget op!
Dhr P zijn ervaringswereld was altijd in de Survival modus (Overlevingsstand) na 31 jaar wilde hij
weleens gaan leven. Autisme wel of niet, Ze weten nog steeds niet hoe het moet, DSM is maar een
boekje.
Mw N: vond het wel interessant hoe anderen dingen beleven en doen.
Dan vraagt Ton wat het thema voor de volgende keer is?
We besluiten tot :
Wie ben ik en mijn verantwoordelijkheid? d.d. 24 november 2017 van 14-16 uur in de Pletterij
Verslag Martien Luijcks met dank aan Ton.

Wie ben ik en mijn soeverein zijn? de Pletterij 22 september 2017
We zijn met 7 mensen bijeen om het thema te delen met elkaar met een korte inleiding van een van
hen t.w. Soeverein Mens Piet van Velzen.
Piet vertelt: "Staten hebben de neiging om hun eigen staat als de beste te zien. Door je als souverijn
op te stellen, benadruk je het unieke van je persoon en verklaar je je ongebonden t.o.v. de staat.
De souverijne mens komt uit de Verenigde Staten vanuit de behoefte om onze eigen beslissingen te
nemen. De souverijn is ook in de grondwet artikel 34 verankerd.
Bij de geboorte wordt men bijna automatisch aangemeld bij de GBA (Gemeentelijke Basis
Administratie). Vanaf dat moment ben je eigendom. Er wordt geld gereserveert op jou, en daarmee
wordt dan weer de staatsschuld afgelost. Zelfs als we ervan uitgaan dat mensen in Den Haag het
beste met ons voorhebben, kunnen we niet alles geloven wat zij ons voorspiegelen.
Wanneer je een beetje oplet komt het nep nieuws niet via internet, maar komt het van de kranten..
De rijken bezitten de kranten, en wij mogen de gemtrails niet aanvechten. Alles draait om geld".
Ton: Het gaat om het economisch belang, ook milieuorganisaties vechten tegen de uitstervende
bijenvolken.
Piet: wij zoeken samenwerking met de milieu-organisaties.
Ton; Is de souverijn in beginsel een egoist?
Dan is er een kleine controverse tussen enkele deelneemsters.
Piet: mijn protest geldt de toenemende technocratische maatschappelijke belangen
Als de organisatie van souverijnen groot genoeg is kan zij iets doen tegen de maatschappij waarin
alleen geld een rol speelt.
Piet: genezing van CA is al jaren lang bekend, zonder winst, maar wordt niet erkend, wegens de
belangen van de medicijnfabrikanten. hij is daar woedend over.
Martien: De homoeopatische medicijnen worden door hen samen met Skepsis via de Europese Unie
uitgesloten.
Piet geldbezitters luisteren alleen als de beuk erin gaat.
Ton: zijn er niet gewoon te veel mensen?
Piet: er is genoeg eten voor 100 miljard mensen op aarde,
Ton: Tenminste, als we anders met onze voeding omgaan! Ton is meegegaan jl zaterdag naar de
jaarvergadering van de souverijnen in Wijchen.
Piet: de souverijne mens doet dit vanuit behoefte aan vrijheid en tegen de machthebbers, want
macht corrumpeert en alleen Moeder Theresa en Dominee Tutu doen daar niet aan mee. De
democratie begon (op Olympus met goden?) in Athene met een kringgesprek van de vrije mannen.
Mw F: het is belangrijk om op rustige toon je emotie te delen.
Mw E: Je kunt niet altijd op zachte manier je boosheid uiten.
Dhr P: velen horen / luisteren niet, dus soms moet je hard spreken.
De LTS en de Huishoudschool zouden eigenlijk terug moeten komen; naast hoofd- ook handarbeid.
Belangrijk is ook het duurzaam omgaan met materialen, maar wel met goed onderhoud en geen
verspilling,
Piet pleit voor een Basisinkomen.
Ton de Rothschilds bezitten 50 triljard, de vraag is: heb jij geld of heeft het geld jou?
Mw E: Ik ben kapot gemaakt door de GGD, ik voel me miss nobody,
Ton Wie wil je zijn? Mw E ik slaap al 6 jaar niet meer goed, ik heb te veel spullen.
Mw F heeft het je sterk gemaakt?
Mw E: nee, alleen maar door elkaar geschud. Ik heb me altijd gered, met mijn huishoudtextielschool! Vroeger mocht alleen de elite zich ontwikkelen.
Mw F. had vroeger ook niks te zeggen.
Mw E: ik wil mijn spullen niet kwijt, ik verzamel uit hobby.
Dhr H: heeft een broer en een zus direct en indirect verloren door geweld.

Ton: bij mijn scheiding heb ik jaren in mijn berging me afgevraagd wie ik zelf ben? Nu ben ik
mantelzorger van mijn ex. Heb een hele loutering moeten doormaken. Moest dingen aan de kant
schuiven. Nu het ISP op peil houden, zinnig leven.
Piet: Is op zoek om zijn eigen leven een stem te bieden. Maar wil eerst de schuldregeling afronden,
daarna zal hij zijn eigen leven ter hand nemen. Het is het zoeken naar Wie ben ik (AUTORITEITEN) De
belastingen beperken, geen geld naar oorlogstuig. Geen verplicht ziektenkostenverzekering, want de
vereniging van souverijnen heeft een noodfonds voor calamiteiten ook qua gezondheidszorg.
Een echtpaar had hypotheek problemen. Ze troffen een regeling met de bank, maar moesten toch uit
het huis t.g.v. de deurwaarder. Echt wel.
Ton: schuldhulpverlening kost meer dan het meteen aflossen van schulden door de gemeente.
Piet: dan zijn ook deurwaarders overbodig.
Ton: Huisuitzetting kost totaal wel 25.000 euro aan politie, deurwaarder, woningbouw en gemeente.
De helpende hand zou onder voorwaarden mogelijk moeten zijn! Begrafenis door gemeente wel
mogelijk.
We moeten wat normaler gaan denken.
Piet: Banken willen winsten maken, onderhands verkopen, via duur geld doorverkopen. De rechter
moet dit een halt toeroepen.
De rechter vindt dat ze het onderling moeten uitzoeken.
Ton In Bloemendaal heeft mw Roos stukken over gekonkel binnen de gemeente publiek gemaakt die
later als geheim waren verklaard. Misschien belangrijker dan het besluit van B&W.
Het gaat om het individu tegenover de rechtsregels, waarbij soms de situatie van het individu
belangrijker is.
Piet: het is een persoonlijke kwestie hoever je kunt gaan. Als souverijn moet je stevig in je schoenen
staan. Diverse mensen zijn om de meest lullige redenen in hechtenis genomen m.n, geen
legitimatiebewijs vs wel geboortebewijs dat voldoende is! Diverse mensen zijn hiervoor vastgezet.
Ton: hoe kun jij je persoon zover vooruit steken dat ze zich niet meer met je bemoeien?
Mw E: Ze schrijven over 5e of 6e verdieping en over 78 of 68 m2, klopt gewoon niet.
Ton: fijn dat je de opslag nog kunt betalen.
Mw E: maar mijn spaarcentjes gaan wel naar de verdommenis. Ze mangelen mij terwijl ik nooit
iemand iets heb aangedaan.
Ton Kun je wat ertegen doen?
Martien: misschien de ombudsman? Indienen via ISP?
Mw F: moet lukken
Mw E: alleen nog ruimen, moet helder van geest blijven. over 3 maanden komen ze weer op bezoek!
Dhr H: heeft rustgevend middel ontdekt (assawanda?) waardoor je rustig te woord kunt staan
Piet: er is een procedure nodig om souverijn te worden.
1. geboortebewijs halen bij de gemeente
2. opgejaagd worden, gemanipuleerd, maar gewoon ik verdom het om nog langer door de overheid
in het pak genaaid te worden. En ik ben niet gestoord!
Ton: Mens durf te leven ("Mensch durf te leven" opname 1919 door Henri Wallig / Dirk Witte)
Mw E: ik ben een vrije vogel, nu nog een leuk woninkje.
Ton: voor mij is het een loutering om simpel te leven voor mijzelf en voor de voortgang van het ISP.
Het Thema voor vrijdag 27 oktober a.s. is:
Wie ben ik en hoe durf ik te (over)leven?
verslag Martien Luijcks

Verslag "Wie ben ik en hoe kom ik voor mijzelf op?" ISP gespreksmiddag Pletterij 25 augustus 2017.
We zijn met 6 mensen bij elkaar gekomen, 2 mensen hebben bericht van verhindering gegeven.

Mw S merkt op dat er paarse bloemkolen groeien op zilte akkers, voorheen kon daar geen bloemkool
groeien, maar met moderne onderzoeken blijkt zilte landbouw zeer goed te zijn. Je moet ze stomen
om de kleur te behouden.
Naar aanleiding van het verslag van vorige keer wordt gevraagd waar het woord onbezoldigd
vandaan komt, het blijkt van SOLDIJ af te komen. dus werken voor of zonder betaling!
Mw P: In het verslag stond dat de maaltijd in de Ontmoetingskerk in de vakantie elke donderdag was,
maar dit is alleen maar de laatste donderdag van de vakantie.
Ze vertelt dat een dominee met pensioen ging en met zijn vrouw een leuke nieuwe uitdagingzocht.
Die vonden ze in de Twuijvermolen te Sint Pancras.
Martien vertelt dat in buurtcentrum de Meevaart TaiChi gegeven wordt door een Surinamer, de
mensen van het Egyptisch Spreekuur daar vonden dat raar.
Ton: hoe komen wij voor onszelf op?
Haarlem is een veilige plaats, hoewel er wel veel inbraken zijn.
Mw F vindt het verhaal van de Deense Onderzeeboot heel luguber. Het gaat om een vermiste vrouw,
die alleen met romp zonder hoofd en ledematen dood gevonden is. Ze was wel verzwaard, maar
door de inwendige gasvorming kwam ze toch boven water. (
Martien: De nazi's dwongen mensen (en ook kinderen) toe te kijken wanneer zij onschuldige mensen
fusilleerden. Zodat zij altijd herinnerd zouden worden.
Dhr R: Hannie Schaft was ook korte tijd in de Koepel opgesloten in een cel
Mw M wist dat niet, wij allemaal niet.
Dhr R: De andere verzetgroepen schoven Hannie naar voren als het om gevaarlijke klussen ging.
Na een schijnrechtzaak werd ze in Overveen gefusilleerd.Zij wordt jaarlijks herdacht.
Dhr R: Veel Nederlandse bedrijven werden door de Duitsers gedwongen mee te werken o.a. aan de
bouw van de Atlantikwall. Daarnaast zaten ook familieleden in het verzet, sommige hebben ook
vastgezeten!
Ton: Hoe kom ik voor mijzelf op?
Soms als er geen eten is, moet je soms wel over de schreef gaan! Soms moet je ook heulen met de
vijand om aan eten te komen. Een man ging als vrouw verkleed de brug over om geld te bedelen voor
zijn kinderen.
Ton: vanmorgen een klant bij het ISP die in de strijd om te overleven geen boe durft te roepen tegen
zijn hulpverlener die niet goed bezig was, omdat hij bang is dan geen hulp meer te krijgen.
Dhr R Trump komt voor zichzelf op
Ton: en voor het land, hij wil werkgelegenheid creëren.
Mw F heeft problemen met papieren en wil helemaal niet een nummertje zijn, zoals bijv. bij de
sociale dienst.
Martien: Zijn assertiviteitscursussen bij mensen met korte lontjes wel handig?
Dhr R had een medebewoner die overlast veroorzaakte, hij vond dat hij hem onderdak moest bieden.
Hij helpt altijd mensen, maar je moet oppassen voor kwaadwillende mensen.
Gelukkig krijgt hij nu steun uit familie en kerk en ook van zijn vrienden.
Ton Ik heb WIJ nodig die me plezier en ondersteuning geven. wel gebruiken, maar niet misbruiken.
Als dat lukt, bied ik de ander als dank de gelegenheid om inbreng te leveren. Het gaat om een
geringe kring. Hij houdt niet van Facebook . Voor wat hoort wat is zijn stelling. Bij de Vriendendienst
in Amsterdam gingen vroeger de maatjes met de klanten naar buiten op een terrasje, maar als de
klant daar niet in meebetaalt, dan is het thuisblijven geblazen, dan gaan ze niet meer uit. Mensen
moeten wel bereid zijn om een offer te brengen voor leuke dingen.
Mw M Herkent Ton's mening wel. Zij heeft veel van haar ouders meegekregen. Zij ontwikkelt zichzelf
nu en vraagt zich af of wat zij geleerd heeft wel of niet fijn voelt, is het wel van mijzelf?? Ze stelt zich
kwetsbaar zoekend op hoe zij voor zichzelf opkomt in haar eigen ontwikkeling zonder kwaad of ruzie
te maken. Soms vraagt zij zich af waarom het zo moet zijn? Het tegenkomen van grenzen was niet
leuk. Zij heeft moeite met het gemotoriseerd verkeer op de fietspaden, waardoor de gewone fietsers
in het gedrang komen. Elektriciteit is vervuilend, ook bij el. fietsen.
Ton is zelf ook maatschappelijk bezig; in het persoonlijke vlak!

Mw M ziet zichzelf meer in bepaalde dingen, zij zoekt naar hoe zij voor zichzelf wel veranderen kan
en zekerder kan overkomen. Zij is nieuwsgierig wat zij voor de wijk kan doen. In plaats van zich te
gaan ergeren aan het vuil in de straat, gaat zij het zelf opruimen.
Mw F er zijn in Nederland nu ook Amerikaanse gewassen en vogels.
Mw M geniet ook van de dieren en de vogels.
Mw P heeft moeite om voor zichzelf op te komen. zij twijfelt
Ton: "Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!"
Mw P heeft een cursus "omgaan met verlies" gedaan na 3 partners verloren te hebben, het is een
kennelijk leerproces, maar hoe kan het anders?
Ton: wil iemand nog wat kwijt?
Mw S is boos omdat ze moet betalen voor een geschorst voertuig in haar garage.
Mw F: heeft geleerd om voor zichzelf op te komen.
Ton: gesprek met een soeverein die geen belasting meer betaalt.
Mw S schandalig dat de ziekte van Lyme pas zo laat door de Nederlandse Artsen wordt gesignaleerd.
In Duitsland herkennen ze de symptomen meteen!
Mw P: een man verwijderde het groen tussen de tegels op het pleintje voor mijn deur. Toen ik vroeg
wie de pollen moest opruimen zei hij: "De wind!"
Het Thema voor de volgende keer (een week eerder dan normaal) Vrijdag 22 september a.s
Wie ben ik en mijn Soeverein-zijn ?
Verslag Wie ben ik en wat is leuk om samen te doen? 28 juli 2017 in de Pletterij.
We zijn met 10 mensen bij elkaar.
Er zijn 3 nieuwe dames, zij lazen het persbericht in de krant en hadden de indruk dat het om een
workshop ging.
Naar aanleiding van het verslag van Wie ben ik en mijn ontmoeting:
Mw P in de ontmoetingskerk is er elke donderdag een maaltijd om 18 uur.
Over het samenslapen van gehuwden in een bejaardenhuis e.d. of niet en w/n in een of 2
persoonsbed, daarover ging het stukje over kamers. Mw F: in IJmuiden mogen echtelieden wel
samenslapen.
Hiermee wordt het verslag geaccepteerd met dank aan Karin.
Dan komt er een gedachtewisseling over vrijwilligerswerk voor uitkering.
Mw L: de vakbond stelt dat verplicht vrijwilligerswerk Onbetaalde Arbeid is.
Martien het is van belang dat je plezier of minstens nut aan je vrijwilligerswerk beleeft.
Mw S: het is onbezoldigd werk.
Ton men moet iets terugdoen voor de inkomsten die men krijgt.
Thema
Ton Bij deze Wie ben ik staat het individu centraal! Het thema komt al 15 jaar gewoon bovendrijven.
Mw M was bij de Vrijwilligerscentrale Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Je moet wel zelf kiezen wat
je wil en hoe vaak je wil. Het gaat om de afspraak die je maakt.
Mw S doet momenteel niet veel vrijwilligerswerk
Mw A is net weer terug in Haarlem en zoekt voor 3 weken gezellige invulling.
dhr V Komt hier via Martien
Martien is vrijwilliger bij het ISP.
Mw F komt uit IJmuiden en soms knipt ze zichzelf
Mw As woont in Haarlem, is actief als maatje van 2 Syrische vluchtelingen Ze hoort vaak schrijnende
oorlogs-verhalen, Hij is op de voorgrond, zijn vrouw meer binnenshuis.
Mw As weet hoe het werkt in Nederland!
Ton Jur Botter streeft naar ontmoeting maar maakt niet helder wat er van de vrijwilligers wordt
verwacht.
Mw As: we willen wat aangereikt krijgen.
De Taal is het eerste vereiste

Mw An: woont met haar zoon ook in Haarlem. heeft veel vrijwilligerswerk gedaan: speeltuin,
Dierenbescherming, jeugd.
Mw P: komt hier vaak en vindt het soms leuk, heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan, doet nu het
secretariaat van Stichting Tabitha (de Schalk) Ze had zich opgegeven voor taalles aan de
vluchtelingen, maar men kon de massa aanmeldingen niet aan.
Dhr J: Komt als ie kan, vindt de gesprekken hier altijd wel leuk om te horen.
Mw L werkt bij de Herstelacademie voor ggz-cliënten, maar ook voor andere burgers. Ze leidt er 2
cursussen als ervaringsdeskundige. Ook in deze vakantie loopt er een cursus.
Ton ziet spannende tijden komen, waarin het belangrijk is om de eigen kracht te ontdekken. Ook
deze groep biedt hiertoe de mogelijkheid. Klanten moet wel meewerken.
Mw A vindt hier niet wat zij wilde, zij hoopte een maatje te vinden. Mw As wisselt telefoonnummers
met haar uit om toch wat samen te gaan doen. Ook anderen geven wat tips aan haar mee.
Zo komt ze haar 3 weken zonder kinderen wel door. Mw A vertrekt nu. en de heer R komt nu binnen.
Martien: mensen ophalen om samen naar het strand te gaan (als je toch die kant op moet).
De dames As en An koken heel graag, Ook samen met het Syrische gezin. ook doel nederlanders
ontmoeten. Er zijn ook taallessen in de bieb.
Dhr R: samen eten kan ook bij de Fjord (DOCK)
Mw L: de Nederlandse taal is wel belangrijk, Gratis eten in de Ontmoetingskerk
Mw P: een man z'n vrouw wilde bij het open huis het geloof gaan verkondigen, maar de
mensen komen daar om een maaltijd te bekomen.
Dhr R: ook samen tuinieren is leuk. ook mw S beaamt dit.
Of samen zingen in een shantikoor oid
Mw An vind het leuk te horen wat hier speelt, zal iets gaan doen wat leuk is en wat kan.
Ton ieder is anders en heeft zijn/haar eigen wensen.
Mw An: de mens is toch ook een groepsdier.
Ton is met zijn ex bij de seniorensoos van WIJ te Heemstede het is er erg leuk, ook de lunck is niet
duur en ook gezellig.
Iedereen: er zou een "uitladder" moeten zijn voor de alleengaanden in vakantietijd.
Martien: zondagmiddag was soms muziek in het muziekkoepeltje in de Hout.
Ook in de grote kerk muziek
Maatjes project van GGZ Ingeest en Maatjes van gemeente Haarlem bezoekers van het ISP
dhr R is maatje van velen die hij bezoekt.
Ton is mantelzorger van 3 mensen
Mw P heeft bij 3 relaties als mantelzorgen gefunctioneerd, zij heeft nu wel genoeg gehad. Ze is nu
wel verliefd op een man maar hij is getrouwd.
Mw S: doe alleen waar je blij van wordt, bewaak je grenzen.
Ton: mensen bellen mij, willen verhaal kwijt, kan moeilijk tegen zeurpieten, Ouderen worden vaak
niet serieus genomen. hoe kun je respect voor iedereen houden?
Wij krijgen bij het ISP klanten: 1 wat is je hulpvraag, bij een kopje koffie als het er is.
De klant is eigenlijk de werkgever van de beroeps die hem helpen is werknemer.
Het is soms zoeken naar het andere goede café waar je wél je verhaal en gedrag kwijt kunt.
Ton Ouders worden steeds mondiger.
Dhr R: kinderen die met een rugtasje in de klas zitten worden te makkelijk uit school gezet.
Dan kunnen ze thuis zitten duimen draaien tot het eind van het jaar. De leerplicht doet er niks aan.
De Daaf Gelukschool was vroeger de plek. De gewone school gooit de "lastige" kinderen gewoon op
straat of eruit. of moeten de afwas doen
Mw As: gaat om de geldstromen: de extra begeleiding is eruit gegooid. Alle kinderen in een klas. Zo
komt niet ieder kind tot zijn/haar recht.
Ton: rondvraag?
Mw S: goed thema.
Mw M warme bijeenkomst.
dhr V: goed georganiseerde puinhoop.

Mw S: niet iedereen kwam aan het woord vandaag
Mw F: als iemand niet durft..
Dhr F: we moeten elkaar minder in de rede vallen.
Ton volgende keer 25 augustus 2017 Wie ben ik en hoe kom ik voor mezelf op?
Martien
Verslag van Wie ben ik en de ontmoeting van vrijdag 30 juni 2017 in De Pletterij.
We zijn met 6 personen bijeen.
Na aanleiding vorig verslag:
Men kan ook werken bij de kringloopwinkel aan het Terschellingpad in Haarlem met behoud van
uitkering, maar de gemeente van Haarlem dwingt de vrijwilligers om naar Paswerk te gaan.
Het jaar 2017 is door Dhr. Botter uitgeroepen tot het jaar van de ontmoeting.
Er is ook een verplichting ontstaan om vrijwilligerswerk te (gaan) doen.
Voor de integratie van vluchtelingen is een ambtenaar van de sociale dienst van Den Haag 3 uur
verplicht om met een vluchteling samen op te trekken.
Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat bij de minima de animo weg is.
De Nederlanders handelen vaak vanuit een impuls; er wordt weinig meer nagedacht.
De stuwing vanuit de beroepskant haalt ook bijna niet uit.
De kringloopwinkel in Molenwijk de Schalk wordt gerund door vrijwilligers.
De buurtontwikkeling is (vaak) eigen belang.
Mw F zit op franse les en dat gaat uit van de WMO; een cursus geeft ook het gevoel van verbinding
met elkaar.
De herstelacademie in Heiloo is 2e lijns ggz.
Mw P:: als je boven een bepaalde leeftijd komt, wil men ook wel in rustiger vaarwater terecht
komen.
De spontaniteit van mensen is en blijft belangrijk voor alles wat men nog doet en wilt.
Ton gaat momenteel met iemand naar een ontmoetingspunt in Heemstede, daar hebben zij nog wat
weinig aandacht voor elkaar. Ton zegt ook dat hij de enige man is.
Voor iedereen is een luisterend oor heel belangrijk om zo (nog) te weten wie diegene is.
Ook is voor iemand heel belangrijk dat hij/zij hun ei kwijt kunnen, te zoeken naar balans en het
hebben van respect naar elkaar.
Dhr J: Er is volgens hem weinig tot geen aansturing en vermenging met elkaar wat betreft de
samenleving.
Naar kritische vragen vanuit het publiek werd door een ambtenaar niet geluisterd.
De Sociale Dienst Haarlem stuurt iedereen een uitnodiging vanuit een klantenbestand te sturen om
zo iedereen (weer) aan het werk te helpen.
Men moet proberen om niet de moed op te geven en te blijven kijken of iets wat oplevert of niet.
Elkaar te blijven respecteren is heel erg belangrijk.
Een gedeelde kamer in een tehuis is niet altijd wenselijk, maar alleen een kamer bewonen kan ook
niet altijd.
Dhr F. maakt zich niet zo druk over de ontmoeting, maar ziet wel wat er op z'n pad komt.
In de zomervakantie is er in Schalkwijk in de ontmoetingskerk veel te doen
De saamhorigheid is er nog wel, maar het wordt wel steeds minder.
Het thema voor de volgende keer op vrijdag 28 juli 2017 is:
Wie ben ik en wat is leuk om samen te doen.

Vriendelijke groet, Karin.
Wie ben ik en mijn Welzijnsgevoel? vrijdag 26 mei 2017 in De Pletterij
wij zijn vandaag met 5 personen bij elkaar gekomen.
Ton opent met de zoektocht van veel jongeren naar hun vader of ouders. In een geval ook een hoofd
van de spermabank, die zijn eigen sperma in meer dan de toegestane 25 x tot zelfs 36x gebruikte om
vrouwen ermee moeder te maken........
Mw F wijst op een donor die leukemie had.... Je moest maar bloed nodig hebben.
Ton hoorde vanmorgen Psychater Jim van Os op de radio, die mensen niet meer eeuwig psychisch wil
noemen, zoals de oude psychiatrie maar al te graag stelde. Hij stelt: er zijn verschijnselen, vs
ziektebeelden. (nodig voor het houvast?)Nieuwe stijl: Mindfullness, evenwicht, balans, genieten van
kleine dingen, Leve de Preventie
Mw M: is het niet moeilijk om psychisch lijden te voorkomen? Men kan misschien eruit komen?
Ton: er is verschil tussen profs en vrijwilligers.
Mw M: vindt steun slechts schaars. In haar omgeving is er sprake van opsporen van daklozen.
Er treedt verloedering op in de huizen, met vervuiling. Ook zijn er muizen te vinden.
Zij woont er sinds 2004.
Ton: waar vond je hulp?
Mw M: via Ymere heb ik de politie aangesproken, de wandelpaden zijn nu verbeterd. 's-Avonds na 10
uur bel ik bij herrie van de buren de politie zelf.
Mw F heeft te maken met een vervuilde fietsenberging, er stond een winkelwagentje in de weg,
Ton de Woningbouw is verantwoordelijk, maar anders kan het Sociaal Wijkteam worden benaderd.
Mw M had wel steun gehad van de Wijkraad, ook met het oproepen grof vuil.
Zij helpt met de buurt schoon te houden en neemt deel aan de Wijkraad.
Ton was bij een bijeenkomst over de Sociale Wijkteams. Op Wijkraden wordt bezuinigd omdat de
gemeente sommige taken overneemt. Ook komt er geld voor burgerinitiatieven in de wijk binnen het
sociale welzijn.
Mw M: iemand met veel passie realiseert de wensen van burgers Bij Boschhart. Dit wijkcentrum
heeft een Buurt-functie waar je elkaar kan ontmoeten. Ze spreekt liever geen mensen aan die wat
verkeerds doen.
Mw F: wil meer mensen gaan groeten in de straat en buurt. Mannen wil ze niet altijd groeten, eerst
kijken of ze vriendelijk zijn.
Ton: Het ISP werkt preventief. En wat kunnen we verder delen over ons Welzijnsgevoel?
Wethouder Botter heeft voor 2017 het Jaar van Ontmoeting genomen.
Mw M: verbinding!
Mw F: moeten mensen eerst maar eens leren hun troep achter zich op te ruimen
Mw S signaleert in haar buurt naar de woningbouw toe, ook via de advocaat.
Haar buren menen de eeuwige jeugd te hebben en gaven veel overlast. ZIj riep de woninbouw en de
politie erbij, die echter haar te kortaf vonden. Ze wilden een winkeltje in huis beginnen. Het is
tenslotte via het bestemmingsplan was het winkeltje toch van de baan, maar het koste wel 7 jaar
ellende, en er stond niks tegenover.
Mw S heeft 5 vrienden die zij een beetje als vaderfiguur ziet; die maken haar duidelijk dat niet alle
mensen het goed met haar voor hebben.
Ton: Als iemand zichzelf isoleert, is het moeilijk om contact met hem/haar te krijgen.
Mw S wil wel graag behulpzaam zijn
Ton: maar buren zijn geen hulpverleners.
Mw F: buren wil ik altijd wel opgewekt benaderen.
Mw S: voelt zich thuis bij de Herstelacademie en bij Stem in de Stad en bij Vrouwfijn om creatief
bezig te zijn. en doet ook Yoga op de laatste vrijdagochtend
Mw M voelt zich ook thuis in een buurthuis, en ook bij de Schalm (nu Rataplan), de Snuffelmug en
ook de kringloopwinkel in Hoofddorp

Martien noemt nog stichting Tabitha de kringloopwinkel aan het Terschellingpad te Haarlem.
Mw F: vroeger in de oorlog moest je altijd zwijgen. nu vindt ze gezelligheid in de aanloop in IJmuiden.
De prijzen van de koffie variëren nogal. hier en daar gratis! maar ook wel 1 euro per kop.
Het is belangrijk dat je klikt met de kringloop of lokatie van ontmoeting.
Mw M: Het jaar van de ontmoeting is om de eenzaamheid tegen te gaan!
Martien groet mensen voor de gezelligheid, dit vindt hij ook leuk om te doen. Hij vindt het zelf
meestal ook leuk om gegroet te worden. Mw S ook.
Mw M: de straatfeesten zijn leuk als ze gezellig zijn.
Mw F: vindt het leuk om langs het Kenaupark te lopen
Ton: president Trump is een man die niet van pappen en nathouden houdt, en die zijn beloften
waarmaakt.
De volgende keer 30 juni a.s is het thema: Wie ben ik en mijn ontmoeting?
Martien
Verslag Wie ben en waar voel ik mij senang. ISP/ Pletterij 28 april 2017
Er zijn enkele berichten van verhindering. Tenslotte nemen we met 5 personen deel aan dit gesprek.
Ton heet iedereen welkom en meldt dat in Rusland de Jehova's Getuigen worden verboden.
Het is weliswaar een sekte, maar verbieden is toch nergens voor nodig.
Mw F zegt dat het moeilijk is om daarvan los te komen.
Ton door de boodschap van liefde is er een hechte band tussen de mensen, vergelijk een
familieband, daarvan is moeilijk afscheid te nemen.
Mw F. het zijn de instabielen die door hen worden geworven.
Ton: een vriendin is nu overgestapt van Hervormd naar Katholiek. De gereformeerden in 't harde zijn
zeer streng in de leer, de kinderen zijn er vaak slecht aan toe (Polio). Dit geld vaak voor de hele
Veluwe. In Amerika zijn de Amish bekend, zij rijden nog met paard en wagen.
De Saoedies gaan deelnemen aan de vrouwencommissie van de Verenigde Naties. In Saoedi-Arabië
mogen de vrouwen niet eens zelf autorijden. In Turkije zijn de hoofddoekjes weer verplicht.
Ton: Waar voel ik mijn senang is heel persoonlijk, kan ook geloof of politiek zijn!
Martien: Jasperina de Jong zong al: "Dit is de enig ware kerk"
Mw F: haar vader (Pake) had altijd zeer uitgesproken meningen. Zo mocht ze niet met haar popje in
de roeiboot spelen. Ze heeft 25 jaar samengewoond met een man die dronk. Bij de scheiding had ze
het erg moeilijk. Ze heeft weleens eraan gedacht om een boek over haar leven te schrijven, maar dat
hoeft nu niet meer van haar.
Ton in deze tijd is het moeilijker om tot een relatie te komen. Hij wordt soms wel ten huwelijk
gevraagd, maar doet het toch maar liever niet. We zijn teveel individualist.
Tegenwoordig willen de jongeren graag de nieuwste smartfoon hebben. Wil je indruk maken op een
meisje moet je een goed merk hebben of iets bijzonders . En daarnaast nog de dagelijkse uitgaven
zoals het vrijhouden van het meisje.
Mensen moeten steeds meer bezig gehouden worden, vroeger kon men zich meer zelf amuseren.
Het gaat tegenwoordig om de conversatie, het gesprek dat niet te diep gaat.
Het gaat eigenlijk alleen erom dat je je emoties kwijt kunt.
De rolverdeling man vrouw in het huis is tegenwoordig wat makkelijker wisselbaar. veel mannen
koken.
Inzake "stemmen horen" is er enige informatie uitwisseling, om al dan niet samen met de
hulpverlening het een plekkie te geven in je leven of anders. Marlieke de Jonge hoorde ook
stemmen, zij had voor alle stemmen een pop, waar ze mee ging praten. Het weigeren van een
vergunning tot een dakkapel door de gemeente kan een mens goed dwars gaan zitten. Soms doet
een ambtenaar het erom zou je gaan denken.
Dhr P. komt binnen en waardeert de individuele insteek hier. Hij meld dat hij zich in deze groep
senang voelt.

Ook de heer J kan dit beamen.
Ton deze groep is ook belangrijk voor de contacten met andere mensen.
Dhr P: herkent zich in aankondiging van deze bijeenkomst: de tijden van Vernieuwing en afbraak!
Veel mensen voelen zich niet meer senang en gaan dan stemmen op de PVV.
Ook onlusten in Venezuela en verkiezingsstrijd in Frankrijk tussen Marine Le Pen met een sluwe
campagne en Immanuel Marcon.
Het WRR rapport kraakt het overheidsbeleid, je wordt overstelpt met vernieuwing en afbraak, de
hulpverlening die nog altijd in hokjesgeest blijft denken. verbittering kan optreden.
Martien: de verongelijkten!
Ton Ook ambtenaren willen overleven en hun baan (hun huisje boomje en beestje) behouden.
Dit kan leiden tot dictatuur van de macht. dat leidt weer tot noodzaak tot verhoging van de
beveiliging
Dhr F: je voel je senang als je zeker bent van je baan!
Martien: had onmin met het UWV ivm het onzinnige solliciteren slechts één op de 10 gevallen bij de
klachtencommissie wordt erkend. Plichtsgetrouw zeker wel.
De politie in de oorlog moest Joodse mensen ophalen, ze gehoorzaamden de overheid ongeacht
goed of kwaad.
In Zuid Amerika werven de protestante zendelingen meer jongeren dan de katholieke kerken.
Er is veel ongenoegen onder met name de jongeren daar.
Dhr J: In de Nazi-tijd had je functioneringsgesprekken; als je niet "goed" deed riskeerde je degradatie
of zelfs ontslag. Het geweten kan tegenwoordig leiden tot afwijken van de regels.
Ton moest in dienst, maar zei wij doen in ons Indië hetzelfde als wat de Duitsers verweten. Hij werd
Buitengewoon Dienstplichtig. De dwang van de overheid kan mensen die niet zo sterk in hun
schoenen staan makkelijk uit balans brengen.
Dhr J: in Indonesië kreeg je als je iets niet goed deed, eenzame opsluiting, desnoods meerdere weken
achter elkaar.
Dhr P: De buurtrestaurants (eetprojecten) zijn in opkomst.
Ton: In Bussum is een eetgroep waar mensen gratis kunnen eten als ze helpen met koken en
afwassen. IS dit vooral voor de eenzamen?
Dhr P betwijfelt dat, mensen zoeken elkaar op bij het eten.
Ton: hoe kun je in je buurt communiceren, zodat eenzamen en nieuwelingen sneller hun plekje
daarbinnen vinden?
Dhr J: in Slachthuisbuurt en ook Overveen en Bloemendaal.
Dhr P: mensen in de buurten steunen elkaar , zo voelt men zich in eigen kring senang. Surinaamse
mensen hebben vaak ook veel steun aan elkaar. Als men door de groep wordt uitgekotst kan men
vaak bij de groep van criminaliteit terecht: Ja baas!
De jihadgangers naar Syrie hebben ook onderling een sterke band
Mw F: vluchtelingen hebben soms ook veel gemeen.
Ton: de NVSH heeft ons aangeboden een bijdrage te geven aan het ISP als wij daarom zouden
verzoeken.
Ton: Robots zijn er ook voor het intieme. Ze zeggen wat je graag wil horen
Waar blijft het gevoel van welzijn dan?
Dit wordt meteen ook het thema van volgende keer 26 mei a.s. WIe ben ik en mijn welzijnsgevoel
Verslag Martien Luijcks met dank aan Ton de Vries

Verslag Wie ben ik en mijn verandering? 31 maart 2017
We zijn met 6 personen bijeen om deze gespreksbijeenkomst bij te wonen.

Het verslag van vorige keer was niet juist inz. de moeder en vader van mw L. Er was geen goede
relatie met moeder, maar Mw L wel was haar mantelzorger tot aan haar einde. Ook is haar vader
nooit hertrouwd. Dit wordt herzien in het verslag.
In alle veranderingen moet je wel voor jezelf opkomen, want anders raak je in de versukkeling.
Ton: met de huidige verkiezingen komt er weer verandering.
Het vertrouwen, de veiligheid en de volledigheid zijn de basis voor ontplooiing.
Het Koffie om de hoek model, de overlevenskaart helpen de mensen verder.
Hij wijst op het belang van nakomen van afspraken.
Afscheid nemen doet altijd pijn!
We moeten stoppen vanuit het systeem te handelen. Ga uit van de mogelijkheden van de klant! Door
bevestiging kan inzicht ontstaan, waardoor de mens weer verder kan.
Geld is belangrijk, zonder dat kan er paniek ontstaan met verdere gevolgen.
Belangrijk is het weten dat je er niet alleen voor staat.
Ongelijk is een bochel
Gedeelde smart is halve smart
De gemeente heeft de regie van de zorg in de stad, De Wet Langdurige Zorg valt onder de
zorgverzekeraars.
Rationaliteit is belangrijk . Hersenspinsels moeten vermeden worden.
Sociale wijkteams
Wijkraden in IJmuiden
Leidse Buurt (Badhuis als kloppend centrum)
Ook Amsterdamse buurt heef t nu weer een Wijkraad.
Ook de Patrimoniumbuurt is aktief.
Worden de wijkraden nu afgeschreven? wij vinden dat geen goede ontwikkeling,
De wijkraden moeten zich wel meer sociaal opstellen,
Dhr J geeft ons info over straatfeesten van bewonersgroepen van het Oranjefonds.
BUUV ook eetprojecten? (Metro) Ook is er het RuilHandelSysteem Haarlem
Open Huis in Schalkwijk
Volgende bijeenkomst is vrijdag 28 april a.s. Wie ben ik en waar voel ik mij senang?
Martien Luijcks met dank aan Ton de Vries
Verslag Wie ben ik en mijn waardering? Dd. 24 februari 2017?
Wij zijn vandaag in de Pletterij met negen mensen bij elkaar om onze en elkaars waardering te
evalueren.
Ton heet iedereen welkom, en bespreekt eerst het verslag van de vorige keer Wie ben ik en mijn
luisteren: Hij sprak daar over de OV-levenskaart, de O voor overleven, de V voor de 3 V's: Veiligheid,
Vertrouwen en Volledigheid.
Dhr J merkt op dat zijn commentaar op Martien's pleit voor met weinig kunnen rondkomen, niet
paste in onze gespreksaanpak van respect voor elkaars mening hebben. Het excuus werd door
Martien aanvaard.
Het verslag is hiermee aanvaard, met dank aan Martien en Petra.
Ton opent het thema met het artikel in de Metro; geef eens een complimentje.
Het was recent ook Valentijn. Dat gaat over gevoelens vrij naar elkaar uiten. De Mug had op de
voorpagina een hartje in een muizenvalletje.
Er zijn 2 aanwezigen die een cadeautje hebben voor mw S, zo van: Leuk dat je er bent!
Ton was bij de Mantelzorgdag over respijtzorg, De mantelzorgers zijn overbelast. Hij vindt dat ze te
weinig gebruik maken van het aanwezige zorgaanbod. Extra Respijtzorg kost weer extra.
Bij het maatjesproject van de Regenboog in Amsterdam, betaalt het maatje altijd de koffie, zodoende
gaat men niet meer de deur uit en blijft meer thuis!
De directies in de zorg moeten zorgen voor meer handen aan het bed. Hier en daar is dat al gebeurd.

De PGB blijft problemen houden met de betalingen door de SVB. Oplossingen worden gezocht.
Er is een Christelijk blad met de mooie naam: de Verwondering!
Mw S spreekt haar waardering uit voor de deelnemers aan deze gespreksgroep van lotgenoten in het
leven.
Dhr R: gaat met veel mensen om, hij pleit altijd om waardering voor elkaar te houden, ook in de
relaties, zo waarschuwt hij de man: "Wee je gebeente, als je haar niet waardeert" .
Mw S: vriendschap is zo belangrijk, ook uiten in doen en laten, knuffel geven. Het gaat om échte
complimentjes stelt ze; wanneer je het niet meent, hou dan je mond!
Martien groet diverse mensen vriendelijk tijdens zijn tocht van en naar zijn werk.
Dhr R: Dat is toch ook waardering.
Ton: het gaat ook om erkenning!'
Mw P: veel mensen kijken alleen maar naar hun mobieltje.
Dhr R: als je in een dip zit kom je ook vaak niet aan groeten toe.
Martien ontmoette een jongen in Schalkwijk en vraagt zich af wat er aan de hand is.
Mw S: je moet hem niet zielig maken!
Ton waarderen wordt vaak gehinderd door de vraag: Wat wil die ander van me?
Mw S: kreeg vroeger complimentjes om niks, zij waardeerde ze dan ook niet. Als zij wel echte
prestaties leverde was er geen waardering!
Dhr R: als je iemand onderdak verleent krijg je tegenwoordig kortingen op je uitkering.
Ton: zijn mensen tegenwoordig meer onzeker?
Mw S: wij hebben het niet moeilijker dan vroeger: de wereld heeft altijd getobd, droogte, pest etc.
We tobben gezellig door.
Mw P wordt steeds zekerder van zichzelf door omstandigheden en gevechten met mensen.
Mw F: Als iemand iets negatiefs zegt moet je het hem/haar niet aanrekenen
Mw P doet nu haar 2e Alpha-cursus. Dit om haar geloof te ontwikkelen, Zij zoekt haar geloof,
anderen hebben het al zeker weten.
Ton: ED (Ervarings Deskundigen) krijgen ook cursussen
Mw S: ervoer ED als heel positief tijdens haar behandeling
Ton: Oplossend werken is de kracht van het ISP.
Mw P: bij geloof is niemand de beste?
Mw L: werkt bij de Herstelacademie. Er zijn diverse groepen. In de lotgenotengroep vinden mensen
erkenning bij elkaar, dat is een heel sterke band.
Mw S: iedereen heeft hier een hele andere achtergrond!
Mw L: Lotgenoten hebben dezelfde achtergrond.
Mw P: ons onderwerp is gezamenlijk andere welzijn
Dhr R: Je weet wat struikelen is!.
Mw P: heeft haar partners verloren, was nadien ook lotgenotengroep.
Ton: Uitvaartorganisaties werken tegenwoordig ook vaak met lotgenotenidee, gespitst op
nabestaanden.
Mw F: herkent het lotgenotengevoel.
Mw S herkent vanuit de herstelgroep hier het meer in psychisch gevoelsbalans komen, het beter
verwoorden.
Mw P: Borderline groepen ook? Martien: ja die is er.
Mw S kent pas sinds kort de ziektebeelden, de trekjes ervan!
Ton: wij gaan niet uit van ziektebeelden, wij gaan uit van het gezonde deel van de mens. De kracht
van het Zelfdoen.
Mw S: ik worstelde met herkennen wat er aan de hand was.
Dhr R; je niet in de rol laten dwingen, je bent zoveel meer!
Mw L: je hebt recht om te weten welk ziektebeeld je hebt!
Ton: als iemand onrustig bij ons binnenkomt, bieden wij een gesprek aan, zonder stempel te geven,
wel begrip!
Martien: ik herkende de ziektebeelden niet eens bij het OCK voor mijn aantekening Diagnostiek.

Ton je moet natuurlijk om aandacht en behandeling te krijgen een diagnose aanvaarden.
Mw F: mensen hebben hier recht om zich te uiten!
Dhr J: ik was zondag bij mijn pleegzoon, die heeft een heel druk kind van 11 jaar. Pa kan er goed mee
overweg, maar moe en haar ouders draaien ervan door. De jongen zit op school en sport. Zij vinden
niks goed van hem. Wij waarderen hem in wat ie goed doet!
Ton: Hoe waardeer je dat kind?
Dhr J: hij doet sommige dingen heel goed, hij is heel sportief samen met zijn vader.
Hier zijn wij levenservaringsdeskundigen, met soms het accent op lotgenotensteun.
Vanuit de gezinshuis-sferen was ook onderling contact van de gezinshuishouders met elkaar. Je kon
daar je accu opladen en had er aan een half woord genoeg.
Mw F: iets met waardering kunnen, maar ik was er nog niet aan toe. Gewacht tot ik eraan toe was.
Mw P: je hoeft je niet te verontschuldigen.
Mw F: het ging om mijn slechte gehoor.
Dhr J: dat zijn vaak ook kinderen zonder goed genoeg ouders!
Dhr R: vroeger hadden we klassen met 68 kinderen met allemaal verschillende achtergronden.
Mw L: lekker weg kunnen kruipen tussen anderen in de klas, veilig gevoel. Nu is het meer individueel.
Ton: het is goed dat ieder kind zijn eigen weg kan gaan.
Mw L: vrij vroeg al individu, maar stempel nodig om zorg te krijgen,
Mw S: werd uit huis geplaatst , kon gelukkig naar een goede Oma; adoptie met 3 jaar oud.Bij mijn
stiefouder had ik geen enkel recht.
Mw L: was de eerste dochter van mijn moeder.
Ton: de macht van het kleine!
Mw S: bij de rhesus baby-aapjes kunnen de babies niet zonder aanraking, dan zouden ze dood
gaan. De herstelacademie en de lotgenotengroepen zoals hier waardeer ik zeer, Lotgenoten zijn zeer
trouw ze stellen je nooit teleur. Ze herkennen de afwijzing en stellen nooit vreemde vragen!
Zo kun je naast of in plaats van je hulpverlener (toch) je verhaal kwijt. Al kan dat bij de ene groep
beter dan bij de andere.
Mw P deel haar verhaal bij het bloedprikken, zij voelde zich vanwege de nuchterheid beroerd en had
moeite met de zuster die er wel om 8.45 uur was, maar pas om 9.00 uur ging prikken.
Daarom gaat ze nu zelf maar prikken, want ze is boos en wil niet meer terug naar de controle.
Ton: wat brengt heil?
Mw P: de Alpha-cursus?
Mw L: De waardering die je in je opvoeding krijgt? Ik had geen goed contact met mijn moeder, want
zij begreep mijn weg niet. Ik heb goed afscheid van haar kunnen nemen.
Mw F: ervoer in haar jonge jaren weinig waardering, maar ze was immers doof. Nu ervaart ze meer
waardering.
Ton: onderzoek alle dingen en behoudt het goede! Dus blijven zoeken!
Mw F: wil soms liever maar in bed blijven liggen, als ze de hele nacht heeft gepraktizeerd. Dan moet
een ander haar weer oproepen.
Mw P De waardering komt toch vanuit jezelf?
Mw L: ook bevestiging vanuit je omgeving en vanuit de zorg, maar je moet niet teveel verwachten.
Dhr R: generaties lang was praten niet van belang.
Ton: Niet lullen maar je plicht doen!
Hij vervolgt onze wie ben ik groep is erg individueel, het biedt ruimte voor je verhaal kwijt kunnen.
Bij sportclubs kampt men met gebrek aan vrijwilligers. Het individualisme wordt steeds belangrijker.
Ik wil mijn moment of fame, daarom gaat het meer en meer.
Mw L: gemeenschapszin door ramp, maar dat is van korte duur.
Dhr J mensen zeggen dat oorlog nodig is om weer gemeenschapszin te krijgen!
Ton: wij zongen nog "dat is het doel waarheen wij streven", maar het hele groepsgebeuren is
achterhaald.
Mensen willen zich wel nog om een gemeenschappelijk doel verenigen, maar dat is ook beperkt.
Blijven zoeken naar het team!

Mw S: is blij met haar vrijwilligerswerk, maar andere vrijwilligers houden de boel draaiende.
Martien; Ook bij het opbouwen van de wagens van het Bloemecorso kan het moeilijk worden om
vrijwilligers te vinden, net als het geval was bij de opbouw van de praalwagens van Carnaval dit jaar.
Dhr R herinnert zich nog op de zondagen na de kerk de gang naar zijn Opa huis langs het huis bij de
Koediefslaan met de tekst "Panta r'hei" Later hij ontdekte dat dit betekende dat "alles stroomt", dus
in beweging was. Iets dat hij als leiddraad voor zijn leven zag. Dit leidt ons tot het thema voor de
volgende keer vrijdag 31 maart "Wie ben ik en de veranderingen?"
Verslag Martien Luijcks met dank aan Ton
Verslag: Wie ben ik en mijn luisteren? De Pletterij 27 januari 2017 van 14-16 uur.
We zijn met 7 oudere jonge personen bij elkaar om ons luisteren uit te wisselen.
We beginnen met een voorstelrondje.
Mw B is nieuw hier en heeft AOW. Zij is mantelzorger van haar man, die door een hersenbloeding
meer zorg behoeft. Zij woont in Bloemendaal. Zij heeft een leuke baan achter de rug als
maatschappelijk werker en geniet nu van haar welverdiende rust, voor zover dat mogelijk is.
Mw F. heeft ook AOW en woont in een IJmuidense flat. Zij heeft moeite met de kou, en is blij met de
mist, want daardoor voelt het minder koud. Dhr. V is hier via Martien, die hij bij een armoedebijeenkomst van de Sociale Alliantie tijdens het roken bij de zijuitgang had ontmoet. Ook hij heeft
AOW. Beiden roken zij inmiddels niet meer.
Dhr J heeft AOW en leeft samen met zijn vrouw. Martien vraagt wat hij nog meer doet? Hij vertelt:
zanggroep en wijkraad en hij doet ook vrijwilligerswerk hier!
Ton is al 23 jaar voorzitter van het ISP, baalde altijd al hoe het systeem het individu tot
eenheidsworst maakte. Het ISP gaat niet uit van het gebrek, maar vraagt: wat denk je nog wel te
kunnen doen? Hij is nu 87 jaar oud. (komma in punt veranderd) De hulpverlening stuurt mensen weg
van: kom nog maar eens terug, intussen groeien de problemen verder!!! Zelf leven zij verder, terwijl
de klant wegkwijnt en gaat mopperen, zonder zinvolle bezigheid.
Mw B: de aanhouder wint.
Mw P is 73 jaar en heeft altijd al vrijwilligerswerk gedaan vooral in het administratieve, ten dienste
van de wijkraad en het behoud van de verenigde polders, waar zij burgemeester Elizabeth Schmitz
eens een excursie gaf. Ze zingt ook graag. Zij heeft recent een gesprek gehad met haar tegenstander
van voorheen, maar wil nu niet meer terug naar het vorige koor.
Martien heeft veel te danken gehad in moeilijke situaties in zijn leven dankzij Ton.
Hij houdt ook van zingen, morgen gaat hij naar Muziek Dialoog in Hoofddorp.
Ton's vriendin in Hoorn doet mee aan een smartlappenkoor.
Mw B: in Zandvoort is ook veel op koorgebied.
Dhr V kent sferen van elkaar aftroeven,
Ton: kies vrienden waar je je gelukkig bij voelt. En koop 2e hands.
Dhr V heeft gelukkig veel discipline.
Mw B: Geluk kun je niet kopen, en als wel, dan duurt het maar kort.

Dhr V herinnert zich nog de gezelligheid thuis muisstil zittend rond de piepende buizenradio , voor
weinig geld toch zoveel rijkdom in samenzijn. Zo wil ik leven: leve de eenvoud.
Mw F herinnert zich de neerslachtigheid waarin ze bijna geen woord meer kon zeggen. Ze zit nu ook
wel eens in de put, vooral als er formulieren moeten worden ingevuld. Dan heeft ze hulp nodig. Ze
denkt dat de depressie door tegenslagen komt.
Dhr V denkt dat het iets van vroeger is.
Mw F zit weleens een week in de put, voordat ze weer kan praten.
Mw B: wat haalt je dan weer uit de put?
Mw F: vooral door als er iets positiefs wordt aangedragen, wanneer ik iets goed doe, het grenzen
stellen heb ik tegenwoordig onder de knie, dat helpt me eruit.
Mw P: de koordirigente maakte deze week een opmerking over mijn mooi zingen. Dat vond ik leuk.
dhr J's vrouw wordt in het najaar depressief, ze is weergevoelig, komt dan tot niks. Geld geeft
mogelijkheden tot leven. Samen met vriendinnen en vrienden wandelen doet goed.
Ton's vriendin in Hoorn heeft geleerd om door te vragen. Zo komt de waarheid boven tafel.
ZIj schreef dat er binnen de ggz slecht geluisterd werd.
Toen hij in zijn midlife-crisis een beroep deed op psychiater Todt, schreef deze niks over hem op.
Ton vroeg ernaar, toen zei Todt, het gaat om jou, dus schrijf jij maar wat je belangrijk vindt, dan
praten we daarover.
Het gaat om de Nuance, om mijn verhaal!
Mw F wilde mee-eten met een kerstmaaltijd, maar men eiste dat ze ook mee zou helpen met de
afwas, dat was gebruik daar. Dus heeft ze daar niet gegeten. Het gaf spanning met haar vriendin.
Mw. P. is verliefd op een getrouwde man.
Ton Je kunt je vriend niet als bezit zien en je partner ook niet.
Mw F: er is een uitdrukking: ik ben niet met je getrouwd!
Dhr V: een man kan met meerdere vrouwen een latrelatie hebben.
Ton: een lange lat-relatie?
Dhr J: de moeder die haar zoon alleen had opgevoed had later problemen om hem los te laten. Als de
zoon een vriendin heeft met een kind, dan moet je niet afwijzen, maar je zegen geven en een eigen
leven gunnen.
Mw P: als ze te lang doorgaat met claimen, kan ze misschien haar zoon wel verliezen!
Dhr V: vrouwen die ouder worden willen graag nog aantrekkelijk gevonden worden.
Ton heeft bij een bijeenkomst aan Minister Schippers de OV-kaart laten zien: Overleven door
Vertrouwen, veiligheid en volledigheid. De gespreksleider dhr Snabel respecteerde hem.
Dan vraagt hij welk thema volgende maand vrijdag 24 februari Wie ben ik en mijn waardering?
Dan een kleine rondvraag:
Mw B: was gekomen vanuit nieuw(s)gierigheid
terugblikkend: vindt het met elkaar praten wel mooi, ook vond ze het leuk om al die verhalen te
horen en de gelegenheid om je verhaal kwijt te kunnen,'
Ton: met de kracht van het Zelfdoen!
Verslag Martien, met dank aan Petra

Verslag Wie ben ik en mijn loslaten? d.d. 23 december 2016
We zijn met 5 personen bij elkaar om het loslaten te bespiegelen.
Ton heet iedereen welkom en vraagt over de twee kerken waar mw P. vorige keer haar verjaardag
vierde. ('s-Ochtends in de Gereformeerde kerk bij de Alpha cursus en later op de middag bij de
Katholieke kerk vanwege het 50 jarig bestaan). Mw P meldt dat zij in een Alpha-groep zoekt naar
geloof.
Ton: Thomas zei: heer, kom mijn ongeloof te hulp.
Mw P: de Alpha-groep biedt ook een band!
De heren Ton en J. danken Martien en mw P voor het verslag van (25-11).
We zijn vandaag een week eerder dan normaal.
Ton vraagt: is iedereen wel uitgenodigd?
Martien zegt, via e-mail wel. Sommigen moeten gebeld worden. Mw M zal mw F bellen. Het E-adres
van dhr J moet verbeterd worden. Dhr F en Dhr N moeten ook gebeld worden.
Ton: Op 26 december a.s. om 18.15 uur op NPO 2 bij MAX is het ISP te zien. We ontvingen een
cheque van € 500 van MAX!
Het thema Loslaten komt van een boek van Gijs Jansen over Loslaten. (Schreef ook "Leef"). Deze man
onderzoekt de effecten van mindfulness vanuit de universiteit. Het gaat om alles wat je denkt en
voelt.
Ton: het is nogal gericht op het individuele. Sommige individuen zijn er wel tevreden over, dat blijft
overeind.
Dhr J: de kerstsamenzang op het Nieuwe Kerksplein was vol met mensen maar toch veilig en
vertrouwd. Op de grote markt is het ook druk maar minder besloten.
Ton: Als je partner zich prettig bij je voelt, (niet als object van je verlangens, maar gewoon zichzelf
kan zijn) dan is er vertrouwen in het contact. Het gaat dan niet om opvulling van leegte zoeken noch
om afleiding van ellende zoeken.
Als je zoveel moet loslaten, om daarna in de eenzaamheid te belanden, dat kan toch niet de
bedoeling van Mindfulness zijn?
Het etaleren van je narigheid, leidt niet tot gelijkwaardigheid, tenzij je het onder lotgenoten doet.
Dus zoek altijd gelijkwaardigheid in de contacten zodat wederzijds energie heen en weer stroomt.
Niet zozeer op zelfde golflengte (te rationeel), wel samen delen van humor bijvoorbeeld.
Martien voelde zich erg senang in het Thaische Restaurant in Amsterdam. Hij viel er zelf even in
slaap. Ton voelt zich ook weleens ergens zo veilig en thuis dat hij er soms in slaap valt.
Ton: in laatste instantie ben je als mens alleen! Ook soms in het heden kies je voor alleen zijn: bijv, bij
de bruiloft van Kanaan wilde zijn moeder iets zeggen over de wijn o.i.d. Jezus zei "Vrouw, waar
bemoei je je mee?" Ook een loslaten.
Martien verloor op zijn fietstocht langs de molen de Eenhoorn zijn rechter -hoorapparaat, eerst vond
hij het niet, toen hij zich had verzoend met het zelf betalen ervan, vond hij het, hoewel nat, toch
weer. Dhr J: in witte rijst doen, droogt goed!
Ton: het is niet goed als mensen alleen zijn.

Dhr J: een kleinkind van een moeder, die wij als pleegkind in veilige sferen hebben opgevoed, wordt
door haar sterk betutteld. Laatst op haar verjaardag had ze hem niet uitgenodigd omdat hij het toch
te druk zou hebben met zijn nieuwe vriendin. Zodra hij zijn eigen weg gaat claimt zij hem, zij kan hem
niet loslaten. Zijn vriendin wordt niet door haar gepikt. Hij ziet het betuttelen van kinderen ook bij
andere moeders, bijv. bij kampers.
Mw P. ik heb mijn dochter niet betutteld. Voor mij was het loslaten makkelijk.
Ton: dat was geen kwestie van geen kans gehad hebben, maar meer: Niet van toepassing!
Dhr J: mijn pleegdochter heeft jaren in tehuizen geleefd, daardoor kan zij haar zoon moeilijk loslaten.
Het is goed als ik met haar kan praten. Maar er zijn grenzen; door haar achtergrond kan zij soms fel
reageren, ik wil haar niet verliezen! Daarom zoek ik een gelegenheid om het ter berde te kunnen
brengen.
Ton: Trump vindt zichzelf de allerbeste, dus hij kiest gewoon voor Taiwan! Ellenbogenwerk
Martien: volgens de wetenschap van de Vrede (Irenologie) verhouden Staten zich tot elkaar als
kleuters. Dhr J: Geldt dat ook voor de partijen in de tweede kamer?
Dhr J. een pleegzoon (zelf geen ouders) heeft een vriendin. Haar moeder nodigt hen samen uit om
mee te eten, het zomerhuisje te benutten. Hij wordt totaal in de familie opgenomen. Dit is voor de
jongen niet altijd even makkelijk.
Ton soms kopen ouders de liefde van hun kinderen. Bemoederen is geen loslaten.
Ton Naar mijn ex heb ik grote dankbaarheid. Zij wil mij het liefst 24 uur bij zich hebben. Nu heeft ze
een agenda waar de wijkzuster en Ton kunnen noteren wanneer zij er zijn! Hij mijdt ruzie, want wil
haar niet kwetsen. Wel uitspreken van dankbaarheid, als er wat mis gaat dan niet daarover praten.
Dhr J: mantelzorg wordt vaak geclaimd!
Ton: ik weet mijn grenzen en geef die ook goed aan.
Dhr J: Je gaat wat aan als Mantelzorger!
Mw P is ook bij 3 mannen mantelzorger geweest, toen was dat begrip nog niet in zwang.
Mw M: heeft haar neef die haar hielp met PC-problemen losgelaten. Hij woonde te ver weg, en heeft
haar een adres dichtbij gegeven waar ze nu terecht kan. Ze heeft ook een nieuwe laptop, het is
allemaal heel vernieuwend en bevrijdend voor haar. Haar neef praatte ook te snel, zodat zij er ook
niet veel van kon volgen. Nu kan ze haar eigen oplossingen gaan zoeken, dat heeft ze van haar neef
meegenomen.
Martien herkent dat wel, hij wil er ook weleens te vanzelfsprekend van uitgaan, dat iemand iets wel
zal begrijpen van de tablet, als hij hem op verzoek iets simpels (?) uitlegt.
Dhr J: hoe kun je iemand leren bijbrengen? Zonder meteen op te lossen? Leer het mijzelf te doen!
Het thema voor de volgende keer vrijdag 27 januari 2017 van 14-16 uur is: Wie ben ik en mijn
luisteren?
(tevens aansluitend om 17 uur de Nieuwjaarsreceptie van de Pletterij, waar iedereen voor
uitgenodigd is)
Verslag Martien, met dank aan Petra
Wie ben ik en mijn feesten? Vrijdag 25 november 2016 in de Pletterij.
We zijn met totaal 10 personen bij elkaar gekomen om het feesten te bespreken.

Allereerst is Dhr A hier met taart voor allemaal. Hij is dankbaar dat het ISP hem heeft bijgestaan om
uit de problemen te komen. Dhr N is hier om de taal beter te leren, maar hij kan maar een uurtje
blijven.
Na een uitgebreide kennismaking opent Ton de bijeenkomst met de vraag stel je voor aan de nieuwe
deelnemers Mw P begint met de Alfa-cursus waaraan ze deelneemt.
Mw M: Het gaat daarbij om kennismaken met geloof en bijbel.
Mw P heeft soms vragen bij die cursus, zij vindt het niet prettig dat de hele groep dan antwoordt; zij
wil antwoord van de groepsleider, niet van de groepsgenoten!
Mw M zegt dat zij bij feesten altijd zoekt naar de juiste invulling. Het hangt ook af van de begeleiding,
en wat verwacht wordt, wat houdt het in?
Dan de vraag aan dhr A: wat betekent je naam? Hij antwoordt: de eerste mens!
Ton: uit een rib van zijn lijf maakte God de vrouw Eva. Dit beaamt de heer A. De man is beheerder
van de aarde en ook de zorg voor de vrouw zegt hij.
Mw P komt al 10 jaar hier bij deze gespreksgroep, liep weleens weg, maar kwam altijd weer terug.
Zag telkens weer nieuwe gezichten en dat vindt ze leuk.
Dhr J vindt de bijeenkomst altijd leuk en komt zo vaak mogelijk, hij vindt het ook gezellig.
Martien vertelt dat hij door Ton uit de puree is getrokken, toen hij het heel moeilijk had met zijn
vorige baan.
Mw F verwerft hier informatie en is sterker geworden.
Dhr A woont in Heemstede en komt uit Soedan (Khartoum) het was vroeger een Engelse Kolonie en
werd begrensd door 9 landen (oude situatie voor de deling van Soedan). Hij woont al 21 jaar in
Nederland, te beginnen in Zwolle, Appelscha, Assen en Apeldoorn, nu woont hij hier al 9 jaar in een
rustige buurt van Heemstede.
Mw P. Woont in een kleine woning nabij de Molenplas, maar heeft een prachtige tuin.
Mw M is hier om meningen te horen en vandaag ook om te leren om te gaan met feesten.
Ton: mijn naam is honderdduizend of een lege ton. Met mij kun je alle kanten op ("behalve de
goede" )Hij wil graag met dhr A. praten over Afrika, want dat continent spreekt hem echt aan.
Dhr A: Afrika is mooi, heeft allerlei natuur, schone lucht, tot nu toe geen vuile lucht, geen chemische
verontreiniging, en natuurlijk de diamanten in de grond in 3 landen. Ook dieren in alle soorten en
maten. Kenia, Ethiopi(ë), Zuid Afrika en Zimbabwe zijn mooie landen.
Dan vraagt Ton naar het verslag van vorige keer (verantwoordelijkheid) Dhr J. vindt het een mooi
verslag, knap gedaan!
Mw P en Martien danken hem voor het compliment.
Mw P: stelt de Nederlandse feesten centraal. Ze viert haar verjaardag morgen in 2 kerken. Ze doet
niet mee met sint, maar wil wel graag uit eten met dochter. Houdt ervan dingen samen te doen.
Ton: feesten is samenzijn met vertrouwde mensen, met hartsvriendinnen samenzijn?
Mw P: Nee, ze vindt soms deze bijeenkomsten nog leuker dan feesten. Moest als kind altijd alleen in
de keuken de hapjes klaarmaken. Zij is niet zo supergelovig, maar voelt zich niet zo veilig en thuis in
de kerk maar als zij koffie schenkt of kan zingen vindt zij het wel gezellig.
Dhr A: heb je geen partner? Mw P: ik heb 3 partners gehad, ze zijn alle 3 overleden,haar laatste ex
was pas 64.
Ton hoe krijg je dan je bevestiging. Mw P: ik heb dit weekend mijn oudste zus opgezocht gewoon
zomaar.

Dhr A: in Nederland heeft men vaak weinig contact met de familie? Hijzelf heeft veel contact met zijn
familie, familie helpt elkaar, bezoekt elkaar, gezelligheid, vraagt: "Ben je gezond?".
Mw F: familie? Altijd wel iemand om ruzie mee te maken.
Dhr A: bij ons negeren we elkaar een tijdje, dan komt het later wel weer goed. Martien: De tijd heelt
alle wonden!
Mw F: vader had ruzie bij de sluis met 4 man, lag met hen in de clinch, werd toen door de vier
mannen in de sluis gegooid. Er waren soms wel feesten en ook familie kwam dan op bezoek. Maar ze
mocht nooit praten.
Ton: De Noorderling is meer op zichzelf.
Mw P: is altijd wel bezig.
Dhr A: familie loopt bij ons de deur niet plat, een paar keer per jaar bij afspraak gezellig op bezoek.
Mw P had 5 broers, nu is er nog een broer over.
Mw M: toen zij 8 jaar werd was haar verjaardag leuk , iemand gaf voor mij geld uit voor cadeautjes.
Nu is ze daarvan af. Zij viert haar verjaardag maar eens per 5 jaar. Zij waardeert "Thanksgiving" als
feest meer, de dankdag in de USA waar van oudsher alle families bijeen komen. Zij dankt haar
moeder dat zij het geloof van haar heeft meegekregen. Soms is het samenzijn belangrijker dan de
woorden. De ouders zijn gescheiden en de vraag is waar zij haar kerst zal doorbrengen, terwijl zij zich
afvraagt wat de kern is van het feest van de geboorte van Jezus en het licht. Waarom zou je dat
willen vasthouden, wat is de zin van feest vieren?
Mw P: zoekt een basis in de Religie.
Ton: je kunt feest vieren om elk onderwerp.
Mw M: soms kun je elkaar in het geloof tegenkomen, is ook een band.
Dhr R: ook in de familie kun je elkaar ontmoeten.
Dhr S: is fotograaf in hart en nieren. Hij kende dhr R al jaren lang. Hij weet zo'n beetje wel wie hij is.
Hij baalt van de yuppen in de Jordaan. Maar het maakt hem niet meer veel uit. Feesten vindt hij leuk,
hij maakt er foto's. Hij is niet commercieel, maar soms heeft hij exposities en ook verkoopt hij
weleens een foto.
Dhr J: Sint en Kerst zijn steeds meer commercieel geworden. Het leukste feest in zijn leven vond hij
het bevrijdingsfeest in 1945. Iedereen was toen spontaan en enthousiast. Sinterklaas vond hij als
kind een beetje eng, maar hij geniet nu altijd wel van alle feesten. Hij is niet Christelijk maar steekt
met kerst wel kaarsjes aan. Ook zong hij met zijn hele familie altijd mee met de (idyllische)
kerstsamenzang op het Nieuwe kerksplein. Later is dat verplaats en was het niet meer zo leuk om
heen te gaan. Nu organiseren de dochters de kerst zelf.
Ton: we feesten om te feesten
Dhr J: feesten bij kennissen, spelletjes samen doen, gezelligheid.
Dhr R: Christelijke feesten vroeger bij Opa altijd een mooie beleving. Na de kerk samen naar hem. Na
zijn overlijden stopte dat.
Mw P heeft een feest met haar koor gehad wegens het 50-jarig bestaan.
Ton is met Sint bij zijn dochter samen met de hele familie. Hij ervaart de rol van opa en oma voor de
kleinkinderen toch steeds meer als een belangrijke. De kleinkinderen vragen naar hen.
Het bij elkaar zijn en praten is belangrijker dan de sint zelf.
Ton vervolgt: De familie is je noodlot, je bent tot elkaar veroordeeld.

Mw F: mijn opa en oma pasten vaak op ons als kinderen!
Ton: was bij Duitse Boerderij waar de generaties samenleefden.
Martien: Mijn oma werd in ons gezin opgenomen voor bepaalde tijd, zou nu mantelzorg heten.
Mw F: geniet wel van feesten. Vindt het leuk in de Brulboei en de Spil in IJmuiden. De mensen zijn blij
als je er bent.
Dhr J is vaak in Amsterdam, daar is ander volk dan hier in Haarlem Ton ontmoette wethouder Snoek
in Haarlem Noord bij een bijeenkomst in de wijk, hij zal hem info sturen over het Buurtoverleg in
Kersenboogerd Hoorn (BOK).
De volgende bijeenkomst is vrijdag 23 december a.s. en het Thema is: Wie ben ik en mijn loslaten?
verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag`Wie ben ik en mijn verantwoordelijkheid en spijt. Pletterij d,d, 28 oktober 2016 Met elf
mensen zijn we bij elkaar gekomen voor deze ISP-middag.
Het ISP is niet door de gemeente Haarlem uitgenodigd voor een bijeenkomst voor Haarlemse
zorgorganisaties jl dinsdag.
Mw S heeft vakantie, maar is gelukkig in de buurt en is hier ook.
Mw L: Bernard heeft Juliana volwassen helpen worden.
Dhr F: Maar hij heeft haar ook vernederd.
Dhr W: was sich liebt, das neckt sich,
Dan nodigt Ton mw L uit iets te vertellen over de Herstelacademie.
Mw L legt uit dat de herstelacademie voor mensen met een psychiatrisch heden of verleden is en dat
zij daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zelf geeft zij samen met een collega de cursus
"Blik over de Horizon" waardoor mensen er weer op uit gaan, door ervaringsdeskundigen worden zij
daarbij begeleid. Dit is anders dan de profs doen. De Herstelacademie geeft cursussen in Haarlem en
in Hoofddorp. Door onbekendheid kunnen in Hoofddorp vooralsnog 2 Cursussen niet doorgaan
(Wrap en Herstellen doe je zelf). In januari 2017 start een nieuw cursusaanbod.
De Herstelacademie wordt betaald door drie Zorgaanbieders: Brijder, RIBW en GGZ-Ingeest en door
de gemeenten Zuid Kennemerland m.n. Haarlem en Haarlemmermeer en ook door de Provincie.
Het verslag van 30 september wordt goedgekeurd, met dank aan Petra en Martien.
Ton had vanmorgen een vergadering van het ISP, waar verontrusting was over de sfeer in de
maatschappij. Mensen kruipen in hun schulp, zijn moeilijk benaderbaar, hoe reageren zij hun
onvrede af?
Dhr R: het lijkt soms of er een sneeuwbal op je afkomt, maar blijf de kleine lichtjes zien.
Mw P: had zich door haar dochter laten inspireren om EMDR te gaan doen. Ze had hiervoor een
afspraak met een psycholoog gemaakt, de 1e afspraak ging niet naar wens. De 2e keer wilde ze
daarom niet meer gaan. Ze meldde de man telefonisch dat ze niet meer kwam. Dhr F.: je werd wel
meteen geregistreerd.
Dhr F: EMDR is het oproepen van de angst , die vervolgens uit je geheugen wordt gewist, waardoor
die uit het manifeste geheugen verdwijnt. Bijvoorbeeld: als bang van een auto door een ongeval. Dan
zou je na de EMDR niet meer weten waarvoor je bang bent.
Dhr R: je hebt controle over je leven, vroeger minder, maar nu meer. Nu meer mensen toelaten in je
leven. Hij zoekt nu naar de communicatie met anderen, laten zijn.
Ton: ze luisteren niet naar het verhaal van de patient.
Mw P: ik had last van mijn evenwichtsorgaan
Ton: hoe kun je omgaan met de hele wereld?
Dhr F: autorijden is slecht, er gebeuren ongelukken mee, en uitvloeken van/door automobilisten.
Mw S: komt wandelend niet zo goed uit de voeten, en fietsen is ook niet haar liefhebberij, dus doe
waar je zin in hebt; Leve de auto.

Mw F: is blij dat ze in haar jeugd toch haar eigen verantwoordelijkheid nam, toen haar broertje in het
water was gevallen, riep zij meteen haar vader die kwam helpen, anders was haar broertje in het
water gebleven.
Ton: je vader was verantwoordelijk als baas van de boot.
Dhr J: had veel plezier in een kippenhok, helaas de vos ook. Hij doodde alle kippen. Dhr J voelde zich
schuldig omdat hij dat niet had kunnen voorkomen. Hij maakte een nieuw hok en dacht dat het nu
wel goed was. Helaas herhaalde de geschiedenis zich. Nu heeft hij echt een goed hok, waarin zijn
kippen veilig zijn met een bodem van een Bench.
Mw P: vindt dieren heel lief, het verhaal van de dode kippen spijt haar ook. Gaf je ze namen?
Dhr J: toen nog niet, nu wel!
Mw L: de vos maakt ze alleen maar dood, eet ze niet op!(red. neemt er eentje mee, de rest wil hij
later ophalen)
Mw M: voelt zich verantwoordelijk voor het doorgeven van het geloof van haar ouders aan haar
oudste Petekind.
Ton: "de zaaier ging uit om te zaaien".
Dhr W: slaat zijn beurt vandaag over.
Ton twijfelt aan de voortgang van het ISP , in elk geval kan hij het betalen tot mei 2017. Maar dan??
Hij zoekt voortdurend de discussie om het belang van het ISP te bevestigen.
Hij heeft moeite zijn verantwoordelijkheid te vinden om jegens anderen niet agressief of afwijzend te
laten zijn.
In deze tijd meer vechtscheidingen, is er meer agressie dan vroeger. De verantwoordelijkheid om
zaken redelijk aan te pakken lijkt vaker aan dovemans oren gericht te zijn.
De mensen die smokkelaars veel geld moeten betalen om in gammele bootjes over te mogen steken
naar fort Europa.
Ze hadden nooit Khadaffi en Saddam Hoessein moeten laten doden, maar dat is niet mijn
verantwoordelijkheid. Ik richt mijn verantwoordelijkheid dicht bij huis.
Dhr R: Ben je voorzichtig?
Ton: toen ik jong was wilde ik de hele wereld veranderen, nu niet meer.
Mw S: mijn ouders zorgden niet voor mij en ik moest al jong mijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
zo werd ik vroeg volwassen. Mw S heeft altijd overleefd.
dhr R: In Aleppo zijn 2 kinderen en een volwassene gered.
Ton: het persoonlijk geluk is het belangrijkste
Mw S: heeft geen geluk, moet blijven overleven.
Mw P: leve het Wereld Natuur Fonds, zij kiest voor dieren i.p.v. voor mensen. Dhr F: het WNF
steunde prins Bernard om vanuit een helikopter op Olifanten te schieten.
Mw P: nu steunen ze dit soort dingen niet meer!
Dhr J: Hangt ervan af hoe sterk je in je schoenen staat?
Mw P: ik neem verantwoording voor mijn eigen leven, Eerlijk, zo ben ik gewoon!
Ton: recht voor de raap?
Mw P: nee, hartstikke lief
Dhr J in de Wereld draait door, was een man die wilde de pil van Drion hebben omdat hij zijn leven
als voltooid zag.
Ton: neemt het levenseinde in eigen hand.
Dhr J: heft in eigen hand
Martien Pil bij ieder op nachtkastje?
Mw L: vindt het slap als je omdat je even een dagje in een dip zit, dan de pil neemt.
Dhr J dat vindt de politiek ook een gevaar.
Dhr R: Als je niks meer zelf kan, kun je bij de apotheek wat halen, of anders via internet.
Dhr J: de buren, een echtpaar, gingen elke dag samen met de auto ergens heen. Ineens stopte dat, ze
waren samen uit het leven gestapt. Het was hun eigen keuze.

Ton heeft een zwaar gehandicapte vrouw moreel bijgestaan bij haar zelfgekozen verscheiden. Haar
dochtertje van 13 belde die avond nog voordat zij de pillen innam.
Dhr J: een vriendin leed aan CA, geen chemokuur kon haar meer helpen. Zij en haar partner vonden
steun in het geloof om haar levenseinde te zien komen. De partner wilde na haar dood niet meer
naar hun huis toe.
Mw L: bij de eetgroep kwam een vrouw plotseling niet meer eten. Ik belde haar op. Ze bleek te
wachten op de poeiertjes van de huisarts waarmee zij uit het leven kon stappen. Mw L overlegde
met de politie, maar besloot tot wachten, ze belde de dag later nog eens op. Niemand nam op. Later
die dag belde de zoon op. Moeder zat in een traject van GGZ InGeest om een eind aan haar leven te
maken en had vandaag het tijdelijke voor het eeuwige verlaten. Ik voelde me schuldig en had er toch
een klap van.
Dhr F: Ik vind dat die vrouw jou gebruikt heeft.
Mw L: nee, want ze was open en zakelijk toen ik haar belde.
Mw S: ze heeft je alleen de Stand van Zaken meegedeeld.
Ton Hoe is het met onze eigen verantwoordelijkheid, wij zijn ook een medewerker verloren die voor
de trein ging. We hebben er 2 avonden over gesproken.
Ton mijn ex ligt soms de hele dag op bed, scheldt me dan uit dat ik niet van haar zou houden. Ze
claimt me echt; het is moeilijk voor me.
Ton Thema vrijdag 25 november a.s wie ben ik en mijn feestjes?
Wie ben ik en mijn geweten 30 september 2016 in de Pletterij Haarlem
Wij vieren vandaag met 11 personen het 10-jarig bestaan van de Wie ben ik Bijeenkomsten.Ton en
Nora hebben dit toen samen bedacht en Martien heeft geholpen met de uitvoering.
Voor de parkeerautomaat van Nora legden wij gezamenlijk geld bijeen. Na afrekening was er nog
over en kreeg iedereen weer wat geld terug.
Mw. L komt hier vanaf 2010. Zij werkt bij de Vrijplaats Clientenperspectief, zij organiseert de eetclub,
helpt bij Herstelmaatjes en zit in de bestuur van de Molleman commissie die mensen, die na GGZ
opname terug naar de maatschappij gaan, financieel ondersteunt.
Martien streeft ernaar om met de klanten samen alle problemen op te lossen. Mw. K werkt in een
elektriciteitswinkel. Dat vindt ze spannend en leuk. Zij werkt ook bij de Hoofdzaak in Hoorn.
Mw. S is vrijwilliger bij het Rode Kruis, zij is ex client van de GGZ en zij vindt dit een fijne groep om
aan deel te nemen.
Mw. P Haar naam betekent steenrots, zij komt al heel lang hier, is goed in zingen en in administratie,
heeft veel geleerd hier, goede en ook slechte dingen hihi.
Dhr. D is vluchteling en vanaf 1988 in Nederland hij komt uit Somalie via via komt hij weer terug in
Haarlem hij zit met zijn geboorteacte die hij nodig heeft om zijn geboorte-datum aan te tonen.
Dhr. J vindt het hier leuk hij kent deze groep via Martien.
Dhr. F. is via Martien "geronseld". Hij raadt mensen niet aan om een insulinekuur in Heiloo te gaan
halen. Hij ligt in de clinch met zijn huisarts over wel of niet schildklier-effecten daarvan het gevolg
zijn. Er worden in Heiloo op dit moment veel electroshocks gegeven.
Mw. S het helpt soms bij depressie dat mensen weer aanspreekbaar worden,
Mw. L tegenwoordig worden daarbij verdoofd, vroeger niet. Was toen onmenselijk!
Ton: professor Swaab heeft een boek geschreven (over) de hersenen en de sociale omgeving.
Mw. N volgt een cursus(:) de stem van je lichaam. Het lichaam vertelt je veel over jezelf. Vroeger
vocht ik niet en vluchtte ik niet maar ik was bevroren! Dankzij de cursus smolt ik snel het gaat nu
hartstikke goed. Zij heeft zelf een slinger van stof gemaakt die nu aan de Camper hangt. Wie ben ik:
ik zit nu op een stoel, wie ik ben gaat steeds verder!
Mw. F: ik ben wie ik ben!

Tom vraagt of iemand opmerkingen over het verslag van de vorige keer heeft.
Dhr: F vla moet vlaai zijn
Dhr. J het lijkt net alsof wij het onkruid ook opaten, hoewel wat mensen onkruid noemen vaak heel
gezond is.
Ton: nu is het thema: wie ben ik en mijn geweten? Je kun het zien als iets geweten hebben of je hebt
besef van goed en kwaad; je stelt je verantwoordelijk op. Als je gewetenloos bent kom je in de bak of
je bent directeur.
Mw. S als je het eerste jaar van je leven verwaarloosd bent dan ontwikkel je geen geweten.
Dhr : F als je niet bent gekoesterd, maar als je wel gekoesterd bent en je gaat een relatie (aan) alleen
om de sex dan is het huwelijk onecht en maakt men ge- of mis-bruik van de ander.
Mw L: men kan ook om het geld bij elkaar blijven.
Mw: N geen geweten hebben is nog wat anders dan het wel hebben maar het niet gebruiken.
Ton : Bij de politionele actie(s) in Indonesie moest je zonder geweten ook dingen doen. Er is een
soort collectief geweten dat onze politionele actie(s) in Indonesie eigenlijk net zo gruwelijk waren
(zoals de Duitsers tegen ons in 40/45.
Ton heeft niet dienst geweigerd maar werd buitengewoon dienstplichtig.
Dhr. F: De politionele actie(s) waren ook ter bescherming van de Nederlanders na het weggaan van
de Japanners. Er waren veel wapens en veel jongeren en er was een machtsvacuum.
Mw F: de jongens werden gewoon gestuurd.
Ton: de Nederlanders hebben ook geprobeerd om Nieuw Guinea te behouden tegen de wil van de
Verenigde naties en USA.
Dhr F. Wilders wilde alle Korans vernietigen.
Mw. L in welk land komen we dan te leven als die vrijheid ons wordt afgenomen?
Mw N: Wij zijn niet zo zelfbewust als Jezus, hoe gedraag je je eerlijk tegenover jezelf en anderen?
Mw F: het vechten maakt veel kapot.
Mw N: ik doe mensen soms pijn zonder het zelf te weten, maar streef het goede na.
Mw F Als iets niet lukt?
Mw N: je leert van je eigen fouten, het vinden van de goede weg.
Ton: al doende leert men , al lerende doet men.
Ton: Ouders domineren de kinderen vaak zodanig dat er geen geweten kan ontstaan.
Mw F: mijn ouders waren zo streng dat het mishandeling werd.
Ton; Jezus zei: "Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen"
Martien: mensen die dement worden vergeten soms ook hun geweten.
Mw F: dienstweigeraars gaan ook uit van hun geweten.
Dhr J volgde ook zijn geweten toen het kind van zijn pleegdochter mishandeld werd door haar
man, werd het weggehaald. Dhr J belde op om te ontdekken waar het kind was en ging met zijn eigen
vrouw naar het centrum waar het verbleef, nabij Artis. Met een smoes kwamen ze binnen en hebben
het kind toen meegenomen Als hij het niet had meegenomen dan zou hij in de knoop zijn gekomen
met zijn geweten hetgeen voor zijn eigen veiligheid geen goede zaak zou zijn geweest.
Mw S en N vinden dat de heer J dat goed heeft gedaan.
Dhr J . Anders had hij spijt gehad als het kindje mogelijk naar een internaat had gemoeten.
Dhr J: Inmiddels is het kindje al volwassen. Het verhaal kwam zo naar boven. De vader van het kind
zat toen in de gevangenis wegens de mishandeling, hij belde om bemiddeling? Maar daar ging de
heer J toch maar niet in mee.
Ton: je was erop gericht om het kind niet de vernieling in te laten gaan. Primair ging het om het kind!
Dhr J: we namen het kind zonder overleg mee. Het viel niet op.

Mw P: ik heb nooit last van het geweten, wordt weleens op iets aangesproken door anderen maar
dat heeft niet met geweten te maken.
Dhr F: mijn ouders waren teleurgesteld in het RK geloof en daarom hebben ze mij helaas niks verteld
over geweten.
Ton: iedereen neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en handelt ernaar.
Mw K. handelt wel naar haar geweten, ze heeft spijt als ze zichzelf iets ontzegt.
Dhr J heeft ooit iemand gezocht die alleen maar op zijn kamer zat. Tegenwoordig wordt bij
vermissing een amber-alert verstuurd.
Dhr F heeft de arts die hem onjuist heeft bejegend aangeklaagd.
Mw P heeft spijt als ze iets niet heeft gedaan.
Dan vraagt Ton voor een nieuw Thema: er is aandacht voor verantwoording en eigenbelang (dhr J)
ook preventie wordt genoemd Maar het wordt: Wie ben ik en mijn verantwoording en spijt?
De volgende datum is 28 oktober a.s.
Iedereen dankt Nora voor het lekkers dat ze uitdeelde.
Ton: het ISP is geen hulpverlening. Mensen die (verward) binnenkomen worden op hun gemak
gesteld, wij zetten dingen op een rijtje en pakken het belangrijkste aan. In die beperking is het ISP
groot.
Bij de beroeps is vaak sprake van navragen hoe gaat het met je, wij doen dat minder, wij bellen
meteen de deurwaarder en geven de klant de verantwoordelijkheid.
Mw N: net wat nodig is om door te kunnen gaan. Zij kent een journaliste ...
Het ISP gaat als er geen geld bij komt vanuit subsidies en fondsen, nu alleen door op gelden van Ton
w.s. t/m januari 2017
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra
Verslag ISP gespreksmiddag: Wie ben ik en mijn genieten? d.d. vrijdag 26 augustus 2016
We zijn met elf personen bij elkaar gekomen om ons genieten te bespreken en de vlaai van Martien's
verjaardag te eten.
We hebben niet geweten dat we het hierover zouden hebben. Bij het lezen van het woord geweten
in zijn handgeschreven verslag las Martien abusievelijk het woord ge(w=ni)eten, dus zodoende de
wijziging.
Volgende keer zal het geweten alsnog aan bod komen belooft Ton.
Dan het verslag van 22 juli jl, wordt akkoord bevonden
Mw P heeft van de vlaai genoten, maar geniet niet van de warmte in haar slaapkamer.
Dhr R bleef vroeger als kind met mooi weer binnen omdat hij van zijn ouders niet genieten mocht.
nu geniet hij volop van het mooie weer. Hij geniet nu van van alles; zijn devies, overgenomen van zijn
vader die een oorlogsslachtoffer was, is: Vandaag kun je leven, morgen kun je sterven! Hij geniet van
alles wat hij meemaakt, maar de opvang van zijn tijdelijke huisgenoot heeft hij toch niet kunnen
voortzetten, dat kon echt niet meer, maar het was een goede les.
Mw P: bij een gespreksgroep in het Open Huis had men recent ook het thema "genieten".
Martien: leuk dat wij als agendacommissie van het Open Huis mogen functioneren. Hij vervolgt: nu
hij 65 jaar is geworden moet hij nog negen maanden doorgaan alvorens hij pensioen krijgt. Gelukkig
geniet hij van zijn werk.
Mw P geniet van de vogeltjes in haar tuin.
Martien geniet van de leuke filmpjes bij Facebook, die hij vervolgens deelt met de mensen die dat
ook leuk vinden. Dubbel genieten dus. Recent heette hij een nieuw lid van de groep welkom met
allemaal filmpjes van wat mis kan gaan, bijv. springen over horden etc.

Mw F stapte een keertje als kind tussen wal en schip.
Martien viel een keer op het ijs van de lorenzvaart en een vader met zoontje moest erom lachen. Hij
vond het pas echt leuk toen de jongen zo hard lachtte dat hij ook viel. Zo lachtten we samen.
Ton: het zuidelijk temperament van Martien.
Mw L: hier in het noorden heerst meer de VOC-mentaliteit.
Dhr R: leuke dingen zijn gewoon leuk.
Dhr J. baalt van de zijns inziens kunstmatige opgewektheid van sommige straatkrantverkopers, de
vrolijkheid is niet gemeend. Kinderen zijn wel spontaan.
Ton: de straatkrantverkoper kan genieten van zijn plekje en van de mensen om hem heen die hij
soms ook kan ondersteunen en natuurlijk de aandacht..
Mw L: Straatkrantverkopers mogen niet werken. Bij haar Deka staat een Roemeense
straatkrantverkoper, die de taal niet spreekt en die naderhand met een Mercedes wordt opgehaald.
Daar geniet ze niet van.
Dhr R: ze schijnen in kapitale villa's te wonen.
Mw S geniet van haar poes als die haar wakker marcheert. Anders zou ze een stuk in de dag slapen.
Ton: het zijn de kleine dingen die het doen.
Mw S. was in het ziekenhuis waar iedereen stug langs elkaar heen liep, totdat een kind met een blij
gezicht en sprekende ogen haar zijn heerlijke ijsje liet zien. Dat maakte haar dag weer goed.
Mw P : ik heb last van diabetes, maar als ik snoep, dan voel ik je schuldig.
Mw S: soms echt tegoed doen aan suikergoed maar dan wel echt wat nalaten.
Ton: ben mantelzorger bij mijn ex-vrouw, er is veel onzekerheid over of de dingen, maar soms ook
genieten als het leuk samen is.
Dhr W genoot vroeger wel van de zon, maar nu niet meer; hij geniet nu soms wel van zijn tuintje.
Dhr F kon vroeger puur genieten, maar de laatste tijd gaat het niet meer spontaan.
Mw F: de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Vroeger kon ik niet genieten, maar heeft nu
(goede en goedkope) medicijnen waardoor ze nu weer kan genieten van het vogeltje in de boom.
Dhr F: Als je lust ziet als genieten, dan ga je er teveel in op, en misschien raak je dan het contact met
de ander kwijt. De hele maatschappij is gericht op de lust!
Ton wordt in Hoorn soms uitgekaffert, maar het is ook soms leuk. Op de tevee gaat het om
consumeren en lust. Soms rilt hij de spanning van zich af.
Mw L: vraag je haar dan niet wat er aan de hand is?
Ton: sommige dingen zijn niet uit te praten.
Mw L: soms moet je elkaar corrigeren of laten weten wat je prettig vindt.
Ton: ik wil niet de hulpverlener voor haar zijn. Hij nodigt haar wel uit.
Mw S heeft soms een slecht humeur, weet dan zelf niet waarom, maar is dan slecht te pruimen.
Mw P: ik voel me nu vrij van banden, het was niet makkelijk om de verplichtingen los te laten.
Mw L: de verplichtingen voor anderen? Mw P: ja! Ze geniet nu van "Dr. Quin the medicine woman".
Ton: ja je bent nu wel alleen, maar we kunnen dat bij jou laten, je voelt je gewoon gelukkig met
jezelf.
Mw S: je partner komt moe thuis en legt zijn ei, en dan is hij ervan af, en ik zit ermee.
Mw M. geniet van kinderen, zo puur zijn zij, hoe zij genieten van een ijsje, zij was als kind ook blij;
koester het kind in jezelf!
Mw S genoot vroeger niet van ijs!
dhr W net zo
Mw L: een groot man is hij die zijn kinderziel behoudt.
Ton: als ge niet wordt als het kind, zult gij niet het aardrijk beërven.
Dhr F: als volwassene moet je verantwoording dragen, een bijproduct daarvan is genieten.
Mw F: vroeger mocht je niet gek doen; dan zei men: "doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg".
Ton: het verschil tussen man en vrouw?
Dhr F: de vrouw kan makkelijker terug naar de basis, staat dichter bij de natuur, gaat makkelijker om
met kind en sport.

Dhr J geniet van het verwijderen van het onkruid uit zijn tuintje, dat vindt hij zo mooi, telkens groeien
er weer planten op, die hij dan mag verwijderen. ZIjn vrouw haalt het op en samen eten ze het op. Hij
is blij dat hij gezond is en nog kan werken in zijn tuin. Stadsmensen zijn anders dan de Limburgse vla.
Hij meldt nog dat op 10 en 11 september open dag is bij fort Penningsveer.
Volgende keer op vrijdag 30 september a.s. om 14 uur: Wie ben ik en mijn geweten?

Verslag Martien Luijcks met dank aan Petra

Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen en leerschool, d.d. 22 juli 2016
we zijn met zes personen bij elkaar om het thema te bespreken.
Dhr R en mw L zijn verhinderd wegens de Vierdaagse. Ook mw M is niet hier, haar zus is op bezoek.
Ton meldt dat het ISP, als er geen geld komt, door kan gaan van zijn gelden tot januari 2017.
Er is binnenkort een gesprek met de Wethouder Jur Botter.
De spanning neemt toe in de samenleving, Dit wordt door de aanwezigen bevestigd.
Dan het verslag van 24 juni over mijn bevestiging:
Dhr F: Ton liet zijn ex geen miljoenen na, maar wel een kapitaal. Het verslag wordt gewijzigd met
dank aan Martien en zijn helpers.
Dan opent Ton het Thema, een van de 3 V's: Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid
Een leerling moet de leraar vertrouwen, als dat er niet is, dan leert hij niets.
Sommige scholen hebben dubbele agenda's, daarbij gaat de leraar minder uit van het unieke en de
eigenheid van het kind, en meer van het dubbele agendapunt, zoals zieltjes winnen, status verhogen,
etc.
Mw P heeft in haar jeugd geen vertrouwen gekend. Hoe kan ik op God vertrouwen, Hij is niet
tastbaar. Maar ze heeft nu wel vertrouwen in zichzelf.
Mw S: hoe leer je vertrouwen, dat leer je toch altijd van anderen!
Dhr F: zodra vertrouwen vanzelfsprekend is ga ik het wantrouwen. Vroeger vertrouwde hij de
psychiaters, maar nu wil hij toch zijn huisarts niet vertrouwen en wil juist zijn poot stijf houden inzake
zijn alvleesklier. Hij vertrouwt alleen zichzelf. Ook naar zij overleden vriendin, die de laatste tijd hem
weerde en de positieve relatie door haar werd afgebroken. Tijdens de relatie was het
vanzelfsprekend dat hij bestond. Maar nu niet meer. Maar hij wist was hij aan was begonnen met
haar in al haar volmaakte onvolmaaktheid.
Ton: als je jezelf bevestigt, is het dan snoeven?
Mw S: jij kunt dingen doen die je goed kunt, dan bevestigen anderen je!
Mw P: ik voel me geaccepteerd zoals is ben.
Mw S: Je komt hier niet voor niets?
Mw P nee, want je leert hier van elkaar!
Mw M heeft in het verleden veel bevestiging gevraagd aan een pastor, maar hij had andere
verwachtingen. Bij het afscheid zei hij dat ze in alles gelijk had gehad.
Ze heeft altijd veel getwijfeld maar weet nu dat het erom gaat dat je lekker in je vel zit.
Dhr F: in een relatie word je meer bevestigd!
Mw P Als de partner je wil overheersten is het helemaal niet leuk.
Ton: heeft de ervaring in relaties, dat er soms eerst een behoorlijke aanloop nodig is om een eenheid
te worden. Verwerken kost tijd. De dieren hebben rituelen om bij elkaar te kunnen komen.
Mw P: Dieren denken niet na.
Ton: Als ik veel geld heb staan de vrouwen in Rusland voor me klaar.
Mw M. kent teleurstelling als het vertrouwen wordt beschaamd.
Martien: door vertrouwen te geven en door teleurstellingen leer je voorzichtiger te vertrouwen, dat
is je leerschool.

Dhr F vertrouwt zijn zus niet, zij is een comediante die een spel speelt en liegt.
Ton: vertrouwen moet je winnen.
Mw S geeft mw P een mooi engeltje kado. Mw S kan niet wandelen/fietsen en praten tegelijkertijd, je
moet bewust luisteren.
Martien vertrouwt zijn beschermengel met name ook in het verkeer.
Ton: in Nice werden feestvierende mensen overreden door een halve garen criminele moslim die
steun had van vrienden die hem hielpen zonder te weten waarom of te vragen waarvoor hij het
nodig had, of....? Nee, zij kunnen het niet gesteund hebben toch!
Mw. S: laten we een ding tegelijk aanpakken, niet alles tegelijk!
Mw P: ik concentreer me op elke nieuwe dag.
losse opmerkingen:
1. Boete wegens 2 km te hard rijden is eigenlijk te gek
2. Als een baas me niet betaalt, dan stop ik meteen met werken
Mw M heeft een spannend relationeel leven achter zich en heeft daar geen spijt van.
Dhr F: als een leraar erotische gevoelens van een leerling beantwoordt is dat begrijpelijk, maar niet
zoals het hoort.
Ton: Wat stelt een relatie voor als het kind zich niet geborgen voelt. Het kind moet bevestigd worden
in zijn/haar uniekheid en eigenwaarde. Als een kind in zijn vertrouwen in de leraar en of ouder wordt
geschaad, zal het telkens relaties zoeken waarin de leerschool van vertrouwen en teleurstellen zit.
Misschien groei je daaroverheen en kunt echt vertrouwen vinden en geven.
Relatie als tussen broer en zus is van andere aard, enigszins vergelijkbaar met die van vrienden.
Mw M: Therapie kan niet zonder erotische gevoelens.
Ton: door onzekerheid kun je verslaafd worden aan een man, om zijn blauwe ogen. Zelf voelt hij zich
nergens thuis, behalve waar hij zich samen voelt.
Het alleen voelen is in deze tijd helemaal in, de man en vrouw tegenstelling en homo hetero horen
bij de zoektocht van de hedendaagse mens. Hij ziet bij Homo of Lesbische stellen vaak een
rolverdeling van man en vrouw terugkeren, vaak ook in het beeld
Dhr F vrouwen onder elkaar en mannen onder elkaar kunnen vaak beter met elkaar praten.
Mw S kent een lesbisch stel waarin ze het man-vrouw beeld niet herkent.
Dan stelt Ton het volgende thema aan de orde:
We kiezen voor Wie ben ik en mijn genieten?
Dan vraagt Ton hoe we het vonden?
Mw M vond het een fijn gesprek
Mw P vond het ook een fijne middag
Dhr F vond het een goede middag
Mw S vond het ook leuk!
Martien: als je alles al hebt.... Mw S: meegemaakt, dan kun je alles aan!
Mw P: Je overleeft het wel.
Verslag Martien met dank aan Petra
erslag: Wie ben ik en mijn bevestiging? Vrijdag 24 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
We zijn met 11 personen bij elkaar gekomen om het thema met elkaar te delen.
Mw G is nieuw vandaag, Ze las het persbericht en het thema bevestiging sprak haar erg aan. Ook was
ze al lang van plan om aan een gespreksgroep deel te nemen, nu komt het ervan.
Dan vraagt Ton of mensen iets over het verslag willen zeggen?
Mw M vraagt waarom de zwangere gespreksgenoot van vorige maand Mw N is genoemd
Martien: vanwege de privacy gaf ik haar de letter N van nieuw. Ze zou nu uitgeteld zijn! En Nee ik heb
niets meer van haar gehoord.
Ton Het ISP is met de kracht van het zelfdoen: niet meteen naar de hulpverlening, maar kijken wat je
er zelf aan kan doen.

Mw G heeft in 1964 haar eerste levensdag meegemaakt. Door haar jeugdtrauma kon ze eerst niet
veel doen, maar dankzij goede therapie , een enthousiaste revalidatietherapeut die haar fysiek
bevestigde, kon ze weer viool gaan spelen, wat ze nu sinds 1 1/2 jaar kan. Ze heeft een groepje waar
ze mee samenspeelt. Ze heeft ook gastlessen gegeven en gecounseld en kennisgemaakt met
psychotherapie en rouwverwerking. Haar vriend ondersteunt haar in alles. Zij is half Nederlands en
half Engels en heeft een zoon in een rolstoel.
Mw G ziet er jong uit, komt door het jeugdtrauma.
Mw P lunchte ergens met haar dochter, men vroeg haar of zij met haar oma was? De dochter ziet er
ook jong uit.
Mw F heeft deelgenomen aan het knipkaartkoor. Vond hier ook bevestiging door Lenie van Schaik in
het zingen.
Martien: in mijn jeugd was ik zeer geinteresseerd in Anna Terruwe, Zij was psychiater die een nieuwe
weg inging. Ze gaf de mensen in opname bevestiging in hun eigenheid.
Dhr R is wel door zijn moeder bevestigd, maar zijn vader had een traumatisch verleden, waardoor hij
soms uitviel, de kleinkinderen zeiden later dan: "Opa rustig". Dhr R ervoer het als ontkenning.
Dhr F miste bevestiging in zijn huisarts. Hij had op zijn 17e levensjaar een insulinekuur gehad in
Heiloo. Door de stoten insuline raakte hij in coma, waar hij dan later met suikerklontjes weer uit
gewekt werd. De alvleesklier werd zo (tijdelijk?) op nonactief gesteld. Dhr F vraagt zich af of zijn
alvleesklier toch niet nog steeds minder goed werkt, want hij mist de kracht in zijn spieren. Zijn
huisarts noemde het een "idee-fixe" van hem en hij moest het maar loslaten. Dit vond hij erg
psychiatriserend. (de Praktijkondersteuner GGZ -POH GGZ- zit tegenwoordig bij de huisarts).
Mw F: Als je Suiker hebt heb je ook te weinig insuline.
Dhr F: misschien hangt insuline ook samen met het gevoelssysteem en het ontstaan van psychoses?
Martien: als je de insuline wil laten testen kun je een second opinion aanvragen (zorgverzekering).
Mw P: voelde zich in haar jeugd niet bevestigd, wel later door haar vriend. Ook door dirigent Max
voelt ze zich bevestigd, ze heeft zichzelf moeten bevestigen om weer bij zichzelf uit te komen.
Mw F moest afscheid nemen van haar ouders, want zij bevestigden haar niet. Ik werd telkens weer
door hen neergedrukt, dus koos ik voor mijzelf.
Mw S had met 7 jaar een test van ADHD gedaan, maar had bij een deeltest door haar wimpers
gekeken. Daardoor liep ze toen de diagnose mis, Nu blijkt dat je niet door je wimpers mag kijken bij
die test. Zij heeft de rustige variant dus eigenlijk ADD. Zij ontving geen begrip of bevestiging van de
stomme psych.
Ton: toen heb je jezelf maar bevestigd?
Mw S: bevestiging komt altijd van anderen. Ze zeggen zo gauw: doe maar normaal dan doe je gek
genoeg, Ik ben vaak van de trap gevallen.
Dhr F kende Pim Brands, die een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Hij vond zichzelf tekortschieten
in de zorg voor zijn vader die aan de Vallende Ziekte leed.
Mw S. Door het breien en mijn vrienden en vriendinnen, heb ik weer zin in mijn leven, er is weer
leven voor de dood. Mensen die een One Mans Show spelen zoeken bevestiging in het publiek dat
hen waardeert.
Mw G houdt ook van breien!
Dhr R: vrouwen hadden vroeger niks in te brengen. Hou jij maar je bek, doe maar gewoon!
Mw F: ik mocht vroeger ook niks zeggen!
Dhr J: de jeugd moet je waarderen in wat doen. De eerste klik: wat is ie groot, bevestigt zo'n kind.
Mw G: Je moet natuurlijk wel menen wat je zegt!
Dhr J: ja, alleen als je het ook echt zo voelt. Als je niet positief wordt opgevoed, dan is het gauw van
Rot jij maar op!
Mw S: mijn zus kwam er een beetje goed vanaf, maar toen moest vader weer zeggen: Jij hebt geen
ruggengraat!
Mw P ging met 23 jaar trouwen. Haar vader waarschuwde haar a.s. echtgenoot voor haar!
Dhr F zei zoiets ook tegen de partner van zijn zus, maar hij had ook echt een gevoel van
onwaarachtigheid over haar. Zij zijn toch getrouwd en voor zover hij weet nog steeds bij elkaar.

Ton: een vriendin trouwde eens met een aardig-lijkende man, Zij bloeide op in het huwelijk met hem.
Doordat zij opbloeide, kon hij niet meer met haar verder. Hij zocht een hulpbehoevende vrouw. Het
was voor haar een rijke ervaring.
Mw S is haar moeder in bepaalde opzichten erg dankbaar.
Mw L: Mijn moeder accepteerde mij niet. Zij keurde ook Jan, mijn man, af. Ik dacht als zij mij niet
accepteert, dan zal zij ook jan wel niet accepteren. Het was mijn keuze. Soms was het moeilijk bij
aanvang, maar ik heb ermee leren omgaan.
Ton: je leerde dat vanuit jezelf!
Mw L: Hij komt nu bij Meerstaete, waar hij kan praten, ieder heeft zijn hobbys, ik heb mijn werk en
de eetclub.
Mw M was rond 13-14 jaar erg onzeker. Ze heeft toen een cursus gevolgd. Ze wist wel altijd al wat ze
wilde. Ik moet gewoon mijn ding doen!
Dhr R: van wie kreeg je bevestiging:
Mw M: vanuit mijn ouders, het leren op school en mezelf in het geloof. Ondanks mijn ouders ga ik
mijn eigen weg. Soms voel ik mij niet begrepen.
Ton zijn vriendin is 47 en hij is 87 jaar oud, anderen zien hem als haar vader. Soms is hij als haar
vader, maar toch ook soms partner. Hij verwondert zich over haar vrouw zijn. Man-vrouw speelt als
rol binnen bijna alle relaties.
Martien is 64 jaar , hij werd op de middelbare school gepest maar maakte daar met dank aan de
welwillende meelopers van de pester, zelf een einde aan. Hij ging studeren en ontdekte dat zijn
overbeschermende moeder niet echt van hem hield, dankzij zijn toenmalige vrienden leeft hij nu
nog.
In zijn vrienden en vriendinnen vindt hij zijn bevestiging, soms ook in mensen die kwaad op hem zijn.
Hij heeft zijn dochter in de relatie met zijn ex 5 jaar mogen helpen opvoeden. Hij ziet haar niet meer,
Ton heeft zijn ex een kapitaal van 15 miljoen nagelaten bij het uit elkaar gaan. Hij houdt de
waardering die hij voor haar had nog steeds overeind, zelfs bij grote onenigheid.
Hij oppert enkele punten voor volgende keer: 1 herkenning/erkenning 2. Vetrouwen en 3 leerschool
Het thema wordt
Wie ben ik en mijn vertrouwen en leerschool.
Het wordt de een na laatste vrijdag dus 22 juli a.s.
Tenslotte meldt mw G op verzoek van Ton hoe ze het vond? De verwachting zijn ongeveer wel
uitgekomen, het was wel een beetje een zooitje, maar allemaal hadden de mensen een heel ander
verhaal. Leuk om zo bij elkaar over te praten over bevestigen, ik bevestig mijzelf, mijn
nieuwsgierigheid is bevredigd.
Mw P: een zus die 2 jaar ouder is dan ik snapt niet mijn oppositie naar mijn vader.
Mw L: mijn beide zusjes snapten eerst ook niks van mijn ervaringen met mijn moeder, maar nu pas
begrijpt een van hen mijn pijn daarin.
Martien Luijcks 30-6-2016 met dank aan mw P en mw M en Ton
Verslag: Wie ben ik en hoe kan ik mijn ei kwijt? D.d. 27 mei 2016 in de Pletterij Haarlem.
We zijn met tien personen bijeen om het thema met elkaar te delen.
Ton: Het ISP lost problemen van mensen vaak vrij snel op. De professionele hulpverlener is daar niet
blij mee. De subsidie voor het ISP lijkt uit te blijven. Zo moeten we het kantoor misschien per 31 dec
2016 opzeggen. We moeten dan ambulant verder. Deze (en andere) gespreksgroep(en) zullen we
wellicht wel kunnen continueren.
Dan vraagt hij of iemand opmerkingen heeft over het vorige verslag van onze beperking? Nee!
Martien en mw P en dhr J worden bedankt.
Ton opent het thema:
Mw P wil wel beginnen: Zij moest voor de Diabetes controle om 9 uur bij de Huisarts Praktijk
Ondersteuner zijn, maar moest vanaf 10 uur vorige avond nuchter blijven. De praktijkondersteuner

kwam om 9 uur, maar ging ook nog 15 minuten eten, drinken en met een collega praten. Toen Mw P
het met haar had over de te lange nuchtere periode, antwoordde zij dat er
ook praktijkondersteuners om 8 uur beginnen, moest ze daar maar heen gaan. De nuchterheid is
nodig omdat rond 22 uur je stofwisseling (het metabolisme) in rust gaat.
Mw N is nieuw, zij reed voorbij en zag het bord met het thema. Ze had net gedacht "ik moet m'n ei
kwijt". En ze bedoelde haar verhaal, niet meteen de vrucht in haar zwangere buik van 8 maanden.
Ze studeerde aan een Hogeschool, en ontmoette daar een werkende vriend. Ze raakte snel in
verwachting en stopte met haar studie en zocht werk. Haar vriend woonde hier en ze kende meer
mensen hier dus kwam zij werken en wonen in Haarlem. Zij heeft ADHD (alle dagen heel druk) en
slikt daar geen medicatie voor. Ze weet waar ze mee te maken heeft en houdt er rekening mee; en in
haar werk ging dat goed, maar met haar zwangerschapsverlof is ze uit haar ritme geraakt.
Dhr R: je mist struktuur! Bezoek Stem in de Stad of ga naar de buurthuizen.
Ton: gebruik je geen agenda? <Nee, alleen tijdens werk> dat kun je nu ook gebruiken! Kun je je ei bij
je vriend kwijt?
Mw N: we kunnen goed met elkaar praten, maar nu is het wat veel allemaal.
Mw J: je kunt ook naar de bieb gaan!
Martien heeft ook ADHD en heeft ook nooit medicatie geslikt ervoor. Soms is hij wat heftig en moet
dan geremd worden.
Mw S vertelt dat ze in een lotgenotengroep zit, waar ze binnenkort uit moet. De leider van die groep
heeft gezegd dat het alleen nog maar een " theekransje" is, het moet nu gaan om herstellen, en wij
zitten er al lang in en zijn al "hersteld" we moeten ruimen. Er is "nieuw bloed" nodig.
Mw M zit ook in die lotgenotengroep en zou het erg vinden als ook deze gespreksgroep van het ISP
zou ophouden.
Mw S: dit is een lotgenotengroep van het leven!
Ton: het gaat om Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid, het vertrouwen is het belangrijkst.
Dhr R: Lotgenoten maken afhankelijk. Je bent de moeite waard, je mag er zijn!
Lied: Mens durf te leven
Mw J: het is fijn als je uit je isolement komt, als je achter de geraniums blijft zitten blijf je in jezelf
zitten.
Ton: mensen willen gewoon kleppen.
Mw S: ervaart een leegte.
Ton: dhr R is zichzelf en wroet zich door de maatschappij.
Dhr R: kampioen verdwaalkunde!
Ton: ben je weleens kwaad?
Dhr R; maar af en toe als ik in een gesprek niet serieus genomen wordt.
Mw P na het overlijden van de vriend die ik had na mijn ex-man heb ik baat gehad bij een
lotgenotengroep van de mensen die een partner hadden verloren. Daar kon je je ei kwijt!
Dhr F: mijn vriendin die dood is zit mij dwars. Ik ben ermee naar een eerstelijns psycholoog gegaan.
Er kwam uit dat het niet om de dood ging, maar om de wijze waarop. Daar had ik niet zo veel aan.
Ton: ik had een midlifecrisis en zocht via een brief steun bij psychiater Todt. Toen ik bij hem kwam
schreef hij niks op. Ik was verbaasd. Hij zei: het gaat om jou, dus schrijf jij maar op wat je belangrijk
vindt. Zo ervoer hij de kracht van het zelfdoen.
Mw N. Heeft wel hulpverlening gehad, maar zij werd er boos van, dus heeft ze zelf gezocht naar een
manier om ermee om te gaan.
Mw J: toen ik nergens terecht kon met mijn hulpvraag werd ik boos, en heb toen bezwaar
aangetekend.
Ton: een vriendin belt mij weleens op, vraag ik: is er wat? Zegt zij: ik wilde alleen je stem horen. Dat
vind ik mooi. Andere keren scheldt ze me uit, en begrijpt niet dat ik nog kom.
Mw J: Kan het soms niet redden, denk dan "zo is het leven". Maar als ik zelf onrecht ervaar dan knok
ik terug. Toen je jong was moest je nog zoeken; maar Je weet, nu je ouder bent, beter de weg. Maar
als je botst met de instanties moet je tegengas geven. Zo wordt het leven ook geen sleur.
Mw P: er spelen vele soorten "eieren"

Ton is niet verbitterd, hij kan zich niet meer kwaad maken maar hij verwondert zich over de dingen,
bijvoorbeeld over al die mensen die de oversteek maken zonder te weten waar ze terecht komen.
Dat is ook de reden dat hij door kan gaan In zijn rol als mantelzorg.
Mw S: binnen tehuizen zitten ouderen elkaar te kritiseren, dus beter thuis blijven.
Ton: Hij wil zijn ex-vrouw niet bekritiseren, maar aanvaardt haar zoals ze is.
Mw N: mijn oma leefde voor haar kleinkinderen. Mw S vraag altijd aan je oma: wat is het
belangrijkste moment uit je leven geweest, en vooral Hoe gaat het met u?
Ton: Maarten Luther zei: als de wereld morgen vergaat, plant ik vandaag nog een boom!
Dhr F: vraagt om wat meer positiviteit in het gesprek. Want het ouder worden hoort bij het leven!
Ton: Euthanasie is in onze tijd een moeilijk thema,
Dhr F: in vroeger tijden en in andere culturen is zelfdoding een hoogstaand iets, bijvoorbeeld de
gifbeker, harakiri.
Mw N: bij Eskimo's werden ouderen het ijs opgestuurd en Indianen sloten de oudsten buiten
(stuurden hen het bos in), voorbij is voorbij!
Dhr F: Het moet geen eigen leven gaan leiden; hij wil niet kicken op het negatieve. Hij probeert
zoveel mogelijk alles positief te zien, alleen als het zinvol en helder voor hem is dan soms negatief
zien. In de 70-er jaren was er een tendens tot pessimisme over de toekomst, nu is er een tendens tot
positief denken. Dus vertrouw op je eigen oordeel.
Martien vertelt dat hij bij het proberen een aantekening bij zijn vakdiploma te halen hij hulp had
gevraagd van een psycholoog. Diezelfde ochtend had zijn vriendin hem zijn congé gegeven. Hij
probeerde bij binnenkomst van de afspraak zijn ei hierover kwijt te raken, maar de psycholoog stond
daar niet voor open. Dus de aantekening kreeg hij niet.
Ton: professionele hulpverlening kan niet met gevoel omgaan!
Martien een vrouw in de thuiszorg was erg betrokken geraakt bij een oudere dame die zij hielp. Toen
deze dame plotseling stierf, kreeg zij een psychische dreun. Zij had angst om naar die buurt te gaan.
Maar toch: als ze doorzette, viel bij aankomst de angst van haar af.
Bij het interview voor radio Beverwijk vertelde hij dat hij zijn ei kwijt kon bij zijn collega's en als het
niet lukte, hij soms een fikse wandeling maakte.
R: als je maatje al lang kent, leer je hem/haar goed kennen je moet eigenlijk na een jaar wisselen van
maatje anders ontstaat er afhankelijkheid en leert de klant geen andere mensen kennen.
Mw P voelt zich machteloos, de schoondochter van de vrouw die zij bezocht mailde haar dat
schoonmoeder Mw P niet meer wilde zien.
Ton: Je hebt toch recht om persoonlijk afscheid van haar te nemen? Misschien kun je dat aan die
vrouw e-mailen dat je toch zeker behoorlijk afscheid moet nemen.
Dan besluiten we tot het thema voor vrijdag 24 juni a.s. Wie ben ik en mijn bevestiging??
Verslag Martien Luijcks, met dank aan mw P. en mw M.

Wie ben ik en mijn beperking? 22 april 2016 in de Pletterij,
We zijn met 7 mensen aanwezig om onze beperking te delen.
Twee mensen gaven telefonisch bericht van verhindering.
Ton heet iedereen welkom en vraagt naar reacties op het verslag van 25 maart over ben ik gelukkig?
Hij is zelf nog niet naar de Nicolaaskerk geweest. Wel was hij bij een uitvoering van Byzantijnse
gezangen. Martien was bij een Gregoriaanse uitvoering van het Hooglied.
Het Thema is Wie ben ik en mijn beperking: Ton: Er is een nieuwe Professor die voor de Nibud gaat
onderzoeken welke invloed armoede op de psyche heeft. Dhr J heeft hem hierop geattendeerd. Zo
was hij in Leiden bij de eerste protocollaire presentatie (inauguratie) van de Prof. Hij vond het
onderzoek bedenkelijk omdat armoede opgelost moet worden en de oorzaak moet worden
onderzocht, en niet als de psyche bij armoede tot studieobject wordt gemaakt. Martien zegt, dat het

toch zinnig is te onderzoeken waarom de een met armoede kan leven en de andere er psychische
problemen van krijgt? Ton: geld is een beperking! Wie heeft nog een beperking.
Mw F: mijn behandelaar vond dat ik meer medicijnen moest slikken, maar wilde me niet vertellen
waarom en wat de bijwerkingen waren. Hier werd ik depressief van, nu al 4 weken lang! Ik ben er
niet blij mee!
Ton: Misschien dat Martien je kan helpen met een briefje naar de behandelaar. In Zembla werd ook
verteld dat een jongen van het kastje naar de muur werd gestuurd, en werd niet gepraat met hem en
hij werd ook niet geholpen.
Mw P vindt dat mw F magerder is geworden. Mw F: door het hoesten en door de depressie ben ik
afgevallen. En ik mocht mijn behandelaar ook niet bellen!
Ton: bij veel beroeps is er een onvermogen om naar de klant te luisteren. Zij hebben het druk en ze
hebben ervoor geleerd en weten dus wat "goed" voor je is!
Ton was in Bloemendaal voor een vrijwilligersdag. Hij nam deel aan de Workshop Beroeps en
vrijwilligers. Er waren veel beroeps die vonden dat vrijwilligers onder hun leiding het beste zouden
functioneren. Zelf deden ze vaak ook vrijwilligerswerk, maar vonden eigenlijk dat dat ook betaald
moest worden!
Dhr F: Ervaringsdeskundigen wijzen hen op hun fouten. Het is niet gewoon van hoog naar beneden,
het kan ook een ander denkpatroon zijn!
Mw F: hun betuttelen leidt bij mij tot boosheid!
Mw P: bezoekt een dementerende vrouw, ze praat, ze luistert, het gaat een tijdje goed, en ineens
wordt ze boos.
Ton Het lange termijn geheugen blijft intact, maar het korte termijn geheugen wordt moeilijker.
Mw P: ik heb opgeschreven dat ik geweest ben, zo weet de familie het ook, want zij onthoudt het
niet.
Ton: een klok met datum kan ook helpen. Mw P: heeft die vrouw al.
Mw P: Mw F doet te nederig, zij zelf heeft diabetes, en krijgt hulp van de POH (PraktijkOndersteuner
Huisarts). Toen ze een tijd heel precies had geleefd was de suikerspiegel omlaag gegaan. De POH zei:
"en nu moet je doorgaan" waarop mw. P dichtklapte. De POH zag dat en zei: Nee, goed gedaan!.
Martien: het patronaliseren ligt vaak op de loer.
Ton: in de beperking toont zich de meester, zo heet het toch?
Dhr F: komt het niet uit het Duits? Dus als je jezelf moet beperken, kun je je meteen meester voelen!
Dhr J kent ook zijn beperking. Hij is al meer dan 10 jaar bij een zanggroepje, waar gaandeweg ook
een vrouwenkoortje bijkwam, zo werd het een gemende zanggroep. Het gaat om zeemansliederen
en een nieuwe oude man kwam erbij, die bij het optreden een kapiteinspet wilde dragen. De
gewoonte is om een matrozenpet te dragen. Daarnaast mopperde hij de hele tijd, niets was goed!
Dhr J (voorzitter van de zanggroep) sprak de man daarop aan, maar deze had de lachers op zijn hand.
Hij stookte en ze jutten elkaar op. Er werd gesproken over democratie, maar we zijn geen vereniging,
gewoon een groepje. Dhr J overlegde met zijn medebestuurders dat dit toch echt niet kon en dat ze
deze mensen moesten royeren. De medebestuurders waren hoogopgeleid, en vonden dat niet de
goede wijze. Een man (onderwijzer) had het koor de laatste tijd lesgegeven, zodat hij goed lag bij de
koorleden. Hij wilde op zijn manier aanpakken, hij trad toe tot het bestuur en zou als voorzitter wel
raad weten. Dus hij werd de nieuwe voorzitter. Op het overleg van het bestuur met de leden gaf de
voorzitter de hamer over aan de nieuwe voorzitter. De oudere man nam toen het woord en misdroeg
zich toen . De neef van de oude man, kwam later bij mij om hem te excuseren, dat hij er niets aan
kon doen, omdat zijn oom een beetje dement was. Toen ben ik niet meer gegaan.
De onderwijzer redde het ook niet.
Het resultaat was dat mensen toch in hun oude gedrag terugvielen, zodat er nu twee groepjes zijn.
Mijn oude groepje is nu weer bij elkaar.
Hoe kun je zoiets aanpakken zonder ruzie?
Ton gaat soms naar het knipkaartkoor van Leny van Schaik. Hij vindt het leuk om daar te zingen.
Hij vergelijkt het met een verjaardagsfeestje, het bezoek komt om aardig te zijn, maar er zijn
grenzen! Het ISP bestaat nog, de beroeps hebben moeite met ons, terwijl we toch goed werk doen.

Ze zouden het ISP het liefste de nek omdraaien, hoewel we een goede registratie hebben.
Dhr J: in de Hamelink was een groepje dat thema-avonden organiseerde: Dock vroeg of zij onder hun
naam verder wilden gaan, anders konden zij er niet blijven.
Ton: Soms gaan penningmeesters van kleine clubs er met de subsidie vandoor.
In de Haarlemmermeer is er een potje voor bevolkings-initiatieven voor de wijk, in de commissie die
dat beheerd zit een notaris die ook voorzitter van de WMO-raad is.
In Haarlem worden er soms straatfeesten mee georganiseerd.
Fondsen steunen dit soort initiaiteven graag, maar wel achteraf bonnetjes indienen.
Maar het blijft moeilijk om geld te krijgen.
Mw F: Bij mijn zus krijg ik soms het gevoel alsof ik van een andere planeet kom! Lijkt wel op ISP.
Ton: bij het ISP worden mensen aangesproken op hun vermogen, hier is de sfeer prettig, leuke
mensen en je kunt jezelf zijn.
Dhr N: gaat naar veel activiteiten, want nu hij gepensioneerd is werkt hij niet meer. Hij heeft wel elke
dag contacten nodig, dus hij komt bij de Pinkstergemeente, bij de Wilheminastraat voor soep etc.
Hij gaat ook in de bibliotheek een krantje lezen.
Ton Komt op verschillende plekken en verwondert zich over de dingen die hij tegenkomt. Na de
dienst bij de Jehova's Getuigen (JG) moest hij toch naar de koffie van de daklozen om weer stabiel te
worden.
Dhr N: de evolutietheorie wordt niet door de JG aanvaard. Je moet kijken waar je je voordeel kunt
halen. De mensen die hem profiteur, of klaploper of alleseter noemen zijn meestal zelf profiteur e.d.
Martien kan niet de hele dag werken en houdt van fietsen en wandelen, hij zingt ook graag, en doet
ook graag spelletje op de PC. Hij wil orgel leren spelen, maar heeft daar nogal wat maren bij.
Mw F: misschien wordt het orgel wel niks. Martien we zullen zien.
Ton Eenvoud is het kenmerk van het ware!
Dhr F: mensen vinden ons vreemd omdat wij niet bezig zijn te doen wat zij verwachten. We kunnen
hier ons ei kwijt.
Mw P: ik kom altijd weer hier terug. Het is gelukkig geen therapiegroep, want we gaan niet (te) diep
en houden het toch ook gezellig.
Volgende keer vrijdag 27 mei a.s. Thema: Wie ben ik en hoe kan ik mijn ei kwijt.
Dhr J heeft een kip en een haan. De kip legde niet meer. Hij dacht al aan een nieuwe. Toen hij
rondkeek in een dierenwinkel zag hij meelworm, en dacht laat ik het eens proberen.
En Ja, de kip legt nu weer bijna dagelijks een ei.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan mw P. en dhr J.

Verslag Wie ben ik en ben ik gelukkig? d.d. 25 maart 2016
Wij zijn met 5 personen bijeen.
3 personen hebben bericht gegeven verhinderd te zijn.
Na enige discussie over de schande van de directeursalarissen in de zorg en meldt de heer J over een
bijeenkomst over armoedevoorzieningen, waarbij de leidende dames niet op alle vragen antwoord
hadden, en de leidinggevende uitsluitsel kon geven.
Dan gaan we over naar het verslag van 26 februari jl. Ton wil naar de Nicolaaskerk, en de priester gaf
een inleiding op een avond in de RK Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Overveen.
Dhr J zegt blij te zijn als de verhouding met de besproken kleindochter zo zou zijn verlopen als in het
verslag is gesteld, helaas had ze hem helemaal niet duidelijk gemaakt wat haar dwars zat, dus ze
gedraagt zich nog steeds enigszins verongelijkt!
Dan opent Ton het thema met de mededeling, dat ook René Diekstra het thema gelukkig voelen in
zijn column had. Hij vraagt wie wil beginnen?

Martien wil wel beginnen: vanmorgen was een Mohammedaanse dame op kantoor met
hoofddoekje, zij straalde van geluk omwille van de steun die zij van God ervoer. Zelf ervaar ik geluk
door de steun van mijn beschermengel, die mij door God is toebedeeld.
Mw P: bij mij hangt mijn gelukkig voelen af van de omstandigheden.
Ton: bedoel je dat je gelukkig bent dat je (nog) leeft?
Mw P: nee, moet nog 3 kiezen laten trekken!!
Ton: dat zijn praktische zaken en uiterlijke omstandigheden. Dat is niet over geluk.
Bij Zwagerman was zijn ziekte te zwaar om te dragen. Zo was hij niet meer gelukkig, en maakte
daarom een einde aan zijn leven.
Iemand: Hij had toch ook een euthanasieverklaring kunnen laten opstellen?
De NVVE (de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) ondersteunt mensen met deze
euthanasie wens.
Ton; Bij euthanasie stelt de overheid allerlei voorwaarden. Zo hoor je bij psychische redenen over
een jaar nogmaals te bevestigen of je echt euthanasie wilt.
Martien: soms tatoeeren mensen -ik wil niet gereaninmeerd worden- op hun borst!
Ton: niet reanimeren is nog geen euthanasie!
dhr F: er zijn ook medailles van de NVVE.
Dhr F: ik wil niet de zielenpoot gaan uithangen, dan wil ik het heft in eigen hand kunnen nemen
Ton: op teevee was een euthanasie te zien: daar zei een vrouw telkens Basta! Toch kwam er weer
een hele discussie op dat het niet anders geïnterpreteerd zou kunnen worden!
mw P+Martien: in Ziekenhuis vragen ze vast als procedure voor een behandeling, of ze je wel of niet
moeten reanimeren!
Mw P: Wat mijn geluk is hangt ook samen met het gevoel van verliefdheid kennen! Het is een
gevoelszaak.
Dhr J vertelt dat pleegzoon hem belde met het voorstel om met de komende Paasbrunch bij ons met
z'n vieren te komen (dus samen met vriendin en haar dochter met vriend te komen). Dhr J
antwoordde meteen met NEE. (waarop de pleegzoon timide reageerde). Hij zou later terugbellen.
Later belde de pleegzoon terug. Hij wilde toch de dochter van zijn vriendin en haar vriend niet
meenemen want zij zouden zich toch voor de leeuwen gegooid voelen.
Dhr J vond het achteraf eigenlijk wel brutaal van hem om telefonisch voor te stellen dat ze alle vier
zouden komen.
Ton: Door je reactie heb je bijgedragen aan zijn inzicht.
Dhr J. het siert de jongeman dat hij ermee om kan gaan! Ik denk dat hij gewoon de grens opzocht. Hij
kon zijn Nee doorgeven aan hen, zo bleef hij toch op zijn gemak.
Pleegkinderen kun je makkelijk kwijtraken, je eigen kinderen nooit!.
Mw P: bijna nooit, hoogstens tijdelijk!
Dhr J: geen bloedband!
Dhr F: de pil van Drion biedt een keuzemoment als je je niet meer gelukkig voelt
Ton: Als je geen zeggenschap meer over jezelf hebt, als je niet meer op jezelf kunt leven, als leven
onwaardig is, als ongeluk je deel is, dat je dan de keuze hebt om eruit te stappen, over mijzelf
beslissen.
Mensen moeten zich niet met mijn privé zaken bemoeien, ze begrijpen niet hoe ik het doe, het gaat
om volhouden, over 20 jaar ben ik de oudste man van Nederland, dan kan ik gaan handjes schudden.
Mw P: er is nog hoop!
Ton: de Jehova's Getuigen (JG) zijn gelukkige mensen omdat zijn uitverkoren en behoren de
boodschap te aanvaarden en in de praktijk te brengen.
Ton heeft de verwondering, gelukkig zijn met geloof!
Dhr J: kinderen zijn vaak ook heel gelukkig!
Ton: wordt als de kinderen!
Dhr J kent uitgetreden JG
Ton: als gescheiden dan ook helemaal! Hij kende een JG persoonlijk (na neergedrukt te zijn vond ze
daar haar geluk) en omdat zij bang was 's nachts sliep hij 3 nachten per week bij haar. Toen de

broeders haar daarom sanctioneerden en hem zeiden dat het niet mocht, zei Ton, als u een zuster
kent die de rol van mij kan overnemen, maar dat kon men niet waarmaken. Toen werd de sanctie op
zeker moment weer teruggedraaid.
Martien: laten we alle geloven respecteren
Ton: de JG willen geen geweld dus ook niet in het leger, ook wil men geen bloedtransfusie. Alleen als
het kunstmatig bloed is, en dat is er tegenwoordig.
Iemand: als je volwassen bent leg je het kindse af, de vernieuwing van de mens gaat niet makkelijk!
Dhr F: herkent gevoel voor humor! Maar vindt het waar we tegenwoordig praten wel een beetje
benauwde ruimte. Hij is claustrofobisch. Mw. P. is dat eigenlijk ook snel, maar heeft er hier geen last
van.
Martien: de financiën laten niet anders toe.
Ton volgende maand een week eerder: 22 april thema: Wie ben ik en mijn beperking?
Ik probeer mijn energie te doseren, daardoor hou ik tijd over voor anderen
Sommige mensen hebben bezitsdrang, vraag: wat is belangrijk in je leven?
Dhr F: je kunt niet alles hebben, hij is een beetje ziek, op het platteland is het minder druk. Mensen
moeten maar alles tegelijk kunnen doen. Multitasking; doe je niet mee, dan hoor je er niet bij. Ton
Hapsnap leven!
Dhr J: ging mee met vriend naar boerderij in Drenthe. In de deel wachtten ze op de boer, na de
warme maaltijd kwamen er mensen ( personeel ) binnen die geen woord zeiden gingen zitten met de
armen over elkaar.Er ging een zondagsrust van uit.
Ton: vroeger de oudjes bij elkaar: zegt een: zag je dat? ander: ja ik geloof het wel
Mw P: een mop uit een contemplatief klooster: stelt de ene monnik een vraag. Krijgt ie van de
andere monnik volgend jaar antwoord.
Verslag Martien Luijcks met dank aan mw P en dhr J

Verslag Wie ben ik eigenlijk? D.d. 26 februari 2016 in de Pletterij.
We zijn deze middag met 5 personen bij elkaar om onszelf eigenlijk te spiegelen in elkaar en onze
ervaringen uit te wisselen.
Het verslag van 29 januari jl wordt goed bevonden met dank aan Martien en Petra.
Ton opent het gesprek:
Mw P vertelt dat de vrouw die zij bezoekt haar weer verweet "als jij eens hier zat?"; toen ging mw.P
er tegenin en werd de vrouw vriendelijker en kwamen er tranen.
Ton: het lontje wordt steeds korter
Mw J: ja, mensen doen steeds lelijker, bijvoorbeeld een jongeman die voorbij raast met de woorden:
"ga eens aan de kant oma!"
Mw j: Mensen moeten elkaar in de waarde laten!
Mw P: wij zijn hier voor onszelf. Ik ben mijzelf geworden, men hoeft niet over mij te oordelen, dat
doe ik zelf wel.
Ton: Bijbel: veroordeel niet, want je zult veroordeeld worden!
Mw J en Mw P wegen de woorden "pinnig" en"bijdehand" af.
Martien: iedereen heeft recht op feedback. Bij vrienden meer verbaal, bij anderen meestal nonverbaal.
Martien fietste met losse handen, een vrouw maakte een opmerking, ik zei dat het wel goed ging.
Allen: Misschien dat die vrouw bang was om te vallen als Martien ging slingeren.
Ton: misschien had je kunnen vragen of ze je wel leuk vond? Hij kijkt zelf niemand aan bij het
wandelen.
Martien en mw. P. kijken mensen wel aan en groeten graag, het hangt af of iemand niet vijandig
kijkt, dan weer gauw afwenden.

Ton wil naar de Nicolaaskerk in Amsterdam. Een bekeerde priester weet 300 mensen in de mis te
verzamelen. Hij zoekt de rustige eenvoudige en symbolische invulling waardoor er ruimte is voor
bezinning, dat trekt mensen.
Mw P: in de Moeder van de verlosserkerk is het meestal een stuk minder druk.
Martien alleen met de dodenherdenking was die kerk vol.
Ton ik krijg steeds meer commentaar, ik ga er maar niet op in. Mensen zijn discussies moe.
Mw P: ik houd ook niet van discussies.
Martien: een Marokkaanse Facebookvriend zei met meningen krijg je discussie, bij een stelling kun je
meningen uitwisselen, gaat er vriendelijker aan toe.
Dhr J: bij Twitter twittert men maar raak: "die moet afgemaakt worden" e.d. Kan men dat niet
wegfilteren?
Ton: Een vrouw met laag zelfbeeld kon haar dochter niet laten studeren. Als ze dan later voor zichzelf
gaat opkomen, gaat ze zich toch afzetten, waardoor ze zichzelf meer isoleert.
Ton: Ook overheden nemen ons niet serieus, Ik besteed daar geen energie aan!
Mensen gaan niet in verzet, wel zijn er intern enkelen die de klant wel serieus nemen.
Ton was bij het Psychiatriecafé in Amsterdam: thema : Sex. Hij was verbaasd over de openhartigheid
van de mensen daar (9 man en 1 vrouw aanwezig). Mannen zijn bang door vrouwen geclaimd te
worden als ze een keertje sex met haar hebben gehad. De gelijkwaardigheid en intimiteit stonden
toch nadrukkelijk centraal. Een man wou naderhand apart met Ton praten, hij had een negatief
zelfbeeld; oplossingen geven heeft geen zin! Ton vindt het erg moedig van hem!
Petra zingt in een dameskoor, maar de partner van een van hen mag erbij zitten, hij kan niet meer
alleen zijn. Bij sommige liedjes zingt hij mee. Liederen kunnen emoties opwekken. Ook bij films
zijn tranen bekend.
Dhr J zijn vrouw heeft een koor voor mensen die niet kunnen zingen; mensen worden door de
omgeving uitgekakt alsof zij niet kunnen zingen: Iedereen kan zingen! Een man zit erbij die zijn vrouw
verloren heeft, hij zingt niet mee, hij mag van zichzelf geen plezier hebben. Af en toe hoort dhr J zijn
mooie stem toch eventjes.
Mw P: "Iedereen kan zingen" zei mijn ex-dirigent.
Dhr J: Een kleindochter was altijd kribbig naar hem toe. Hij wist daar niet goed raad mee, maar zei
haar welke dingen hij wel en welke dingen hij niet leuk vond. Toen liet zij hem weten wat haar in
hem stoorde. Toen werd ze langzaamaan weer de leuke griet die hij van vroeger kende.
Mw J: je vroeg haar eigenlijk: waarom doe je zo"?
Ton In de puberteit moet je grenzen onderzoeken, maar dat is in deze tijd minder goed mogelijk.
Dhr J moest denken aan de moeder van de genoemde kleindochter, in vroeger tijden was zij kind aan
huis in de relatie met zijn zoon. Toen er een (tijdelijke) breuk kwam heeft hij haar de huissleutel
teruggevraagd. Maar hij deed wat zij gewend was. Zij was thuis ook altijd tekortgedaan! Het heeft
zijn relatie met haar geen goed gedaan. Haar dochter heeft dat ook. De kleinzoon daarentegen is
sportief en weet dat hij alles bij opa kan maken, dus: grenzen zoeken!
Ton: de antroposofen zeggen dat je om de 7 jaar een nieuw begin maakt, als het ware een nieuwe
puberteit en tevens dingen loslaten!
Dhr J kent een meisje dat een relatie had met een jongen die drugs gebruikte. Toen hij met het
gebruik daarvan niet wilde ophouden heeft ze hem de bons gegeven. De jongen kan dit niet
accepteren en laat haar maar niet met rust.
Het thema voor de volgende bijeenkomst op vrijdag 25 maart: Wie ben ik en ben ik gelukkig?
Verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn Zorgzame Sociale Samenleving d.d. 29 januari 2016 / Pletterij
We zijn vandaag ondanks de storm toch nog met 5 personen bij elkaar,
Mw J en Mw M en dhr F hebben zich verontschuldigd..

Na uitgebreid uitwisselen van ons wel en wee en konden we elkaar dienstbaar bejegenen met hulp,
Ton opent het gesprek om 15 uur.
Eerst het verslag: Mw S merkt op dat de vrouw niet terugkwam om haar kinderen (veranderd in
Man).
Ton: nu het thema:
Mw S. de Zorgzame Sociale Samenleving zag je in de serie Het kleine huis op de prairie en ook bij Dr
Quinn, medicine woman, Maar hoe aardig de mensen in de laatstgenoemde serie ook waren, achter
de coulissen was het haat en nijd.
Martien: niet alles is zoals het lijkt!
Mw S: ook het Noaberschop uit Twente is er een voorbeeld van. De Westerse mens verschilt met de
Oosterse hierin. Mensen zijn hier meer op elkaar ingesteld.
Maar ook in veel dorpen in Noord Holland kom je het tegen, o.a. afhankelijk van de kerken en de
boeren/dorpsgemeenschap. In Twente zijn nu minder boeren, dus ook daar neemt het Noaberschop
ook af.
Ton was laats bij een 50 jarig huwelijk in de kerk met Pastoor Duyves in Zandvoort, er ontstond een
grote saamhorigheid, eventjes was iedereen samen. Bij de koffie achteraf ontstonden alweer
groepjes. En naar buiten gaand waren het weer hele kleine groepjes of individuen. Het meest "close"
waren de mensen tijdens de mis zelf.
Ton: het is 400 jaar geleden dat Willem Cornelisz Schouten de route naar Indië via de Kaap Hoorn
(Zuid Amerika) ontdekte. Hij was los van de VOC gekomen omdat hij een te klein schip had (vgl. ISP
t.o.v. professionals)
Mw S: op een schip ben je meestal alleen.
Mw F: kent dat uit haar jeugd.
Ton: Alleen als je met vrienden gaat varen, is het meer betrokken. Als je met de VOC ging varen
werden "dwarse" mensen gekielhaald of gewoon over boord gegooid. De kapitein was dictator om te
overleven.
Ton: mijn sociaal gevoel wordt minder.
Mw S. met o.a. de zorgen voor je ex-partner is dat ook wel begrijpelijk, je wordt minder sociaal
omdat je geen energie meer overhoudt.
Mw P wilde taalles gaan geven aan de vluchtelingen, maar er is teveel aan hulp, dus men had haar
niet nodig.
Martien is samen met Jurjen Beumer betrokken geweest bij Vluchtelingenwerk Haarlem welke in
1985 door Victor Hilbrand en Eva Blom was opgericht. Hij heeft bij Hotel de koepel een aanbod
gedaan om voor de gezelligheid een potje te schaken of dammen met een of enkele vluchtelingen,
maar men is blijkbaar al voorzien.
Mw F: de vluchtelingen worden door mensenhandelaren gedwongen voor veel geld in gammele
bootjes de zee op te gaan.
Martien houdt niet van opgelegd pandoer. De kinderen van een oudere buurtgenote, wilden hebben
dat ik mw zou helpen haar angst voor de lift te overwinnen door bij haar te blijven in de lift. Maar
daar had ik geen zin in. Wel hield ik de lift voor haar vast terwijl zij haar post uit de brievenbus pakte.
Ton de Sociale Samenleving wilde hij vroeger ook in de buurt realiseren, o.a. met de wereldwinkel
om de achtergestelde groepen in de derde wereld op te lossen, en ook de Nachtuil een jongerenhonk
in zelfbeheer van de jongeren en ook nam hij deel aan vredesgroepen.
Deels deed hij het omdat hij het leuk vond, maar hij was nadien erg teleurgesteld toen hij merkte dat
de arme landen er niet beter van werden. Misschien was hij een beetje naïef geweest.
Martien: mensen willen graag wat goeds doen.
Mw S: ik deed mijn werk bij de wereldwinkel alleen omdat ik graag "winkeltje" speelde.
Ton: maar een ondernemer is commercieel, hij biedt de klant wat hij wil, en wil de klant wat anders
dan moet hij zich aanpassen, wil hij overleven met zijn zaak. Idealisme is hierbij ver te zoeken.
Hij wilde vroeger dat de koffieboeren in de derde wereld zelf de koffie zouden gaan verkopen. Nu
worden bossen platgebrand om koffieplantages te beginnen.
Ton: het is bewezen dat Antibiologisch vlees ongezond is. Men zoekt andere soorten vlees.

Mw F mensen willen een dikke kip, en nog goedkoop ook.
Mw P: en we dragen nog steeds leren schoenen
Mw S: ik streef ernaar elke dag 3 kleine goede dingen te doen. Ik ben een blije vrouw en hoef niet de
hele wereld te redden. Ik ben dol op afval, ik maak er mooie dingen van.
Mw P. ik heb nog veel op te ruimen, maar het is zeker geen afval
Mw S: ik heb genoeg aan mijn eigen achtertuin.
Mw P: wij moeten het voorbeeld geven, maar niet door alles voor anderen op te ruimen of zelfs van
de straat op te pakken.
Mw F: wij zijn allemaal egoïst
Mw S: maar wel met oog voor de ander! Jeugd vindt het vaak leuk bij oudjes. Maar ze vinden niet
alles leuk.
Ton: wat zijn mijn grenzen?
Mw F: veel mensen lopen stief vooruit zonder om zich heen te kijken.
Ton ervoer bij een begrafenis een vibratie van saamhorigheidsgevoel tijdelijk verbonden in het ene
gemeenschappelijke doel.
Mw S: je kunt niet alles redden!
Ton: In de beperking toont zich de meester.
Mw P: mensen hebben meer begrip voor je als je zelf iets hebt meegemaakt, ervaringsdeskundig.
Ton het ISP werkt ook vanuit de ervaringsdeskundigheid, samen met de klant.
Een Stagiair voelde zich wanhopig, maar is door een medewerkster van het ISP zo goed gesteund, dat
hij nu weer blij kan zijn en zichzelf weer hervindt..
Mw S Met de kracht van het zelfdoen. Mensen moeten hun verhaal kwijt en kunnen dat bij het
ISP. Bij de hulpverlening gaat het om het nu en de toekomst, mijn verhaal van vroeger kan ik daar
niet kwijt, fijn dat dat hier kan.
Mw F herkent dat.
Mw P heeft ook een vriend waarbij zij haar verhaal kwijt kan en wederzijds hij ook bij haar.
Ton: heden, het verleden moet je een plaats geven. Als je maar weer bij jezelf uitkomt.
Pas op voor slachtoffergedrag, dan blijf je in het verleden hangen.
Dan denk ik: laat dit aan mij voorbij gaan.
Mw S. in zo'n geval doseer ik mijn gesprek en ga na 5 minuten weg, bij demente mensen blijf ik een
half uurtje.
Mw P komt bij een vriendin wier geheugen achteruit gaat. Zij moppert de hele tijd. Mw P zei: Nou ga
ik weg want ik kan er niet meer tegen. Toen draaide de dame om als een blad aan een boom en was
weer (tijdelijk?) positief.
Ton: is er niet een risico dat mensen je gaan betuttelen?
Mw S: als je fris bent, kun je dat ook weer pareren met een snedig antwoord.
Mw F: Iedereen is anders.
Thema volgende keer 26 februari 2016:
Wie ben ik eigenlijk?
Verslag Martien Luijcks met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn veilige plan/doel? d.d. 18 december 2015 in de Pletterij
We zijn met 12 personen bijeen om ons persoonlijke veilige plan/doel met elkaar te bespreken.
Mw A is nieuw via mw S en mw M. Zij is (om dichter bij haar man te zijn) geïmmigreerd vanuit
California (USA), zij wil graag Nederlands spreken. Zij ervaart Nederland als Madurodam vanuit de
zeer grotere ruimte in de USA. In één gemeente van California past Nederland wel negen keer.
De basis van Californie is woestijn, zonder bewatering vallen de tuinen weg! Via auto en e-mail houdt
zij nu contact met haar kinderen en de wereld.
Ton: Is er verschil met het Nederlandse sociale systeem?
Mw A: In Amerika ziet men overheidsbemoeienis als gevaar. Dhr N: Angst voor Communisme,
Mw A, de Zorgwet is er pas zeer recent. Net nu hier de zorg minder wordt.

Dhr F: hier is de zorg heel complex geregeld.
Mw A: in Amerika is de overheid om tussen de onderlinge verschillende staten de samenhang te
regelen., Wetten en onderwijs zijn vaak erg afwijkend tussen de staten.
Hier had ze zorg nodig, toen ze verhuisde naar Zuid Holland, moest ze gebruik maken van de zorg
dáár, hoewel die veel verder weg was dan die van Noord Holland! erg vervelend.
Mw S: ook andere plaatsen vallen tussen alles in.
Mw A: mijn broer is ca 6 uur onderweg naar vader en zijn medische behandeling is nu verzekerd.
Mw F: de USA en Nederland zijn niet te vergelijken
Ton: de USA zorgwet brengt veiligheid, veiligheid in de samenleving, en hoe zit het met het
persoonlijke veilig voelen!
Martien zijn Poezen zijn bang voor knallen. Zij kruipen dan onder de kast, daar voelen zij zich veilig.
Dhr N: Vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arean
Mw P: een doel heb ik niet meer, veilig of niet. De mensen om me heen zijn soms onveilig.
Ton: je bent zo flexibel; loopt het eens vast, dan zoek je naar een andere weg.
Mw P: ik zocht een nieuwe plek, en vond tijdelijk dit Liturgie-koor.
Ton: altijd zoeken naar een nieuwe plek, is anders dan mensen die vastgeroest zijn.
Ton: in de wijk van een collega is veel armoede. de mensen daar sluiten zich af voor de wereld.
komen alleen nog buiten voor de boodschappen.
Mw J komt in haar leven alleen maar actieve mensen tegen die er juist wel op uit gaan. Zij woont in
een hofje, waar zij zich veilig voelt. De onrust van de wereld kan zij zo buitensluiten. het hofje bood
zich op het juiste moment aan. Ze doet veel samen met veel andere bewoners.
Ton: zijn overleden vriendin Mieke bloeide op het hofje van Oirschot weer op na een moeilijke tijd.
Dhr F: het thema is veilig plan/doel, de terroristen willen juist dat wij ons zorgen maken, maar dat
moeten we niet doen. Hij heeft wel angst voor aangereden te worden in Amsterdam waar hij woont.
Ton: door het wereldgebeuren kunnen mensen onzeker worden.
Mw M maakt onderscheid tussen Plan en Doel: Haar plan is het geloof van haar ouders door te geven
aan de kinderen van haar zus. Zij is blij met de juichende kerk. hen daarbij betrekken is haar doel.
Mw S is bezig haar ouders te overleven. Zij probeert van kleine dingen te genieten en zichzelf te zijn,
datgene waarvoor haar ouders haar geen kans gaven. Ton: uit hun buurt blijven!
Mw S: heeft 50 jaar zitten overleven, en wil nu leven! Eerst was haar huis niet veilig (buren wensten
haar dood, haar poes weg). Nu is ze gekalmeerd en probeert de goede dingen te doen.
Mw J: leuker is om erop uit te gaan!
Mw S het lijkt wel of ik het mikpunt ben van alles, politie, rechtstaat, boetes alles komt bij mij. Ook
als ze fietst wordt ze nageroepen. Zij wijt dat aan haar houding als "loser"
Dhr R: dat is niet rechtvaardig!
Mw F: je jeugd is je onveiligheid!
Dhr R: haal er ook het goede bij!
Ton: is oud geworden en wijs, maar de gevestigde hulpverlening en ambtenaren verklaren hem en
Martien voor gek. Maar wij gaan uit van de kracht van mensen zelf! Hij was bij een bijeenkomst met
profs, hij kon er niet tussen komen, dus stak hij maar een vinger op; zo moet dat toch hier, vroeg hij.
Het gevoel van mensen wordt niet serieus genomen, maar wij zetten ons niet af. Er zijn al
5 zelfdodingen per dag, de agressie in de samenleving
Dhr F: door bezuiniging is er wel meer eigenbelang bij de hulpverlening.
Dhr J: houdt zich niet met veilig of niet bezig. wel met normen en doel. Verleden week was het
Chanoeka-feest op de Grote Markt. Hij vroeg zich af, moet ik er wel of niet heengaan? Ik ging erheen
want als er iets mis zou gaan en hij er niet was om er iets proberen tegen te doen, zou hij dat zichzelf
niet vergeven.
Mw S: Postief denken!
Dhr F: Solidair!
Mw J: wat is je eigenbelang erbij? Wat is je doel?
Dhr J, veiligheid en flexibel zijn.
Dhr N: angsten heersen wel. Door bepaalde vaste dingen te doen vind je zekerheid.

Ton het ISP neemt de grenzen wat wijder, niet veroordelen van mensen die angsten hebben!
Er wordt gesleuteld aan pensioen, aan de bijstand. hoe kun je elke maand weer rondkomen en bij de
instanties moet je onderdanig zijn anders ......
Mw J: de bureaucratie Haarlem is vreselijk, had WMO-voorziening nodig. brief schrijven, weer brief
terug, van het kastje naar de muur, houdt de ambtenaar zo werk?
Ton was bij PvdA meeting over de Sociale Dienst Haarlem. geweldig bureaucratisch. Bezuinigingen,
macht uitoefenen op de klanten.
Mw J: de WAO is simpeler, maar bij de voorzieningen, met de kop tegen de muur op!
Martien wandelt en fietst graag en kijkt daarbij goed uit, eens met een koptelefoon op liep hij bijna
onder een auto. Dus nu zonder koptelefoon verder. Hij vertrouwt zijn beschermengel.
Ton: Kijkt ook goed uit, ziet zichzelf als oorzaak als er een ongeluk gebeurt, dus niet anderen de
schuld geven!
Mw P: als automobilist moet je altijd op fouten van anderen letten.
Als thema voor de volgende vrijdag 29 januari 2016 stelt Ton voor:
Wie ben ik en mijn zorgzame sociale samenleving?
Mw J: en het nieuwe jaar!
Dhr F: en de ander!
Mw P: en de fietsles voor vluchtelingen. Ik wil dat autochtonen die niet kunnen fietsen, ook les
krijgen. Voortrekkerij van vluchtelingen.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra en Mientje
Wie ben ik en de ander? vrijdag 27 nov. 2015 in de Pletterij.
Wij zijn met tien mensen (5 vrouwen en 5 mannen) bij elkaar om onszelf en de "ander" te ontdekken.
Mw J. is vandaag verhinderd. Dhr E zit met zorgen.
Eerst wordt het verslag besproken, er zaten enkele onduidelijkheden in, mede omdat Martien wat
laat eraan was begonnen. De wijzigingen (nonnen-normen; liever " niet je taak" i.p.v. het woord "rol"
om niet te leven naar je vaders wens; en het ging niet om de moeder, maar de oma) worden op de
site verbeterd.
Dan opent Ton het thema: de voorzitter Ahmed El Mesri van de multiculturele vereniging voor
migranten met een handicap Onze Hoop (Assadaaka) verwoordt het goed: migranten hebben het
door taal (ingewikkelde brieven van instanties) en cultuur (klik hier voor zijn redevoering) moeilijk in
de samenleving.
Gisterenavond was in de Pletterij een bijeenkomst over bezit (n.a.v.Tegenlicht VPRO)
Het ging om delen of verhuren van dingen bijv. gereedschap, woningruil, etc. Dit tegen de verspilling
en ook tegen de armoede. Ze zochten naar regels om dit veilig te maken, terwijl het eigenlijk alleen
erom gaat wie die ander IS, en wie jijzelf bent.
Een vriendin had koopdwang, toen Ton haar vroeg wie zij was en wat zij met haar leven wilde,
besefte ze gaandeweg dat ze geld kon overhouden, zodat ze de koopdwang kon loslaten.
Het thema is Wie ben ik en de ander, hoe sta je tegenover de ander om je heen.
Mw P: "de ander" is een ruim begrip! Ton: Voor de Koning gaat het om de hele wereld, maar voor
ons gaat het om onze leefwereld: je naaste, je partner is de ander.
Mw P vierde haar verjaardag gisteren met 5 vriendinnen. "s avonds had ze heerlijk bij de Mexicaan
gegeten met haar dochter. Toen ze buiten weggingen liepen mensen gewoon tegen hen aan!
Dhr F. het mobieltje kijken negeert ook de omstanders.
Martien loopt vaak met de blik op oneindig en let niet op de anderen. Hij werd gevraagd meer
daarop te letten. Toen hij in het Ziekenhuis ging eten, keek hij in de hal of hij zijn eettafelgenoot zag,
en ja hoor, daar zat hij bij de uitgang naast de deur. Ook anderen lopen recht op hun doel af!
Mw S. dankt en respecteert haar moeder (ondanks alles) toch omdat zij door haar de mensen die
haar dierbaar zijn om zich heen heeft leren kennen. Zo heeft moeder haar zelfdoelstelling in beeld
gebracht.

Ook was Ton bij een schrijfster die over haar boek (over haar man Anthonie Kamerlingh die een eind
aan zijn leven had gemaakt) vertelde . Toen hij haar vroeg wie zij zelf was, wat zij aan het overlijden
van haar man overhield, bleef zij hem het antwoord schuldig. Reactie groep: Ton was misschien te
direct. Het verhaal over haar man is haar verwerking, hoe moeilijk het was om met hem te leven!
Mw L: dan kun je misschien in die situatie komen! Mw S: mensen kunnen ervan leren.
Mw P: dan leren hoe het niet moet! Mw S: je leert van iedereen wat! Mw P: weten waar je heen
moet.
Martien: de schrijver A.F.Th .van der Heijden schreef een boek over zijn overleden zoon Tonio. Hij
vertelde dat hij er weer inspiratie in vond!
Dhr F. het overlijden is een negatieve insteek. Martien: het kan ook een nieuwe levensinvulling
geven.
Dhr F: een vrouw gooide een portier tegen me aan, en zei daarna sorry, terwijl ze me aankeek terwijl
ze het deed!
Dhr M. is weerom in ons midden. Hij heeft de Nederlandse taal geleerd door te luisteren en
eindeloos te leren van anderen. Hij vertelt dat zijn dochter haar eigen weg is gegaan en dat hij daar
moeite mee heeft.
Ton: u hebt toch uw kinderen aangegeven bij de burgerlijke stand? dhr M: ja
Dhr M: ik woon al 38 jaar in Haarlem en heb nu geen moeite meer met de taal.
Twee vluchtelingen werden voor verhoor meegenomen, vonden het discriminatie.
Ton: Als je bij de politie moet komen heb je ook wat gedaan?
Mw S: bepaalde kenmerken kunnen soms als verdacht worden gezien!
Mw L haar broer heeft een onverschillig uiterlijk en wordt vaak door de politie benadert.
Dhr M: je kunt geen gedachten lezen
Mw P: wil respect hebben voor allen
Dhr J: Maar een agent in burger had verstaan wat zij in het Arabisch spraken en hen aangegeven.
Hij had zelf ook eens aangifte willen doen, maar werd toen op het politiebureau bijna zelf als
verdachte benaderd. Ze waren net bezig met een plantage aan het oprollen, Er was een vreemde
geladen atmosfeer in het bureau, hij was maar gauw weggegaan.
Dhr M: Haarlem is de veiligste stad van de wereld. Hij wenst dat zijn kinderen ook in een veilig
Haarlem kunnen leven.
Ton: Jij en de ander: hoe draag je aan je kinderen handvatten over. Niet hen zien als bezit, hij liet zijn
ex vrouw wel bemiddeld achter.
Dhr M; als ouder ben je verplicht je kinderen een goede opvoeding en opleiding te bieden en je blijft
altijd zorg houden voor je kinderen! Zo discussieert hij ook met zijn dochter wat zij met haar leven
wil? Maar zij vindt dat ze het goed doet! Hij spiegelt haar dat het leven maar tijdelijk is!
Ton: je moet knokken voor jezelf! je spreekt goed Nederlands, Je kunt scoren via je kinderen!
Mw F: u heeft goed geluisterd, daar leer je wat van!
Ton: haar ouders hadden een bedrijf, een boot, het werk slokte alle aandacht op, voor de kinderen
bleef er bar weinig over. Wanneer merkte u dat het mis was?
Mw F. toen we in Frankrijk aankwamen werden we uit elkaar gehaald, er was geen band van niks! Bij
haar opa en oma vond ze een warm welkom.
Mw M: nam van alles mee uit haar opvoeding, Waar is de veiligheid? Schoolvriendinnetjes, Het
thuisgevoel, de ander is belangrijk, maar de veiligheid is moeilijk bij hen te vinden.
Ton: hier kun je je veren schudden en wordt je niet neergesabeld!
Mw M: haar vader was bij de politie, hij was sterk, en heeft 2 kinderen opgevoed. Wat het mij deed
was niet de vraag. Daardoor dacht hij dat hij het goed deed.
Ton de afstandelijkheid van de Instanties is vaak zo beladen, de belangstelling voor de klant wordt
minder, zo wordt ook het vertrouwen van de burgers in de instanties minder. En de instanties
publiceren pakken papier om te onderzoeken waar het mis gaat, kost bakken met geld
De laatste tijd heeft Ton afscheid moeten nemen van het leven van wel 4 mensen. Hij onthoudt de
goede momenten die hij met hen had. Zijn broer had veel problemen met het overlijden van zijn

moeder, en later ook met de dood van zijn vader. Ton had het goed gehad met beiden en onthoudt
hen zo
Mw M: soms voel ik meer afstand, soms meer contact, met mw S heeft zij een veilige band.
Mw F: soms gaat opvoeden zonder begeleiden, is armoedig.
Ton heeft ook met een brief afstand genomen van zijn dochter , later samen een strandwandeling
gemaakt en de tanden laten zien (uitpraten en tot elkaar te komen).
Mw M: bleef dus wel je dochter maar nu als volwassen vrouw, trots als vader?
Mw S: een vader moet altijd klaarstaan voor zijn dochter. Fijn om samen te zijn!
Ton ik heb haar laten weten dat ze altijd bij mij terecht kan als ze laat horen.
Mw L als je verlaten wordt ontstaat er een negatieve sfeer. als je iemand verlaat, ligt dat anders.
Mw P: mijn dochter voedt mij nu op! Ik leer van haar o.a. genieten van Mexicaans eten.
Dhr F: allebei sterke persoonlijkheden. Mw P ben ik zo sterk? dhr F: jij redt je altijd wel.
Mw P: ik heb mezelf wel ontwikkeld! Mw M: Altijd mee doorgaan, tot in je dood! Ik ben sterk in mijn
eigen keuzes maken!
Mw P: gisteren in het restaurant waar mijn vriendinnen en ik zouden samenkomen zat ook een
vriendin die er (zogn) toevallig ook was, van haar geloof mag zij geen feestdagen vieren. na een
woordenwisseling over de vrijheid om daar te zijn, ging ze weer weg. Mw P had ervan wakker
gelegen en had een brief van 2 kantjes geschreven om haar tijdelijk niet meer te willen zien.
Mw P: Ik vier mijn verjaardag uit dankbaarheid dat ik een jaar langer heb geleefd.
Ton: ik wens de Jehova Getuigen altijd een voorspoedige eindtijd.
Het thema voor de volgende keer:
Ton stelt voor: veiligheid/angst
Mw M: vindt het een veilig idee, want de media overdrijven in angst
Dhr J hier zijn mensen met verschillende achtergronden, met eigen karakters.
na wat discussie wie ben ik en wat is daarbij mijn veilige doel? het wordt vrijdag de 18e december
a.s.
wat nog ter tafel?
Mw P zal er nog een paar nachtjes over slapen om te zien of ze de brief wel moet versturen
Ton: 7 maal 70 keer vergeven!
Mw P: als je niet over het geloof praat is het een leuke vriendin
Dhr M: de omschrijving Turfmarkt is beetje vaag. Martien zal erbij zetten dat het om de bushalte
gaat!
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben en de opvoeding, 30 oktober 2015 in de Pletterij Haarlem
we zijn met 11 personen bij elkaar gekomen om de opvoeding onder ons persoonlijke "mes" te
nemen.
Ton heet iedereen van harte welkom. De Wie ben ik bijeenkomsten zijn te plaatsen binnen het
Sociaal Domein waar binnen de gemeenten de aanbieders allemaal met samenkom-projecten het
geld binnenhalen. De individuele benadering van het ISP vist bij veel gemeenten tot heden buiten het
net. Dit terwijl veel mensen met problemen zich juist terugtrekken in hun huizen. Een collega komt
deze mensen tegen in haar wijk.
De aanwezigen herkennen dit terugtrek-gedrag wel.
Mw N: de opvoeding is vooral belangrijk in de eerste jaren van het leven. In haar buurt ziet ze hoe
stoeiende kinderen die door hun jonge moeder aan de arm mee naar binnen worden gesleept. Ze
heeft de vader hierop aangesproken.
Ook kent ze een moeder die tegen haar dochter op haar 7e verjaardag zei: ik vind je niet lief, maar ik
geef wel een cadeautje. Moeder kwam uit het Oostblok en had zelf ook geen liefde gehad, maar
harde opvoeding doet pijn.
Mw S: zeg nooit dat je niet van je kind houdt! Als je dat zegt dan duw je het kind in de afgrond!

Mw P: ik zei altijd: ik ben mezelf niet, ik ben opgevoed. Je moet (kunt wel) het goede voorbeeld
geven. Haar dochter kreeg meestal haar zin, maar zij is heel goed terecht gekomen, heeft geen
verslavingen of zo.
Mw S als moederliefde ontbreekt dan...
Mw P ik heb geen vaderliefde, maar wel moederliefde gekregen. Alle andere kinderen trouwens ook.
Mw N: tegenwoordig worden kinderen behandeld als prinses. Martien: of prins?
Mw P had een zware bevalling van haar dochter, tenslotte moest het een keizersnee worden. De
baby ging naar de couveuse waar zij zelf niet naar toe kon. Pas na tweeeneenhalve dag kon ze haar
vasthouden. Ton: zo kon er geen binding groeien! Mw P: ja dat was niet makkelijk, maar mijn dochter
staat nu op haar eigen benen en ik ook. Ton: waardoor? Mw P. door levenservaringen, o.a.
teleurstellingen! Ton: geloof je in jezelf? Mw P: jazeker! Nu wel.
Ton vertelt dat zijn moeder claimend was, Ze liet me niet de vrije relatiekeuze. Toen heb ik 3
maanden niet met haar gecommuniceerd. Ze had moeite me los te laten. maar bracht me wel (met
pijn in het hart) weg naar mijn eerste zelfstandige woonruimte.
Mw F: mijn zus zegt altijd dat ik het zelf moet uitzoeken. Bij haar thuis op het schip werd niet
gepraat. Ton: Door ervaring wijzer? Mw F: als kind mocht ik niks zeggen. mijn vader maakte wel een
kuiltje in het oud papier waarin we spelen mochten en ook was er een schommel. Maar er was niks
te kiezen en ook geen praten. Ze heeft eens 14 dagen bij een tante gelogeerd, dat was fijn.
Op de boot zei men: zorg dat je op tijd op school bent. anders moet je van het schip af.
Ton hoe liep het af? Mw F: met schip en al werden we weggebracht naar opa. De herfstvakantie was
leuk daar werd je gezien hoe je werkelijk was.
Mw J: Toen was het tijdsbeeld zo. Uiteindelijk hebben de ouders wel een basis gelegd.
Mw S het RK- geloof heeft ook veel leed gebracht. Basisschool-nonnen-normen en kindermisbruik .
Mw J: de catechismus, hel en boete waren ook te zwaar.
Ton: waardeert Paus Franciscus die er met de bezem doorheengaat en orde op zaken probeert te
stellen. Mw P: stapje voor stapje.
Ton: oorlogen en vluchtelingen hebben een waarde omdat ze ons wakker houden, bewustwording
Dhr F: het gaat alleen om het geld!
Dhr J: heeft pleegkinderen opgevoed. Een pleegzoon, die hij tegenwoordig weer regelmatig ziet.
Deze heeft een dochter bij zijn ex-vrouw. Zijn moeder geeft haar kleindochter in alles de zin : Als je
geen zin hebt hoef je het niet te doen! en ze loopt in ordinaire kleding rond (Ton: liefde kopen). De
jongeman zit daarmee, en praat erover met Dhr J: die zich toch betrokken voelt.
Ton: als pleegvader t.o.v. kleinkind? Dhr J.: ik heb hem geadviseerd, en deze week was er de
gelegenheid en heeft hij zijn moeder gecorrigeerd.
Ton: zit het kind niet tussen 2 vuren? Dhr J: Nee, dat proberen we te vermijden, het gaat via de
moeder zelf. Ik probeer de pleegzoon te stimuleren invloed te hebben.
Ton: mijn vader had graag Architect willen worden maar heeft het niet gehaald, hij wilde dat zijn
zoon Ton dat wel zou worden. Kind moet voldoen, zoon in verzet.
Mw S: Is niet je eigen levenstaak!
Dhr N is actief met overleven. ik wil niet zoveel erbij hebben, probeer leuke dingen te doen. Ik kom
uit een groot maar arm gezin. Had graag willen studeren, maar dat zat er financieel niet in. heeft na
een zoektocht de leukste gesprekken met gestudeerde mensen ervaren. Hij eet graag bij Kruispunt.
Dhr F: zijn vriendin opvoeden kan niet meer, zij is overleden. Vroeger was hij altijd voor
vluchtelingen, nu ziet hij toch haken en ogen. Vroeger altijd mooie stad A'dam, nu niet meer zo
positief met al die vluchtelingen. Hoe dat komt, hij denkt door de foto;s van de minder positieve
vluchtelingen, er zit ook gajes tussen! Hij neemt gemakkelijk gevoel over. En hoewel de politiek
positief is, heeft hij zijn eigen gevoel erbij.
Mw J: heeft verscheurend gevoel erbij. zij wil niet dat er voorrangsregelingen zijn voor vluchtelingen,
zolang een bijstandsmoeder met 70 euro per week moet rondkomen. Vluchtelingen laten vrouw en
kinderen achter om met gezinhereniging hen later over te laten komen.
Ton: Volksverhuizing, Mw J., toen meer ruimte, Ton: we worden ons meer bewust van zoveel ellende
in de wereld, heilzaam. Welkom iedereen, maar niet zomaar!!

Mw P wijst op http://www.hoteldekoepel.nl waar iedereen informatie kan vinden.
Ton: na 17 jaar huwelijk zijn mijn vrouw en ik uit elkaar gegaan. Nu is mijn ex 90 jaar, en ik voel de
behoefte om haar op te voeden, terwijl ik me eigenlijk moet inleven om niet te betuttelen.
Ik kan haar accepteren. Zij wil de oude relatie herstellen. Samen eten, slapen, maar de afwas moet ze
zelf doen. Ik zet het in het water, zij mag het eruit halen en in droogrek doen.
Dhr J: de Ik-boodschap is heel belangrijk: Dat vind ik!
Ton is dus Mantelzorger: hij overlegt met haar wat nodig is en organiseert die zorg dan via de profs.
Ik ben dirigent, ik zorg voor mensen om haar heen.
Mw S: het is een groot geheel zo al met al. je moet toch veel zelf doen. bij dementen moet je er niet
tegenin gaan, maar meegaan.
Ton ik red het wel, maar heb wel problemen vooral omwille van ex!
Mw N heeft net als me M geen kinderen en is eigenlijk blij er geen te hebben, hoeveel
vrouwen wilden eigenlijk geen kinderen en hoeveel mensen hadden niet geboren willen worden?
Het is niet belangrijk wie je ouder is, het Grote leven heeft je gewild, en je ontmoet mensen op je
pad.
Mw M is een hele eer om als peettante gevraagd te worden. Ik ben er voor jullie. Vrijlaten en loslaten
is moeilijk, bewaken van hun en mijn eigen grenzen.
Dhr J: ik boodschap.
Ton: peetouders hebben hele speciale functie.
Martien: ik heb tot recent weinig contact gehad met mijn petekind, maar de laatste 2 jaar ben ik,
mede met het oog op het contact met mijn dochter, eens per jaar samen met haar een ijsje gaan
eten met een goed gesprek. Op mijn dochter wacht ik nog.
Mw S. je dochter kan loyaliteit naar moeder ervaren. ze wil haar niet laten vallen.
Martien; ik weet niet hoe ik haar kan bereiken.
Dhr J: de ik boodschap!
Mw S: mijn vader wilde geen contact met me vanwege zijn nieuwe vrouw en kinderen.
Ton: op doopkaartje van mijn dochter stond: Wees bereid mij als gast te ontvangen
Volgende keer is het 27 november 2015 en het thema wordt Wie ben ik en de ander!
o.a. ook naar de vluchtelingen, hoe te ontvangen?
Wat nog ter tafel komt:
dhr J: mijn oudere broer komt nooit bij mij op visite. Toen ben ik hem jaren geleden gaan
bezoeken, belde aan en praatte honderuit. Hij kwam weleens in Haarlem maar had geen behoefte
gevoeld om naar dhr J toe te gaan. Ik bood aan hem eens op te halen. maar nee. In de oorlog zorgde
hij voor het brandhout.
Mw N en anderen: waarom praat je het niet uit? Dhr J ik wil niks oprakelen om geen problemen te
veroorzaken in zijn gezin.
verslag Martien Luijcks met dank aan Petra Krom.
PS. Petra vraagt of anderen ook als corrector en bijlezer willen optreden?
Verslag wie ben ik en mijn draagvlak? Vrijdag 25 september 2015 in Pletterij Haarlem.
We zijn met 10 mensen bij elkaar om ons draagvlak te onderzoeken.
Wegens externe bezigheden is Ton heden verhinderd,
Martien neemt de gespreksleiding waar.
Hij opent, wegens enkele nieuwe deelnemers, met een kennismakingsrondje:

Mw S is geboren in de buurt van Aalsmeer en had beroerde ouders, Zij heeft hulp van een
psycholoog. Ze had haar vriendin (M) gevraagd mee te gaan naar hier, want alleen durfde ze niet.
Mw J woont in een nabij hofje en heeft leuke contacten met haar mede-hofjesbewoners.
Mw P komt hier al vanaf het eerste uur. Ze heeft 3 relaties gehad, de mannen zijn overleden en ze
leeft nu al 7 jaar alleen tot tevredenheid. Ze heeft veel hobby's,m.n. zingen en verzamelen. Maar ze
verzamelt te veel, haar huis is erg vol.
Mw F woont alleen in flat 1 hoog te IJmuiden. Ze heeft een agent uitgescholden en moest in de bak
zitten. Ze heeft goed contact met medecliënten, maar met haar familie minder.
Mw M is ook voor het eerst hier, zij loopt ook bij een psycholoog.
Dhr R is oudgediende bij het ISP. Hij neemt graag aan deze gesprekken deel, vindt het leerzaam te
horen hoe andere mensen met dingen omgaan.
Dhr F is in zijn jonge jaren anderhalf jaar opgenomen geweest in Heiloo alwaar hij een insuline-kuur
moest ondergaan. "Deze maakt mensen tot debielen" merkt hij schamper op. In Egmond aan Zee
(niet
in het klooster) hervond hij zichzelf weer. (Egmond kan verwijzen naar de Egge, een vroegere zijtak
van het IJ, maar men neemt nu aan dat het komt van "Heeg-Munde", dat "versterkte vesting"
betekent, welker functie het ook had voor de graven van Holland.)
Mw L is gehuwd met haar lieve man. Ze werkt een beetje voor het Cliëntenbelangenbureau. o.a. de
cursus: Herstellen doe je zelf. Ook geeft ze vanuit de ervaringsdeskundigenpool voorlichting aan
beroepsmensen. Tenslotte organiseert ze de eetclub die hierna weer plaatsvindt.
Dhr V heeft ook geen geluk gehad met zijn ouders, hij heeft hen voor het
gerecht gedaagd en het proces gewonnen. Hij ontmoette Martien lang geleden bij het roken op het
trapje buiten bij de Sociale Alliantie in Beverwijk of Heerhugowaard. Hij vindt hier nieuw perspectief
en lotgenoten.
Dan opent Martien het thema:
Mw J: draagvlak!? Hoeveel kun je dragen? Als iets te zwaar wordt dan moet ik het delen. Meestal
met vrouwen, die hebben meer aanvoelen en aandacht dan de meeste mannen. Het zijn goede
vrienden waarop je kunt terugvallen.
Mw P: herkent de achterban om op terug te vallen en kan dat ook voor anderen zijn. Zij worstelt met
haar geloof. Martien: op zoek naar God?
Dhr F: Draagvlak: als je last hebt van spanning, dan kan het gaan malen. Dan zoek je iemand om
(samen) alles op een rijtje te zetten, dan heb je het
verwerkt.
Mw M herkent de mensen in haar omgeving waarop ze kan terugvallen, met name praten met haar
moeder (en haar zusje). Ook vindt zij steun in het geloof (engel) Ook op school ervoer ze soms bij een
leraar waardering voor haar Ik. Ze wil graag gezien worden en serieus genomen.
Dhr R: praten, meelevend oor zoekt hij soms ook, en dan heeft een ander het soms te druk.
Mw J: dat soort gesprekken beter met vrouwen voeren. die kunnen makkelijker
over problemen praten.
Dhr R: militairen kunnen ook goed luisteren naar elkaar. Je moet elkaar immers kunnen vertrouwen
in de strijd. Hij heeft het geloof teruggevonden. Heeft nu wel genoeg geavontuurd. Komt ook
veroordelingen tegen.
Mw S is door de partner van haar moeder sexueel bejegend,
scheren schaamhaar, uitspraken "als jij langs die bouwvakkers loopt
springen hun knopen open". Pas veel later begreep ze dat dit niet bij de
normale opvoeding hoorde, en geneerde ze zich ervoor. Zij heeft geen draagvlak gevonden in haar
opvoeding want haar moeder liet alles maar toe.
Martien wijst op Hair en Mother van John Lennon: waarom hield mijn moeder niet van mij??? Zo
verkeren wij in goed cultureel gezelschap.
Ook stelt hij voor: als je geen draagvlak uit je opvoeding hebt gehaald, kun je in het heden positieve
ervaringen met anderen hebben, die samen een vlondertje kunnen vormen om op terug te vallen.

Mw P. gaat zondag zingen (met haar koor) in de kerk van Moeder van de verlosser.
Mw S is blij met haar poezen, er mogen zijn, de poezen geven warmte,
onvoorwaardelijk. Heeft ook kinderen, neemt zichzelf kwalijk dat ze hen omwille van haarzelf heeft
gekregen. Ze doet aan sport en ook aan yoga. Is blij hier lotgenoten te vinden, “hehe, gelukkig!”
Martien wijst erop dat het hier geen therapiegroep is, noch echt een
lotgenotengroep.
Maar hij dankt haar voor haar verhaal en voor de inbreng inzake de
waxinelichtjes
Hij besluit tot een korte pauze, zodat het privé onderwerp in de pauze afgerond kan worden in
gesprek met de andere dames (lotgenoten).
Na de pauze gaan we verder met het thema:
Als eerste dhr F: vindt zijn draagvlak door praten, maar doet dat in privé zin met zijn intimi.
Mw L: vindt haar draagvlak innerlijk in haar geloof, en ook door met eetclub-vrienden te praten.
Dhr V vind zijn draagvlak bij vrienden en bij Martien en Ton, en ook in de kerk waar hij zondags heen
gaat. Als er geen liefde is kun je ook niet vrij zijn in je lichaam.
Op de vraag of hij geen spijt heeft van de rechtszaak tegen zijn ouders, zegt hij: het was zoete wraak!'
Dit brengt ons op het volgende thema op vrijdag 30 oktober a.s.: Wie ben ik en het opvoeden? (door
mijn ouders of omgeving én door mijzelf)
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra
Verslag: Wie ben ik en mijn verwarring? vrijdag 28 augustus 2015 in de Pletterij Haarlem 14-16 uur
Acht mensen nemen deel aan deze gespreksmiddag van het ISP om onze verwarring en hoe daarmee
om te gaan, met elkaar te delen.
Ton heet iedereen welkom. Het verslag van de vorige keer met de RIBW-mensen is nogmaals zoek
geraakt en nog niet terecht. Geldnood en de vluchtelingen in een nieuw land leidt ook soms tot
verwarring.
Mw P raakt in verwarring door de weersomslagen, wordt steeds erger. Ze vindt het erg dat ze er
geen macht over heeft, het schijnt zelfs niet spoedig te keren te zijn.
Dhr F het weer is niet te keren, auto's, vliegtuigen, maakt verwarring, en onmacht.
Mw P op Facebook ontvang ik veel berichten over het spoedig komen van het Einde der tijden.
Dhr F leeft echt in de maatschappij.
Mw J wijst op het extremisme van alle tijden van vele geloven, nog even en ze loopt in een Boerka.
Ze ervaart onmacht want ze kan er niets aan doen.
Dhr J Olie- en wapenhandel misbruiken het geloof. Het individualisme is een beetje op z'n retour,
wordt meer dualistisch. Bijvoorbeels, stierenrennen in Pamplona, mensenmassa.
Hij woont nu in Winschoten, wat meer rust en meer ruimte, vindt daar meer ontspanning.
Mw J voelt bij aankomst in Amsterdam wel agressie uit de menigte.
Mw M. kon vroeger beter tegen grote groepen, dan tegenwoordig. Ikea te druk, te egotripperig en te
massaal.
Mw P: was laatst in Artis heerlijk, Dieren geven rust.
Ton: het feest der herkenning! Martien was het verslag kwijt, verwarring waar het was. Hijzelf was
ook de kopien kwijt, maar hij vond ze net op tijd terug.
Mw M was huissleutel kwijt, maar vond het gelukkig in de struiken naast het pad.
Ton, het is een gebrek aan tegenwoordigheid van geest. Ermee kunnen leven is de kunst
Een vriendin heeft hij een klok gegeven met alleen dag en datum Ook een schrift met de afspraken,
wijzen naar de klok.
Mw J, dit werkt maar tijdelijk, de vergeetachtigheid wordt erger, zag het bij Buurvrouw clubje met
bieb en wandelen met honden.
Martien: door veel sporten en veel communiceren e.d. kun je het proces vertragen.

Dhr J: door de drukte raak ik soms in verwarring dat zaait twijfel, de situaties proberen te vermijden.
Mw P ik wacht wel af, het valt wel mee.
Dhr F: ik sluit me af voor artikelen over het broeikaseffect, wil niet zinloze dingen leren.
Mw P: denkt aan het liedje: Mag ik dan bij jou? door Claudia de Breij.
Mw M: ik neem altijd rust, als ik teveel prikkels ervaar. Ik heb veel activiteiten, dan sla ik er weleens
eentje over. ik wissel dit wel hoor! Ton: Nu even niet!
Mw J: ik sla artikelen over dierenleed over, te heftig voor mij!
Mw M leest alleen de Weekendkrant.
Dhr R Mijn vader had een oorlogstrauma. Er hoeft niet veel te gebeuren of ik word te druk. Ik kan het
voorkomen door dicht bij mezelf te blijven.
Mw J: kleinkind wordt wild bij spelletje met Teletubbies. Dhr J de voetbalvelden zijn leeg. alle
kinderen spelen met hun ipod.
Dhr R: er is veel verschil tussen mensen.
Martien: raakt soms in stress, een collega raad hem dan buik-ademhaling aan, een manier om dicht
bij jezelf te blijven.
Mw P doet dit ook als ze bang is.
Ton de draad kwijt zijn, zicht op de werkelijkheid kwijt zijn. Werkgevers sluiten de ogen voor pesten
op de werkvloer, Verdeel en heers.
Martien de productie gaat voor. De werkleider wijst iemand aan en de collega;s treiteren die
man/vrouw dan.
Dhr J: niets doen is ook een actie.
Dhr F: een stel ging naar Siberië, maar de vrouw kon er niet tegen, werd depressief.
Ton: Relaties onderhouden is moeilijker geworden. Als ouder worden slaat de eenzaamheid
makkelijk toe. Toen mijn dominante moeder minder werd, nam mijn vader de regie over. Toch soms
riep ze een kreet in de kamer, als hij dan kwam was er niks aan de hand.
Mijn kleinkinderen leerden op de vrije school lezen, dat geeft mij vertrouwen dat het goed met ze
gaat. Veel ouderen hebben zorgen en zijn ongerust over hun kleinkinderen.
Dhr R: sommige kinderen hebben meer structuur nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Dhr J mijdt grote feesten, te druk
Mw J wilde haar kleinkind een verhaaltje voorlezen voor het slapen gaan. Maar de kleine speelde
met zijn spelletje.
Mw P: misschien kunnen ze in de spelletjes hun agressie kwijt?
Mw J: al die prikkels tegenwoordig, daarmee leren omgaan, maar die spelletjes zijn niet erg sociaal.
Mw P: ik ben mezelf niet, ik ben opgevoed, Nu begin ik mezelf te vinden.
Ik ben blij dat we deze keer wel over onszelf hebben gesproken en niet zo over anderen en in het
algemeen.
Ton het ISP is ook lid van Bonjo, helpt ook Bajesklanten. Bepaalde groep daarbij helpt treuren niet,
de antroposofen hebben mooi boekje uitgegeven voor tijdens de detentie: voer gesprekken, welke
omstandigheden kom je tegen, hoe red je het, en hoe wil je eruit komen?
Ik bezocht eens iemand in de cel: ik zei: ik kom alleen voor jou als persoon. Ik nam geen briefjes of
goederen mee, alleen een gitaar, en we gingen samen naar familiefeest.
Mw J; het zal je kind maar zijn dat door die man is verkracht of vermoord; ze kan zich moeilijk in
gevangenen verplaatsen. Mw. P. ook niet, maar wil d.m.v. het boekje toch informatie meenemen.
Dhr J was eens met zijn vriendin in een stiltegebied: zegt zij: je babbelt teveel!
Ton: in de stilte hoor je ....
Dhr F; als ik mensen met hun mobieltjes zie lopen denk ik: hopen ze op contact met God?
Ton de volgende keer is (dhr F: 25 september) Wie ben ik en mijn draagvlak?
Dhr R. In verwarring ben je kwetsbaar velen om je heen steunen je, sommigen halen je neer.
Dhr J: als je kwetsbaar bent, houdt zelfs een opstandige hond rekening met je.
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom

Verslag Wie ben ik en mijn toekomst 2, Pletterij Haarlem d.d. 31 juli 2015.
Wij zijn vandaag met ca 14 mensen bij elkaar om onze toekomst te voorzien.
Ton heet iedereen welkom hoopte met zijn 100e verjaardag de burgemeester op bezoek te krijgen.
Hij oppert een voorstelrondje
Iedereen vertelt kort wie hij/zij is
mw E vertelt over haar onzekerheid met de toekomst. Dit omdat haar werk haar stress geeft die zij
telkens via grappen en grollen probeert te compenseren. Zij vindt dit een moeilijke combinatie en
weet er niet goed raad mee.
Martien vertelt over haar optreden bij het Open Podium, waar zij prachtige liederen voor het
voetlicht brengt. Men waardeert haar daar zeker.
Dan mw L. is begeleidster van de RIBW. Zij vertelt dat zij een groep mensen van de RIBW heeft
uitgenodigd om hen te verrassen met deze bijeenkomt.
De mensen van de RIBW vinden het onderwerp tot nu toe nogal zwaar.
Vele van hen werken bij Catch It een vrijwilligersproject van de RIBW. Zij hebben het daar erg naar
hun zin.
Een hunner heeft sinds kort een relatie en hoopt dat hij daar gelukkig mee wordt.
Een vrouw zit nog teveel met zichzelf omhoog en wil niets in de groep vertellen.
Mw L. zegt dat het een goed idee is, om aan het eind van een gesprek een rondje-positief te doen,
vertellen wat je goed van jezelf vindt o.i.d..
Dhr J vindt dit een goed voorstel.
Dhr F stemt er ook mee in
Mw F eveneens.
Ton memoreert de penibele financiële positie
Martien is zijn tekst kwijt, maar blijkt erop te zitten
Thema volgende keer 28 augustus a.s.: Wie ben ik en mijn verwarring?
Martien
PS. Tot overmaat van ramp ben ik op de terugreis van mijn vakantie het verslag alsnog kwijtgeraakt,
vandaar dit wat kortere verslag.
Verslag Wie ben ik en mijn toekomst 2015 deel 1 d.d. vrijdag 26 juni ’15
Vandaag zijn we met 13 mensen bij elkaar om elkaar en de toekomst te onderzoeken.
Na een half uurtje bijpraten opent Ton met een kennismakingsrondje.
Mw E is nieuw hier. Ze was voorheen Maatschappelijk Werkster en is nu nog huisbezoekster van
ouderen in de wijk via Dock,
Dhr J komt naar deze bijeenkomsten als ie kan, Hij was Onderhoudsschilder bij de gemeente
Amsterdam.
Dhr R is huisman, hij houdt van koken en eten, en ook van schilderen, geniet graag van het leven
Mw P houdt van zingen en leven, is geschrokken van de ontoegankelijkheid van het huis van een
gemeenschappelijke vriend.
Martien kent deze vriend ook en gunt hem samen met mw P. het allerbeste
Mw L is gehuwd en werkt bij het Clientenbelangenbureau, organiseert ook de CBB maaltijd elke
maand, vanavond weer.
Mw J: woont in een hofje. Zij wil zich graag nuttig maken, zeker voor haar kleindochter!
Mw M. Wil verhuizen. Zij vindt de suggestie uit vorig verslag dat zij alleen met de familie omging
onjuist, zij ging en gaat nog steeds met vrienden om, maar is zich wel meer bewust van de Familie.
Mw F woont in IJmuiden en kan met de tekst die over haar is geplaatst wel leven.
Ton heeft de neiging om te buigen, zijn fysiotherapeut helpt hem weer de borst vooruit te houden.
Mw E excuseert zich voor de zonnebril die zij draagt, dit is niet om interessant te doen, maar beter
voor haar ogen.
Dhr R herinnert zich dokter Zwartkruis, op de vraag “Wat is normaal?”, antwoordde die: iemand met
100 vuilniszakken in zijn woonkamer.

Mw E als tijd geld is, dan zijn wij nu al 45 minuten geld aan het verspillen! Allen: gezelligheid!
Dhr V kent Martien via de Sociale Alliantie bijeenkomst op het trappetje voor de deur samen roken.
Hij woont in Heemstede, maar niet in zo’n chique buurt als de ex van Ton. Ton vertelt dat hij na zijn
scheiding het chique huis aan zijn ex en kinderen had gelaten.
Ton vertelt dat we net een brief stuurden naar het landelijk Platform GGZ om de grote bezorgheid
over de toekomst en continuïteit van het ISP. De Top vindt zich belangrijker dan de Basis. In de
samenleving vinden we steeds meer mensen met korte lontjes leidend tot agressie: een concreet
voorbeeld: Door uitdaging van Ton ging Mw P. eerder weg. De hulpverlening werkt niet samen en
telt alleen maar aantal eigen klanten.
Mw L: dat is niet waar RIBW GGZ ingeest Dock en Binnensteeds e.a. werken samen om een lokatie te
creeren voor de activiteiten van het Cliëntenbelangenbureau, De Herstelwerkplaats; o.a. herstellen
doe je zelf.
Ton: kent dit vanuit Hoorn, hij is geen voorstander van dwang en drang bij dit soort activiteiten. Men
moet uitgaan van de capaciteit van mensen!
Dhr R: er is wantrouwen tussen professionals en vrijwilligers
Ton: Sommigen kunnen bij de Herstelwerkplaats niet terecht (is alleen voor bewoners van RIBW) is
ook therapeutisch. Ook de mensen die in problemen (psycho-sociaal) zitten moeten ergens terecht,
het ISP staat voor hen klaar!
Dhr F: door de bezuiniging is al 1/6e van Nederland onder de armoedegrens!
Dhr J had een loopmaatje van 80 jaar. Deze kreeg een auto-ongeluk en belandde in het ziekenhuis.
Dhr J bezocht hem wekelijks in het ziekenhuis en genoot dan samen in het restaurant van koffie en
een groot gebakje. Sinds de man gaat praten over het maken van een einde aan zijn leven( hij ziet
zijn toekomst donker in, voelt zich nutteloos), heeft dhr J de neiging om hem helemaal niet meer te
bezoeken, en het helemaal aan zijn vrouw over te laten.
Dhr J. ziet ertegenop hem te vertellen over zijn leuke contact met zijn kleindochter en zijn plezier in
zijn tuintje, terwijl die man het leven niet meer ziet zitten. Ook een kwestie van zonde van de tijd.
Mw E: je doet liever andere dingen!
Mw F: je kunt met je bescheiden tijd niet altijd alles doen!
Dhr J: je moet keuzes maken!
Mw E: het is egoïsme
Ton vertelt dat hij een gehandicapte dame (dwarsleasie) ooit moreel ondersteunde bij haar
zelfdoding.
Mw P: waarom niet de situatie gaan bespreken met de man? Dhr J heeft daar echt geen zin in!
Dhr P: is voorzitter van de Wijkraad, en wil zijn tijd daar graag aan geven. Hij gaat uit van het
existentialisme: je bent in het leven geschopt en moet wat van je leven maken!
Dhr F heeft een jongere broer waar hij toch sympathie voor voelt. Vroeger logeerde hij eens 3
maanden bij dhr F. Samen wandelen in het Vondelpark deed hem goed. Nu is hij ingepalmd door de
andere broers. Hij is wel eens bij hem in Groningen op bezoek geweest. Een dagje was hem genoeg.
Ton laat zijn ex doen wat zij wil, zij mag zich uiten. Hij wil haar niet redden maar wel overeind
houden.
Mw L: ziet dat anders! Ton, hangt ervan af hoe flexibell je partner is! Mw L; het botst vaker. Ton
waardeert mw L omdat ze haar man zo goed steunt.
Mw M: heeft haar broer wel verteld dat Wim Leenman is overleden. De broer nam haar kwalijk dat
zij niet samen met hem afscheid wilde nemen!
Mw E: waar blijft het onderwerp de toekomst?
Ton: bij alles wat ik doe, vraag ik mij af of het bij mij past, ik wil de greep op mijzelf niet verliezen!
Wat geen stimulans is, dat is wat je niet wil. Doe het dan ook niet!
Mw F: Mijn vader had vroeger geen tijd voor mij! Dat heeft nog altijd invloed op mijn leven! Het gaat
moeilijk!
Mw E: zegt aan de heer J: je begroeting bij binnenkomst was zo nonchalant, daarom was ik wat fel!
Mw J: Dhr J heeft eerlijk gezegd dat hij het niet kan hanteren! Hij is wel emotioneel betrokken!
Ton: mijn toekomst is om de oudste man van Nederland te worden!

dhr V: mijn verleden van verlaten, blokkeert mijn toekomst van blijheid.
Mw E: kunt u daar niet iets aan doen, alleen of met hulp?
Dhr V: dit is het enige zoals het kan, heb van alles al geprobeerd, maar gaat niet! Wel kan ik leren van
de aanpak van anderen. Mw M: het leven gaat zoals het gaat! Dhr J: je moet dealen met de
achtergrond die je hebt. Dhr V: er is geen standaard oplossing
Mw F: proberen te vergeten? Martien er schijnt een punt in je hersenen aangepakt te kunnen
worden. Dhr F ja, maar dan wordt je een zombie voor de rest van je leven, je voelt wel je angst, maar
weet de krokodil niet meer, waartegen je dan ook niet meer kan vechten. Pilletjes slaan je ook plat.
Dhr V: het gaat om gelukkig zijn!
Mw E: Ton: heb je wel een opleiding gehad om deze groep te kunnen leiden?
Ton: ik ben gelouterd als ervaringsdeskundige, heb jarenlang in de berging geleefd, als gelijke tussen
de daklozen. De beroeps komen te gauw met oplossingen.
Ton Waarover je ook wilt praten, de oplossing zit in jezelf!!
Dhr P: het existentialisme komt van Sarte, Simone de Beauvoir en Camus: maak iets van je leven en
anders hou er maar mee op! Vertel wat je van je leven wilt maken!
Dhr V: als ik naar voren kijk, zie ik altijd mijn verleden in mijn achteruitspiegel!
Martien wil graag zijn dochter dit jaar ontmoeten
Ton waardeert Martiens vertrouwen in zijn ex over de opvoeding van hun beider kind.
Dan vraagt Ton iedereen zijn/haar toekomst te schetsen
Mw F: ligt al jarenlang met haar zus en partner over haar alles moet perfect zijn! Alles wat niet glad is
gaat onder het vloerkleed bij zuslief, Mw F. Vraagt zich af wat ze daarmee in de toekomst kan doen.
Mw M vindt de familie echt belangrijk, hoopt daar veel in te kunnen investeren.
Mw L leeft bij de dag.
Martien hoopt subsidie voor het ISP te verwerven.
Dhr R. Elke dag heeft genoeg aan z’n eigen zorg!
Dhr J slaat liever even over
Dhr V: hoopt de actervolging voor te blijven
Dhr P: is veroordeeld tot zinvol leven, hij ziet dat in zijn inzet voor de wijkraden ter vebetering van
hun WMO-gehalte. Zijn toekomst is niet op een Godsbeeld gebaseerd. Hij laat zich niet provoceren.
Dhr F: Toekomst, dat weet ik nog niet zo precies!
Ton Isommige kringen telt reincarnatie als perspectief
Mw E vindt het thema niet volledig behandeld. Zij ziet haar werk als wél positief.
Volgende keer is 31 juli 2015 en het thema is Wie ben ik en mijn toekomst deel 2
Verslag Martien met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijzelf, het zelf? 29-5-2015 bij de Pletterij Haarlem.
We zijn met 8 personen bij elkaar gekomen om elkaar een beeld te bieden van onszelf.
Er zijn afmeldingen m.n Mw. J en verder Mw A. en Mw S die naar “de kunst van het herstel” zijn.
Martien neemt opnieuw de rol van Ton als gespreksleider over omdat ook hij weer verhinderd is.
Martien wijst op het bezwaar tegen de afwijzing van de subsidie voor de Diversiteits-bevordering
voor onze Wie ben ik bijeenkomsten.
Het zijn mensen met moed die zich de vraag “Wie ben ik” durven stellen!
Omdat we een nieuwe deelnemer in ons midden hebben stelt Martien een rondje voor.
Dhr Th begint: hij komt uit ’t Zand en heeft al 217 maanden (18 jr & 1 mnd) een gelukkige relatie met
mw N. ‘t Zand hoorde eerst bij Zijpe, maar nu vormt het samen met o.a. Egmond aan Zee (vroeger
was daar de monding van het IJ dus van IJmond verbasterd naar Egmond) de Gemeente Schagen.
Dhr J stelt zich voor: hij komt uit Haarlem en neemt al een jaar deel aan deze groep.
Martien vraagt wat hij vindt van de controle die de Europese Unie oplegt voor het gebruik van
zaadjes? Dhr J: hij en de andere volkstuintje-bezitters kijken daar met argusogen naar!
Dhr P is hier voor het eerst. Hij komt uit Schalkwijk en woont al 25 jaar in een woongroep. Op een
dag vroeg hij zich af: Wat moet ik met mezelf, wie ben ik? Het was echt een hartekreet! Kwam er

iemand bij hem die vroeg; Doe je mee aan een woongroep? Het was een houten gebouw,
skeletbouw. Het werd een leuke tijd met 30 mensen samen van uit Christelijk perspectief,
gaandeweg meer spiritueel. Hij zag menig kind geboren worden in de groep, nu alweer allen
volwassen. Zelf heeft hij geen kinderen. Het groepswonen bracht hem veel stof tot nadenken, veel
feedback en evenzoveel vreugde in zijn leven.
Dhr F komt uit Amsterdam, maar komt eigenlijk uit Heiloo, waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht ivm
een (gedwongen) insulinekuur. In de Abdij van Egmond is hij nadien a.h.w. herboren en kon zijn
leven weer goed vormgeven.
Dhr P: de Abdij is opgericht door Karel de Grote.
Martien merkt op dat diezelfde Karel de Grote een eind maakte aan het zeer tolerante Alhambra
waar Moslim, Jood en Christen, zolang zij belasting betaalden, broederlijk met elkaar leefden.
(Overigens sloot hij wel vriendschap met de islamitische Sjeik Haroen al-Rasjid van Palestina zodat de
pelgrims het “heilige land” veilig konden bezoeken).
Dan Mw M: zij woont al 28 jaar in een gezellig huis in Schalkwijk, maar ze wil nu weg, want haar heup
heeft moeite met de trap. Een nieuwe heup kan niet, nog niet versleten genoeg! Zij denkt eraan om
naar een vorm van centraal wonen te verhuizen. Ze is ervoor al ingeschreven vanaf 2007.
Mw P komt al lange tijd trouw. Wij denken vanaf 2007. Zij heeft hier o.a. het “vrede op aarde”levensdoel gevonden. Daarnaast houdt zij van de natuur en alles wat leeft.
Mw N is vanaf de start bij de Wie ben ik bijeenkomsten betrokken. Aanvankelijk via koffie schenken.
Ton en Martien waren samen betrokken bij de start van het Thema in 2006. Mw N neemt al lang zelf
ook deel aan de gesprekken. Zij vertelt dat zij in het klooster kwam. Op een gegeven moment kwam
er binnen het klooster meer maatschappelijke betrokkenheid, zo gingen de zusters aan het werk. De
onderlinge beoordeling was soms hard.
Toen ontmoette ze via haar werk in de bejaardenzorg dhr Th.. Samen met hem ging ze naar de NVSH
om daar iets voor ouderen te gaan doen. Aanvankelijk werd daar nog over gegniffeld.
Een man vroeg haar eens: mijn vrouw wil nooit meer sex. Mw N antwoorde: er is zoveel anders dat
kan! Een vrouw met een mooie jurk vroeg stralend “vind je me mooi?” Mw N: ik vind je ogen
prachtig! Zij wil bewust bezig zijn. Ze heeft een tekst over jezelf vinden voor ons die u hier vinden
kan: klik hier
Martien heeft een orgel via haarlem gratis gekregen. Hij wil leren spelen en zijn zang begeleiden. Dhr
P wil hem wel een beetje op gang helpen.
Dhr J wil zo goed mogelijk vanuit bewustzijn leven.
Dhr F: kreeg via zijn familie een schilderij van een varkenshoeder, de verloren zoon! Het zou op
hemzelf slaan, hij bracht het naar de veiling, maar heeft het teruggehaald, gunde het anderen toch
niet. Hij wist er geen raad mee en vraagt zich af: hoe zit ik in elkaar m.b.t. mijn familie? Het schilderij
staat nu in zijn kelder. Dhr F wil voorkomen dat mensen van zijn schilderij genieten.
Mw N: de vader was blij zijn verloren zoon weer te zien. Het schilderij van Rembrant in St Petersburg
laat dit mooi in meditatieve zin zien.
Mw M: is in het ziekenhuis geweest. Tot haar grote verassing toonde haar familie toch grote
interesse in haar. Ze is ook weer op wederbezoek gegaan.Ze blijft haar vrienden ook trouw.
Dhr Th: familie krijg je, vrienden kies je zelf uit!
Dhr P: Toen ik ziek was heb ik er geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar familie kan belangrijk zijn.
Mw N: leeft vooral binnen haar vriendenkring, bij reunie ziet ze haar broers en zusters wel, alleen
eenlingen, maar staan in nood voor haar klaar.
Mw M: zag eerst haar broer te vaak, maar nu ziet ze: het is haar enige broer, nu is hij welkom. Hem
nemen zoals hij is.
Dhr J heeft zich nooit verdiept in zijn broers en zusters, gewoon leven en laten leven. In zijn vrienden
heeft hij zich wel verdiept. Hij is geboren in 1940. Maakte mee dat mensen dood op straat lagen.
Toen gedacht: morgen kan mijn laatste dag zijn. Hij heeft altijd mensen om zich heen die hem
kunnen helpen.
Mw P geniet bijzonder van haar tuin.

Martien heeft weinig contact met zijn familie, maar eens in het jaar gaat hij bij zijn broers een paar
dagen logeren. Zo houdt hij contact.
Dhr Th denkt hierbij aan het boek Knupf van Herman Hesse
Het thema voor de volgende keer: Wie ben ik en mijn toekomst 2015?
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben ik en mijn aandacht/erkenning? Pletterij 24 april 2015
Wij zijn vandaag met z’n elven bijeen om alle aandacht en erkenning te Geven aan onze overleden
groepsgenoot Boudewijn Giljam, elkaars ervaringen met hem te Ontvangen en dit samen te Delen in
het gesprek van vandaag.
Ton de Vries is vandaag voor een belangrijk overleg in Utrecht. Martien neemt de rol van
gespreksleider waar.
Nora en Theo zijn vandaag 18 jaar bij elkaar. Zij hebben elkaar toen bij de afsluitdijk gebonden in het
Geven, Ontvangen en Delen bij hun ontmoeting. Zij trakteren heerlijke koeken.
Dan nodigt Martien iedereen uit zich voor te stellen.
Mw Ma vertelt hoe belangrijk Boudewijn voor haar was in haar opname. Hij zorgde goed voor haar
belangen om haar eruit te krijgen.
Mw F kent Boudewijn via deze groep, hij was een zeer bereisd mens.
Mw P kent hem ook via deze groep. Zij heeft alle uitspraken van Boudewijn in de verslagen
verzameld en vraagt wie daar interesse in heeft. De vingers gaan omhoog. Klik hier voor dit verslag.
Mw N: Boudewijn liet steeds prachtige beelden zien, die hij verduidelijkte met mooie foto’s!
Dhr E kent Boudewijn via een boekpresentatie bij de seniorengroep van de Leidse Buurt. Een
Psycholoog heeft zijn eigen taal, hij herkent dat. Boudewijn was een bijzondere man stond voor
zichzelf zijn en was erg expressief.
Dhr. E was zich naar geschrokken van het mailtje over de dood van Boudewijn.
Dhr J. Boudewijn was voorheen zijn buurman, hij zag zijn dochters opgroeien. Hij vernam het
overlijden via de bloemen die werden afgeleverd bij de Ex die nog tegenover hem woont.Boudewijn
was een leuke kerel.
Dhr Th was geschokt door zijn overlijden, had hem in de bijeenkomst van januari ontmoet als rustige
en integere man, het is een groot gemis!
Dhr JW is vriend van mw S en kende Boudewijn via haar. Hij vond hem een verwarde en intelligente
man, een beetje van de wereld, zo was ie. Hij leende wel, maar bracht het altijd terug met een
bloemetje erbij, heel goed.
Mw S kende Boudewijn a.s. 5 mei precies 5 jaar. Toen ze hem ontmoette leek het alsof ze 20 jaar van
haar leven had ingehaald. Het klikte en ze werd door hem geraakt meer zichzelf te zijn. Hij was van
binnen een mooi mens, het was zoeken alles een plek te geven. Hond Zilver was voor hem de enige
hond, ze was hem heel dierbaar. Hij woonde met een slufje recht tegenover haar. Hij had het huis
dat in slechte staat was zelf omgebouwd tot een echt paleis met van alles te zien en beleven.
Mw Ma: Boudewijn had ook zelf een hoogslaper gemaakt.
Mw S. Een kennis had hen samen ontdekt op de dansvloer, en heeft van hen een afstudeerproject
gemaakt met filmpjes. Op youtube staat een filmpje van hen. Hij maakt ook graag briefjes en kleine
collages vaak rond het thema tijd en geld en ook het reizen dat hij veel deed.
Dhr F: is overdonderd door de dood van Boudewijn, hij hoort het nu pas.
Mw F: het was een aparte man! Reactie: iedereen is uniek! Mw Ma: Boudewijn kwam daarvoor uit!
Mw S: Boudewijn was de avond tevoren nog bij mij geweest. Kort erna had ik nog aarzeling (bereikte
hem niet meer), maar dacht komt morgen wel.
Dhr JW: kan kaarsje of peukje zijn geweest. Mw S: of kortsluiting, het was allemaal oud en hij had er
nog wat van proberen te maken.

Mw Ma was bij ouders geweest met een brief van Boudewijn, proberen tot overleg te komen, Hopen
dat ze eens achter haar gaan staan. Er wordt nu niemand meer door moeder aangeklaagd.
Boudewijn ging uit van de second opinion en voorzichtig opereren. Er was zelfs een bezoekverbod
voor de ouders overwogen. Boudewijn gaf vaak informatie mee voor moeder. Moeder onderdrukt en
heeft haar opname veroorzaakt. Zij spreekt over te lange duur van de mediation en over nu is nu.
Maar er is een bezwaar ingediend. En ze mag nu een nachtje thuis slapen. Ze is blij met deze groep
kan ze zich een beetje uiten.
Mw F: de psychiatrie werkt teveel met medicijnen, nemen de mens niet serieus.
Allen: we wensen je al het goede toe.
Mw P vindt dat Mw Ma nu een rustiger uitstraling heeft. Mw Ma dankt dat aan de Yoga.
Mw N: je leert elke dag nieuwe dingen.
Mw P: ik lag weleens in de clinch met Boudewijn, maar de laatste keren begonnen we elkaar steeds
leuker te vinden, de laatste keer knuffelden we elkaar zelfs. Was fijn. De narcissen die ze van hem
kreeg staan nu in de tuin, kijken of ze overblijven. Is een mooie herinnering.
Mw S zit emee of zij het niet had kunnen voorkomen. Hij was haar maatje, haar partner, haar
zoekrelatie, haar alles!
Mw. N: fijn dat we Boudewijn herdenken; gevoelens uitwisselen.
Mw S: toen hij 32 was, liep hij als kerstkind zwaar tegen het paasfeest aan. Nu weer met pasen.
Toen Boudewijn haar een 1 april grap vertelde vond zij die niet leuk, maar hij zei dat hij er ook geen
leukere had.
Martien betreurt Boudewijn’s heengaan, hij was een groot fan van het ISP. Wij missen hem.
Dhr E stelt voor om nu het thema af te sluiten.
Martien stelt een korte pauze voor.
Na de Pauze kan iedereen nog iets kwijt
Dhr E vertelt dat de vraag Wie ben ik door de kerk wordt beantwoord met je bent wat je doet.
Ook de filosofen stellen die vraag, maar zoals wij het doen is toch anders!
mw N: luisteren naar de roep van de relatie, je geroepen voelen tot vrijwilligerswerk, je moet er wel
lol in hebben, zinvol ook, de god in jezelf
Dan kiezen we een thema voor de volgende keer 29 mei a.s. Na wat discussie (wie ben ik en mijn
onkennende ik, wie ben ik en de god in mij) komen wij tot:
Wie ben ik en mijzelf, het zelf?
Verslag Martien met dank aan Saskia en Petra
Wie ben ik en mijn erkenning? d.d. 27 maart 2015 in de Pletterij
We zijn met 5 mensen aanwezig om deze gespreksmiddag vorm te geven.
Naar aanleiding van het verslag komt er wat discussie over het Placebo.
Mw P stelt: het betekent vervanging!
Dhr B: Het op bewijzen gerichte onderzoek probeert dit Placebo-effect uit te sluiten door een
controlegroep die een nep-medicijn/-behandeling krijgt en de onderzoeksgroep krijgt een echt(e)
medicijn/behandeling.
Martien noemt het onderzoek waarmee acupunctuur uit de wetenschap werd gestoten: een
controlegroep kreeg dezelfde zorgzame behandeling, alleen prikte men hierbij willekeurig i.p.v
gericht op de meridiaanlijnen, hetgeen de echte behandeling wel doet. Er bleek geen evident verschil
in effect, dus acupunctuur heeft geen effect buiten de suggestie. De wetenschap is tot op heden nog
niet geinteresseerd in de waarde van de zog. suggestie of erkenning of aandacht.
Ton vraagt zich af of er in de zorg niet veel meer placebo wordt gehanteerd!
Dan vraagt Dhr B het woord, hij betreurt het dat hij in zijn strijd om mw M te steunen om terug naar
huis te kunnen, op zoveel tegenstand stuit binnnen de verpleging. Dit terwijl de Second Opinion dit

juist bevestigt. Maar het enige waar de GGZ zich op richt is om een etiket op Mw M te plakken. Hij is
van plan haar te begeleiden naar de Borgstichting,
Hij lucht echt zijn hart hiermee.
Mw J kent mw M nog niet en vraagt zich af wat ze ermee moet.
Ook mw P vindt het praten over derden die niet aanwezig zijn niet zo prettig. Beter vanuit jezelf
praten. Ze vraagt of dhr denkt dat alles kan worden opgelost?
Ton: als iemand ergens mee zit, moet dat wel kunnen!
Mw P. Ik hoorde geen vraag aan ons!
Ton: En uiteraard mag iedereen erop reageren.
Tenslotte gaat het gesprek over stalken door man en vrouw gelijk. Over huwelijken die op laatste
moment geannuleerd worden, over gescheiden mensen die negatief over ex met hun kind praten;
De mens is uniek.
Er zijn veel mensen w.s. door de problemen t.g.v. de stroomstoring vanmorgen niet aanwezig.
Gezien het belang van dit onderwerp besluiten we op vrijdag 24 april het thema Wie ben ik en mijn
erkenning/aandacht? te nemen.
Verslag Martien dd 2 april 2015
PS. Volgens wikipedia komt het woord Placebo uit het latijn en betekent letterlijk: “ik zal behagen”

Verslag Wie ben ik en mijn aandacht? In de Pletterij vrijdag 27 februari 2015 van 14-16 uur.
We zijn vandaag met 10 personen aanwezig, 2 vrouwen en 8 mannen.
Er zijn 2 afmeldingen mw. N en dhr R.
N.a.v. het verslag van de vorige keer merkt de heer J op, dat Martien zich gewaardeerd voelde toen
hij hem complimenteerde met zijn uitgebreide verslag.
Ton opent met de financien van het ISP er is nog hoop dat de gemeente Haarlem bijdraagt.
Een discussie over gewone kaarsen of van bijenwas, maar ook gewone kaarsen maken de lucht
zuiverder door ionisering.
Ton was bij een rechtzaak van iemand die de koning had bedreigd, de spontaniteit en het vermogen
tot zelfredzaamheid werd als argument naar voren gebracht v.s. 1 jaar opname, afwachten maar.
Dan opent Ton het thema.
Martien vertelt dat mensen ook iemand aandacht kunnen weigeren, zoals zijn vriendin iemand
aandacht onthield om niet geconfronteerd te worden met negatieve verhalen.
Dhr P meldt dat mensen in de hulp in de huishouding van voor 9 uur en na 5 uur werken en zo een
woord van waardering node missen! Mw M moet bijkomen van de hulp.
Ton soms betuttelen de thuishulpwerkers de cl. Dan andere hulp in de huishouding zoeken! ½ u.
kletsen bij de koffie, ½ u. werkbespreking, 1 u samen werken ½ u evaluatie ½ u wat Cl. zelf gaat doen.
Dhr E complimenteert dhr B met zijn stemvolume. Dhr B heeft jongeren op een boot begeleid, om
hen bij de les te houden bulderde hij..
Er zijn vele soorten aandacht te onderscheiden, zowel positief als negatief (w.o. onthoudingen).
In onderzoeken wordt vaak gesproken over Placebo, d.w.z. aandacht! En mensen kunnen niet zonder
aandacht.
Dhr B. Herkent hier Carl Rogers in, deze luisterde en bevestigde alleen maar. Ton ook gevoel?
Mw M wil troost hebben van een echte vriend, dat is dan wederzijds! Met respect voor elkaars
eigenheid.
Mw P heeft veel gehad (achteraf) aan de lotgenotengroep van overleden partners. Van
Mantelzorgondersteuning was toen nog geen sprake.
Dhr E: alleen respect voor andermans geloof wanneer je je eigen geloof relativeert

Ton: bij openstaan voor een ander houd je je eigen dingen op de achtergrond. Bijvoorbeeld zijn
dochter werkt bij de vrije school; zij helpt de kinderen zichzelf te ontwikkelen. Zij was blij toen haar
moeder een betuttelende partner loosde.
Dhr P: aandacht is de motor van de school. Als grote klas in subgroepjes werken, leerlingen helpen
elkaar. Net als bouwbedrijf in Hoofddorp waar de arbeiders zelf het bedrijf runnen. Zo gaat het
ziekteverzuim.
Dhr V: het gaat bij aandacht om waardering en erkenning!
Mw M: je moet voldoening in jezelf zien te vinden.
Dhr P: de mens is een sociaal wezen; afhankelijk van zijn omgeving, zie Robinson Crusoe en de
wolfskinderen. Martien: kijk wat sociale uitsluiting met mensen doet.
Dhr F: De een heeft meer aandacht nodig dan de ander, kijk naar Rottumeroog. Jan Wolkers
(natuurmens) genoot er ieder uur, terwijl Godfried Bomans (stadsmens) er helemaal niet tegen kon.
Dhr B: dhr Wienen en bekend filantroop kreeg een vriendenboek. Is hij nu nog Filantroop?
Ton kende hem al jong toen hij nog bij zijn moeder woonde. Dhr. Wienen is welkom.
Mensen zijn uniek! Dieren ook!
Er zijn diverse voorstellen voor thema’s. Ton heeft er meerdere in voorraad: rechtzaak, spontaniteit,
etc. dhr J vraagt hoe kan dat, ik kom niet op thema’s? Ton: ik ben nu 86 jaar en je maakt dan je
balans op.
Thema voor de volgende keer op 27 maart a.s.?
Mw M stelt voor: wie ben ik en mijn erkenning! Dat wordt het dan.
Dhr B: bij de 100-jarige zijn geen klagers, wel hun verhaal!
Mw M: een Nederlandse architect in een Moslimland heeft daar een museum gebouwd.
Hij staat volop in leven en gaat gelukkig zijn droom achterna. Ton: een ware kunstenaar doet zijn
vorm oplichten.
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben ik en de restanten van mijn goede voornemens? D.d. 30 januari 2015 in de Pletterij
Haarlem
Drie mensen meldden zich af voor vanmiddag t.w. dhr G, dhr F en mw J.
We waren zo met 10 mensen bijeen, 5 vrouwen en net zoveel mannen.
Dhr E stelt zich voor, hij is genoemd naar een sociaal vooruitstrevende priester. Zijn broer is
genoemd naar Don Bosco die heel actief was met jongeren. De stormachtige opkomst van zijn
congregatie de Salezianen was met de Franciscanen en de Jezuïten te vergelijken.
We zijn met elkaar, na een tussenstap op proef belandin de Pletterij. Zien hoe het bevalt?
Mw P. Heeft kaarsjes meegenomen, zij wil het gezellig maken.
Ton opent het thema.
Mw F: van alle goede voornemens komt toch niks terecht!
Mw N en dhr E hebben geen voornemens gemaakt, het leven gaat gewoon door.
Mw. P. Wil zich minder van anderen aan gaan trekken, makkelijker over dingen heenstappen. Dat
lukt haar aardig.
Mw N heeft een punt van orde: mensen reageren hier vaak direct op elkaar. Dat vindt zij jammer.
Voorbeeld: iemand vertelt dat zijn hondje dood is, dan reageren mensen vaak: mijn hondje is ook 3
jaar geleden doodgegaan. Zij nemen zo de aandacht en het thema van de eerstgenoemde af. Dhr E:
aandacht afpakken!
Dhr B. Woorden moeten ergens toe leiden. Zij zijn krachtig en binden de aandacht.
Ton: Hij toont geen mededogen, want hij wil niet teveel los maken, maar luistert altijd met respect
naar iemands verhaal!
Mw F: iedere reactie is weer anders!
Mw M: niet reageren is tekortkomen. Dhr B: ieder heeft z’n/d’r eigen reactie!
Ton: zie de reflecties op het koorprobleem van mw P.

Mw M vindt het prettig als men zich inleeft in haar probleem, zoek de ander!
Mw. P: in soapseries laat men elkaar altijd uitpraten, dat is ingestudeerd.
Ton: ik hou mensen een spiegel voor, of indien nodig ben ik klankbord. Als iemand overlijdt hangt het
ervan af of ik ergens tekortgeschoten ben, anders hoef ik niet te huilen, want alles is zoals het is. Mijn
energie ligt in de relatie, het maatje zijn!
Mw P: als je alles hebt meegemaakt dan is het goed. Mw F: als het goed voelt heb ik er vrede mee.
Dhr R: praat veel met zijn moeder, zij zit in een stoel en snoept. Hij beleeft de relatie anders dan
voorheen. Heeft daar begrip voor, zij heeft haar leven geleefd met ups en downs! Hij weet niet hoe
hij zal reageren op haar verscheiden.
Dhr B: waardevol hoe je het moederbeeld verder inkleurt.
Dhr R: moe is erg geliefd op de afdeling. Als ik zeg: de verloren zoon is terug, Zegt ze: jij blijft altijd
mijn jongetje!
Dhr B: deed mee aan interview-onderzoek wat mensen van 100 onderscheidt.
Dhr R: sommigen zijn uitgeleefd, anderen nog vitaal , hebben nog lol in het leven. Soms zijn mensen
al jong apatisch!
Mw P: Sommige ouderen willen dood en die blijven maar door leven en sommige jongere
mensen gaan juist ongewild dood
Ton: leeftijd is bijkomstig, graag omgaan met vitale mensen.
Dhr B heeft nog draadjes met zijn exen, die opgloeien bij contacten, geeft vreugde elkaar te zien.
Kreeg kaart van een ex met vrijheid voor vriendenkeus, ivm de brandstof dreigende bemoeienis
overheid.
Ton is nu mantelzorger voor zijn ex, zij houdt nog steeds van hem. Wederzijdse vreugde. Niet uit
medelijden. Het huwelijk moet geen knellende band zijn. Daarom gescheiden. Kijken wat er is
overgebleven.
Mw M wil het contact met haar broer wel aanhouden, maar wel met ruimte voor zichzelf. Laatst had
ie zijn jasje laten liggen, kwam ie weer terug, krijgt zij het benauwd, Later goed gekeken of hij niks
vergat, toen belde hij of zijn mobiel er nog lag, nee dus, had hem zelf bij zich. Haar informeren over
de vondst was er niet bij.
Mw F: bij mij thuis werd ook niet gesproken!
Ton: een vriendin belt alleen om mijn stem te horen, is fijn! Een andere vriendin zoekt altijd een
aanleiding voor een gesprek.
Dhr E is al eenmaal eerder geweest maar vindt deze keer een stuk frisser, vanwege de andere ruimte,
vorige benauwde hem.
Het kaarslichtje dat het begaf was door hem gefikst. Mw N: jij bracht meer licht.
Dhr E: een belangrijk deel van communicatie gaat via lichaamstaal, klank vanuit de stemming.
Jammer dat smoezen nodig zijn om contact te maken. Ook hij koestert zijn contacten van
vriend(inn)en die blijvend zijn. Soms echt zielsverwantschap.
Dhr B: wordje blij van!
Dhr E. Blij hier te zijn ISP zachtmoedige mensen! Een nichtje van hem kreeg een laptop, haar oma kon
er goed mee overweg!
Ton: collega’s beheren mijn e-mail. Zelf kan ik het niet. Baalt van al die mensen die hele dag chatten.
Dhr Th: heb op 1 januari 2015 geen plannen gemaakt. Ik ben blij met elke nieuwe dag samen met mw
N. Alles hangt om mens en mogelijkheid.
Ton wil, zolang de kwaliteit van het leven het toelaat altijd doorgaan met de relatie, bij
dementerende mensen komt vaak juist de gevoelsmatige bloem van het Zelf naar voren.
Mw P: moeten sommigemensen niet tegen zichzelf beschermd worden?
Ton: Ja, als ze gaan zwerven zeker.
Mw L: je praat als van buitenaf over je relatie?
Ton: ze vraagt zelf om de aanwezigheid! Het is een vorm van zijn, zonder angst.
Dhr Th: in zo’n relatie heb je aan een half woord genoeg.
Martien werd gebeld door zijn vriendin, hij heeft al 10 jaar een relatie met haar. Op de gesloten
afdeling spreekt men minachtend over hem als iemand die een relatie met een patiënt heeft. Hijzelf

wil haar geen stenen voor brood geven, door niet in te gaan op haar verzoek om te komen; en
daarbij: we kunnen niet zonder elkaar.
Ton ik geef ruimte aan mensen, maar ze moeten mij niet bezitten willen.
Mw P: je bent niet eens van jezelf!
Ton: Jaloezie is de doodsteek in een relatie. Dhr R: of het is een teken dat je om iemand geeft. Ton:
investeren in relatie zodat het niet meer gebeurt.
Mw P was best wel jaloers op dhr E omdat hij zo’n complimentje kreeg van mw N. omdat zij de
kaarsjes heeft meegenomen en niet hij.
Mw F: eenheid door verscheidenheid in gevoel.
De ruimte is ons goed bevallen.
Thema voor 27 februari a.s. Wie ben ik en mijn Aandacht?
Opnieuw in ons gezellig hoekje in de Pletterij.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Wie ben ik en mijn perspectief, d.d. 19 december 2014 in het Hofje van Gravinnesteeg
We zijn met 12 personen (5 dames en 7 heren) bij elkaar om ons perspecief met elkaar te delen.
Omdat Ton heden verhinderd is wegens een activiteit van Bonjo (vrijwilligers voor (ex-)
gedetineerden) zal Martien vandaag de rol van gespreksleider op zich nemen.
Het verslag van Wie ben ik en mijn Handen wordt aanvaard met dank voor de uitgebreidheid.
Martien vertelt dat voor de medewerkers van het ISP het werk een soort “way-of life” is. Het is hun
maatschappelijk participatie om klaar te staan voor alle minder bedeelden. Als de subsidie zou
stoppen zou dat hun hele perspectief uit de handen slaan.
Dhr B sluit aan: hij had te maken met perspectiefverlies bij zijn scheiding en bij zijn werk als brug
tussen de psychiatrie en de maatschappij waar hij mensen hielp de psychiatrie te verlaten hun
herstel te aanvaarden met de beperkingen daarbij en weer deel te nemen aan de maatschappij. Dit
werd hem door de pillenvoorschrijvende psychiatrie niet in dank afgenomen en men wilde een hostel
bouwen. Hierdoor werd het fase-denken doorbroken en liep zijn carriere ten einde. De Bhagwan
bood hem op dat moment net dat perspectief waarin hij zich herkende.
Dhr M. is voor de eerste keer hier, hij stelt zich voor. Hij kwam met zijn 16e levensjaar naar
Nederland. Hij heeft deze bijeenkomst uit de krant (met als kop”: “Gespreksdag”) gehaald Hij is heel
actief als mantelzorger voor zijn zieke moeder. Daarnaast is hij ook maatje voor een jongeman uit de
buurt bij het wandelen. Hij kan nu niet lang blijven en vraagt wanneer de volgende bijeenkomst is?
Dhr F meldt dat het dan 30 januari is.
Mw J Vindt het moeilijk te zeggen wat haar perspectief is. Ze is heel blij verrast met de eettafel bij
Sint Antonius waar ze mensen van deze gespreksgroep ook tegenkomt heeft haar veel perspectief
geboden. Ze heeft nu goede vrienden gevonden. Van het een komt het ander. Het kan verkeren,
Mw P neemt niet voor niets al jaren aan deze middagen deel, vindt het leerzaam om meningen en
ervaringen van anderen te horen, ontmoet nieuwe mensen, krijgt nieuwe contacten.
Dhr B: naast je zachtheid ook je boosheid, kom maar voor jezelf op! Mw P: Doe ik toch!
Mw F: komt ook al een hele tijd bij deze middagen. Heeft een nieuw perspectief gevonden in de
Cliëntenraad van de RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) waar zij woont. Deed al mee
met de training. Doet dit samen met mw L. Ze durft meer voor haar mening uit te komen.
Mw M: door de trap zoekt ze nu toch een nieuwe woning. Een hofje lijkt haar erg leuk.
Mw L. Welke aanmeldprocedures gelden voor hofjes?.
Zij vervolgt: nu haar man verandert zoekt ze naar een zorgwoning in IJmuiden. Daar kent men hem.
Als er wat gebeurt, weet men dat hij niet met de ziekenwagen opgehaald moet worden, maar
gewoon even bij moet komen en evt naar huis begeleid moet worden. De drempel van hun leuke
huis is te hoog, maar er kan niks aan gedaan worden wegens het putje vlakbij. Ze zijn eigenlijk te jong
voor begeleidingsflat of zorgwoning, maar het hangt ook van indicatie af. Ze wacht af wat er komt!

Dhr P: zijn Wijkraad heeft een perspectief om samen met CBB (CliëntenBelangenBureau) e.d. om
vanuit de buurt meer aandacht te krijgen voor de GGZ-cliënten die in de buurt wonen.
Flinty´s verhuist naar de Nieuwe Gracht, de Fjord moet een nieuwe bestemming krijgen. De wijkraad
zoekt een ruimte, en zoekt ook contact met de huisartsen en de Koningskerk waar al een
ontmoetingsgelegenheid is. Ontmoeting wordt in 2015 steeds belangrijker.
Martien wijst op de Koffie om de Hoek-projecten in Noord van het Welzijnswerk DOCK.
Dhr P: Hij vindt het erg dat er geen huisartsen bij de sociale wijkteams zitten. De wijkraad
Patrimonium is de best bemenste wijkraad van Noord. Er is ook samenwerking met ECOSOL.
Mw P ziet haar perspectief in klaarstaan voor de mensen die een beroep op haar doen en natuurlijk
het zingen, dat ze graag zo lang mogelijk blijft doen.
Martien constateert dat in onze groep mensen goed met tegenslagen in perspectief kunnen omgaan!
Dhr J. vond vandaag een perspectief in het luisteren naar zijn dochter, het was spannend, er kondigt
zich een nieuwe boreling aan. Het deed hem denken aan het Gezinshuis dat hij met zijn vrouw samen
heeft gehad. Ze vingen kinderen op in hun gezin die thuis niet verder konden wegens gebrek aan
aandacht en begeleiding. Hij was erbij gekomen via kinderkampen, waar hij contact legde met de
Sociale Academie Amsterdam die pleegzorg organiseerde. Ook was hun gezin een crisisplek voor
babies die van hun ouders werden gehaald op Schiphol. De warme en liefdevolle “hug”(omhelzing,
knuffel, te noemen: “Knuf”) van de moeder des huizes, stelde hen dan meestal snel gerust.
Dhr R: Klinische Opvang in het gezin!
Dhr J. Op dit moment komen de meeste pleegkinderen van vroeger nog bij hen aan.
Dan vraagt Martien wat het thema volgende maand de 30e januari wordt
In onderling overleg besluiten we tot: Wie ben ik en de restanten van mijn goede voormemens
We hopen weer in de gezellige tuinkamer van het hofje terecht te kunnen.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra.

Verslag Wie ben ik en mijn handen? 28 november 2014 in huiskamer NVSH
We zijn met 11 personen aanwezig om het thema onder de loep te nemen.
Ton opent met de crisis van het ISP. Als er geen geld van Haarlem komt, dan kunnen we op onze
laatste benen het redden tot 1 juli 2015
Mw L: bij Roads ook bezuiniging en Actens word zelfs helemaal beeindigd
Dhr B: het ISP vangt juist de mensen die tussen de mazen van het net wegvallen.
Ton: de gemeente heeft nog 3 ton over.
Tot december kunnen we in elk geval deze bijeenkomst houden.
Mw J: evt. Kan ook gebruik gemaakt worden van de gastruimte van ons hofje!
Ton: het gedetailleerde verslag? Niemand reactie, dank aan Martien en Petra.
We houden geen pauze, en Nora is vandaag verhinderd.
Ton: het komt vaak voor dat de mantelzorger die de afwezige familie vervangt, bij de uitvaart niet
gewenst is, en niet alleen voor de erfenis. Je voelt je onthand en kunt dan nl niet je emotie delen met
die familie. Misschien heeft de familie last van gène. Dit wordt door de aanwezigen beaamd.
Sommigen hebben het zelf meegemaakt.
Mw P: ik doe te veel met mijn handen: via Facebook (fb) komt de hele wereld binnen. Heb nu 101
contacten. Het kost veel tijd, ben ik verslaafd? Ton Tieners die dom naast elkaar alleen maar pingen!
Mw L. snapt niet hoe iemand die zijn moeder net is verloren toch over koetjes en kalfjes praat op fb,
onecht!
Mw P: het is een snel kanaal, bijvoorbeeld gratis weg te geven spullen.
Martien deelt graag bijna alle filmpjes die hij ontvangt. Mw L: is alert op virussen in filmpjes. Martien
heeft een goede virusscanner!
Ton belangrijk om dingen samen te doen, freubelen, knutselen, samen contact hebben in groep.

Mw F; de PC staat in de hoek. Dhr F: niet iedereen kan zich daarin thuisvoelen.
Mw F: eet vaak in het restaurant maar vertrouwt het eten niet. Mw. L het restaurant is in een
buurthuis in IJmuiden, het is daar gezellig. Er is een knutselclub waar de RIBW een brede doelgroep
integreert in de wijk. Er is ontmoeting met buurtgenoten w.o. verstandelijk beperkten en ook GGZ
cliënten en er is ook begeleiding.
Mw J. In Binnensteeds in Haarlem is ook zo’n ontmoetingsgelegenheid.
Martien: bij Kerstsamenzang Leonardi da Vinciplein Meerwijk zong ook een verstandelijk beperkte
buurtgenoot mee. Bij vertrek zei hij “tot volgende week”’; hij bedoelde natuurlijk tot volgend jaar!
Mensen willen niet geclaimd worden.
Mw J: we zijn mensen met afwijkend gedrag eigenlijk niet meer gewend. We moeten leren weer met
elkaar samen te leven. Dhr F: en dan na de les bijpraten met elkaar?
Martien: in mijn flat heb ik weinig contact met mijn beide buren.
Mw J: ik woon in een hofje, dat is niet hetzelfde als een woongemeenschap. Wel verlenen we handen spandiensten aan elkaar. Ook houden wij elkaars verjaardagen bij. In kleine groep is er een
wekelijks wijn-uurtje en wordt er gezamenlijk gegeten. Dhr V. vraagt wie neemt hier het voortouw?
mw F wie kookt er? Mw J: wij zelf!
Ton: hand- en spandiensten is er wel tussen buren?
Mw j: de dorpsgemeenschap van vroeger was meer controlerend, de huidige gemeenschap is dat
minder. Een nieuwe bewoonster uit Spanje leidde meteen tot het organiseren van een Spaanse
avond met maaltijd. Dhr F krijgt er trek van! Mw M: “leuk idee!”
Mw P: lijkt wel op Centraal Wonen in de Venkelstraat.
Mw J: het is bij ons wel uitzonderlijk gezellig, maar wij hebben een regentenbestuur. Vroeger was er
nog de oude Preuve schenkdag, nu alleen nog eeen jaarlijks etentje om niet.
Mw M: waarom kies je voor een hofje?
Ton: Hofjes zijn maar een gedeelte van wat er aan de hand is met de participatiewet. Ik woon in een
straatje waarbij de buurvrouw mij altijd negeerde. Als mijn kinderen in mijn huis logeren is zij juist
altijd bijzonder vriendelijk naar hen toe. Mijn ex waar ik als mantelzorg actief ben heeft de grootste
moeite als buren bij haar zouden moeten helpen. Ton zet weleens de afwas klaar en nodigt haar dan
uit om de afwas te doen. Soms heeft ze daar “zin” in.
Dhr J: men propageert wel burenhulp, maar opgelegd pandoer werkt hier niet. Ik zoek zelf mijn
vrienden waarmee het klikt. Onze straat wordt door een plantsoen gedeeld.
Dhr B: maar men wordt er toch meer betrokken!
Dhr J: de huizen die leeg komen worden opgeknapt en komen in de vrije sektor, prijzen als
€ 1500 per maand. Het levert aanwas van een nieuw soort mensen. Dit levert een soort scheiding in
de straat. Mensen vermengen zich niet! Dhr F: 1500 per maand is absurd. Dhr B: Aan de overzijde
woont mijn dochter, er is drukke uitwisseling van babysitters in dat gedeelte.
Ton: het Oranjefonds steunt buurtfeesten. Daar heb ik met mijn ex aan deelgenomen, was echt wel
leuk. Je leert mensen kennen, je groet ze nadien ook nog. Dhr B: dat heeft een positieve invloed.
Dhr J: de actieve wijkraad in mijn buurtje heeft potjes gevonden om de binding te versterken. De
mensen van de overkant moesten wel meedoen om het te doen slagen. Ik naar hen toe, Zij wilden
niets met de buurt te maken hebben. Mw F: sommige mensen hebben kak!
Ton: bij het Jefthaplein is een koffie op de hoek gestart. Martien: Welzijnswerk organiseert 9 koffie
om de hoek plekken in Haarlem Noord. Ton: de wijkraad denkt aan een restaurant als lokatie. (alc.?
Niet best!) dhr Pieters uit Zandvoort wil aansluiting bij Amsterdam. Mw J: vindt Amsterdam meer
elitair dan Haarlem. Dhr F: in Amsterdam zijn ook initiatieven als Koffie om de Hoek.
Ton: in Hoorn Kersenboogerd heeft de buurt een gezamenlijke groententuin. (vgl oude Meent), de
ogen van de buurt bewaken het. Dhr B: een buurttuin!
Dhr J: de gemeente Haarlem geeft braakliggende grond vrij aan buurten; scheelt kosten en
onderhoud. In Hoorn Kersenboogerd is er vanouds een sterke verenigingsgeest.
Dhr V. helpt zijn buren graag, en zij zijn er hartstikke blij mee!
Dan het thema voor de volgende keer: Ton vertelt dat het wegvallen van mensen die hij vertrouwt,
hem zorgen baart. Een moeder die haar kind doodt omdat ze het leven niet meer ziet zitten.

Dhr B: het is van alle tijden dat deze dingen gebeuren!
We besluiten tot: Wie ben ik en mijn perspectief!
Mw P. wil graag een Nederlands woord hiervoor: Vooruitzicht; Toekomst of Mogelijkheid tot
ontwikkeling
Tenslotte vraagt Ton: Wil nog iemand iets melden?
Mw M: waarom zou ik verhuizen, ik kan goed met mijn buitenlandse buren overweg en de fiets kan
nog steeds goed de trap op.
Mw J: bij volkstuintjes wordt ook onderling gedeeld! Ook sociale controle!
Dhr j: een stukje grond in de Slachthuisbuurt is aangeboden aan de bewoners. De armen kunnen de
biologische winkel niet betalen, en krijgen nu gezonde groente en fruit, (mits grond niet is vervuild).
Mensen willen niks, je kunt hen niet aansturen, wel overtuigen en masseren.
In Kweektuin is ook een burgerinitiatief gestart. Hij ging eens kijken, het waren elitaire mensen die
daar lid van waren geworden. Men moet aandelen kopen om erbij te horen, onbetaalbaar!
Alternatief is tuintjes huren voor bijna heel het jaar opbrengsten,
Martien vraagt of we, toch allen de handen naar elkaar willen richten om te zien wat er gebeurt, de
meeste aanwezigen doen mee, tinteling in de handen wordt bemerkt.
Volgende bijeenkomst niet de laatste vrijdag i.v.m. Kerstmis, maar 19 december, waar iedereen mee
instemt.
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra en Lia
Verslag Wie ben ik en wat is het geluk voor mij d.d. 31 oktober 2014
Met 12 mensen zijn we verzameld om de betekenis van het geluk voor ons respectvol te bespreken.
Eerst bekijken we het verslag van de september-bijeenkomst Wie ben ik en mijn Ledigheid. Met dank
aan de notulist wordt ermee ingestemd.
Een student HBO nam Ton vandaag een interview af. Hij vroeg naar methodisch handelen, maar wij
hebben geen systeem! Als een mens bij het ISP binnenkomt, stellen wij de persoon allereerst op
zijn/haar gemak met een bakje thee of koffie. Eerst komt dan het verhaal en vervolgens komen de
noden boven die we dan meteen ook proberen aan te pakken.
Naar aanleiding van vorige keer vertelt Mw P dat ze zich vorige keer geweldig gesteund had
gevoeld en nu de knoop heeft doorgehakt, ze laat het achter zich, maar het blijft wel een lidteken. Ze
had afspraak met een eerstelijnspsycholoog gemaakt, maar die bleek ziek, toen heeft ze maar voor
zichzelf gekozen. Haar vertrek uit het rouw en trouw koor is nu een jaar geleden.
Martien vertelt dat hij inmiddels blokfluitboekjes bij een muziekhandel bij het station Haarlem heeft
gekocht en nu voorzichtig zijn blokfluit inspeelt. | Mw P: dat is je geluk! Het geluk ligt in een klein
hoekje!
hiermee opent Ton het thema van vandaag: Wie ben ik en wat is het geluk voor mij.
Dhr R is nu voor de 2e keer hier, hij vindt zijn geluk in het hier en nu! Hij is blij met elke glimlach die
de soms opkomende sores verdrijft.
Mw N wijst op het belang van de eigen omgeving en geniet volop van het zonlicht.
Mw F: de persoonlijkheid is belangrijk en de gezondheid ook.| Mw N gezond is veel, maar zonder
vrienden is het moeilijk om blij te kunnen leven. Zo kun je elkaar blij maken. | mw F: niet bij
iedereen, mijn zus maakt mij niet blij! | Mw N pas als je kunt vergeven wordt het beter.
Mw P wilde niet dat bij een koor, de aanstichtster naast haar kwam zitten, dat begreep die zelf ook
wel. | dhr F: lijkt op het uitglijden over een bananenschil.
Mw M: Haar broer moet niet bovenop haar zitten| Ton: In een relatie is het soms moeilijk om niet
elkaar op te voeden, dat geeft een nare sfeer! Blijf elkaar serieus nemen, met matig waarderen als
iets wel goed gaat, vooral niet te nadrukkelijk!
Mw F: mensen kunnen niet makkelijk veranderen
Martien had begrepen dat zijn vaak reageren met Oke tijdens gesprekken en chatten, storend kan
werken. Nu probeert hij het woordje oke te mijden. Het lukt aardig.

Mw F had vorige keer nog met mw P een lekkere hamburger gegeten, Het ging over loslaten en
overboord gooien. Hier kon Mw P wat mee.
Dhr F. is zijn vriendin nu kwijt. Ze heeft hem in de steek gelaten. Ook haar kinderen mijden hem nu.
Hij heeft zeker bijgedragen aan haar geluk, maar kon haar “verscheiden” niet tegenhouden.
Dhr V begrijpt dat wel, als tegen de muur aanstaan. | dhr F: vindt nu geluk in het opschrijven.
Dhr V: verwerken heeft tijd nodig. | Dhr B: je moet je energie verleggen! | Mw N: alles heeft tijd
nodig! Mw N: kan niet alles begrijpen van haar vader, en keurt het zeker niet goed wat hij deed, maar
hij zal zeker ook zijn achtergronden gehad hebben. Ze kan hem vergeven.
Dhr F: je moet jezelf zeker niet van kant maken.
Mw M: mijn broer deed steeds gekke dingen, te pas en te onpas komen, dingen laten liggen e.d.
Nu heeft ze het een plek gegeven, het hoort bij hem. Ze kan er nu zelfs wel om lachen, is manier om
het te kunnen hanteren! | Dhr B: hij lijdt zelf het meest tot hij het accepteren kan! | Mw M dat
gebeurt ook wel nu, o.a laten koken, begrenzen en doseren. | Ton voelt verwondering: hoe is het
mogelijk!
Ton was met Martien bij huwelijk mw L. Haar man loopt met een rollator, Mw L. accepteert alles en
is zeer trouw. | Mw L: mijn man heeft steeds meer zorg nodig en die krijgt hij ook (buurthulp) . Ik als
mantelzorger neem ook deel aan bijeenkomsten daarvan. Je moet het leven nemen zoals het komt!
Dhr F: toen mijn vriendin Ca kreeg, was dat ook geestelijk moeilijk voor haar. Ze had veel aanvallen.
Ook de medicatie had veel invloed. Mijn keuze was op zeker moment: blijven of weg gaan.
Mw L: mijn man is nu ook anders, ik kan het gewoon accepteren. | Mw P: ben je zelf ook veranderd?
mw L; ja!. Mw N vindt haar heel dapper! Blijf dicht bij jezelf! Als het niet kan, dan andere weg gaan!
Dhr R koestert zijn bescheidenheid.
Ton er is geen therapeut die mensen verandert, verander jezelf! Ton had een vriendin Mieke
waarmee hij 8 jaar een relatie had gehad en ook nadien nog contact had met haar. Toen ze overleed
was hij (wegens de familie) niet bij de begrafenis, wel ‘smiddags is hij bij het graf geweest en ‘savonds gaan zwemmen.
Ton: Ziet veel mensen uit Afrika naar Europa komen. Hij vraagt dhr Th wat het verschil is tussen de
continenten? | dhr Th: De werelddelen Afrika (m.u.v. Zuid Afrika) en Europa zijn totaal
anders. Vergelijk de negentiende eeuw in Nederland met nu! Is heel anders: geen elektriciteit geen
telefoon, geen waterleiding. De zon schijnt er onbarmhartig, Onder de Mangoboom zijn de mensen
daar gelukkig, ze zijn tevreden met wat ze hebben. Mijn geluk is tevreden te zijn met wat ik heb.
Door mijn lichamelijk gebrek kon ik de trap moeilijk bovenkomen, maar ik kwam wel boven!
In Afrika lopen vrouwen met een emmertje water op hun hoofd. Geen lichtknopje, geen kraan!
Bij het binnengaan bukte ik me altijd diep vanwege de rook die hoog in de hut hing, daaronder
blijven. Er zijn daar veel meer gelukkige mensen. dhr R: de ene stam moordt de andere uit! Dhr Th: ja
de Zoeloe-koning trok eind 19e eeuw op naar het noorden en hij bereikte Tanganika. Geen vrouw
was veilig voor hun mannelijkheid! Hierheen komen tot nu toe alleen de mensen van boven de
evenaar. Ik ben zelf weggestuurd uit Afrika, anders had ik hier niet gezeten. Ik heb mijn woede,
ongeluk- en ontevredenheidsgevoel omgezet naar geluk, mede met dank aan mijn partner Mw. N.
Mw P: ik hoop te ontdekken waarom ik van het koor afmoest!
Ton was bij een bijeenkomst. Een Man was negatief door zijn vader opgevoed en liet soort kunstjes
zien. Poppetje?
Dhr F: ik mocht niet bij de uitvaart zijn, alles is me afgenomen, had niet mogen gebeuren!
Dhr V: ik mocht ook niet afscheid nemen van mijn oma. Mijn Moeder had in jappenkamp gezeten,
eerst onder dwang, later als bescherming.
Ton: Anderen bepalen dan je leven, zonder naar jouw gevoelens te vragen.
Dhr R: heeft het idee dat mens, en elkaar aanvullen, ook culturen etc.
Martien: ontmoette iemand die van Reiki haar beroep had gemaakt we straalden elkaar energie toe.
Dat was boeiend. | Dhr B: ik interesseer me meer voor Tarot-kaarten. |Dhr Th heeft veel baat gehad
aan Reiki.
Ton in Binnensteeds is een wijkplaats met ontmoetingsmogelijkheid.
Martien meldt dat e-dating soms diepe emoties oproept.

Ton vraagt naar het Thema: het wordt de 28e november a.s.: Wat doe ik met mijn handen?
Verslag wie ben ik en mijn ledigheid
d.d. 26 september 2014 in gezelligste huiskamer van NVSH
Met 9 personen (4 vrouwen en 5 mannen) zijn wij bij elkaar gekomen om vanuit onszelf een goed
gesprek te voeren over de rol van ledigheid in ons leven.
Ton heet iedereen welkom en heet dhr. R. welkom.
Dhr R stelt zich voor. Hij is actief binnen Roads en zal proberen hier vaker aan deel te nemen.
Ton dankt Martien voor het verslag van Wie ben ik en mijn uitdaging.
Hij meldt ook dat dit de week van de Eenzaamheid is en dat een derde van de Nederlandse bevolking
weleens eenzaam is. De oude gemeenschappen zijn minder belangrijk, men is nu meer
individualistisch. Wel vormen zich nieuwe gelegenheids-gemeenschappen rond André Hazes,
Dodenherdenking en andere gelegenheden. De bescheiden mens verdwijnt zo gauw in het niet!
Mw P merkt dat haar humeur en zelfvertrouwen de laatste tijd minder is, dit ten gevolge van het
ongelukkige vertrek uit het rouw en trouw-koor. Daar had ze haar hart aan verpand, maar dat is haar
afgenomen. Een ander koorlid is daar ook weggegaan. Hij herinnert haar daar altijd weer aan. Zij
doet een beroep op de groep om psychologische steun, voordat ze naar een Psycholoog gaat.
Iedereen: De groep kent een belang toe aan iedereen in zijn/haar waarde te laten, de leiding van Ton
maakt dit mogelijk.
Martien oppert het contact met die vriend te beperken, door niet meer over het koor te praten.
Ton zegt dat een Basis-ggz-psycholoog Frits Bosch misschien hulp kan bieden door haar een weg te
wijzen.
Ton heeft de oorlog meegemaakt, hoe Joodse mensen in IJmuiden de boot naar Engeland niet wilden
missen. Dit heeft hem de betrekkelijkheid van het leven doen inzien. En ook doen beseffen dat je
genoegen aan het leven mag hebben, morgen is het misschien te laat.
Mw J: Ledigheid gold vroeger als des duivels oorkussen! Ervaart soms na een tamelijk leuke dag
weleens moeheid.
Martien: maar de Oosterse Meditatie ziet ledigheid juist als middel om verlicht te worden!
Dhr R: ziet het als iets negatiefs: verveling!
Dhr F: Het is een kwestie van waardering.
Mw F: je kunt in ledigheid zitten
Dhr B: de ledigheid speelt in vele filosofieën een rol in het vinden van je (nieuwe) zelf. Meditatie is
aandacht richten op je ademhaling. De ledigheid is te zien als de lucht in een binnenband. Hij laat
foto’s zien van mensen die alleen zijn of gevuld met heiligheid zodat een stralenkrans zichtbaar is.
Ook zeilend op de oceaan ervoer hij ledigheid. Hij is blij met de bergen, daar is het tenminste stil.
In Nijmegen doet men onderzoek naar de waarde van meditatie. Leeghwater polderde water-ledig!
Mw P: wat doen jullie voor een ander?
Ton vertelt dat onze vriend Rik zijn familie had gevraagd te bidden opdat hij in Amsterdam zijn broer,
die hij al jaren niet had gezien, weer zou ontmoeten, zo gebeurde ook!
Mw M. was zelden overdag thuis, op een middag wel, en ontmoet net bij naar buiten gaan haar
broer, die een briefje in de bus wilde doen.
Dhr R: dat is inderdaad bijzonder.
Ton heeft Tai Chi gedaan en vertelt: Quote is boek met de Winners, bij Straatjournaal Haarlem is
Qracht (€ 6,50) het boek met mensen die dakloos werden, maar toch weer omhoog klommen vanuit
het dal. O.a. Luuk Lindeboom die bij een bank werkte, toen dakloos werd, via de Straatkrantverkoop
nu weer in een huis woont en elk jaar de daklozenuitjes organiseert. Met welbehagen er weer uit te
komen!
Mw P vraagt om inzicht van de groep.
Ton vertelt verhaal over man die altijd vijandig reageerde op wat hij tegen hem zei. Op een dag zei hij
tegen Ton: Je bent mijn Vaar niet! Hij had jaren zijn vader in mij herkend, ik was zijn afreageerobject.

Martien vertelt over een vriendin van een vriend, die de vriend steeds meer kaal plukte. Op een dag
werd ze boos op hem en verklaarden ze elkaar de oorlog. Zij wilde niet dat ik haar plannetjes
dwarsboomde. Ton herkent dit.
Mw F je bent dan een soort bliksemafleider.
Ton kwam iemand tegen die hem daarvoor een hak had gezet, zij kwam op hem afgelopen, hij keek
haar met doodse blik aan, ze keerde rechtsomkeer.
Tegen mw P: blijf zelf overeind!
Mw M had haar broer duidelijk gemaakt dat ze niet geclaimd wilde worden, nam telefoon niet meer
op. Gaat nu gelukkig beter. Draagt bij aan eigen welzijn.
Dhr R. vindt het erg boeiend, maar voelt zich wegzakken, moe!
Ton: mijn moeder verbood mijn relatie, ik was haar lievelingetje en 19 jr.. Heb haar 3 maanden
genegeerd, Vader zei toen Moe gaat eraan onderdoor. Toen onder eigen voorwaarden weer
vrede besproken. Vraag aan dhr R: claimt je moeder je niet teveel?
Dhr R: Nee, dat is niet zo, samen met mijn zussen bezoek ik haar beurtelings, is voor mij soort
discipline die ik niet eerder kende en een verplichting.
Mw F: had weinig contact met haar ouders, mocht niet praten, kroop steeds verder in het hoekje.
Toen ze later erop terugkwam ging het gesprek niet goed.
Ton: sommige dingen hebben tijd nodig! Herstellen doe je zelf, is een methode om je gevoel te
ordenen. Ik ontmoet mensen net of ik ze eerder heb ontmoet, soms als nagel aan mijn doodskist.
Dhr B: Leonard Cohen heeft 5 jaar in een klooster gezeten voor hij zijn come back maakte.
Ton: Kloos zei; ik ben een god in het Diepst van mijn gedachten. Jan Wolkers en Godfried Bomans
beiden op Rottumeroog, de een genoot ervan, de ander kon er niet tegen!
Ton: het onderwerp volgende keer? Het wordt de 31 e oktober a.s. Wie ben ik en wat is het geluk
voor mij?.
Ton: Wil iemand nog wat kwijt?
Mw P: heb wel handvatten gekregen.
Dhr B: Ledigheid is iets wat je mist. Zeilen op Oceaan geeft ledigheid en volheid!
Ton: Ledigheid is ruimte!
Dhr B: Oneindige sterrenhemel 231 miljard sterren, mijn portemonnee is ook ledigheid.
Ton; wat is het toch verwonderlijk in zo’n uithoek van het heelal, toch als de aarde weg, wat zouden
we zijn zonder de aarde!
Dhr B; de klimaat doelstellingen worden geofferd aan de economie, we halen die doelen in 2020
niet! Schone lucht of schone schijn?
Ton: zei tegen medebestuurslid Emad el din Abdin: ons klimaat wordt Egyptisch, hij beaamde dat.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra
Verslag wie ben ik en mijn uitdaging d.d. 29 augustus 2014 in gezelligste huiskamer NVSH.
Wij zijn vandaag met 9 mensen aanwezig om ons vol interesse te verdiepen in hetgeen ons uitdaagt.
Naar aanleiding van het thema over eigenwaarde vertelt mw P dat ze door het afscheid van haar
rouw-en-trouw-koor een fikse knauw heeft gehad in haar gevoel van eigenwaarde. De sociale
contacten rond en binnen dat koor betekenden veel voor haar. Ze voelt haat naar de veroorzaakster
van haar vertrek. Ze neigt het koor te mijden, en zelfs de kerk. Dhr B: zoek er veel prettige dingen
naast. Mw N probeer de haat te vermengen met liefde, dan wordt alles draagbaarder.
Mw N vertelt dat Theo met een groot artikel in de Schager editie van het Noord-Hollands Dagblad
heeft gestaan. Hij is 50 jaar geleden in coma geraakt, herboren en bewaard gebleven voor haar.
Ton: het thema uitdaging en de waarde ervan sluit aan bij zijn affiniteit met Karma (levenslot). Hij
vraagt wie wil beginnen?
Dhr B ziet de wereld als een bonte verzameling uitdagingen, hij zoekt te genieten van cultuur en
sport en streeft ernaar compleet mens te zijn in deze cosmos. Mw N. beaamt dat zij een God ontdekt
die voor alle mensen is, ook zonder gedoopt te zijn.

Dhr V was niet van plan te komen dus hij past
Dhr F past ook even
Mw J heeft een veel basaler idee van uitdaging. Gewoon leven is al lastig genoeg. Zij probeert niet in
haat te blijven hangen. Zo eet ze nu met Ton bij Stem in de Stad. Zij geniet veel van de natuur. Mw J
geniet ook van de kaartjes die na de schilderclub worden besproken. Zij zoekt misschien uitdaging in
wel nieuw vrijwilligerswerk.
Mw N had een moeilijke tijd weleens een uitdaging in een naaimachine: ze naaide het een na het
ander. Zo ging ze weer anders tegen het leven aankijken
Mw P haar dierbare koor is weg, was haar passie en haar doel! Ton: een golf die voorbij gaat komt
nooit meer terug. Mw P: ik zoek verder en ga nooit meer terug!
Mw. F bij mij is een plekje gevonden. Zij maakte zich zorgen of het ernstig was en moest veel huilen.
Er is een uitstrijkje gemaakt. Ze wacht op de uitslag. Een vrouw vroeg hoe het met haar ging, Er is
gelukkig geen uitzaaiing!
Mw N: wat je ook overkomt, het is de vraag hoe je ermee omgaat! Haar vriend ook, wat komen
moet, dat komt!
Dhr F: Je kunt er positiever uitkomen, je leert je lichaam kennen!
Martien heeft ontdekt dat wandelen beter is dan fietsen, is uitdaging om het te organiseren. Ook
heeft hij uitdaging om zijn blokfluitboekjes te zoeken en weer mooi te spelen, zo ontwikkelt hij zijn
vrouwelijke kant, zijn gevoel.
Dhr F: met wandelen in de natuur kom je tot jezelf!
Ton: in het lopen komen aardekrachten tot je, bij voorkeur op blote voeten.
Jaren geleden las hij in boekjes o.a. filosofie over Wat is het leven (Karma)! Hij had altiijd goede
contacten met mensen om hem heen, maar werd soms uitgekakt. Hij vroeg zich af, wat maakt dat
mensen me zo uitkakken. Hij deed aan Zelfonderzoek, het was een louterende tijd. Nu weer contact
met zijn ex-geliefde, wordt vergeetachtig, maar heb waardering voor wat ze voor hem had gedaan.
Met Martien heeft hij vaak grote meningsverschillen, maar er is waardering als mens.
Naar mw P: vraag je af: wat ben ik kwijt, is er nog iets mogelijk, misschien niet. Gooi echter niet het
kind met het badwater weg! Denk met een positieve instelling aan het koor!
Mw N: was als een moeder voor de oudere psychiatrische patiënten waar ze werkte, Er kwamen
altijd 3 maanden stagiair(e)s om de hospitalisatie tegen te gaan. Tijdens een groepsgesprek zei een
stagiair “je doet het alleen maar voor jezelf”. Dit bracht acute loslating, zo ontdekte ze haar vriend en
kwam ze tot liefde vrede en vreugde. Achteraf had ze kunnen zeggen: “en jij dan, doe jij het voor het
geld?” Maar de man was een engel, hij heeft een ander pad gezet.
Ton: welk thema voor 26 september a.s. :
We vinden elkaar in: Wie ben ik en mijn ledigheid?
verslag Martien Luijcks, 31-08-2014 19.51 uur; met dank aan Petra Krom en Nora de Wijn
Wie ben ik en mijn gevoel van en voor eigenwaarde, 25 juli 2014 NVSH Haarlem.
Met 8 personen zijn wij bij elkaar gekomen om het thema eigenwaarde te bespreken. Mw P is
geëxcuseerd
Ton heet iedereen en ook de heer W , die voor het eerst komt, welkom.
Rondje
Dhr F. komt uit Amsterdam, heeft ooit in Heiloo gezeten, maar niet tot zijn genoegen!Mw. N. heeft
de laatste drie maanden met dhr Th weer heerlijk met de camper door West Europa gereisd. Heeft
12,5 jaar leiding gegeven aan de NVSH alhier. Ze neemt ook met enige regelmaat aan deze middagen
deel!
Mw J. komt al ruim een jaar bij deze ISP-middag. Kent het uit de krant, Ze heeft veel last van teken.
Dit komt omdat ze veel in het groen komt, Ze komt de teken op de gekste plaatsen op haar lichaam
tegen. Ze kruipen omhoog.

Dhr W kent Martien en Ton via de WMO bijeenkomsten en commissievergaderingen in Haarlem
waaraan hij vanuit de wijkraad deelnam. Hij liep al lang en nieuwsgierig met het idee rond, nu heeft
hij de stap genomen.
Martien vertelt dat de bijeenkomsten in 2006 begonnen zijn door contact tussen Nora, Ton en
hemzelf. We begonnen in 2008 met de verslaglegging ervan, omdat de thema’s veel breder zijn dan
gebruikelijk is, waardoor veel mensen er kennis van kunnen nemen.
Mw F. is geboren in Friesland. Kwam hier vroeger vaker, maar is blij er vandaag weer te zijn. Heeft
een staaroperatie achter de rug. Het rechteroog wordt al weer beter. De operaties gaan aan de
lopende band. Draagt nu een leesbril.
Ton gebruikt antibiotica tegen blaasontsteking (Cranberry-sap helpt ook) Hij werkt al bijna 20 jaar
aan het ISP. Hij ontmoette Martien die o.a. bij Tieners Aktief had gewerkt en toen bij het Leger des
Heils werkte aan een sociale kaart. De uitgaven van de AWBZ stegen toen al met sprongen. Het gaat
er bij deze bijeenkomsten om dat de persoon zelf moet erachter kan komen “wie ben ik?”. De kracht
van het Zelfdoen is ons devies; bepalen telkens een nieuw thema. We spreken elkaar niet
tegen, kunnen wel elkaar bevragen!
Bij het ISP komt de client met narigheid binnen: wij vragen hoe hij zich voelt, wat hij wenst?
Daarna komt, waarvoor hij komt, wat hem/haar hoog zit, pas aan bod? Daarbij speelt: De kracht van
het zelfdoen, ervaren door de kracht van het leven zelf! Wij helpen ook met bezwaar, en oordelen
wel, maar veroordelen niet.
Thema
Ton vraagt wie het thema wil openen.
mw F: soms is de eigenwaarde ver te zoeken, ik was in een apotheek waar ik in de rij moest blijven
staan, ik was in gedachten en werd wegens voordringen weer op mijn plaats gezet. Dit voelde als
onrecht: regeltjes, discriminatie ook in haar woonomgeving is is men zo stellig, er is geen ruimte voor
discussie.
Ton: ik stem voor Wilders maar heb respect voor veel migranten. Mensen verwijten mij dat ik zo
stem alsof er geen vrijheid van keuze is!
Mw. J: Als mensen soms bot tegen je doen, kun je aan jezelf gaan twijfelen, aan je eigenwaarde dus!
Mw. N. je kunt het soms ook als leermoment zien, waar je later pas de zin van inziet, Door Ervaring
Wijzer.
Dhr W: heb een volkstuintje met bessen en bloemen waar ik graag toeft. Op het volkstuincomplex is
de moraal mooi, mooier mooist. Een van de tuinders liep laatst langs mijn tuintje, dacht niet dat ik er
was, en knipte een takje van mijn bessenstruik af, en wierp het daarna weer terug in mijn tuin. Ik
riep hem toe: “Bedankt”. Ik verdenk hem ervan dat hij van mijn tuintje bloemen meeneemt en die
dan cadeau doet aan beginnende tuiniersters. Na dat takje loopt hij ook gewoon mijn tuin binnen en
begint een heel gesprek, maar niks over het takje, niets over de verdwenen planten. Mijn tuintje kon
wel wat aandacht gebruiken stond nadien in de brief van de tuinvereniging.
Ton: kent provocatieve personen die mensen soms gewoon uitschelden. Hoe voel jij je daarbij?
dhr W: mijn gevoel was, wat loopt hij zomaar mijn pad binnen, wat heeft hij met mijn gevoel te
maken, wie is hij?
Net op dat moment wordt er gebeld. Wij drukken op de knop van opendoen. Niemand komt.
Dhr F. gaat naar beneden om te zien wie er is. Het blijkt een man met een pakketje voor iemand w/n
in huis.
Hij was erg boos dat wij niet meteen naar beneden waren gekomen. Dus dhr F kreeg een fikse lading
over zich heen. Dhr F was gelukkig vrij cool gebleven. Zijn gevoel van eigenwaarde had er niet onder
geleden.
Dhr Th komt binnen. Hij vertelt dat hij in totaal 12 weken in het ziekenhuis had verbleven. Dit is een
groot risico voor je eigenwaardegevoel. Maar daar ben je zelf bij. Heeft de nabijheid van vrienden en
kennissen gevoeld via de kaarten en kaarsen, die hebben zijn sterkte bevestigd, net zo de goede
behandeling van de knappe dokter en de vriendelijke en behulpzame zusters, daar heb ik respect
voor. En natuurlijk moet je het zelf doen; ik hou de regie!
Mw J: en de rol van Nora?

Dhr TH: Nora was altijd nabij, een steun bij extra complicaties, niet opgeven!
Ton: heb echt waardering voor de rol die Nora voor je vervulde!
Nora: in bejaardenzorg gewerkt, geleerd door mensen heen te kijken, waardering en respect geven
aan de mens in nood. Ook naar jongens op straat: Zo ook een jongetje van 4 speelde met
waterspuiten. Oudere mensen mopperden op hem en zeiden: dat mag je niet doen. Maar hij wil en
kon niet luisteren. Ik zag het eens aan en bedacht wat mijn zus mij geleerd had en zei: Je bent een lief
jong, maar we zijn niet blij met wat je doet! En hij begreep het. Hielp hem even met de moeilijkheid
waardoor hij niet weg kon en ging met zijn waterspuiten naar zijn moeder.
Mw F: hangt af van hoe het gezegd wordt!
Mw N: Een patiënt in de psychiatrie vertelde dat haar man God was. N vertelde haar dat haar man
toch niet zo lief was geweest.... Patiënt antwoordde: Als je niet gelooft dat mijn man God is, ben je
niet mijn vriendin meer.Waarop N reageerde met: Ik geloof je. Anders zou ik haar niet in haar waarde
laten.
Dhr W: het is voor mij geen uitdaging om de man in mijn tuin te veranderen hoor, ik wacht tot er een
kans komt om het geheel in de groep het aan de kaak te stellen.
Ton en Martien resp. de Kerk en in Mistero Buffo : Als je sterft ben je alleen!
Ton: nieuwe thema 29 augustus 2014: Wie ben ik en mijn uitdaging?
Ton: Jezus zei: laat deze beker aan mij voorbij gaan!
Tenslotte
Mw N: de pauze kan beter vervallen, het breekt teveel terwijl we net lekker in gesprek waren. Mw J:
Stemde daarmee in waarom kunnen we niet eerder beginnen?
Mw F. als het mis gaat moet je profs inhuren! Ton: daar hebben we geen geld voor. Martien: oké. om
14.15 uur begin gesprek
Vrede Vreugde en liefs voor alles en iedereen
aansluitend bij Theo Nora en Petra met dank,
Martien
Verslag: Wie ben ik en mijn denken en mijn niet denken?
Op vrijdag 27 juni 2014 zijn we met 3 vrouwen en 5 mannen bij de NVSH rond de tafel met elkaar
samen om het bovenstaand thema te bespreken.
Voorstelrondje:
Dhr F komt uit Amsterdam, vindt het hier goede bijeenkomsten, heeft lang geleden voor een insuline
kuur enige tijd in de psychiatrie getoefd, maar had daar niets aan, hij heeft pas daarna zichzelf
ontplooid.
Mw J. probeert zo vaak mogelijk deel te nemen, vindt het hier gezellig.
Mw. P kwam al lang bij deze bijeenkomsten via Martien van het Pad van Simeon
Martien neemt hier vanaf het begin aan deel, ook in Amstelveen, daar leent hij, als zijn pen het
begeeft, soms inspirerende pennenvoor de verslaglegging.
Dhr B is gepensioneerd klinisch Psycholoog, heeft 3 schatten van dochters. Hij komt hier via
gemeenschappelijke cliënt
Mw M. vindt “wie ben ik?” een goede vraag. Dhr B wijst erop dat het er soms heftig aan toegaat!
Ton is sinds kort op Facebook, samen met een collega loost hij eens per week veel bericht, en bij de
overige schrijft hij leuke reacties. Mw J: vindt Facebook vreselijk, wil met vrienden samen boodschap
doen of zo.
Dan dankt Ton Martien voor het verslag, deze dankt mw. P voor haar assistentie hierbij.
Ton opent het gesprek : bij deze middagen spreken we elkaar niet tegen, je mag wel informatieve
vragen stellen! Mw P: je mag hier jezelf zijn, zij houdt niet van discussies.
Mw J. houdt juist wel van een discussie!
Dhr B: Je bent meer dan je denken, maar denken en slimheid is erg handig in het leven!
Ton: Descartes zei: “Ik denk dus ik ben”
Martien: Rousseau legde meer het accent op natuur en ontplooien.

Dhr. B: dankzij het denken hebben we licht en stroom. Onze Christelijke normen en wetenschappelijk
denken hebben onze cultuur gevormd.
Mw. J. vindt de meningsverschillen in het denken hier erg leuk!
Ton: Die gedanken sind frei
Martien: de Rhesusaapjes dronken wel bij de kippengaas pop met fles, maar renden hard terug naar
de berenhuid pop. Zonder liefde geen ontwikkeling?
Dhr B: je kunt je gedachten richten! Fromm schreef “de angst voor de vrijheid”
Ton zoekt liever boeken die hem nog wijzer maken, niet die hem beleren. Gave dingen kunnen
in hem resoneren, hij plukt die dingen eruit.
Martien: Bewonderen, inspiratie en sympathie hebben weinig met denken te maken.
Dhr B: denken communiceert de gevoelens.
Dhr F. denken en gevoel is eenheid!
Ton: de vrouw heeft meer vibratie, de man is meer rationeel!
Dhr F: De vrouw baart kinderen en geeft liefde.
Dhr B: de oerkracht van de vrouw!
Ton: In de bus: zij is helemaal idolaat van de man, hij meer nuchter, zoals een Moeder omgaat met
haar kleuter, GAAF! Dat heeft een vrouw meer dan een man!
Mw. J; vrouwen vaker! is een wonder!
Martien: Gevoelens gaan pas leven als ze gedeeld worden of in woorden worden gegeven.
Ton: woorden kunnen soms heel simpel een mens beschrijven bij uitvaarten!
Mw J: ook muziek kan zo mooi zijn! Denken en voelen liggen dicht bij elkaar!
Ton: tussen denken en voelen ligt een spanning. Vanuit die spanning heeft van Gogh zijn prachtige
schilderijen gemaakt. Het gevoel in de kleur en afbeelding, het verstand in de techniek!
Mw P. veel kunstenaars zijn arm gestorven.
Ton vraagt hoe mw M het ervaart?
Mw M: vindt het wel interessant, maar voelt zich wat rozig. Ton: dat komt vanuit de ontspanning die
je hier voelt.
Mw J. het uitwisselen is leuk. Ton: bevestiging is belangrijk!
Dhr B: Herkenning is daarbij een belangrijk element.
Mw J: Ja het krijgen van bevestiging en herkenning, blij zijn dat je er bent!
Mw M: heeft niet zoveel met de computer, wil contact met mensen om haar heen, klikken is van
belang en herkennen, als dat er niet is reageer je niet meer.
Mw. J: als je je alleen voelt kan de kerk je bevestigen, maar als goede vrienden wegvallen, dan val je
in een gat en wordt voelen belangrijker dan het denken. Dhr B: een rouwproces! Mw. P: iedereen wil
graag aan bod komen!
Mw. M: ik mis contacten! Ton: veel mensen missen contacten! Ze hebben alleen maar vragen: Wie
ontmoet je, hoe reageer je daarop?
Dan is er pauze,
Dhr P heeft een inleiding over de Italiaanse Antipsychiatrie gegeven in het laatste Psy-café.
Martien: het geloof begint waar het weten ophoudt?
Ton: geloof, kom mijn ongeloof te hulp! Het geloof is beweeglijker dan het denken, dat aan
structuren vastzit. Hij vertelt: een vriendin zei: “sorry dat ik gisteren zo rot deed”, dit bewijst toch
inzicht! Daar kan hij blij om zijn!
Rondje:
Mw. M: er is weinig op het thema ingegaan, misschien tijdskwestie? Zij ervaart op het moment geen
toekomst, neigt in bed te blijven liggen in plaats van dingen te doen, heb geen zin, waarom zou ik?
vervolgt: heb geen doelen, en het duurt al zo lang Mijn enthousiasme is weg! Martien: Enthousiasme
waarvoor? Mw M: op zoek naar iets waarvoor ik weer enthousiast kan worden.
Dhr P: heeft voorkeur voor het denken; hij ziet niets in het geloof, maar staat anderen toe te geloven.
Dat is gekoppeld aan de plaats op aarde waar iemand geboren is. Hij is geïnspireerd door het
existentialisme van Satre en Camus, zijn devies is; ‘veroordeeld tot het invullen van je eigen leven'!
Hij heeft echt geen boodschap aan geloof of spiritualisme. Hij gelooft in zichzelf en in de wetenschap

en de dienaren daarvan; zoals bijvoorbeeld de medici die bij ziekte bijspringen. Hij beperkt zich tot
het weten!
Martien: ik geloof wel, Hij had een mooi FB-bericht ontvangen: 20 seconden warme omhelzing door
dierbaren werkt heilzaam tegen rot gevoelens en dergelijke. Hij vond het vanmiddag een leuke
bijeenkomst.
Mw P: is blij met haar gezondheid, is net op controle geweest alles was in balans. Zij is ook blij met
haar Roodborstjesnest in de tuin.
Mw J; vond het een leuke interessante middag.
Dhr B: In plaats van spiegelen beter spreken over feedback geven! Denken is een handig hulpmiddel
Dhr F: Aansluitend op mw. M: is ook mensen kwijt, en gaat daar heel concreet mee om, zoekt
vastigheid maar hij ziet wel een lichtpuntje in Mw. M, ze heeft een zuiver gezicht!
Dit spreekt mw M wel aan!
Het nieuwe Thema voor Woensdag 25 juli a.s. Wie ben ik en mijn gevoel van en voor eigenwaarde?
Verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn vrijheid dd 23 mei 2014 in de gezellige huiskamer van de NVSH Haarlem.
We zijn met 1 vrouw en 5 mannen aanwezig.
Eerst wordt het verslag van de vorige keer vastgesteld.
Ton is vandaag verhinderd, daarom neemt Martien hem waar als gespreksleider.
Martien opent het Thema. We vierden de algemene vrijheid van de onderdrukking door de Nazi’s
maar er is ook de persoonlijke vrijheid, die o.a. in de muziek wordt bezongen (bijv. Zappa:) Petra
zingt 'Freedom', een lied van Zanglust, maar niemand luistert, haha.
Mw. P is blij dat ze in vrijheid als alleenstaande kan leven. Ze heeft zo geen verplichtingen en is vrij
om te beslissen wat ze wil gaan doen. Ze is wel opgegroeid met zorgen voor anderen, altijd
klaarstaan, doen wat de ander wil. En ook het schuldig voelen! Daar is ze nu overheen. Nu wil ze haar
vrijheid uitbreiden, maar niet ten koste van anderen.
Dhr.sluit zich daar bij aan. Hij is blij dat hij kan thuiskomen wanneer hij wil. Dat hij zelf kan bepalen
wat hij eet. Zelf kan bepalen waar hij heengaat. Met een partner zou dat niet kunnen. Hij is blij dat hij
single is.
Mw P reageert: zijheeft eerst 3relaties gehad met mannen die overleden zijn. Heeft dat vanuit liefde
gedaan. Vanaf 2006 is zij ook tevreden met zichzelf.
Dhr. F: is er nog niet uit.
dhr B: denkt bij Vrijheid aan de Malthauserliederen van Mikis Theodorakis. Hij laat wat platen zien
die verbeelden wat hij als vrijheid ziet: o.a.. Man in woestijn, rust en vredig alleen; Zeiler
(Kontiki) geniet van vrije ruimte en kan zijn eigen doel najagen (in tegenstellingtot opname in de
Psychiatrie); meditatie biedt ook vrijheid (loslaten). Hij denkt terug aan een schoollied waarin over
gebonden vrijheid wordt gesproken. Hij is blij met de vrijheid van meningsuiting, mits met respect
beoefend!
Dhr D: soms beperken anderen je rechten!
Mw P: De gezondheid speelt ook een rol.
Dhr W: Hoe vrij ben je als je in bijna alles bent te volgen, en welke provider is betrouwbaar.
Dhr D: Je kunt een anonieme OV-chipkaart nemen, of een prepaid telefoon, de batterij eruit?
Bonuskaart?
Dhr F: ik zou me er niks van aantrekken of ze me kunnen traceren of niet!
Dhr B: Vrijheid moet je bevechten!
Martien: koop gewoon de goedkoopste provider! (simlock-vrij)
Dhr D: als je op Google staat (streetview) en je wil daarvan af, dan moet je een brief schrijven naar
Google, die dat dan moeten verwijderen (Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te
Straatsburg).

Dhr B staat tot zijn verbazing al dansend op Youtube,
Dhr D: is ook van Google, net als Facebook! Schrijf een brief!
Martien: De vraag is of je veel kan doen tegen beelden van de openbare ruimte. Al kan een brief
schrijven nooit kwaad.
Dhr W: Wat te doen tegen de google bril?
Martien: Veel gemeenten hebben een digitaal fotoarchief online staan, bestaande uit o.a. brede
(prive/instellings) verzamelingen.
Dhr D: Als iets je niet zint, schrijf dande gemeente aan!
Tenslotte vraagt mw P zeer aardig naar Martien. Deze zegt zich te kleden zo hij wil, met stropdas of
zonder. Niet te stijf, wil zelf kiezen voor de relatie met een persoon waarmee hij wil samen zijn. Ook
zijn haren laat hij in vrijheid knippen.
Dan is er (rook)pauze.
Martien: afsluitend rondje: Hoe vond u het en wat wil u nog delen met elkaar?
Dhr D was bij de bijeenkomst over privacy-beleid in Europa, gehouden in de Pletterij. Zag in deze
bijeenkomst een soort vervolg daarvan
Mw P. een wereld aan informatie ging open. Vond ze leuk
Dhr W. Vond het wel goed aardig en ook nuttig
Dhr F. vindt de wetten in Nederland niet goed.
Dhr D. Klokkenluiders worden nu pas gehoord en erkend. Het gaat om de verkeerde interpretatie van
de wetten
Dhr F: is blij met de vrijheid, maar als er een paaltje staat in het midden en je mag langs beide zijden
is kiezen weleens moeilijk!
Mw P: heeft gestemd op de Partij voor de Dieren.
Dhr B: vond het een fijne bijeenkomst. Hij wijst naar de Vrijheid in de idealen van de FranseRevolutie:
fraternité liberté egalité (broederschap, vrijheid, gelijkheid) en ook in de Politieke partijen Partij voor
de Vrijheid. Toch wijst hij op het lied van zijn school: geen vrijheid zonder gebondenheid (Discipline).
Dhr F: volgens Sartre moest je eigenlijk iemand doden om je vrijheid te bewijzen.
Martien: Bij zeer rijke heren soms praktijk!
Allen: vgl .de Maffia
Martien vond het wel beetje heftig maar zeer gezellig en informatief.
Dan brainstormen we over het (meer concrete?) thema van de volgende keer: 27 juni a.s. Het
wordt: Wie ben ik en mijn denken en niet-denken?
Met dank aan Petra Krom
Martien Luijcks
Wie ben ik en mijn toekomst. Huiskamer NVSH 25 april 2014.
Met vijf personen zijn wij bij elkaar gekomen om onze weg naar de toekomst toe te bespreken.
Twee mensen hebben zich afgemeld.
Naar aanleiding van het verslag over Waarom dingen gebeuren merkt Ton op dat het kwaad ook zin
kan hebben bijvoorbeeld als straf, of ook als ik onmin voel, dan kan kwaad-zijn opluchten.
Vluchtelingen zoeken veiligheid, niet te verwarren met betutteling.
Waarom wordt niet meer samengewerkt in de zorg vraagt Ton zich af. De dagbesteding gaat ook per
doelgroep. Tussen lotgenoten gaat de eigenwaarde vaak omlaag.
Mw J.. Ook krijg je pas hulp als je een hulpvraag hebt?
Ton: het gaat om iemands eigenwaarde. Een ex WMO-raads lid wordt nu door velen niet meer
gekend! Je zou een vertrouwenspersoon nodig hebben (mantelzorger). Mw J Je moet een buddy
hebben. Ton: de kunst is om naast de mens te staan, ga de weg met hem/haar mee. Het gaat om
gelijkwaardig opstellen.

Mw J: In Heliomare wordt iedereen gerevalideerd. Ton: Specialistische opvang, blijft nodig, maar veel
activiteiten kunnen gezamenlijk, of aanvullend op elkaar in een locatie.
Ton: het is ook fijn als de klant humor heeft, dan is het gelijkwaardige beter te redden. Het blijft
immers mensenwerk.
Mw J: Knap van Steven Hawking dat hij ondanks zijn ALS telkens weer volle zalen trekt.
Mw P en Martien maken zich zorgen om mogelijke zorgafhankelijkheid.
Dhr F. het is moeilijk om gelijkwaardig te zijn met iemand die niet zichzelf is. Dit kan leiden tot
machteloosheid en kwaadheid.
Ton: je moet geen dankbaarheid verwachten. Soms halen klanten je het bloed onder je nagels weg.
Mw P: heeft jarenlang een man verzorgd, was heel dankbaar, maar na zijn dood kwam voor haar de
klap, al was het zorg uit Liefde.
Ton: als je niet meer kunt praten, kun je nog schrijven. Een vriendin had in haar jeugd veel ellende
met haar vader meegemaakt. Toen ze zelf kinderen kreeg had zij moeite met blije kinderen, dat
herinnerde haar aan haar rot ervaring die een diep en gevoelig litteken had geslagen.
Mw P was van haar dochter via keizersnee bevallen, maar kon door een nalatigheid van de
verpleging haar dochter pas na 2 dagen zien en aanraken. Alle aanwezigen spreken hier schande van!
Dit heeft de relatie met haar dochter niet positief beinvloed
Ton: nu een rondje: wat verwachten we van de toekomst?
Mw P heeft genoeg aan het nu, maar legt zelf wel eens een Tarot kaart.
Ton zelf leest graag de horoscoop in de Spits
Mw P is niet bang voor de toekomst
Mw J, heeft alles laten regelen, wilsbeschikking met Humanitas en dochter.
Ton: toch moet je als de dokter het later vraagt bij bewustzijn zeggen dat je niet gereanimeerd wil
worden. Een vrouw had het op haar borst laten tatoeëren.
Dhr F: Als pijn of ernstig lijden komen, dan zal hij niet de commissie erbijwillen betrekken, het liever
zelf alleen doen.
Martien: in België schijnen pillen makkelijk te koop te zijn. Een vriendin had de pil van Drion op haar
nachtkastje liggen, een leven lang, zeer geruststellend.
Mw J onderzoek bewijst dit.
Ton: de behoefte aan euthanasie kan fysiek zijn, maar kan ook zijn dat het leven gewoon voorbij is.
Dhr F: heeft nog veel om voor te leven!
Martien wacht op de dag dat zijn dochter hem komt zoeken.
Ton: sommige vrouwen hebben een jeugdtrauma, waardoor de scheiding weleens scherp afbreekt.
Zelf had hij met zijn ex een goede afronding en na een jaar niet zien, toch weer hernieuwd contact.
Ook met zijn dochter na breuk weer hernieuwd contact.
Ton: Als mensen trouwen veranderen zij binnen de relatie beiden, kunnen ze elkaar bijbenen of niet?
Thema volgende keer, (wegens Hemelvaartdag vakantie een week eerder): 23 mei 2014
Wie ben ik en mijn vrijheid?
Verslag Martien .met dank aan Petra

Verslag Waarom gebeuren dingen en mogelijk met mij?
Vrijdag 28 maart zijn we met 6 personen (3 vrouwen en 3 mannen) bij elkaar om het Thema samen
te delen. Wegens de subsidieaanvraag van het ISP voor 2015 bij de gemeenten in Noord Holland is
Ton verhinderd en zal Martien de gespreksleider zijn.
Eerst bekijken wij het verslag van wie en mijn dierbaren; iedereen stemt in. Notulist Martien dankt
Petra voor het meelezen.

Mw N memoreert het 10-jarig jubileum van onze gespreksgroep in 2016. Eerst stond Nora achter de
bar later opgevolgd door Garmt. Tegenwoordig doet Martien de bar samen met helpers.
Martien opent het thema historisch, in 1918/1919 kwamen de Duitse militairen terug van het front
en de Weimar-republiek ontstond. Deze ontaarde later in Hitler. In 1974 keerden de Portugese
militairen terug naar huis verjoegen Ceatano en brachten na een jaar wanorde democratie.
Dhr F: in de Weimar republiek was sprake van decadentie en verloedering, samen met de zware
vernederende sancties van de Duitsers bij Versailles vormden de voedingsbodem voor Hitler.
Mw N. Ook in Pompeii was sprake van decadentie. Er moet toch een reden voor dingen die gebeuren
zijn: “gebroken ben ik en verdeeld, opdat ik weten zal wat is geheeld” .
Zij vervolgt: waarom gaat het leven zoals het gaat. Ik werkte voorheen met 17 mensen in de
psychiatrie. Een stagiaire zei : ”je doet het allemaal alleen maar voor jezelf!”. Dat deed haar toen
pijn! Achteraf ziet zij dat zij hierdoor uit het ambt is getreden en Theo heeft ontmoet.
Mw J: het is volgens mij het noodlot, sommige mensen hebben meer geluk dan anderen.
Mw. P: ook bij het koor, maar ze vraagt zich dat niet af, gewoon accepteren. Ze is wel aan het zoeken
naar een positieve zingeving ervan, maar heeft die nog niet gevonden.
Mw. N. het is voor jou het eind van een periode!
Dhr F: gelooft niet dat de vernedering van Versailles zin heeft, of dat Hitler of de Shoah zin hebben
gehad.
Martien: bedoel je dat alle kwaad geen zin heeft?
Mw. P: het leven heeft wel zin!
Dhr F: als er meer kwaad dan goed in je leven is, dan heeft het leven geen zin!
Mw. N: als mensen van goede wil zijn heeft het leven altijd zin
Mw P: een vriendin (Jehovah’s Getuige) zou het kwaad: de duivel noemen
Mw J. vindt het fijn dat hier niet uit boeken wordt geciteerd, maar men uit eigen ervaring spreekt.
Mw N: heeft het gevoel dat haar moeder haar niet wilde, dat zijzelf er niet mocht zijn. Zij vond troost
in iemand die zei: hoeveel kinderen niet geboren hadden willen zijn en hoeveel moeders wilden
helemaal geen moeder zijn. Er ontstaat enige onenigheid over of er wel moeders bestaan die geen
moeder willen zijn
Mw N: Je bent gewild door het grote leven!
Martien: Ton zegt altijd: “ik moest en wilde er komen!”
Dhr V. grijpt terug op het vorige verslag, zijn pijn over het geenafscheid van zijn dierbare oma hebben
kunnen nemen door het afschermen van zijn moeder. Hij mocht niet eens weten waar haar as is
uitgestrooid. Hij was heel blij omdat hij wel goed afscheid had kunnen nemen van zijn lieve lelijke
hond toen die overleed. Hij heeft gelukkig wel een pasfoto en een handgeschreven kookboek van
oma in zijn bezit. Het devies daarbij is “Kook en geniet”, zo kan hij zijn boosheid op zijn
moeder overwinnen, doordat de geur van Oma in de gerechten zit precies zoals zij met kerst en
nieuwjaar altijd kookte.
Martien: Hoe vonden we het vandaag?
Dhr F vond het vandaag een beetje matig, ieder ging zo op z’n eigen toer.
Mw J vond het meer botsen dan andere keren.
mw P voelde zich wel op haar gemak vandaag. Ze vindt het leuk dat iedereen zo eerlijk zichzelf was.
Dhr V. is blij met het contact
Martien vond het wel aardig, maar vond dit thema wel heftig. Iedereen stemt hiermee in.
Martien vraagt welk thema we volgende keer zouden kunnen nemen?
Mw N. gaat samen met Theo met de camper voor 6 weken naar een Naturisten camping met
Nederlandse begeleiding in Portugal! Wij zullen haar missen. Mw J: vindt zo’n reis met camper wel
stoer!! Haar dochter en partner zijn momenteel in Schotland, hebben veel regen. Mw N had vorig
jaar 4 zon-dagen in Portugal terwijl heel europa nog geen zomer had.
Het kan verkeren zei Bredero
Het thema wordt niet: machtsmisbruik of zo, het wordt vrijdag 25 april a.s. :

Wie ben ik en mijn toekomst
Verslag Martien met dank aan Petra
Verslag wie ben ik en mijn dierbare overledenen dd 28 februari 2014
Met 2 vrouwen en 4 mannen nemen wij dit thema onder de loupe. In de pers was de bijeenkomst
aangekondigd als rouwverwerking, dat is echter niet onze opzet, want het gaat ons om Hoe om te
gaan met de dood van dierbaren en anderen.
Het verslag van vorige keer is, met aanvulling dat de gedichten die mw. P. voordroeg, van een van de
overleden groepsleden (John Weijers) waren, goed bevonden met dank aan de stagiair (die inmiddels
weer vertrokken is)
Ton opent het onderwerp: toen zijn ouders overleden had hij het gevoel dat ze een goed leven
hadden gehad, dus kon gemakkelijk afstand nemen.
Mw P. heeft de laatste 6 jaar ook drie keer afscheid van mannen moeten nemen. Afhankelijk van de
intimiteit van de relatie ism het w/n aan zien komen van de dood, was de rouw meer heftig.
Het afscheid van het rouw en trouwkoor waar ze met zoveel passie en plezier had gezongen, waar ze
nu niet meer bij kon zingen, deed haar de laatste tijd ook pijn, een soort rouwverwerking. Ze negeert
nu de aanstichtster die ook in een ander koor met haar zingt.
Ze had steun van een man uit het rouw en trouw koor. Ton zegt: daar kun je niet op
vertrouwen. Martien zegt: bondgenootschap kan wel, beiden winnen daarbij.
Dhr. V. had als kind geen afscheid mogen nemen van zijn dierbare oma, die hem veel liefde had
gegeven. De intense relatie die zijn moeder met die oma (haar moeder) had gehad ( samen
kampervaring) maakte dat hij zelfs niet bij het uitstrooien van de as mocht zijn.
Martien had goed afscheid van zijn vader en ook van zijn moeder kunnen nemen. Een vrouw die een
beroep op hem deed, had hij toen niet kunnen helpen. Met de kennis van nu zou hij dat nu beter
doen. Zij had haar leven na een wanhopige misbruikende relatie zelf genomen.
Ton vertelt van een vriendin die door haar vader was mishandeld. Zij deed een beroep op Jan Douwe
Hoekstra. Deze behandelde in Bilthoven slachtoffer en dader tegelijk in de groep, als het te heftig
werd mocht ze met een stok(je) een boom slaan, maar wel nadien de boom omarmen!
dhr F. vertelde van een ernstig zieke vriendin die mogelijk euthanasie wil plegen. Hij kan daar goed
mee omgaan.
Ton vertelde dat hij met vriendin Mieke tot het einde had gefietst. Maar omdat de kinderen vonden
dat er bij moe een steekje los zat, kon hij niet naar de uitvaart gaan.
Hij waarschuwt dat mensen het niet langer Pikken, de opstanden in Oekraine en Thailand waar Viktor
Joesjtsjenko resp Yingluck Shinawatra (voor haar broer Thaksin) die er met het geld vandoor gingen
Mw J. vraagt zich af of iedereen het wel zelf kan redden? Mensen raken soms al in paniek bij een
brief in de brievenbus.
Ton: soms moeten vrienden of bekenden zo iemand steunen (de 3 V’s), of anders kan het ISP
misschien iets voor hen betekenen.
Thema volgende keer vrijdag 28 maart a.s.: Waarom gebeuren dingen en mogelijk met mij?
Verslag Martien, met dank aan Petra

Wie ben ik en mijn hoop het voor het nieuwe jaar. NVSH 31-1-2013, Haarlem
Aanwezig: Mw P, Mw J, Dhr F, Dhr P, Martien, Rutger.
Martien opent het gesprek en vertelt dat we helaas een aantal mensen hebben verloren. Mw P. wilt
graag een gedicht voorlezen ter nagedachtenis van deze overledenen.

Mw J en Dhr F geven aan het een raar idee vinden dat iemand die vol met leven zit, ineens komt te
overlijden. De rest van de groep reageert positief op het gedicht, iedereen vind het erg mooi.
Na de nabespreking van het vorige verslag waar één klein foutje instaat (een naam die verkeerd was
gespeld), heeft Rutger zich voorgesteld. Na dit kleine voorstel rondje is het tijd om wat te vertellen
over iedereens hoop voor dit jaar.
Mw P trapt af. Mw P geeft een aan dat haar hoop de grond is ingeslagen. Mw. P is namelijk het koor
uitgewerkt. Toch geeft mw P aan dat hoop toch ook een drijfveer is. Mw P geeft aan dat ze het moet
verwerken. Ze voelt zich een zondebok ondanks dat ze haar excuus heeft aangeboden. Ook de
dirigent is uit het koor gestemd. De dirigent bleek erg veel te praten over leden van het koor met
leden van het koor. Verwerken is lastig voor mw P. Zingen is haar passie en ze is opzoek naar een
nieuw koor om in te gaan zingen. Het liefst wil ze dit doen bij een bij een uitvaartkoor. Dit vindt zij
erg mooi om te doen.
Hierna was Dhr P aan het woord. Dhr P vertelde dat hij bezig met de wijkraad in ere te herstellen. Hij
heeft tot nu toe 2 vergaderingen gehad. Hij is hier erg tevreden over. Ook gaf hij aan de wijkraad erg
breed en gemengd is. Dus niet alleen voor ouderen, maar ook voor jonge ouders.
Dhr F zegt nog niet echt plannen te hebben voor dit jaar. Hij zegt dat het leven je overkomt.
Martien hoopt op een nieuwe baan volgend jaar aangezien zijn WW uitkering ten einde loopt. Hij wilt
niet 3 maanden wachten op zijn uitkering. Hij is bereid een gok te nemen en hoop hiermee op een
betaalde baan bij het ISP. Deze betaling zou dan vanuit de gemeente moeten komen. De groep geeft
aan mee te hopen voor Martien.
Mw J zou het erg mooi vinden als iedereen wat opener zou worden naar elkaar. En hier bedoelt ze
mee dat iedereen wel vriendelijker naar elkaar mag doen.
Rutgers hoop voor het aankomende jaar is dat hij gelukkig blijft. Hij wilt zijn opleiding voortzetten,
gezond blijven, goede vrienden en familie om zich heen. Eigenlijk heel simpel maar soms zo lastig.
Mw J vraagt aan dhr F of hij helemaal niks heeft gepland voor het nieuwe jaar. Dhr F geeft aan bezig
te zijn met een verhaal te schrijven. De aanleiding voor dit verhaal is zijn verleden. Hij wil hiermee
een bepaalde visie openbreken.
Mw P heeft nog een 2e gedicht voorgelezen. Ook hier werd positief op gereageerd door de groep.
De volgende bijeenkomst is 28 februari. Het onderwerp is: wie ben ik en mijn verloren dierbaren?
verslag Rutger
Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen en mijn hoop, d.d. 27 dec. 2013 bij NVSH Haarlem
Om 14 uur druppelen de eerste deelnemers binnen.
Om 14.30 uur zijn wij met acht (negende kwam later) mensen samen om het verslag van de vorige
bijeenkomst te bespreken, waarvoor Martien en Petra worden bedankt!
Ton opent het thema met zijn belevingen van hoop tijdens deze kersttijd. Eerst de kerkdienst van ggz
Ingeest Bennebroek welke hij mooi vond en goed voorzien. Later die avond was hij naar een RK kerk
gegaan waar een weliswaar behoudende priester Mathijs Wagenaar toch heel menselijk sprak!
Op 1e kerstdag was hij in de pinkstergemeente (Dhr T: ‘waar ik jaren geleden heb schoongemaakt’)
Het evangelische gebeuren is als een warm emotioneel bad voor de broeders en zusters. Ook de
broodmaaltijd beviel goed.
Dhr T: zij moeten 10% van hun inkomsten aan de kerk overdragen. Maar dat is bij andere kerken ook!
Mw J. het is erg gesloten, misschien niet zo erg als bij de anderen, maar hier toch ook lastig eruit te
stappen! Anderen zetten hier een vraagteken bij!
Ton: in veel kerkgemeenten wordt alles beredeneerd, misschien moet dat ook wel, maar hier is dat
minder het geval, dat is toch prettig. Hij vervolgt: op kerstmiddag was hij in de Wording (inloop daken thuislozen) te Hilversum, en ’s avonds bij de El Pedro-kerk in Amsterdam, een evangelische kerk.
De kerstblaadjes die overal verschijnen worden volgeschreven door de hogere en midden groepen,
Jan Boezeroen kom je daarin niet tegen.
Mw N. vraagt zich af wat het bezwaar daartegen is!

Ton: mensen verpauperen, de eenzaamheid groeit, de hogere groepen feesten samen met hun
familie en buren. Alleen bij de kerstdiners die door kerkelijke groepen worden gegeven, maar daar
moet dan meteen God en Jezus met het toetje op tafel komen. Of men daarop zit te wachten.
Martien, had Paus Franciscus hier ook niet op gewezen!
Mw P. vond dit in elk geval bij Open Huis storend.
Dhr F kan zich voorstellen dat een dakloze niet zit te wachten op een aai over zijn hoofd.
Ton: mensen zijn niet meelijwekkend!
Mw. N. vindt het leuk dat iedereen zoveel vertrouwen hier met elkaar heeft dat men elk zijn/haar
verhaal kan delen.
Dhr T: laat ieder in zijn/haar waarde, zijn moeder ging heen met een glimlach op haar lippen.
ook een andere vrouw stierf al biddend. Hij wil graag naar de Hemel, maar denkt dat hij in de hel
meer vrienden zou tegenkomen. Hij steekt elke week een kaarsje voor zijn moeder aan en een voor
de staatsloterij.
Ton: Jezus is er voor de zondaars! Mensen proberen met de moed der wanhoop zichzelf te
vertrouwen. Als dan de kerk zegt het moet anders, dan worden mensen onzeker!
Mw J: als je maar honger genoeg hebt, dan neem je het pamperen er wel bij! Dan neem je alles aan!
Ton, ja als het in een kerk is, maar als het openbaar is, en dan toch gaan bekeren, toch niet goed!
Mw J. had bij de Stem in de Stad toch een goede sfeer geproefd.
Mw. N: vroeger werd ons van alles wijsgemaakt. We werden dom gehouden.
Ton: de Farizeeers zeiden: kijk hoe geweldig ik ben! Er zijn geen kwetsbare mensen, ik noem het
Bekletsbare mensen. En het kerstverhaal is zo mooi: met herders en wijzen !
Mw N nodigt dhr P uit om iets te vertellen:
Dhr P: ik heb veel nagedacht over geloof en kom zelf eigenlijk uit bij het Humanisme. Het geloof dat
mensen hebben, is gebonden aan de plaats waar men geboren is. Er is geen keuze.
Mw P: als je ouder wordt kun je meer kiezen.
Dhr P God is alleen maar een projectie zegt Fokke Sierksma!
Martien: Als er geen God was, zou de mens Hem moeten uitvinden!
Dhr F: Door het menselijk handelen wordt God ontwikkeld, zo stelt Teilhard de Chardin.
Mw Y: vond zichzelf niet in het afstandelijke geloof, zij koos daarom voor het katholieke geloof
Dhr T: Wat is hoop? Elke donderdag ben ik in de sint Barbarakapel waarbij mijn moeder begraven is.
Hij hoopt en bidt zijn moeder dat hij het eerste gaat, vóór zijn kinderen. Mocht hij de staatsloterij
winnen, dan zal hij aan het ISP denken.
Mw P: Mijn hoop: ben op vervelende manier van mijn koor afgegaan. Hoorde van de stemming over
mij alleen via een vriend, niets van de voorzitter gehoord! Zij hoopt dat ze haar terug zullen vragen!
Zij wil wel excuses aanbieden, maar werd afgewezen. Zit nu in een ander koor.
Ton Als je aan de kant wordt gezet, voel je je kwaad en gekwetst, dat kan een beperking zijn om een
nieuw land te betreden (vgl Bijbel Isaak)
Mw P ik ben uit mijzelf weggebleven. Ik had geprovoceerd!
Ton: wat gebeurde in de bijbel toen Jezus de Farizeers provoceerde?
Dhr B, inmiddels gearriveerd, Kwaadheid is geweldige energie, soms niet hanteerbaar, maar soms
ook een geweldige motor.
Ton het moet wel zijn weg vinden!
mw Y: had Viva-medewerkster (na eerst aanspreken) weggestuurd, wist alles beter; waar dat moest
en dat moest! De zog. Cleaner! Na enkele andere, vond ze een hele goede die met haar overlegt!
Ton Als ondersteuner moet je in de huid van de ander kruipen! Mijn hoop: reactie van wethouder
Botter: email hulpverlener Mag het een onsje meer zijn!!
Mw. N. vond het gezellig en goed. Wilde nog even terugblikken: 2013 was een goed jaar geweest,
ondanks of dankzij de operatie van Theo.
Het nieuwe thema voor 31 jan. is: Wat is mijn hoop voor 2014?
Verslag Martien, met dank aan Petra
29-12-2013

Verslag Wie ben ik en mijn verslaving/gewoontes nu het thema zelf d.d. 29 nov. 2013.
Wij zijn met 9 mensen samen gekomen om het thema onder de loep te nemen.
Mw Joke P die vorige keer vergeefs probeerde binnen te komen is helaas jl. zaterdag
overleden. Martien belde haar partner op tijdens ons samenzijn en hoorde dit trieste nieuws. Wij
wensen hem veel sterkte met het verlies van zijn dierbare vrouw. Zelf is hij ook ziek.
Mw P is jarig geweest, werd 70, zij hield een gezellige verjaardag met 14 vrouwen, zonder partners.
Ton geeft haar een hartvormig soort fluwelen stof.
Mw F. constateert dat het vandaag goed gaat met Mw P! Die op haar beurt zegt dat er ergens anders
iets ergs met haar aan de hand is.
Martien vertelt over zijn tamelijk vaste eetpatroon elke dag (gewoonte), begint de dag met
vruchtensap met vruchtvlees; ’s middags brood, ’s avonds warm, en na de koffie een pilsje, afsluitend
met een glas melk met banaan. Zoveel mogelijk onbewerkte producten, dit dankzij een inleiding bij
Psychianders een vereniging van hoogbegaafde Psychiatrische patiënten in de negentiger jaren van
de vorige eeuw. Het geeft hem houvast.
Ton: Is dit nu ook een verslaving?
Mw P: mijn dochter noemt mij een autist, wil altijd controle hebben, dingen moeten b.v. recht staan.
Ton was bij een congres van autisten. Hij kon gratis binnen als hij autist was. Toen hij de
beschrijving van autisme naderhand liet zien aan een vriendin, herkende zij zich ook in die
omschrijving!
Dhr F: een autist is toch opgesloten in zichzelf?
Ton: werkgevers zijn altijd heel blij met autisten bij vaak technische werkplekken, zij worden niet
gauw afgeleid en doen hun werk goed. Bij de koffieautomaat vind je ze niet.
Ton: in wezen zijn wij allemaal verslaafd: hangt af of het positief of negatief is! Misschien zolang het
geen schade geeft is het positief?
Dhr T heeft een eetverslaving, daardoor krijgt hij een buikje. Ook heeft hij een kaal hoofd.
Ton: dat komt doordat je veel over je bolletje bent geaaid.
Mw P houdt niet van kaalgeschoren hoofden. Wel van mensen die hun bos haar laten zien. Als
iemand door ziekte kaal is, is het al erg genoeg.
Mw J ziet duidelijk verschil tussen negatief en positief: Gewoonte is positief en Verslaving is negatief.
Zij geniet erg van fietsten, maar kan dat ook een dag overslaan. Heeft dan geen
ontwenningsverschijnselen.
Dhr H: het is maatschappelijk bepaald, vroeger was alcohol verboden, nu heeft men dat meer
geaccepteerd. terwijl hasj twijfelachtig is en harddrugs zeer negatief worden gezien.
Mw F: als iets verslavend is dan is het heel vervelend als je zonder zit.
Ton: het gaat om het stempel: als iemand vergeetachtig wordt, dan hangt het af of die persoon
serieus blijft genomen worden door de omgeving. Drukt men het stempel dement erop en gaat men
de persoon negeren, dan kan die het wel schudden. Steeds jonger worden mensen tegenwoordig
dement. Door het als normaal te accepteren, ontstaat er ontspanning en kan iemand er veel beter
mee omgaan.
Mw J kent iemand die heel dwangmatig alles moet aanraken voordat ie de deur uitgaat.
Ton kent een vrouw die was-dwang had, zich de hele dag moest reinigen. Zij was in haar jeugd
misbruikt. In de hulpverlening had men haar vol met jam gesmeerd, dan kon ze wennen aan
onreinheid. Ton ging praten met haar over de pijn die ze voelde, toen werd het minder.
Mw F kent een gehandicapte jongen die heel laat ging lopen, maar toch kon gaan studeren.
Ton kent veel mensen die als baby laat gingen lopen. Moet je daar nou een probleem van maken?
Het zal wel!
Mw F: het gaat om het stimuleren door de ouders! Zij was vroeger op de boot altijd een huilbaby,
totdat haar moeder haar in de handen van wat tienermeisjes stopte, die vonden haar wel lief, dus
huilen stopte vanaf toen.
Haar zus werd door moeder weggestuurd, die heeft toch psychologie gestudeerd.

Ton: kent een zus van een verslaafde zus die ook psychologie ging studeren vanwege haar zus, maar
raakte toch later aan lager wal. Er is geen beter leven dan een (on) geregeld leven!
Dhr H; het is niet te bewijzen.
Martien: Nee, maar soms is inleving ook wat waard!
Mw J; het is allemaal genetisch bepaald.
Dhr F: verslaving wordt tegenwoordig gezien als Pre-psychotisch!
Ton: de gebrekkige kan zich bij de gokkast vrij voelen.
dhr T: heeft heel wat rijken hun geld in de gokkast zien verliezen!
Dhr F: bij wasdwang is dwang zeker niet het antwoord!
Ton heeft veel getoefd tussen de verslaafden bij het Leger des Heils, hij had wel een mening, maar
veroordeelde niet. Mensen serieus blijven nemen. Hoe lossen we het probleem op?!! Pas als iemand
de wet overtreedt is er een probleem bijv. geweld plegen. Als tegenwoordig iemand overdreven
doet, wordt er al meteen een etiket op gedrukt.
Daarom geweld- t.v. wordt gekeken door mensen die niet met geweld kunnen omgaan en emotie-t.v.
door mensen die niet met emoties om kunnen gaan?
Dhr T: kijkt graag naar “Toen was geluk nog heel gewoon”.
Ton: voor je 14e jaar is de Print van je leven gemaakt, daarna alleen proberen 'die' te veranderen!
Toch gaan mensen daar ver in: iemand neerslaan met een klap, comadrinken, gewelddadige
jongerengroepen.
Dhr H; met 14 jaar kijk je anders naar het leven dan als je 28 jaar bent. Het gaat om verschrikkelijk
impulsief gedrag.
Ton: misschien zijn die jongeren bang om als Mietje te worden gezien, daarom zulk grof geweld!
Mw J: het is een gekte, komt misschien door de bloeddorstige spelletjes?
Ton: dat is zeker op jonge leeftijd van invloed. De maatschappij verhardt. De verbondenheid wordt
minder.
Dhr T: als mijn Filipijnse buurman in nood is zal ik hem zeker eten geven.
Maar sinds Alpe d’Huez en Haiti (33 miljoen over) toch beducht om wat je geven.
Mw P; mist soms de emotionele betrokkenheid, is zo ver weg.
Ton had vroeger uit idealisme een wereldwinkel, toen zijn ouders overleden: hadden een mooi leven
gehad.
Dhr H: er is een negatieve tendens in de samenleving, het moet mogelijk zijn om er samen toch iets
van te maken!
Mw J: al het geld dat is verduisterd. Zoveel aan de strijkstok blijven hangen, het fatsoen is zoek!
dhr H: is kwestie van een slechte organisatie!
Dhr T: men komt zo gauw met medicatie, terwijl het leefgedrag zoveel invloed heeft.
Dhr F: vroeger was de Club van Rome, ging om verlies van energie, nu speelt het broeikas-effect.
Alleen te stoppen als de auto’s en vliegtuigen worden beperkt! Ook minder hoge verwarming helpt.
De dorpen die moesten wijken voor Schiphol zijn vergeten!
Dhr T: je moet niet te goed van vertrouwen zijn.
Ton vraagt welk thema volgende keer vrijdag 27 dec : Wie ben ik en mijn vertrouwen en mijn hoop?!
Wie ben ik en mijn leven en laten leven; dd 27 september 2013.
Met 11 mensen beginnen we aan deze middag, met 12 mensen ronden we na de pauze weer af.
Ton wijst op de Week van de eenzaamheid, 26 september t/m 5 oktober, welke gisteren begon. Hij
stelt voor dit in ons thema vandaag mee te nemen. Het ISP organiseert de Wie ben ik bijeenkomsten
niet alleen in Haarlem en Amstelveen, maar hoopt binnenkort ook in Hoofddorp te starten. Wij doen
de Wie ben ik Bijeenkomsten in Haarlem al vanaf september 2006, vanaf september 2008 staat het
verslag op onze site.
Mw N. memoreert de 9 thema-avonden in 2005-2006 waaronder ook het thema: De kracht van het
Zelfdoen. Als mensen zelf meer voor elkaar klaarstaan, gaat het beter.

Mw. F: maar alleen je moet het wel kunnen! Mw JB: tja, als je het zelf niet kunt redden, tot wie moet
je je dan richten? Martien memoreert “Wohin soll ich mich wenden?”uit de Deutsche Messe van
F. Schubert: Mw N: zoveel mogelijk dingen zelf doen!
Dhr F: De week van de eenzaamheid doet denken dat je niet eenzaam mag zijn! Mw N: je hóeft niet
eenzaam te zijn! Ton denkt aan Loek Jansen, die altijd een kaartje met Psalm 23 uitdeelde.
Theo: Koningin Wilhelmina was eenzaam, maar niet alleen!Allen: zij had idd veel personeel om zich
heen! Dhr F wil soms graag eenzaam zijn, zoals de zeiler Henk de Velde, die vastzat in de ijszee, deze
had majestueuze belevingen.
Ton komt bij iemand die de hele avond puzzelt, maar hijzelf heeft veel te lezen, dus de tijd verloopt
zonder veel praten. Als Ton wat zegt, interesseert het haar niet, dus delen ze samen hoogstens 10
woorden op een avond. Zij wil niet naar de GGZ-ontmoetingsplaatsen, “daar zitten toch alleen maar
gekken”. Ton waardeert dat zij zich onderscheiden wil. Hij is er voor haar! De hulpverlening wil altijd
problemen boven tafel krijgen, willen de stilte doorbreken! Mw. N: prachtig, gewoon zijn!
Pauze: zelf neem ik een trekkie en Nora en Petra bedienen de bar.
Dhr TV is er nu voor zijn petekind. Als zij zou vertrekken, zou hij in de Roos waar hij woont aan veel
activiteiten deel kunnen nemen. Het doet hem denken aan zijn jeugd, toen zijn Moe met een
onderstel van een kinderwagen, een stoel erbovenop, door de Roos werd gereden, en ze wuifde naar
iedereen, want iedereen kende haar!
Mw JP: eenzaamheid word je gewoon aangepraat! Ze heeft gewerkt in de ouderenzorg, de ouderen
zijn keihard onder elkaar, en iedereen heeft zijn/haar eigen activiteiten en amuseert zich wel! De
medebewoners dringen de eenzaamheid gewoon op! Ton: ook in de psychiatrie praten de patiënten
elkaar ziek!
Mw N: iedereen heeft zijn eigen verhaal, daar moet meer naar geluisterd worden.
Ton: Toen Theo in het ziekenhuis lag, hoe voelde jij je toen?
Mw N: ik was continue bezig!
Theo vertelt: in de laatste 6 maanden was hij 12 weken in het ziekenhuis. Het was niet altijd
makkelijk alleen in bed, met alleen een bel om de zuster te roepen. Maar zeer voelbaar was de
belangstelling die men in zijn brede omgeving voor hem had. Via e-mail had mw N een dagverslag
onder vele vrienden en vriendinnen gedeeld, waarop ook vaak werd gereageerd, zo kreeg Theo veel
feedback, hetgeen bemoedigend was. Ton: dus je was actief en zeer informerend. Maar wat als je
geen internet had gehad? Mw N: dan hadden we het met z’n tweeën gered!
Martien beaamt de voelbaarheid van betrokkenheid of de afwezigheid daarvan: tegenslag bij een
klant die haar afspraken niet nakwam omdat ze zoals achteraf bleek ziek was geweest, het missen
van de bus, extra reistijd, en toen nog voor niks naar kantoor om af te sluiten terwijl het al gesloten
was.
Hij voelde zich toen echt beroerd.
Mw N mocht er vroeger nooit zijn, hoeveel moeders wezen hun kinderen niet af. Ton: mijn
grondgedachte is: Je mag er zijn Maar hij had een drang om er te komen. Hoewel van een buurman
afkomstig en een zwakke eigen pa voelt hij zich toch gewenst. Mw N: Je bent gewenst door het grote
leven (De Kosmos)? Ton: Jezus zei: Vader, waarom hebt u mij verlaten?”
Mw L: een man van een collega was ziek, iedereen had er aandacht voor, maar toen hij kort daarna
weer een burn-out kreeg, had niemand interesse. Psychisch lijden is moeilijker te begrijpen voor veel
mensen. Martien ja, maar 2 keer achter elkaar voor dezelfde persoon aandaht geven is ook wel
moeilijk in deze vluchtige tijd. Hij zou het fijn vinden als mensen meer belangstelling hadden voor
psychische problemen.
Ton: net is de week van Alzheimer beëindigd. Mw F: wijst op de waarde van walnoten voor
de hersenen.
Ton: leven en leven laten, de mensen worden ouder en afhankelijker de betutteling wordt groter.
Men voelt onmacht en gaat mensen opvoeden. Hij was laatst bij een bijeenkomst met een psychiater
die iemand met Alzheimer liet zien. Het leek wel een machine. Je stopt er dat pilletje in en het draait
weer! Ook familieleden gaan vaak opvoeden.

Bij vergeetachtigheid helpt opschrijven ook, als de naam van je kleinkind je ontschiet. kun je die
naam ook opschrijven en zo verder ook. Ook een vorm van de kracht van het zelfdoen.
Mw. P: er werden mensen in het algemeen gevraagd in een krantje om als gastvrouw bij Stem in de
Stad te komen werken, ze vraagt zich af of ze het gaat doen of niet! Ton: Het ISP heeft gesproken
met Ranfar Kouwijzer de nieuwe directeur van Stem in de Stad. Ton: net als Komt allen tesamen,
weest verheugd van harte. Dhr TV heeft na zijn scheiding veel steun gehad bij Stem in de Stad. Het is
wel veranderd. Toch zou hij er in geval van nood weer heengaan als bijv. gastheer. Ton in andere
culturen is de rol van de vrouw, zoals die bij ons zo’n 50 jaar geleden was. De mensen uit die culturen
komen ook in Stem in de Stad. TV De taal is soms ook een probleem. Dhr. TV geeft de suggestie om
het te proberen door gewoon een middag erheen te gaan als gast. Ze heeft moeite om dingen los te
laten. Mw. L: kun je leren in de praktijk!
Ton: Mieke werd door Jurjen Beumer bevestigd in haar eigenheid en werkte daar als gastvrouw tot
het niet meer kon, ze werd toen bezoekster.
Dhr P: is voorzitter van de nieuwe wijkraad Patrimoniumbuurt. Uit een buurtonderzoek bleek dat er
veel mensen wel klusjes voor buurtgenoten wilden doen. Ton: kunnen zich inleven in de mens?
Dhr P. Hoe bereik je dat mensen met elkaar in contact komen, dat is een taak van de wijkraad!
dhr P. Beginnen bij de mensen die zich willen inzetten, en bijv. ouderen met hun tuintjes willen gaan
helpen. Ton is een individualist en vindt het leuk een groep te beïnvloeden. Dhr P: de buurtbewoners
willen zich graag inzetten met wederzijds belang. De wijkraad Oude Amsterdamse buurt is terziele na
een conflict met een ambtenaar. De wijkraad Patrimonium is blij met de (financiele) bijdrage die via
de ambtenaar binnenkomt.Mw. N: mensen moeten wel niet met een bloemenperk aankomen als
iemand gewoon tegeltjes wil! Worden de mensen begeleid? Dhr TV was vroeger ook wijkbewoner,
de hondenuitlaters lieten op dezelfde straat (westzijde) hun hond uit, dhr TV (Gekke Tedje) ging dan
elke dag met de bezem, doet hij nu bij de Roos ook. Dhr P. wij bieden geen hulp, het is helemaal
vrijwillig,
Ton: welk thema voor de 25e oktober? Wij besluiten: Wie ben ik en mijn verslaving/gewoontes?
Ria en Petra helpen met opruimen.
Wie ben ik en mijn feesten en vakanties? 30 augustus 2013
Wij zijn met negen mensen bijeen om onze feesten en vakanties te bespreken.
Mw. N, en dhr F waren, ondanks geruchten van verhindering, onverwacht toch aanwezig.|
Volgens de krant is het in de Roos nu rustig, Hiermee is dhr T. bepaald niet akkoord.
Mw N: Theo ligt nu in het VU-Medisch Centrum, hij had weer verhoging. Thuis kan niet tijdig
gereageerd worden als de temperatuur te hoog wordt. Het gaat eigenlijk geweldig goed met
Theo: Hij eet goed, en wandelen gaat ook weer goed,
Mw N. haar vakantie is sinds 15 juli (nog in Portugal met de camper) wel ander soort kamperen
geworden dan ze dacht. Ze leeft nu van dag tot dag, van uur tot uur.
Mw P hoeft niet ver weg voor een fijne vakantie, geniet van huis en tuin en de natuur en snorfietst in
de omgeving.
Mw. J. de meeste mensen hier hebben een laag inkomen. Haar feestjes zijn als zij de hondjes van
haar dochter kan uitlaten, daar geniet ze ’s zomers echt van. Ze haalt ze op met een mand op de
fiets, of dochter brengt ze ’s ochtends. ’s Avonds gaan de hondjes weer terug,
Mw. C. heeft haar feestje gevierd met haar ritje naar het bloemencorso in Leersum. Daar werd ze
door iedereen begroet, haar hele familie werd erbij gehaald! Het was echt gezellig.
Misschien dat ze naar Leersum gaat verhuizen.
Dhr T. wordt 80 jaar, al 20 jaar is mw C zijn pleegkind. Hij moet elke dag de kerk zien en ook het
strand! Hij heeft problemen met plassen door een fout bij een operatie, daardoor gaat het slapen
niet goed. Maar samen met Mw C, was hij laatst op bezoek bij het knipkaartkoor van Leny van Schaik,
en morgen gaan ze weer naar het Havenfestival in IJmuiden. Vraag Ton: geniet je ook? Dhr T: jazeker
lekker mosselen eten en ’s avonds voor het slapen gaan zegt hij naar boven: Meester, weer een
goede dag gehad! Zonder humor gaat hij dood: dus 2 kaarsjes: een voor zijn moeder, en een voor de
staatsloterij!

Dhr F: is deze zomer door de zonnehitte niet veel buiten geweest. In het verleden wel een leuke
kampeervakantie samen met vriendin in Frankrijk, en een keer alleen met de trein erheen geweest.
Ton: vroeger samen met zijn vriendin Mieke ( ) op 14 daagse vakantie in een hotelletje in Oostenrijk.
Hij haalde bij de VVV dan een brochure met activiteiten. Afhankelijk van weersomstandigheden
selecteerden zij dan leuke uitjes. Het was eigenlijk vaak improviseren. Tegenwoordig gaat hij vaak 3
dagen weg met vriendinnen, als zij moet rusten, dan gaat hij lezen. Ook vaak la Place of met de fiets
weg. Het gaat om de verassingen.
Mw F. Heeft meegedaan met een bootvakantie voor gehandicapten. Iemand met epilepsie mocht
niet mee. Zij werd gezien als hulpje van de staf (4 personen, 2 schippersechtpaar, 20 deelnemers).
Het IJselmeer is beetje saai: altijd maar dijken. Op zeker moment kon ze haar gedeelde slaapkamer
niet meer in. Haar spastische kamergenote had per ongeluk de deur geblokkeerd. Het was veel
improviseren met passen en meten vooraleer ze sliep. Op een dag gingen de schipper en zijn vrouw
van de boot af. Toen kwam haar verleden boven. Doodsangsten voelde ze. Toen is ze bij de dochter
van de schipper op de rand van de boot gaan zitten om te praten en ging het weer goed. Ze was 8
dagen weg.
Dhr F. heeft gewerkt als matroos op een binnenvaartschip
Mw F toen onze boot vroeger eens de zee op wilde, werden we tegengehouden in Rotterdam, toen
dacht ze: “ook dat nog!” Dhr F: platbodems redden het niet op zee!! Ton: altijd gezellige mensen op
de boten, ze zwaaien altijd terug! Mw C: ook met de Doven en slechthorende vereniging gingen we
wel met de boot door Haarlem, erg leuk!
Dhr T: we waren ook nog bij de Santpoortse feestweek. Genieten van overal tafels binnen of buiten
samen eten. Kon niet beter, geweldig!.
Ton Er werd gezegd we zijn niet zo rijk hier, dat is vaak wel waar. We konden deelnemen aan een
dure Barbecue, maar kozen toch voor een heerlijke maaltijd met Kibbeling op een terras.
Supergezellig!
Martien heeft een leuke vakantie gehad, maar had wel veel te doen. In Nijmegen gewandeld, in
Maastricht, Valkenburg aan de Geul en tenslotte in Heerlen. Het was overal leuk, maar het meeste
genieten was van de Groesbeekse dame waarmee ik in een soort dialect gezellig praatte terwijl zij
met de weg wees naar dezelfde kant als ik moest: mijn eerste logeeradres bij vrienden en familie.
Interessant was ook Eckhart Tolle, die de klemtoon legt op het NU! Ook onderzoek gedaan voor zijn
vriendin in een klooster.
Ton: In het zuiden zijn de mensen gemoedelijker: Carnaval: man met grote buis onder de arm met
tekst: “ik heb de leiding” HIHI
Mw P. heeft in de buurt van Breda met haar toenmalige man eens een dorpskroeg bezocht, de
partner kreeg telkens carnavalbier aangeboden, hetgeen gelijk de plantenbak inging.
Dhr F houdt niet van Carnaval. Dhr T ook niet.
Ton: het gaat om met verwondering genieten, zoals ook de Optocht van Leids Ontzet, is erg leuk!
Dhr T: wel samen met mw. C afscheids en begroetings omhelzing doen in de ontvangsthal van
Schiphol. Mw C en hij doen deze enthousiaste bregroeting even voor ons voor. Mensen kijken is ook
leuk.
Aan de bar wordt, net als aan het begin van de middag, nog een aangename conversatie gevoerd.
Tussendoor besluiten we tot het thema van de volgende keer op vrijdag 27 september 2013:
Wie ben ik en mijn leven en laten leven?
P.S. Gelukkig kan Theo tijdens deze gespreksmiddag melden meteen weer terug naar huis te kunnen.
Wie ben ik en mijn leven en laten leven? 26 juli 2013
Deze bijeenkomst in de serie "Wie-ben-ik" wordt gehouden in de gezelligste ‘huiskamer’ van
Haarlem: de NVSH-ruimte aan de Ripperdastraat 11 te Haarlem, nabij station Haarlem.
In deze gespreksmiddag willen wij met elkaar onderzoeken hoe ik leef en laat leven? Welke plaats
wens ik zelf te hebben en welke plaats gun ik de anderen daarbij. Welke rol spelen mijn gevoelens en
emoties en hoe ben ik zo geworden? Welke rol speelt 'leven en laten leven' binnen onze levenslust?
Hoe werkt het door binnen onze contact-kringen?

En tenslotte hoe staat het leven en laten leven t.o.v. ziekte en sterven???
Ook gaan we in op welke invloed dit heeft op ons gevoel van welbehagen?
Welke rol speelt de manier waarop wij denken en handelen volgens 'leven en laten leven', in ons
veilig voelen en hoe bepaalt het mijn plaats binnen mijn sociaal functioneren?
Wie ben ik en leef ik en laat ik leven?
Iedereen die zich in dit thema herkent en op wederzijds betrokken wijze hierover met elkaar
ervaringen, meningen en gevoelens wil uitwisselen, is van harte welkom op deze laatste vrijdag van
september 2013
Ton de Vries is voor deze bijeenkomst beschikbaar als gespreksleider en Martien zorgt daarbij, samen
met helpers, voor de inwendige mens.
De huiskamer aan de Ripperdastraat 11 te Haarlem is open vanaf 14.00 uur.Na een korte
kennismaking begint het gesprek rond 14.30 uur. Rond 16.00 uur wordt dan gezamenlijk een drankje
genuttigd ter afsluiting van deze bijeenkomst.
De toegang is gratis, evenals de versnaperingen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Martien Luijcks, telefoonnummer 06-50486221 of 023
5342206
Voor een terugblik in verslag en soms ook foto op de “Wie ben Ik”-bijeenkomsten vanaf 1 augustus
2008 t/m 30 augustus 2013: zie verslag wie ben ik

Verslag: Wie ben ik en hoe sta ik in het leven? D.d. 26 juli 2013 in de huiskamer van de NVSH
Met 9 personen zijn wij aanwezig. Ton is wegens een uitvaart afwezig, Martien zal het gesprek
leiden.
Mw P. vertelt dat Mw N nog niet aanwezig kan zijn, haar partner T is na een ziektebed in Amsterdam
gisteren gelukkig net weer naar huis gekomen! Zij groet ons vriendelijk mede namens dhr T.
Naar aanleiding van het verslag van 28 juni jl. (wat doe ik voor mijn omgeving) merkt mw. JC op dat
zij niet naar Schiphol, maar dat ze toen een fijn weekend met de boot weggingen. Ze is vandaag van
de camping hierheen gekomen, zij wilde deze bijeenkomst niet missen.
Martien hoorde van zijn collega Rinus dat hij zich afvroeg wat die gesprekken met telkens dezelfde
mensen nu voorstelde. Wij vinden het in elk geval gezellig en zinvol.
Dhr H had een persbericht van deze middag gezien zonder ISP erbij en ook alsof het de laatste keer
zou zijn. Dat klopt dus niet.
Thema
Mw. J. opent met de opmerking dat Mw P. een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft, altijd in de pen
met stukjes in de krant. Mw P; alleen voor de natuur de dieren en het milieu. Zijn wij geen dieren
vraagt iemand uit de groep?
Dhr T zorgt altijd voor de koekjes en soms ook voor de paardenworst. Maar bij navraag bij Martien
had die geen zin in vlees erbij. Dus geen paardenworst vandaag. (vindt men toch jammer)
Dhr T: de zoon van de paardenslagen was agressief geworden, kon toen de slagerij niet voortzetten.
Hij vervolgt: elke avond dankt ie God weer voor zijn kinderen en kleinkinderen dat het er goed mee
gaat. Hij heeft 7 jaar bij begraafplaats Barbara gewerkt, heeft daar heel wat gebitten gevonden. Was
er toch gezellig!
Mw J. houdt erg van gezelligheid, vindt het soms lastig als het niet zo gezellig bedoeld is!
Mw P. had in de bus een chauffeur meegemaakt die chagrijnig was, ze moest maar achterin gaan
zitten. Mw J, misschien moet ik me wat meer gereserveerd opstellen. Ook zij maakt mee dat
chauffeurs soms wegrijdt voordat zij goed en wel zit. Mw L: heb je een klacht ingediend? Mw J. Nee!
Dhr H. als Ik dat zou zien gebeurden dan zou zeker de chauffeur hierop aanspreken!
Mw JC: ad rem reageren lukt soms!
Martien heeft een probleem hoe ga je om met iemand om die op afbetaling wilt kopen? Mw L. beter
sparen voordat je koopt!

Mw. JC bij online kopen kun je niet passen, en moet je vaak terugsturen. Kost toch extra.
Mw L. een vriendin past de laarzen in de winkel, en koopt dan dezelfde laarzen op internet.
Martien: Hoe staan we tegenover anderen?
Mw JC Altijd jezelf blijven, je hoeft tegen niemand op te kijken, want zelf de rijkste kan
hulpbehoevend worden en moet je helpen met een Pampers om te doen!
Dhr F: als mensen zich arrogant opstellen krijg ik juist de neiging om op ze neer te kijken!
Mw J: doen we eigenlijk nog wel opkijken tegen mensen met status zoals vroeger?
Martien: misschien nog iemand bewonderen?
Mw. L hangt ervan af hoe je wordt behandeld, soms is het wel makkelijk om een rol van opkijken te
blijven, sommige mensen hebben nu eenmaal autoriteit.
Dhr H. mensen vragen om respect, dus als mensen niet respectvol met mij omgaan, dan laat ik dat
voorbij gaan. Maar als een arts mij respectvol behandelt, in burgerkleding op de rand van mijn bed
de zaakjes voorbereiden, aandacht hebben, gevoelig, zorgzaam, dan wil ik haar wel mijn waardering
geven! Soms ook voor de man die de vuilnis ophaalt: “hebt u nog wat nodig?”
Korte pauze
Martien vraagt wie wil nog wat kwijt.
Mw JC: Hoorde bij controle van de chemo, dat het niet meer werkte. Een vriend vroeg haar heb je er
niet genoeg van, m.a.w. waarom stop je niet met al die medicijnen? Hoe kan iemand dat nou zeggen
vroeg ze zich af. Ze neemt alles wat nodig is. Als je al 18 jaar met de ziekte bent, uitgezaaide borstca.
(lever, bot en later longen), en je bent sportief, dan ga je door. Artsen snappen het niet. JC voelt het
zelf soms wel, maar zegt tegen de nieuwe pil: jij doet wel je best!
Ook haar man met Ca. (non hotchkin) met een ijzersterke conditie, rookt niet, drinkt niet, die is
geneesbaar.
Dhr F: vriendin heeft ook Ca, maar is nu weer kwieker.
Mw J: als je de dood in de ogen hebt gezien, krijg je meer Power?
Mw JC houdt teveel van het leven.
Mw. P: Je mag hier jezelf zijn!
Dhr T: danken voor de mooie dagen
Mw JC: soms vloeken, maar God Vergeeft het
Dhr H: Waarin je gelooft, dat je vertrouwt dat je alles terug zult zien, dat is mijn geloof!
Mw F: als je maar in jezelf gelooft!
Mw JC is dankbaar dat ze is hoe ze is, zorgt voor man en streven er samen naar het niet moeilijk te
maken.
Dhr T is de Ca erfelijk?
Mw JC: bij een dochter heb ik misschien het Des-medicijn geslikt. Bij navraag van mijn dossier, las
iemand van het ziekenhuis aanvankelijk wel eruit voor, maar toen ik het opvroeg was het dossier
verdwenen.
Dhr F: een Nichtje werd in een ziekenhuis opgenomen, wegens zogn Darm-Ca. Maar wellicht was het
alleen maar de familiale knoop in de darm. Bij navraag bij de betrokken arts bleek het “toch maar
alleen om een psychiatrisch patiënt te gaan”.
Hij vervolgt: De patiënt heeft recht op inzage in dossier. Martien: exclusief de delen die over derden
(familie…) gaat
Het thema voor de volgende keer: (30 augustus a.s.)
Wie ben ik en mijn feesten en vakanties
Verslag Martien met dank aan Petra (28072013)
Verslag van Wie ben ik en wat doe ik voor mijn omgeving.
dd. 28 juni 2013 in de gezellige huiskamer van de NVSH te Haarlem

We waren met z’n achten bijeen. Na een gezellige informele uitwissseling aan de bar en in de
banken, vraagt Ton om een kort moment van stilte ter herdenking van het overlijden van John
Weijers. Wij gedenken zijn gedichten, zijn fotocollages, zijn goede band met zijn dochter en zijn
strijdbaarheid. Twee deelnemers hebben in persoon afscheid van hem genomen bij de uitvaart.
Het vorige verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de notulist voor de goede weergave.
Het thema
Ton vraagt wie heeft te maken met goede voorbeelden van zorgzame omgeving?
Mw JP vertelt dat zij en haar buren in veel zaken wederzijds dienstbaar zijn. Zij oppert
www.whelpy.nl voor kleine klusjes ad 10 euro. Maar ze moest voor het tuinpad toch 300 euro
betalen.
Ton: de gemeente zet in op Sociale wijkteams en Buuv, leidt dit tot meer betrokkenheid in de buurt?
Mw. L het kan toch niet alleen met professionals. Zal toch vooral door vrijwilligers moeten gebeuren.
Mw. J. stelt: je moet toch wel iemand langer kennen, anders trekt het toch niet. Zij woont in een
hofje, waar veel onderlinge banden zijn. Zij zal toch niet gauw aan een vreemde wat vragen.
Mw. P. je weet ook niet wie er achter bepaalde 06-nummers zit, dus bel je niet gauw erheen.
Mw JP de tuinman die ze had ingehuurd had ze o.a. gezocht op KvK-nummer, dus betrouwbaar.
Dhr T Ook bij Haarlem Effect kun je voor € 10 iemand voor klusjes inhuren. Bij de Ouderenbond ook
klusjes, naast het lidmaatschap wordt hiervoor ook een bijdrage gevraagd.
Ton: om zelf wat voor je omgeving te doen, is het belangrijk iemand te kennen! Wat doen wij voor de
eigen omgeving.
mw JP: doet ook vrijwilligerswerk
Mw P: regelt het rooster van de koffiedienst bij de RK-kerk
Martien: doet taalgesprekken met een buurvrouw uit Egypte. Ook zijn werk bij het ISP is nu
vrijwilligerswerk
Mw P vult aan: doet hele leven al vrijwillig Wijkraadswerk, ahw. als compensatie voor de uitkering
die zij ontving. Nu heeft ze zelf steun nodig. Heeft nu niemand.
Martien wil wel iets voor haar doen, maar nu niet nodig.
Ton: samen hofje of perkje onderhouden, toch sociaal contact?
Mw JP in Heemtuin werken ook alleen maar vrijwilligers, gaat uit van de wijkraad! Ook op het plein
wordt samengewerkt om het goed bij te houden. Doen de mensen uit de straat samen!
Mw P. nu de giftige onkruidverdelger verboden is, groeit van alles tussen de stoeptegels, Moet ik nu
op de knieën of met een maaimachine aan de gang. Ik zou wel administratief werk aankunnen!
Ton: wat te denken van onderhouden van het park in de buurt?
Mw. P. het maaisel van de grasmachines ligt bij de bushalte op de stoep, kun je over uitglijden!
Dhr T: in het Zorgcentrum waar ik woon wordt vaak ingebroken, 350 euro of 5000 in een oude sok,
een makkelijke prooi voor gladde inbrekers.
Mw JP: vooral ouderen vertrouwen de banken niet meer, nemen geld op!
Dhr T: mijn vader stierf toen ie 80 werd, bij het ontruimen van zijn huis vonden we onder het zeil
allemaal briefjes van 100!! Maar goed dat wij het zelf deden.
Ton: is er ook sprake van sociale controle?
Dhr T; Er zijn wel camera’s, men kan melden…
Ton: betrekt men de buurtgenoten niet bij de veiligheid van de zorgcentrum?
Dhr T: maakt elke dag een rondje, ruimt troep op, spuit de tuin. Houdt toch ook in de gaten.
Ton: Zou de buurt betrokken kunnen worden?
Mw J. Niemand in de buurt bemoeit zich ermee, er zijn 170 bedrijfjes in de wijk. Vroeger maakten
sommige families de dienst uit in de wijk.
Dhr T: heeft wel geleerd tot 10 tellen, je moet in overleg gaan!
Lia en Petra nemen tijdens te pauze de bardienst over van Martien, waarvoor dank!
Ton: ziet de buurt mij niet zitten?
Mw J: zit vlak in het Centrum, heeft daar geen vijanden.
Ton: de Methadonpost van de Brijder zit om de hoek.

Mw J: we waken er inderdaad wel voor dat alles binnen de paden gaat. Er is onderling veel
communicatie, ook samen uitgaan, samen wijntje drinken.
Ton Hofje is omringd door muren van de huizen eromheen. Is er een bewonerscommissie?
Mw J: Nee, niet meer, er was er wel een. Er is nog een algemene ruimte, alleen nog voor
familiebijeenkomsten van bewoners. Zij woont er al 12 jaar. Voelt zich veilig in de tuin van het hofje,
Ton: De Eglantiertuin heeft nu toezicht en gaat na 8 uur op slot. Het hofje van Oirschot heeft het
beeldje van Eva frontaal staan, beschermt het hofje. De sociale controle is vaak sterk in hofjes.
Martien herkent dit wel, toen hij eens dacht de bus te missen en ‘s-ochtends te rennen om ‘m toch te
halen, kreeg hij commentaar uit de flat tegenover, dat hij niet moest rennen, maar rustig moest
doen.
Mw L: de drempel van mijn voordeur is te hoog, de woningbouw wilde niks doen; haar man moest
maar achterom of ze moest de buren maar vragen de container van het erfje te halen. Maar ze wilde
geen problemen met de buren, dus nu een opstapje gekocht bij Ikea.
Dhr F: Kon zich een tijdje niet bukken, kon hulp in de huishouding krijgen voor dagdeel, had het
echter maar nodig voor 2 uur, toen ging het niet door. Kocht toen maar een steel. De vrouw boven
hem had ook hulp aangeboden, maar hij redde het toch alleen!
Mw JP heeft geluk met de buren, maar de buurjongen wilde hen wel naar Schiphol wegbrengen,
maar dat was al geregeld. Ze woont in een leuke buurt.
Ton: goed voorbeeld van de overheid? Mw JP: nee hoor eigen initiatief vanuit de bewoners van de
wijk
Martien laat altijd weten dat je wegbent voor meer dan een dag, (laat de buren niet denken dat je
dood binnenligt)
Mw J: heeft 2 jaar op de Engelandlaan gewoon, ervoer daar wie vriendelijk doet, ontmoet ook
vriendelijkheid. Leuke contacten overgehouden.
Het nieuwe thema
Wie ben ik en hoe sta ik in het leven?

Wie ben ik en mijn tevredenheid bij deze krapte.
Huiskamer NVSH 24 mei 2013
Wij zijn met negenen bij elkaar om dit thema met elkaar te bespreken.
Ton is verhinderd, Martien neemt waar.
Eerst bespreken we het verslag van vorige keer (bevestiging), er zijn 3 opmerkingen (verwerkt) met
dank aan voor de verbeteringen en het verslag.
Martien opent het thema,
Mw. N merkt op dat krapte wel relatief is, als je als alleenstaande 85 euro minder vakantiegeld
binnen de AOW ontvangt, is dat minder krapte dan wanneer iemand werkloos wordt en ineens onder
de bijstandsnorm komt. We moeten allemaal een stapje terug doen! De vraag is dan: kunnen wij
omgaan met minder?
Mw F: wij kregen vroeger weinig geld, een kwartje zakgeld per week (wilde ze niet in de vijver
gooien), en als ik ze spaarde kreeg ik de 4e week een extra kwartje erbij.
Dhr. T. is 79 jaar en heeft een dubbeltje van vroeger op het keukenkastje zitten: elke keer als hij het
ziet: ik ben niet arm!!
Mw B: mensen die nu een bijstandsuitkering hebben soms moeite om de maand door te komen.
Mw. N: wij hebben geleerd te sparen!
Mw. B: de banken hebben ons verleid tot kopen op de pof!
Dhr. T. na de oorlog echt krapte, geleidelijk kwam er weer welvaart , de jongens mochten om 22.30
thuiskomen, de meisjes voor 22.30 uur!
Mw J: de gezinnen werden toen kleiner, en vaak ook dat de moeder erbij werkte.

Mw. N: hou het bij mezelf: moet ik geven aan goede doelen of niet?
Dhr F geeft niet graag aan doelen die ver weg zijn, wil toch iets van betrokkenheid met het “goede
Doel”, hij heeft geen tevee.
Mw. J. Geluk is niet hetzelfde als materiële welstand.
Mw. N: kan ik met minder uit?
Mw P. heeft heel haar leven bijstand gehad, vanaf mijn scheidingsdatum, voelde het bijna als rijkdom
toen ze haar AOW en klein nabestaandenpensioen ontving. Het is maar wat je gewend bent.
Martien: als je met weinig hebt leren omgaan is rijkdom een luxe.
Mw. J als je minder geld hebt, kun je bijvoorbeeld een fietsvakantie gaan doen!
Dhr V: een stapje terug is altijd moeilijk
Mw N: hangt af van wel of niet meer willen!
Mw. J. heeft veel ellende maar voelt zich (daardoor) toch gelukkig!
Dhr T merkt op dat alleen nog niet altijd eenzaam hoeft te zijn. Hij is blij met zijn maatje mw C. Zij
doen samen leuke dingen.
Mw B: als je materieel goed zit, kun je je soms een middag eenzaam voelen.
Mw F meldt n.a.v een film, dat het verliezen van een kind, een groot drama voor de moeder kan zijn.
Mw C. meldt dat zij ooit 30 euro per week verdiende bij de NOS en daar moest zij nog van eten ook!
zij was toen nog rolstoelgebonden dus moest het eten en drinken altijd vragen.
Mw F Soms ontvang je de verkeerde mensen, die bedriegen je, dan verlies je het vertrouwen in
mensen.
Mw. N In armoede kan tederheid soelaas bieden. In de Bijbel staat geef je hele bezit aan de armen.
Dhr. T. de beelden uit Roemenie zijn tragisch!
Mw N: het gaat om de balans.
Dhr F: in deze tijd is er geen balans te vinden. Op de buis zie je de grootste ellende, maar dat is mij te
ver, te abstract, ik zie het als een rage. Ik hou het graag concreet, kleinschalig, blijf bij mijn gevoel,
bijvoorbeeld een dakloze in Amsterdam. Anders wordt het sensatie.
Mw. P, anders kun je een struisvogel zijn.
Mw N; geef aan de buren.
Mw J: kregen minder inkomen, maar de hypotheekrente bleef gelijk, hief elkaar op.
Mw. N; God? Wij zijn zelf een deel van God. Gewoon iets voor elkaar doen, er voor elkaar zijn.
Mantelzorg. Daar gaat het om.
Mw P; heeft door een particulier tuinbedrijfje het tuinpad mooi laten maken, kostte 300 euro!
Mw F: voor niks gaat de zon op!
Mw.P. mijn man zou dat voor niks doen voor zijn buurman, die doet ook alles gratis voor ons. Wel
leuk om een arrangement aan te bieden als blijk van waardering.
Dhr T. beter een goede buur dan een verre vriend.
Mw B: vraagt nooit iets aan onbekenden, bang voor de mogelijke afwijzing.
Mw. P is blij met de helper, kostte wel het halve vakantiegeld, maar ze gaat toch niet ver weg.
Dhr T.: als je vakantiegeld moet gebruiken om je schuld in te lossen, dan leef je boven je stand!
Mw J: ja, daar kun je niet over vertellen als je terugkomt van vakantie!
Daar zijn wij het allemaal mee eens!
we zoeken naar een thema voor de volgende maand: vrijdag 28 juni wordt het thema:
Wie ben ik en wat doe ik voor mijn omgeving.
Rondje
Mw P: vond het een interessante middag, met ieder zijn eigen mening.
Mw J: vaak moet je kosten maken, maar met de buren was een gevolg van een ziekteperiode van
mijn man, buurman te hulp gevraagd, mijn man helpt hun weer, zo ontstaat wederzijdse burenhulp.
Mw. N: Theo is weer thuis, het gaat wat beter met hem, is weer kilo bijgekomen. Veel pleegzusters
komen om te ervaren hoe ze de gal via het slangetje uit de lever kunnen aftappen. Theo heeft samen
met veel intimi de ziekenzalving ontvangen. Hij wil niet gereanimeerd worden maar graag door
leven. Binnenkort 200e maand van samenzijn. Wacht op leverpunctie!
Dhr T. ziet dingen als lot of als Noodlot, Martien noemt het Karma, je moet eraan werken.

Mw J heeft kanker met uitzaaiingen gehad en nog? Ze is de enige van de groep lotgenoten die nog
leeft.
Mw C. is ook de enige van een groep van 30. De mens is sterker dan je denkt.
Verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn bevestiging d.d. 26 april 2013.
Huiskamer NVSH
Aanwezig zijn 13 personen: 9 vrouwen en 4 mannen.
Ton opent de bijeenkomst met het bespreken van het verslag van vorige maand: wie ben ik en mijn
oordeel. Er is wat discussie over de vermelding van de volle naam onder het verslag, Besloten wordt
dat dat wel kan bij een eervolle vermelding! Zie verslag op onze site
In het huidige thema meldt Ton de bevestiging die het eerste jaar leidt tot Veiligheid, het tweede jaar
tot Vertrouwen en het derde jaar zo mogelijk tot volledigheid, ontplooiing van het Zelf. De
hulpverlening geeft soms zoveel (dwingende) adviezen, dat mensen meer de weg kwijtraken dan
hem vinden.
Voorstelrondje.
Iedereen stelt zich voor. De gratis advertentie in het Haarlems Weekblad had veel mensen benieuwd
of nieuwsgierig gemaakt. Soms ook in combinatie met de toevallige ontmoeting met iemand van het
ISP. Mw. M is moeder en zoekt het avontuur, niets naars, dat is net overwonnen! Mw P komt al
jaren, soms heftig (ruzies) maar zeer zinvol
Mw N: sinds begin erbij, aanvankelijk koffie schenken, ziet ruzie als een les om wat te leren, noemt
het liever heftige emotie. Haar vriend is momenteel 80 jaar, en ligt in het VU, blijven elkaar steunen,
zien de strijd tegen de ziekte als St Joris en de draak. Wel serieus maar niet ernstig nemen. Mw L.is
vrijwilliger bij het Cliëntenbelangenbureau ervaart het hier als goed. Mw F is hier om verder te kijken
dan gewoonlijk. Dhr F komt al ca een jaar hier. Vindt het gezellig en beter dan de meeste sensitivitygroepen.
Mw B, het thema intrigeert haar: bijvoorbeeld mensen zijn blij om gezien te worden!
Dhr V komt hier wegens de steun die zijn peetdochter krijgt van Martien.
Hij vertelt over zijn leven. Hij wordt in juni 79 jaar, komt uit een gezin van 8 kinderen, heeft van beide
ouders wel wat! Ieder huis heeft zijn kruis (Mw J: samen een aardig kampvuur)
Hij heeft een oorlogstrauma. Houdt van zijn kinderen en kleinkinderen ; is elke avond dankbaar dat
het goed met ze gaat
Mw vM als je een goede basis geeft aan je kinderen, komen je kleinkinderen niets tekort. En
natuurlijk hebben onze kinderen ook weer kritiek op ons!
Dhr T. Was vrijwilliger bij de barbara begraafplaats totdat hij getuige was van de begrafenis van 2
kinderen!
Ton zag samen met Martien de tijd aankomen dat de uitgaven van de zorg onbetaalbaar zouden
worden. Daarom samen met het ISP begonnen vanuit de kracht van het zelfdoen!
We kunnen niet iedereen helpen, maar degenen die de eigen kracht aankunnen, die heeft er baat bij.
Beginnen bij de basis, aarde bewerken, mesten,.dan planten, dan zorg, dan pas komt de vrucht. Veel
beroeps plukken graag alleen de vrucht, maar vergeten de voorbereiding!
Als je ziet hoe jongeren samen zitten te chatten met hun ipad, ze kijken elkaar niet eens aan!
Mw F. dat begon al met de komst van de televisie (allemaal kastje kijken)
Mw. N is ook begin van individualisatie, is positief punt. Individu is goed, maar we hebben elkaar wel
nodig. Mw J. heeft geen PC nodig, noch een mobieltje. Mw P. heeft juist veel plezier aan haar PC. Mw
N. mensen zonder PC kunnen de wereld redden als de electra wegvalt. Mw. J. schoonzoon
beschouwd mij als out of time (ouderwets) Mw vM is door het enthousiasme van haar zoon met de
PC ook zelf ermee gaan experimenteren. Dhr F. op school tegenwoordig nodig, dan soms ook leuk!
Oppassen niet chip inbouwen!! Mw L. haar neefje is helemaal weg van de PC!
Thema
Ton: mensen met ICT voelen zich bevestigd. Ook niet ICT kan bevestigen: geloof in jezelf!

mw J. moeilijk te bevestigen, maar geloof in mezelf heb ik wel. Hoeveel mensen hebben bevestiging
nodig? Ton je moet jezelf bevestigen!
Mw. P door reactie van de ander zelf wordt je al bevestigd!
dhr T: je wordt pas bevestigd als je in de kist ligt (reclame filmpje Dela)
Mw. I Kinderen hebben bevestiging nodig: dwz liefde en structuut en consequent zijn
Mw F: heeft weinig bevestiging gehad in haar jeugd Mw B bevestiging is iets van deze tijd. Vroeger
hadden mensen het te druk met werken, geen tijd voor bevestigen.
Dhr T herinnert zich zijn moeder als pure sloof, puur werken. En Pa was een lamstraal.
Onder de trap lag de beste ham voor Pa.Dhr T at vaak gehaktballen waarin het brood wel erg
aanwezig was.
Mw vM: mensen moeten nu ook weer creatief zijn! Moeten elke euro omdraaien!
Mw N: een stapje terug is niet erg,
Mw J: komt uit gezin van 8 kinderen is enige die tevreden is met ouders, andere 7 allemaal kritiek.
Nieuwe thema en datum: 24 mei a.s om 14 uur thema wie ben ik en mijn tevredenheid met het
stapje terug,
Uitsmijtertjes
Mw P. bevestiging alleen maar als je dood bent? Nee hoor!
Mw M dacht dat bevestiging alleen maar voor kinderen was.
Mw vM: bevestiging niet nodig, maar wel mooi als je het krijgt, niet claimen!
Dhr F; toch nog een happy end
Mw N: bevestigen kan goed via knuffelen, is nog ecologisch ook!
Ton: vriendin heeft wel 70 beertjes spreekt met ze en knuffelt ze, de meeste hebben een naam!
te veel bevestiging kan heel benauwd zijn! Na 4 jaar huwelijk zijn de vlinders voorbij. Veel huwelijken
eindigen dan!
Martien: Anna Terruwe pleitte voor bevestiging. 2 x bevestiging 1 kritieke noot
Mw vM vond het fijn om meer buitenshuis te zijn heerlijk om te doen
Mw M heeft een goede middag gehad
Mw J boeiend te praten, was uit op thema bevestiging, vond wat veel dwarrelingen
Mw I. heeft fijn geluisterd, vond het een fijne middag
Mw P: is ontspannen gebleven.
Mw N, goede middag Hoopt weer te komen.
Mw. L voor mij niet echt een thema, (heeft Jan)
Dhr F Niet voldoen. Vooruit kijken, Humor belangrijk
Mw B; Soms wat veel richtingen,
Dhr T: had vanmiddag eigenlijk sjoelen, maar neemt 24 mei peetdochter mee
Mw vM vond intrigerende wendingen, ieders eigen verhaal
Ton soort Schudmachine
Martien gezellige middag!
Verslag Martien

Wie ben ik en mijn oordeel 31 maart 2013

De ijzige wind speelde, naar het oordeel van enkele aanwezigen, opnieuw een rol. Met 4 mensen
waren wij bijeen om het thema onder de loep te nemen. Misschien dat de PR geïntensiveerd kan
worden!
Als eerste opent mw. P. Zij kan over allerlei dingen een mening of oordeel hebben, inclusief over
zichzelf: Over zichzelf is ze momenteel eigenlijk wel (het woord: 'heel' weggehaald) tevreden.

Martien: ik oordeel elke dag, ieder uur, aan elke beslissing die ik neem, gaat een oordeel vooraf.
Mw. P. door ervaring word je wijzer, je moet ook iemand leren kennen, voordat je je aanvankelijke
weerstand laat varen.
Ton: in de bijbel (Mattheüs 7) staat:.“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” In dezelfde
sfeer (Johannes 8) het verhaal over de overspelige vrouw:“wie zonder zonden is werpe de eerste
steen!”, waarop de farizeeërs een voor weggingen. Toen schreef Jezus eerst wat in het zand, hetgeen
snel verdwijnen kon, toen op een steen, wat langer gestand kon doen, zo sprak hij tot haar “ga heen
en zondig van nu af niet meer”!
Dhr F. De nieuwe Paus heeft in zijn verleden 2 medejezuïeten aan de Junta uitgeleverd, en gelukkig
wel naderhand weer geijverd met succes voor hun invrijheidstelling. Op de foto voor het plein vond
hij de ogen van de Paus"hard".
Mw. P: er waren wel 90 van de 115 stemmen voor hem, dus toch een groot vertrouwen.
Ton: in de hogere (hiërarchie) speelt vaker dat mensen steken hebben laten vallen. Ook bij Jezus,
leerling Judas ging er met de kas vandoor en Petrus had hem verraden. Het was natuurlijk wel een
stelletje ongeregeld, maar Jezus wist door zijn uitstraling toch eenheid te (creëren), m.n. met
Pinksteren.
Jezus vroeg hen, wat vinden de mensen van mij, en wat vinden jullie? Dit was niet om erkenning,
want dat had hij niet nodig, maar om bevestiging!
Martien heeft liever niet dat er over geloofszaken wordt gediscussieerd. Petra beaamt dat.
Martien vertelt dat er soms onenigheid is binnen het team van het ISP.
Ton: bij het ISP worden mensen in het algemeen snel geholpen. Tijdens de overlegmomenten komt
er vaak veel emotie boven. Het werken is soms zo intensief, dat men ook fel op elkaar moet
reageren. En daarbij moet je het niet strak houden, hoewel er toch lijn in zit. Na het overleg zie je
dan toch een soort ontspanning optreden, erg boeiend! Soms komt een medewerker binnen en zegt
helemaal niets! De volgende keer met: hoi, heb je al koffie? Ze is zeker in de overgang!
Ton zat zelf ook in de overgang en bezocht toen een psychiater om weer perspectief te zoeken. Die
man had wel een mening, maar geen oordeel. Tenslotte wou ik evalueren, hij zei: laten we kijken wat
je eraan hebt gehad! Dus hier en nu + aanwijzingen toekomst. Dat ziet hij als ideale therapie ordenen
chaos en zoeken nieuw perspectief.
Mw P: een vriend is door zijn vriendin aan de kant gezet, hij zegt van haar en ookvan mij te houden.
Hij heeft haar een brief van 8 kantjes gestuurd, een kopiedaarvan ook aan mij! Hij zegt dat het niet
goed ging doordat ze elkaars kinderen in huis hadden gehad.
Dhr F: wel dubbel van jou en haar houden. Een troebel gebeuren,
Mw P: De brief was echt een smeekbede, knap verwoorde gevoelens, open en eerlijk.
Ton: hun relatie is gewoon verstoord, ze hebben niet elkaar in hun waarde gelaten, elkaar niet 100%
serieus genomen. Zie het ritueel bij dieren, mensen missen dat.
Mw. P ooievaars maken elkaar ook zo mooi het hof! Maar wel gericht op voortplanting.
Ton: mensen hebben te weinig vermogen om zich in de ander in verdiepen, je hebt de ander nodig
om bevestigd te worden in wie je bent, wie ben ik? daar gaat het om!
Mw. P. heeft de Paus een beschreven kaart gestuurd, wilde hem een hart onder de riem steken. Een
foto van de envelop staat op haar facebook. Krijgt ze ook reacties op, niet alleen positief.
Ton: mensen die zich alleen maar aan de regeltjes houden zijn vaak fossielen.
Het nieuwe thema op vrijdag 26 april wordt: Wie ben ik en mijn bevestiging?
Verslag Martien, met dank aan Petra voor de verbetering.

Wie ben ik en mijn diversen? in de gezellige huiskamer van de NVSH 22 februari 2013
We zijn deze middag met 4 personen verzameld om samen een vrij gesprek te hebben over de
dingen die ons bezighouden.

Ton vraagt of er nog opmerkingen zijn rond het verslag van Wie ben ik? in januari jl.
Mw P. herkent zich niet meer in de tekst : wat heeft verder zoeken voor nut? Misschien juist
daardoor neemt zij meer tijd om stil te staan bij zichzelf en bewuster in het leven!
Mw. L. ziet hierin ook de toenemende leeftijd, waardoor je meer aan jezelf toekomt. Je gaat je
bezinnen op hoe je verleden was, je successen en mislukkingen, en je ontwikkelt je verwachtingen
voor de komende jaren.
Mw. P merkt op dat ze nu toch zeker gelukkiger is dan toen ze 20 was!
Ton mijn geheugen neemt af, daarom schrijf ik alles meteen in mijn agenda. Je moet je handicap
aanvaarden en in deze situatie betekent dat opschrijven zodat ik niet vergeet.
Mw.L: wat je niet onthoudt is zeker niet belangrijk?
Ton schrijft op wat ik belangrijk vindt. Soms weet hij de naam niet meteen van iemand die hij maar
soms tegenkomt. Dan vraagt die dat gewoon weer.
Hij is van mening dat niemand gek is! Mensen kunnen wel een beperking hebben, door ervaringen of
niet aanvaarden van eigen situatie, en kunnen daardoor uitvallen.
Mw. L. in psychose lijken mensen gek, maar het komt door de chemie in het eigen lichaam, daardoor
ontstaan in de hersenen bepaalde stofjes waardoor je waandenkbeelden gaat zien.
Mw P: komt allemaal door de hersenen?
Ton: een psycholoog zei laatst dat een psychose niet gek was, en dat het alleen maar een
stofwisselingsprobleem is. Met kortdurende medicatie wordt dan de extreme fase opgevangen.
Onderwijl wordt dan gezocht naar de oorzaak in de stofwisseling en de persoon zelf. Dus: de mens is
niet gek! Wel heeft ie mogelijk beperkingen!
Ook citeert hij de krant die stelt dat ADHD-medicatie in het geheel niet werkt!
Mw. L. een bekende advocaat had als kind ADHD, hij zou hoogstens timmerman kunnen worden. Zijn
moeder weigerde de medicijnen, en veranderde zijn voeding, waardoor de ADHD verminderde en hij
zijn opleiding tot advocaat kon voltooien.
Ook mw P. kent iemand die ADD had, en ook zonder medicatie toch een HBO-opleiding aankon.
Ton: de huisarts verwijst naar de eerstelijnspsycholoog, die zaken op een rijtje kan helpen zetten.
Mw. L. voeding is ook belangrijk bijv. voor Acne. Had er jaren last van totdat ze erachter kwam dat
het door de zoete melkproducten kwam. Nu alleen nog karnemelk en yoghurt. Nu is ze happy!
Mw. P. meer slijmproductie door mayo en chocolade.
Martien herkent dat: hij had vroeger ook acne, dat lag aan Mayo en bloemkoolsaus. Ook dronk hij
recent uit principe (geen halfprodrukt) volle melk, maar proefde op zeker moment het vet erin zo
nadrukkelijk dat hij nu alleen nog halfvolle melk drinkt. Wel nog volle yoghurt!
Mw L. ik greep per ongeluk vroeger naar Karnemelk. Was wel goed. Soort intuitie!
Mw. P. geitenmelk bevalt me goed en is ook lekker.
Ton: is jarenlang Macrobioot geweest, zien aan het gezicht wat er mis is. Door voeding aan te passen
lossen zij dat dan op.
Mw. L. in de psychiatrie kijkt men niet naar voeding. Vaak wordt puur natuur vergeten, en ook
groenten zijn juist erg belangrijk.
Ton: als je je niet lekker voelt begrijp ik wel dat zoetigheid aanlokkelijk is.
mw L. de suikerlobby in Brussel verzet zich tegen vermelding van dit is 30% van de dagelijks
benodigde zoetigheid.
Ton de Consumentenbond schrijft over de schijf van 4! De producenten van vitaminenpreparaten
stellen gewoon: als je wat minder uit een schijf hebt, eet onze pillen, dan vult u dat gemis volledig
aan! Mw L: vroeger haalden ze vet uit de schijf van 5, naderhand kwam het weer terug.
Mw L: onderzoek naar ratten: zij die veel aten stierven eerder, zij die net genoeg kregen, werden
ouder. Ton een vriendin heeft nu 2 buiken, en eet elke dag nog een Kit Kat!
Ton: We stellen wie ben ik en mijn oordeel uit tot volgende keer, want we zijn nu goed in gesprek!
Hij vervolgt: zij die onder druk afvallen, krijgen het er dan evensnel weer bij! Hetzelfde proces zie je
bij verslaving.
Mw. L. pas als iemand echt last ervan krijgt, dan stopt ie ermee!

Ton, het speelt bijvoorbeeld bij verlatingsangst, die mensen hebben vaak weinig sociale contacten,
blijven teleurgesteld achter, met een gevoel van mislukking, en wat stelt het leven nog voor. Dan
helpt veel eten, dat biedt een troost.
Mw P. dat biedt chocolade ook!
Mw L: het kan ook een omslag geven, dat je toch nog wat kunt maken van je leven.
Martien: Gerrit Huizer deed ontwikkelingshulp, hij ontdekte dat weerstand tegen verandering
gewoon niet bestond. Het gaat om doorkrijgen dat verandering zin heeft, je voordeel biedt,
waardoor je het vertrouwde wilt opgeven.
Ton is nu 83 jaar oud, en heeft nog zin in het leven. Als mensen die zin kwijt zijn, dan kunnen ze het
schudden. Mw. L: komt het misschien ook door de verzorgingsstaat.
Martien kent een voorbeeld van iemand die net in een aanleunwoning ging wonen, en nog tijdens de
verhuizing kreeg ze een aanbod van zorgverlener van het tehuis.
Ton: hulp in de huishouding moet wel klikken. Maar daar wordt ook bezuinigd, dus moeten wel
ophouden het leven van de cliënt zuur te maken. Sommige mensen praten nog over hun “werkster”.
Dat helpt tegen het eenzaam zijn. Je bent nog opdrachtgever!!
Mw. P. Voor mij geen bazen meer!! Mw.L. voor mij geen probleem!
Martien Regie hebben is het belangrijkste dat mensen zich wensen!
Ton: een vriend van ons zit nu al jaren in de psychiatrie, hij heeft de regie op zijn verpleging, al haalt
dat niks uit, ook regie op zijn roken en eten, dus hij hoest en wordt dikker en dikker. Het kost meer
dan 400 euro per dag. In de bezuinigingen draaien ambtenaren de wijkraden de nek om, die moeten
echt niet menen dat ze het beter weten! In het Sociaal domein zie ik wel lichtpuntjes!
Mw. P: mijn zus vraagt: waar heb je zin in. Willen werken aan mezelf.
Ton Cliënt kwam huis niet uit, hulpverlening met auto’s, kom mee naar strand, werkte niet. Ik zei
ontdek eerste een wie jezelf bent. Vervolgens stuurde hij menige hulp de deur uit, tot er een kwam
waarop hij verliefd werd, deze dame kon daar gelukkig goed mee omgaan. Nu gaat hij de deur uit, zit
op een bankje, en iedereen groet hem.
Ton wijst op de 3 V’s Veiligheid, Vertrouwen, Volledigheid!!
Pauze
Mw P. deelt haar koekjes met ons.
Mw. L. de banken hebben probleem met de huizen, huurbescherming, verwaarlozing.
Ton: nee. De rechter verbreekt het eigendomsrecht, en zo krijgen ze een tijdelijke huur, vaak ook
onderhouden ze het huis. Als eruit dan alternatieve woning.
Mw P: verbouw Koningstein tot huurwoningen!!
Mw. L. De koeienhuiden die als fundering dienen van Jan met de hoge schouders, (de Grote Bavo)
moeten nat blijven, dus het grondwater wordt kunstmatig hoog gehouden. De kelders in het centrum
staan blank!
Ton: er is een Doornse leefwijzer, mensen hebben toch soms een onvredegevoel, zoeken dan zo/n
leefregel, om toch greep te krijgen, anders blijft het in een kringetje draaien!
Als nagesprek ronden we af met 1 verdwenen poes, liefde voor 2 (overblijjvende) agressieve poezen,
huilen bij mooie momenten in film of soap, (wat je te weinig gehad hebt, of graag zou wensen), over
herkenning van oude plaatjes of wandelen bij Atrium te IJmuiden, waar het huis van vader stond, en
een vrouw die niet omhoog kan kijken vanwege duizeligheid, waardoor ze de toren van de Bavo niet
kan zien.
Met dank aan Petra
Verslag Martien 23-2-2013 10.30u

Wie ben ik? Vrijdag 25 januari 2013 bij de NVSH Haarlem
Vandaag waren we met 11 personen bijeen om ons centrale thema met elkaar te delen: Wie ben ik??
Martien neemt Ton als gespreksleider waar, omdat hij wat vertraagd is.

Het verslag van de vorige keer vond men herkenbaar, tactisch geformuleerd en misschien een beetje
moeilijk voor de buitenstaander.
Martien opent dan het thema:
Mw. N: er is verschil tussen Wié ben ik en Wie ben ik! Het ligt aan de klemtoon het zijn twee
bijzondere gedachtes. Soms kun je je ik leren kennen door het buiten jezelf te stellen: bijvoorbeeld:
mijn ik is boos. Dhr F herkent dit
Mw. P: ik ben gewoon een vrouw die van zingen houdt, wat heeft verder zoeken voor zin??
Dhr J: het thema komt eigenlijk van de voorloper van ”Wie van de drie?”Het raad-programma van TV.
Dhr. T. heeft er goed over nagedacht: veel mensen kennen hun eigen ik niet, of verschuilen het
achter een ander “ik” om beter over te komen Dan blijft de vraag wie ben ik echt!
Mw. L: wijst op het rollenpatroon: bijvoorbeeld: thuis en op het werk
Dhr. T; hoe ziet je ik er voor jezelf uit? Bijvoorbeeld als je moe bent?
Mw P: door omstandigheden ontdek je jezelf!
Dhr F: gebrek aan ik kan bij moeheid optreden.
Martien: In China vragen mensen elkaar: hoe zie ik er uit, wat vind jij van mij; kortom: Wie ben ik?
Mw L: al nis je basis misschien niet zo gelukkig geweest, toch kun je later in het omgaan met
mensen jezelf gaan ontdekken.
Dhr. J. eigenlijk is het onderwerp heel egoistisch, de hele tijd over ik praten, Het is moeilijk om jezelf
te zijn in alle omstandigheden.
Martien door inleven in de anderen ontdek je ook jezelf!
Mw. L: of er ontstaat juist een nieuw IK!!
Dhr. N: je blijft natuurlijk wel verantwoordelijk voor je gedragingen en spreken
Dhr F: Altijd moeten aanpassen?
Mw. L: als er geen ruimte is voor mijzelf, dan bloedt het contact vanzelf dood.
Dhr J. Ik dacht een tijdje dat ik altijd gelijk had, toen naar Zonneduin gegaan. Daar leerde ik eerst ik
zeggen!
Mw. N vroeger mocht je een zin niet met ik beginnen!
Dhr N Jezus zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven!
Dhr F: is het leuk je altijd aan te (moeten) passen?
Mw P: dat is de vraag!
Mw. N: dat heeft te maken met zelfvertrouwen!
Mw. P. vertelt: koorleden gingen op de stoep van de dirigente haar verjaardag toezingen. Mw P. was
door het weer verhinderd. Ze had wel een kaartje gestuurd. Toen ze bij de repetitie kwam, bleek dat
er nog een extra verjaardagsaubade voor de jarige te zijn. Mw P. was hierbij niet betrokken geweest
en baalde daarvan. Ze voelde zich buitengesloten. Mw. N. het was toch goed dat je er in gedachten
bij was. Mw P. Ja, de dirigente dankte ook de afwezigen. Dhr Fr. Bij het verzenden van post, komt
weleens een poststuk niet aan. Zo is het ook met menselijke comminiicatie Dhr J: heeft te maken met
verwachtingspatroon. Mw.N. meer van jezelf laten zien is goed! Mw. P. Ik hoef niet persé op de
eerste rij te staan, hoef niet op te vallen, ben eerder bescheiden maar ik hoef nou ook weer niet
vergeten te worden. Mw. N Mensen kwetsen soms, maar niet bewust. Mw. P waaraan merk je dat
Mw N: soms heb ik wel spijt . Hangt ook af van wat je verwacht, ook de toon van hoe je het zegt kan
maken of breken. Ook speelt mee of je dingen vanuit je gevoel zegt of doet, waar of niet waar, speelt
ook mee. Mw. P is blij met de reacties, fijn dat ik niets ervan gezegd heb!
Mw. N. Je wordt meer bewust van je eigen handelen Mw P: Ja dat herken ik!
Mw. N: deze bijeenkomsten zijn er ook om dingen met elkaar uit te zoeken.
Ton arriveert: hij maakt zich zorgen over de komst van velen naar de stad.
Maar hij zegt: Als iemand mij beledigt dan denk ik: dat moet hij zelf weten! Als ik er niets mee kan,
dan gewoon links laten liggen. De vraag is dan: wie ben ik?
Mw. L: als er een geweldsdreiging is, dan ligt dat wel anders!
Ton: iemand mag zeggen wat ie wil. Soms heb ik een aanvaring met een vriendin als ze niet tevreden
met mij is: dan bied ik suggesties aan voor verbetering, maar als dat niet aanslaat ga ik weg. Later
kom ik dan wel weer terug hoor!

Mw P: komt onverschillig over! Mw L: hangt ervan af wie het zegt!
Dhr T: als je denkt: ik ben belangrijk, dan is het minder belangrijk wat iemand anders ervan vindt.
Ton: het kan ook arrogant zijn. Bijvoorbeeld in werkrelatie ; maar als iemand zegt: Ton, ik snap het
niet? dan is er dialoog!!
Mw. NL Vroeger in een werkbespreking zei een stagiaire: je doet het allemaal voor jezelf!! Ik ben heel
boos op hem, maar probeer hem nu te begrijpen. Ben door hem wel een andere richting opgegaan!
Ton pas op met psychologiseren!
Dhr J; wordt tegenwoordig moe van discussie, gaat ene oor in andere uit
Ton: al doende leert men!
Dhr J: Lichaam en geest moeten in balans zijn. Gaat weleens mis!
Ton dat is wijsheid
Dhr J: gedicht Ik, een ingeving
Pauze.
Ton opent 2e ronde en vat samen: ik ben dankzij de ander of ik ben sterk en weet wie ik ben
een winkelier merkte op al die jonggehuwden die in mijn winkel komen, de meesten zijn na 3 jaar
weer gescheiden! Mw. L: pas na 7 jaar! Ton Oefenen voor het trouwen is goed? Dhr N: soms is het
boterbriefje juist de doodsteek!
Mw. L soms wel ruzie, maar toch samen doorkunnen!
Ton Wie ben ik binnen een hechte relatie, soms afhankelijk van elkaar.
Dhr. N: vroeger bleven de minvermogenden bij elkaar terwijl de rijken makkelijk scheidden!
Dhr F: als geconsumeerd, dan uit elkaar! Dhr: N: op weg naar de volgende.
Mw P: mijn vader zette de pastoor de deur uit: “ga zelf maar kindertjes bijmaken”!
Dhr T: Wat je niet hebt, kun je niet geven. Als je niet vanuit jezelf bent, dan kun je ook niet echt
geven. Denk goed na over wat je zelf denkt en voelt, je mag zijn zoals je bent!
Ton: Maarten Luther (en ook Nelson Mandela): hier sta ik, ik kan niet anders!
Dhr T: Ook Barrack Obama: Yes we can! Neemt mensen echt mee!
Ton: consequenties moet men dan ook aanvaarden, net als Jezus!
Mw. P: hebben het nu over positieve personen, hoe zit het met negatieve?
Ton: Hitler was een gevoelig jongetje maar werd afgewezen door een Joodse medewerker van de
Weense kunstacademie. Dit kon hij niet verkroppen en hij koos voor de verkeerde weg.
Dhr F: Zoog de tijdgeest negatief op, in zijn voordeel vertaald. Mw. L: was altijd bang te worden
vergiftigd.
Martien: Tanja Nijmeijer is ook een voorbeeld. Ton: ook Che Guevara ! Stalin was een
roverhoofdman.
Mw. N: wijst op het belang van deze bijeenkomst, hier is een sfeer waarin je dingen kunt zeggen. Dat
kan niet overal!
Mw F. is blij er toch nog te zijn. Mensen om haar heen willen haar suiker en vetten aanpraten. Ze
heeft gezegd: ik wil geen Alzheimer krijgen (TV eerder dement)! Ze blijft eten wat ze eet!
Ton: zeggen ze niet dat je eigenwijs bent. Mw F: Nee hoor, ik ben er ook nog!. Instemming alom
Dhr N: Schipperskinderen zijn taai!
Ton: vriendin weegt 120 kilo, een twee keer zo snel en 2 x zoveel als Ton. Zeggen op te houden werkt
niet. Bang om over te blijven, zo zijn ze verzekerd van zorg als ze ouder zijn. Of willen eerder dood?
Sommige mannen vinden het prachtig als hun vrouw helemaal bolletjerond is.
We ronden af:
dhr J: gedicht Lichaam en geest
Mw. N herkent, na het gedicht van John dat wanneer zij zenuwachtigheid is een gevolg van niet goed
bij je zelf bent, uitbalans. Er is een ongenoegen over jezelf.
Ton: een vriendin zegt dan: hou me vast Ton
Mw. N: Het hindert niet wat je overkomt maar hoe je er mee omgaat!
Ton met de opheffing van de AWBZ komen veel ggz-clienten de maatschappij in. Wij zoeken de
plekken waar zij terecht zouden kunnen. Molemann Tielens in Amsterdam Oost.
Mw. L: Ook de Drempel in IJmuiden!

Ton: Het gaat alleen om Psychosociale clienten!
Mw. N: vertelt het verhaal van haar werkzame tijd, waarin zij voor de carnaval 3 huisjes maakte met
daarop Huisjes voor een paar bejaarden. Deze huisjes zijn gebouwd en bestaan nog steeds,
kleinschalig samenwonen!
Ton: De cliëntenorganisaties waken over een humane uitvoering!
Mw. N: Nieuwe wegen vinden
mw L: in italie instellingen gesloten, mensen in gezinnen. Ging goed!
Nieuw thema 22 februari a.s.: Wie ben ik en mijn oordeel?
Wie ben ik en mijn Niet-ik; Vrijdag 28 dec. 2012
Het ISP (InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz) is een dienstverlenende zelforganisatie voor mensen
met psychische of sociale en of maatschappelijke vragen en problemen. Ook organiseert het ISP
activiteiten: spreekuren, bezoekwerk en de Wie ben ik bijeenkomsten die maandelijks worden
gehouden.
We zijn met z’n 12-en bijeen om het thema Wie ben ik en mijn Niet-ik te bespreken.
Ton heet iedereen welkom
Martien heeft gegoogled naar "who am i" en zocht naast religieuze liederen met die titel naar het
lied van Coutry Joe and the Fish met die naam. Mw. N.: we hebben toch allemaal over het thema
nagedacht! (er klinkt instemming) en ze heeft ik heb ook op internet gezocht. Ge googled dus Wat zij
kon vinden: 1 De site van de ISP: de uitnodiging hiérvoor; 2. mijn Familie wil mijn niet. Ik ....; 3. Ik
moet mij niet ik geef mijn mening; 4. Mijn geest heeft mijn vrouw afgerost, niet ik; 5. Gewoon gezond
eten die kilo’s komen vanzelf wel ga vooral niet lopen snoepen dat helpt juist helemaal niet
tenminste bij mijn niet ik viel er juist van af dus ……..; 6. Niet ik leef maar Christus leeft in mij; 7. Niet
ik ben het slachtoffer. De wereld is ziek, ik maak mooie liedjes ???????
Zelf bedacht mw. N: Mijn Niet-ik, waar vind ik die? Ik en mijn spiegelbeeld? ; Ik en de ander?; Mijn
niet-ik? Een deel van de ander? De ander een deel van mij?
Ton dankt haar voor haar inbreng en vraagt anderen
Dhr. F: Sorry voor de verwarrende titel. Alles om mij heen is niet-ik! Of waar houdt mijn-ik op? Waar
is de grens? We praten en denken nu dus over die grenzen.
Hier weer wat voorbeelden
Martien heeft eens met kramp boven een van de 7 heuvelen gestaan, en toen door anderen naar de
gladiolen gebracht. Zo gaat het altijd in nood! Is dit Engelen werk?
Ton iemand kan ook je alter ego zijn!
Martien: Zag iemand die dingen goed voorbereidde en betrapte zich erop dat hijzelf dat wel wat
beter kon gaan doen, bijv. in de interactie met collega’s
Dhr N: waar is de grens van ik? Om die vraag gaat het.
Mw. D. Wie laat ik (korter of langer) binnen in mijn huis?
Mw P. Maakt het ruimer en denkt aan : Je hart heeft ook een deur!!
Ton Bij sommige mensen ben ik alleen welkom als ik mij in hen inleef! Anders kan ik wegblijven.
Heeft te maken met vertrouwen. Zelf ook bepalen: blijven of weggaan!
Mw. M: Mijn vader zegt: doe wat ik je zeg . maar als ik mij wegcijfer blijf ik wel dicht bij de ander,
maar waar blijf ik zelf dan?
Ton: de basis van je zelf wordt gelegd in de 1e 2 levensjaren van de mens. In de eerste 7 jaar.
Mw. N. iedereen heeft mensen waar hij/zij niet goed mee kan omgaan. Heeft waardering voor een
dakloze die zich zo goed kan aanpassen en het zo prima redt? ( programma “de Wandeling “ ) Deze
was op zijn 8ste jaar op de straat beland. En een wijs mens geworden.
Ton: Jarenlang spannend contact met een bekende gehad, en veel mot gehad. Tot Hij zei: “je bent
mijn vaar niet.” Ik deed hem denken aan zijn vader.
Mw.N Soms moet je een rol spelen om nabij te kunnen zijn bij de ander.

ze vraagt dhr F hoe kwam je aan het thema? F: heeft te maken met grenzen, maar waar het vandaan
komt? Mw. N: vanuit het etherisch lichaam. Soms kan je zomaar iets zeggen en denkt : waar komt
dat nu vandaan? Een collectief gevoel . eigenlijk zijn we allen één .
Martien: zeker vergelijkbaar met de Archetypen van Jung? Soort collectief geheugen? Sprookjes?
Dhr F: voorbeeld grote ogen lijken op een baby, reflex om daar zachtjes mee om te gaan! Een Fysiek
archetype!
Mw. M: het buitenlaten van iemand kan ook toevallig toe stand komen. Als je sterk wordt
uitgenodigd aan de buitentafel erbij te komen zitten om thee te drinken, terwijl je eigenlijk naar
binnen wou gaan, en voor je het weet drink je thee en heb je een bijzondere spirituele dakloze
vriend, die later dan weer door de politie wordt verwijderd. (de instemming blijft beperkt, men
vraagt zich af of mw. M, geen professionele hulp nodig heeft, anderen menen van niet)
Mw M wil zelf door eigen ervaringen wijs worden!
Mw. L. Als je zo’n verhaal kwijt moet, dan zou je beter (moet je) dat eigenlijk bij een hulpverlener
kunnen zoeken!
Mw. M: Ton is voor mij een Engel, hij bracht mij het artikel over de tentoonstelling Boekbinden, en
vroeg hoe het met mij ging. Het paranormale is wel leuk, maar het boekbindersvak is toch ook
waardevol. Bij die tentoonstelling was ook het 1e Nederlandse handbindersboek, met illustraties!, De
tentoonstelling is in de Janskerk tegenover de Jozefkerk duurt tot 4 januari a.s. Het stimuleert haar
weer ermee te beginnen!
Ton: als je zo op zoek bent naar jezelf is een vak dat je met liefde doet, een houvast in het leven.
Een vrouw 18 jaar koos na een rot jeugd voor een periode van 2 jaar tussen de prostitutie geleefd,
dat gaf haar houvast. En kwam er sterker uit. groot levens ervaring
Mw. M. Op straat leven geeft ook kracht.
Ton: zie prins Bernard en prinses Juliana, een huwelijksreis van 3 maanden, hij liet haar de wereld
zien!!
Na een korte rookpauze richten wij ons op het thema van de volgende maand het wordt
Wie ben Ik? Gewoon als vraag! Hebben we niet eerder gedaan menen wij., of heel misschien de
allereerste keer, kan altijd opnieuw,
Ton vraagt Theo om te reageren op deze middag:
Theo: heeft geluisterd naar de onderwerpen die voorbij kwamen geschoten, men is niet bij zichzelf
gebleven. De grens is ook dichtbij, men is bang in zichzelf te kijken. Als je boos bent ben je niet jezelf,
je herkent je daar niet in. Om boos te kunnen worden moet je van jezelf houden.
Ton in Afrika worden mensen niet boos!
Theo: het zijn vaak gelukkige mensen De omgeving, maakt het voor hen moeilijk, bijv. de blanken in
Afrika hebben ziektes gebracht en grenzen midden door stammen heen geforceerd , koffiecultuur
werd aangeprezen en de mais verdween het is het volks voedsel voor de bevolking, voor henzelf,
terwijl de koffieprijs drie jaar, tegen de tijd dat de planten vrucht gingen dragen vaak erg laag was
geworden. Het gaat veel te snel. Veranderingen alleen doorvoeren wanneer de bevolking er achter
staat.
Ik ben 20 jaar in Afrika geweest, heb daar meer van hen geleerd, dan zij van mij.
Het lijkt vaak een juweel, maar als je het wilt vastpakken, blijkt het niet zo mooi te zijn.
Wij westerlingen moeten kritisch zijn met ideeën die wij daar inbrengen.
Ton vraagt of iemand nog iets kwijt moet?
Mw M. was met kerst bij een familie bijeenkomst, een tante zei: jij bent een kunstenares!
Haar vader beaamde dat terwijl hij het vaak had ontkend. Er is nog hoop!
Ton draagt vervolgens nog wat ideetjes voor
Nora draagt ook haar eigen gedicht voor. klik hier voor het gedicht.
Dan nemen we feestelijk afscheid van Garmt Hij kan het echt niet meer aan met zijn gezondheid.
wij nodigen hem uit soms gewoon gezellig langs te komen als het kan!
Van dhr J kwam speciaal, al was het op het eind. Hij was niet lekker om de hele middag meet doen.
En hij had een speciaal cadeau gemaakt , hij biedt Garmt als natuurmens een zelfgemaakte

vogelkaart. Ton heeft ook een waarderend woord voor Garmt en overhandigd hem een cadeaubon
en een Bloemetje voor zijn vrouw
Samen gaan we op de foto. Wensen elkaar het allerbeste.
Martien en Nora sluiten af. Martien heeft nu de sleutel van het gebouw en neemt de taak op van
Garmt als Gastheer van deze ISP praatgroep.
Verslag Martien
met dank aan Maruth en Nora
P.S. het lied van de onnozele kinderen, heden herdacht, vindt u hier
Verslag van: Ik en mijn feestdagen?.
We zijn op vrijdag 30 november 2012 met 12 mensen bij elkaar om onze feestdagen onder de loep te
nemen.
Mw. P, is jarig geweest en krijgt van sommige aanwezigen een cadeautje, Zij zou graag de
verjaardagen van de andere groepsleden willen weten. Een cadeau komt uit Guatemala, het zijn
poppetje waar kinderen hun problemen aan vertellen, dan onder hun kussen leggen, en 's-ochtends
zijn de problemen weg.
Ton: kijk eens in de poppetjes van mijn ogen!!
Wegens kopieerproblemen wordt het verslag van vorige keer, pas volgende keer besproken.
Dan gaan we over naar het Thema Feestdagen.
Dhr. J opent met een gedicht Licht en warmte, geschreven tijdens een kerstmaaltijd bij Koinonia.
We beginnen met herinneringen aan Sinterklaas,
mw. L chocoladeletters eten bij mijn schoonmoeder! Vroeger kregen we pakjes van onze opa en
oma. Als de echte Sint kwam school ik onder de tafel.
Mw. P. was de jongste van 10 kinderen,. dus had al gauw door dat papa altijd weg ging voor de
pakjes kwamen, dus bij het uitpakken zei ze: Bedankt Papa (ipv Sinterklaas) toen was Sint gauw
afgelopen. Ze legt nu nog steeds een cadeautje voor de deur, en belt dan aan! Ook brengt ze nog 2
pakjes naar anderen.
Dhr.. J: Bij ons waren het altijd de gekste surprises, echt multimedia, inclusief een liedje over de
stufboot!
Een zus had een Lada, kreeg natuurlijk een reuze tent!??
Dhr.. J mist het wel!
Martien vertelt dat hij een keer een grote verhuiswagen kreeg, onder voorwaarde dat hij dan niets
meer kapot mocht maken. (de roe!)
Dhr.. N. zag zijn verjaardag als een extra vrije dag (hij is 3e kerstdag jarig) en maakte dan het restje
van zijn weekloon op!!
Mw. N. is opgevoed met: Sint heeft nooit bestaan, wij zijn zelf sint, of helpers van de sint, dus altijd
zelf cadeautjes maken. Ze kregen wel cadeautjes van opa en oma. Toen haar vader wegging, konden
ze niets meer kopen, maar maakten er wel een gezellige avond van, en tot grote verrassing waren er
toen toch de cadeautjes van opa en oma.
Ton: Is sint toch niet meer voor kinderen?
Dhr.. P. het is een groot Nederlands feest, vooral het rijmpje waarbij je de ander (vaak anoniem) een
(min of meer) humoristisch spiegeltje voorhoudt, Eigenlijk een grote familie!
Dhr.. T via het rijmpje kon je een aspect van iemand belichten.
Ton: de vraag is: kun je als volwassene nog kind zijn? Hij was een keer Sint bij het Mathilde
Wibauthuis, veel mensen erg tam, maar een dame kwam na een kwartier op de schoot los, en zong
voluit sinterklaasliedjes,
Martien: hoorde dat het alleen maar om het hard bonzen op de deur en veel misbaar maken, dan is
het altijd leuk,
Dhr.. G: wij gingen met Sinterklaas altijd met zijn allen naar Opa en Oma, en tevoren kropen gezellig
bij vader en moeder in bed en vertelde vader in geuren en kleuren de reis naar Groningen. Een fijne
herinnering
Dhr. N: ook Kerst is heel belangrijk!

Dhr. P: Kerst is ook een Volksfeest, net als Sint Maarten en Sinterklaas, is niet perse familiegebonden.
Ton: ook emigranten in Canada en elders houden het in stand. In Duitsland is het Sylvesterfeest, en in
de USA is het santaklaus
Dhr. P: de commercie dringt!
Ton: bij Duitse schoonfamilie kerst gevierd, flinke geschenken kwamen van het Christenkind en
werden met cultuur begeleid, (viool)
Dhr. J. Met ouders samen naar de kerstmis. helemaal mooi als het had gesneeuwd!
Dhr. F, vroeger zaten de kerken nog vol, nu gaat hij naar kerk en Leger des Heils.
mw N: Er is een verschil tussen alleen ZIJN en alléén zijn! (ik moet alleen kunnen zijn!) dit is hier niet
van belang
Ton: bevestiging heeft iedereen nodig!
Dhr. T het besef dat je deel uitmaakt van het grote zijn, i.t.t.?? het hebben! het zijn is rijker dan het
hebben!
Martien: je hebt toch een basis aan hebben nodig voor je aan zijn toekomt, een dak kleding en
voedsel!!
Dhr. P: filosoof Heidegger heeft de verhouding van Hebben en Zijn beschreven in boek: Sein und Zeit!
Dhr. R: Sobere mensen hebben soms niet zoveel nodig!
Mw. N: was in het tuincentrum en zag dat er een hele hoek was met landschappen waarin Nergens in
een hoekje een kerststal te vinden is.. Terug naar het gewone leven, het feest van het licht
Ton: meer naar de kern? de geboorte van het kind, lichtfeest?
Martien: geef mij de kerstal maar!
Pauze
Gedicht John: een Wens!
Mw. N. strijd is nodig, in texel ??? is er niks voor de jeugd, dus worden agressief, Het kwaad zit in
iedere mens
Martien de doodsdrift van Freud, de mens heeft een seksuele drift en een doodsdrift.
Mw. N: de vrede zal niet gauw komen.
Martien Tanja Nijmeijer vindt moorden normaal!
Mw. N ziet vrede als verbinding met de andere dimensie
Ton: hoop doet leven!
Mw. P. als je vrede uitdraagt dan roep je vrede op
Dhr. T: wat zou ik wensen, vrede is zo abstract. ik wens ieder te-vreden te zijn
Mw. L : te is nooit goed behalve in tevreden
Dhr. J. Allah en God zijn hetzelfde de wereld is een! Als je niets te eten hebt mocht je van Muskens
een brood pikken!, Boterham van tevredenheid
Mw. N. Gaat morgen naar het Corpus te Oegstgeest!
Ton: buskruit in het oosten des lands rond Nieuwjaar.
Hij maakt van elke dag een feestdag.,
Laten wij dat allen proberen te doen!
Ton op ons kantoor is ruzie tussen twee mensen vanuit hun eigen onvrede, ik ben lekker toch beter
dan jij.
Thema volgende keer (vrijdag 28 december) wie ben ik en mijn niet-ik (met dank aan de heer R)
Garmt neemt dan afscheid van ons!
Verslag Martien, met dank aan Nora
Verslag Wie ben ik en mijn spiritualiteit. Gehouden op vrijdag 26 oktober 2012.
Wij zijn vandaag met 9 mensen bijeen rond dit spirituele thema.
Omdat Ton niet kon komen, neemt Martien het gespreksleiderschap waar met steun van Nora.
In het verslag van de vorige bijeenkomst had Mw P een foutje ontdekt: Belasert?! Wordt hersteld!.
Mw N. vond het een gezellige babbel. En dankt de Notulist.
Dan beginnen we met het thema:

dhr J. vertelt: zijn oudste dochter houdt van het paranormale en nam hem eens mee naar een beurs.
Dhr J was skeptisch, maar toen hij bij een aura-fotografe kwam wist die hem veel over zichzelf te
vertellen. Hier was hij zeer verbaasd, en weet nu dat er meer is tussen hemel en aarde.
Mw.N, was het een bijzondere vrouw? Dhr N: nee hoor, een gewone vrouw!
Mw. M. memoreert het woord Bijzonder en wijst op het belang van kleuren bij aura-lezen.
dhr J. ontdekte zo ook dat hij bijzonder handen had (Reikie). Hij kon met handoplegging een vriendin
van buikpijn afhelpen. Dhr N had iemand van de Baghwan gekend die een ander via
handoplegging van Migraine had af kunnen helpen!
Mw. M wijst erop dat je er goed mee moet omgaan: neem niet de spanningen van de ander over! Zij
wijst er ook op dat de kerk Reikie niet accepteert, hoewel de gave zelf wel van onze lieve heer
afkomstig is!
Mw. N: het is belangrijk de waarde van de aanraking te onderkennen. De kerk heeft ons te vaak in
een hoekje geduwd. Je mag zelf denken! Mw M. dat is het echte geloof!
Mw. N, gelooft dat je na de dood opgaat in een etherisch lichaam, waar licht is zonder schaduwen.
Mw. F mocht vroeger niet praten, het lijkt haar mooi om deel uit te maken van zo’n alomvattend iets.
Mw N herkent zich in engelen,
Dhr F. spiritualiteit kan veel goed doen. Maar mensen kunnen er ook soms instrumenteel mee
omgaan. Dan moet je oppassen.
Mw M als je het te vrijlaat kan er wildgroei ontstaan
Mw. P de kerk van nu is anders dan vroeger., toen ze 12 was ie ze gevormd, ervoer dat als vreemd.
Kon niet geloven.
Mw N. de kerken hebben goede dingen: zij zijn schatbewaarders van het leven van Christus, wij zijn
deel van Jezus. Er is een groeiend besef van goed en kwaad. In het etherische lichaam waar wij dan
gaan blijven, er is daar ook nog strijd, maar de liefde zal overwinnen.Ze ondertekend haar post nu
met Liefs voor alles en iedereen!
Martien vraagt of je wanneer je alles vanuit liefde doet, ook gelukkig bent? Mw N. bevestigt dit, met
haar Maatje ontdekt ze telkens weer dat het gaat om gelukkig zijn. Hij heeft het moeilijk, maar niets
moet!
Dhr J heeft te maken gehad met bijna dood-ervaringen, daarin kwam hij zijn moeder en een
mishandeld vrouw tegen, waar hij tevoren van had gehoord.
Mw. P was haar ex-man tegen gekomen in haar droom. Hij was al jaren dood toen, maar hij had
grote wite handen van was, dit vond ze wel eng. Had na de scheiding toch goede band gehouden.
Mw M wijst op het belang om dromen goed te begrijpen.
Derek Oglivy praat met de geesten: Mw P, soms wel vaag, maar hij is altijd positief!
Mw. M zegt dat je Reikie niet met kwade intenties kunt doen!
Martien vertelt van het schilderij van Jezus als goede herder dat boven zijn kinderbed hing.
Mw N, merkt op dat Reikie vaak hele dure cursussen zijn!
John draagthet gedicht ’n Pluim voor.
waarmee we een pauze nemen.
Martien vraagt ieder te vertellen welke emotie hun spiritualiteit schraagt?
Mw. F. vroeger waren de ouders heel antiek.
dhr J, had tijdelijk bij een man gewoond die zijn vrouw had mishandeld. Toen hij haar in zijn bijna
dood-ervaring had gezien heeft hij er een gedicht over gemaakt. Het raakte hem zeer!
Mw. P kan boos worden als ze iets niet begrijpt. In de pauze was iets gebeurd wat ze niet begreep.
Mw. M zat intiem op de schoot van mw N.
Mw F; het is inderdaad fijn om dingen te begrijpen!
Martien : begrijpen is veilig wil iedereen toch?
Mw. P. legt uit: ze herkent eigen blokkades van emotionele aard. In de kerk nu deelt ze in de
gemeenschap van de gelovigen, maar zoekt nog naar het geloof! Mw N: je voelt je er veilig!
Mw F was gedwongen naar de kerk, maar wil nu niet meer! Ze heeft dingen naast zich neer moeten
leggen.

Ze legt Mw P uit wat de bron is van haar tweestrijd. Zij zit met haar onbeantwoorde liefde met een
vrouw in haar maag.|
Mw. N wil niet meer knielen voor iemand, ook niet voor God.
Mw F vraagt zich af of de bijbel wel echt is gebeurd.
Mw P. stelt: het is een geschiedenisboek.
Mw.N, zijn vaak vanuit de mondelinge overlevering pas eeuwen later op papier gezet dus…
Het gaat om de beelden van goede mensen, diepere inhouden voor de mens nu. Net als Sinterklaas
(je) geeft (elkaar) cadeautjes.
Mw P. wat dan te zeggen van de nieuwe heiligen, zoals moeder Teresa?
Mw N: Ook Mandela? Ze vervolgt dat ze Engelse liedjes vroeger niet kon verstaan, en er haar eigen
tekst op maakte. Het niet begrijpen maakte haar verdrietig! Haar eigen teksten maakten haar dan
weer blij.
Dhr N. gelooft niet in het hiernamaals, is hij te nuchter voor. Hij denkt na zijn dood gewoon een
nieuw begin te maken, zou dat fijn vinden! Het blijft een verrassing. Het idee geeft troost.
Mw. N heeft in haar jeugd uittredingen gekend, zo kon ze zich staande houden in de vijandige
vreemde groep.
dhr F: voel je je dan betrokken? Mw N. nee, niet thuisvoelen in die groep!
Martien: bij jeugdige ervaring met mishandeling treedt vaak uittreding op!
dhr N: dat leidt ook vaak tot meervoudige persoonlijkheidsstoring.
Dhr F: toch ook prettig om erboven te staan. Hij gelooft in een hiernamaals voor alleen goede
mensen! Destructieve mensen niet welkom!
Mw. P hoopt wel op een hemel
Dhr N. vindt het erg dat mensen voor hun geloof vervolgd worden.
Dhr G: soms denk je ergens goed aan te doen. Wil je het kleine gevogelte een plezier doen met een
draadje met pnda’s mooi eraan gereigd. Hij dacht slim te zijn door het draadje aan de muur te
hangen laag bij de grond. Zo zouden koolmees. Pimpelmees, goudhaantje en mussen er lekker van
smullen. Tot zijn verbazing vielen ganzen, ekster en andere grote vogels erop aan, waardoor het
draadje knapte, en de pinda’s op de grond vielen. Toen heeft hij het boeltje maar verzameld en in de
prullenbak gedaan.
Martien vindt vertrouwen en veiligheid in zijn geloof, er is altijd iemand die hem opvangt als ie valt
(psalm 23) niet alleen Jezus, ook anderen om hen heen. (In het Hooglied in de Bijbel staat: en de
liefde die zij voelden was als een vonk van het vuur van Jahweh, zo is ieder die vanuit liefde handelt
in God’s geest actief)
Mw. P heeft 2 mensen in haar omgeving die stervende zijn. De familie wil hun leven rekken, maar ze
lijden zoveel pijn,, hoe kan God dit toestaan? Mw. N dit is kinderlijk gedacht! Mw P. dit is mijn gevoel
van rechtvaardigheid, ik zou zo niet willen sterven.
Thema van de volgende keer: wie ben ik en mijn feestdagen?
dhr G meldt dat het dan 30 november 2012 is
Dhr J heeft een cadeautje voor mw. P. en reikt haar dat feestelijk over. Mw P. is blij ermee.

Verslag van Wie ben ik en mijn naaste?
We zijn deze vrijdag 28 september met 10 mensen bijeen om elkaar rond onze naasten te bevragen.
We stellen het verslag van de vorige uniek-bijeenkomst vast.
mw. N opent: laten we bij de kern blijven, wie is mijn Naaste? Er zijn zoveel mensen mijn Nietnaasten! Hoe ga ik daar dan mee om? Ze vraagt: Hoe zie jij je naaste die naast je zit?
Dhr R vindt het moeilijk, heeft nog geen zicht, Mw. D: de een naast me is belangrijker dan de ander.
Ton: Het maakt verschil: de naaste die mij begrijpt.

Dhr F: diegene die mij in de maling neemt is ook mijn naaste! Martien: de naaste kan ik vertrouwen
en steunt mij als ik problemen heb Mw. P: mijn dochter is mijn naaste, waar ik van hou! dhr G: mijn
vrouw, daar moet ik wederzijds wat van hebben, zorgen voor elkaar
Mw. P. Christus zegt dat je van je naaste moet houden, dat is nogal wat! Wat heb ik eraan¬? Hoe ga
je om met iemand die je belasert? Mw. N: Christus zei: “Vergeef het hen, zij weten niet wat ze
doen!”Ton: Van Jezus houden is van alle situaties houden, ik heb geld geleend, ben niet kwaad als ik
niks terugkrijg, blijf vriendelijk, maar vraag wel wanneer ik het terugkrijg!. Misschien komt het een
keer.
Mw. N. houdt van Hannah van Buren, kreeg opeens een scherpe afwijzende e-mail van haar met
talloze verwijten. Bleek het naderhand alleen een persoonsverwisseling te zijn geweest. Mw N was
niet boos geweest, alleen teleurgesteld.
Ton: het waarom vragen is dom: zeg niet dat je van me houdt, woorden zijn slechts schijn!
Mw. P: als Mw N door had gevraagd had ze misschien meteen duidelijkheid gekregen
Ton: Christus was alleen maar kwaad als mensen zijn Vader beledigden (geldwisselaars in de Tempel)
dhr R: bedoelde Christus met “zij weten niet wat zij doen”; dat ze niet weten dat hij de zoon van God
is, of dat ze niemand zo hadden mogen behandelen? Mw. N: natuurlijk het laatste!
Mw. P: Ontving weekblad de Haarlemmer niet, en meldde dat bij het blad. Een week later sprak de
moeder van de krantenjongen haar aan met “Klerewijf, dat jij een klacht tegen mijn zoon hebt
ingediend!” Toen heeft mw P de jongen een enveloppe met € 5 gegeven. Hij reageerde niet, toen
sprak ze hem daarop aan. Een klein bedankje kon er toen wel vanaf, hij had er niet aan gedacht!
Mw. N. Vergeef het hun is een vraag aan de vader. Nederig en goed, Ootmoedig! Kennis en
waarheid. Dhr J: een vriend lag in scheiding, met drank op gaf hij J. een klap op zijn gezicht. Nu gaat J
niet meer naar de klaverjasclub. Heeft aangifte gedaan van klap en doodsbedreiging. J is niet boos op
hem, vindt hem zielig en voelt medelijden. Blijft wel zijn naaste
dhr N: vergeven van fouten. Mandela is een goed voorbeeld, kwam van Robbeneiland, grote
vergeving, zo vredig! Mw. N. Je kunt alleen gekwetst worden als je het toestaat! Ton: je bent zelf niet
te kwetsen! Dhr F: is een vernedering voor de ander!
Ton: Als mensen scheiden, dan hebben ze nooit van elkaar gehouden. Mw D. Niet iedereen is even
gevoelig. dhr J: niemand is hetzelfde mw. N: Toch zijn wij een!!!!!
Rookpauze Gedicht John: Liefde is:
Mw N: is blij met de positieve insteek maar als je 100 keer moet vragen thee met een wolkje melk, en
je partner geeft altijd zonder, vraag ja toch of ie echt van je houdt! Martien kent een vrouw van een
taxichauffeur, als hij haar ophaalt wil zij dat hij de deur voor haar openhoudt, maar dat doet hij nooit,
dus keert zij terug naar de pychiatrische afdeling waar ze woont. Ton: zo houdt hij de relatie in stand.
Mw. P: maar niet galant!
Ton: Soms woordenstrijd, waarna verzoening Mw N; Wel beetje sadistisch Ton ben ik misschien wel
een beetje Dhr G: hoe ouder je bent hoe beter je dingen begrijpt. Als je jong bent denk je niet aan
levenservaring.
Ton: wat voel je bij je naaste? Dhr G: Zo vlak bij einde van elks leven heb je elkaar steeds meer nodig!
Ton: bij ex had ik vroeger binnen het huwelijk moeite met dingen die zij etaleerde, waardoor ik meer
ruimte zocht. Nu kom ik dat ook tegen, maar kan er beter mee overweg.
Dhr F: met de naaste veel wel en veel niet. In het verleden 3 maal leerschool gehad, nu niet meer, is
nu gelukkig. Het kan beter: hij kan de ander begrijpen.
Dhr j: moeder zei: van het concert des levens krijgt niemand het program; en Toon Hermans: een
goede vriend is iemand die met lacht en met je grient. Ton: Thema 26 oktober: wie ben ik en mijn
spiritualiteit en welke rol spelen mijn emoties daarbinnen? Dhr J: leren omgaan en mee omgaan! Dhr
F: waar blijft de Yoga?
Verslag ML 30091213.10
Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen in mijzelf. De Pletterij 23 februari 2018

We zijn met 8 personen aanwezig,
Ton heet iedereen welkom
Dhr P zweert bij natuurlijke geneeswijzen, maar wil die als aanvullend te zien.
Bij de Brouwersconferentie waren 3 mensen vanuit het ISP. Mw E had daar best bij kunnen zijn.
Maar op dat moment waren er al 5 aangemeld, meer kon toen niet.
In het verslag was een misverstand: de koppensneller was in Nederland, niet in Nieuw Guinea.
Het verslag wordt ook naar de gemeente gestuurd binnen ons subsidiestreven.
Ton was bij een bijeenkomst over het Sociaal Wijkteam, zij gaan de koers wijzigen richting ISP, de
kracht van de mensen zelf en hun omgeving herkennen, geef hen de regie terug, hun
verantwoording!
Dhr P: ik heb heel veel zelfvertrouwen en eigen regie nodig om overeind te blijven, ik kan dat niet
alleen, met mijn COPD en Autisme en met WiFi=masten om mijn huis heen, kan dat niet anders.
Ton: de negatieve invloed van WIFI straling op de gezondheid werd ook in Haarlems Dagblad
gepubliceerd.
Dhr H voorziet een groot probleem, de straling van een magnetron is nog afgeschermd, maar de
straling van de WiFi gaat overal in en doorheen.
Dhr P: ik overleef al 68 jaar, wanneer kan ik eens gaan leven?
Ton: De economische productie is belangrijk.
Dhr H: de straling treft iedereen en alles, en dus ook de eicellen in de baarmoeder van de a.s.
moeder.
Mw L: Maar gaan moeders tot zelfs IVF om toch asjeblieft kinderen te kunnen krijgen. De bevruchting
als redding.
Dhr H: ik kwam vanuit het Jeugd internaat en de stap naar de maatschappij was een hele grote.
Dhr J het is schandalig dat in de internaten de enig liefde kwam van de pedofiele begeleiding,
waardoor de veiligheidsgevoelens van het kind ambivalent werden (veilig en onveilig tegelijk)
Dhr H: tegenwoordig is er meer controle
Ton: Tussen de 0-21 jaar wordt de mens volwassen. De opgroeiende mens heeft bescherming nodig
om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezond mens.
Dhr H kende weinig vertrouwen in hem heen. Hij kreeg in het internaat elke dag een pak slaag.
Het is moeilijk anderen te vertrouwen.
Ton heeft de OV-kaart ontwikkeld: na de O van overleven ontstaat door Veiligheid, Vertrouwen en
van daaruit kan men tot Volledigheid komen.
Dhr J: je moet wel een potje vet op het vuur hebben om het vol te houden.
Martien wijst op de Basisveiligheid van Erikson. Bij veilige gehechtheid ontstaat er een stabiele
veilige basis in de mens. Volgens Martien kunnen mensen die een onveilige of een ambivalente basis
hebben, door veilige omgevingen en ervaringen te zoeken, een vlondertje in zichzelf opbouwen,
waarop men in geval van nood toch kan terugvallen.
Dhr F zijn overleden vriendin had een zoon die haar karakter had en zodoende haar afschermde bij
haar heengaan.
Ton heeft na zijn scheiding zijn huizen nagelaten aan zijn vrouw, Nu kan hij overal gratis koffie
drinken. Bij Stem in de Stad en bij HVO.
Martien was naar zijn dochter geen goede vader omdat hij voor zijn werk koos en niet op tijd thuis
kwam. Nadien heeft hij er wel voor gekozen om niet te bemoeien en het opvoeden bij de moeder te
laten en hij spaart voor de studie van zijn dochter.
Dhr F heeft altijd vertrouwd op zijn eigen mening, misschien was dat in de ogen van anderen
eigenwijs
Ton: de moeder van mijn vriendin beschuldigt mij van haar zwangerschap, maar hij groet haar altijd
vriendelijk van afstand. Een negatieve opstelling blokkeert het overleven.
Dhr P: negatieve gedachten beheersen mijn denken soms. Is Leven het doel van overleven?
Ton: Bij Dieren is men prooi of jager
Martien Bij mensen geldt niet het recht van de sterkste, wel handig, slim, intelligent of gemeen zijn

Ton: een overleden vriendin was in therapie en had op moeilijke momenten steun aan het omarmen
van een boom.
Dhr P: de sappen van de boom stromen door het cambrium, vlak onder de bast, je moet op jezelf
vertrouwen.
Mw L heeft en geeft steun in de relatie met haar partner, ze accepteren hulp als ze het kunnen
krijgen.
Ton: de vrouw verzorgt, de man jaagt!
Dhr P: hoe erg je ook onderuit gaat, toch telkens weer opstaan.
Mw K: man en vrouw vullen elkaar aan, anders inslapen. Er kan soms ook gevochten worden.
Dhr P: je moet hulp aanvaarden anders red je het niet.
Mw L De vader is heel belangrijk in opvoeding en relatie, daarom in Nederland nu meer dagen
zwangerschapsverlof ook voor de vader. In Noorwegen hebben man en vrouw gelijke dagen vrij.
Ton Wijziging taakverdeling man en vrouw?
Dhr J: merkt op dat je altijd in de gaten moet houden dat niet een ander over je heen loopt en als je
je vertrouwen aan iemand geeft , dan ben jij verantwoordelijk.
Dhr F een goede psychiater is iemand die je zelfvertrouwen stimuleert. Hij is natuurlijk niet altijd
beschikbaar. Het moet klikken en je moet op tijd stoppen.
Dhr H: dat is in de medische hoek niet makkelijk.
Dhr J: jongeren die in de steek zijn gelaten door hun familie, en die dan bij een pleeggezin komen,
moeten dan naar een psychiater, waar ze hun hele hebben en houden moeten blootgeven. Niet hen
in hun vertrouwde omgeving van het pleeggezin laten waar ze zelf hun weg kunnen zoeken.
Martien ’s dochter werd als KOP-kind (Kind met Ouder in Psychiatrie) ook door ggz behandeld, hij zal
wat goed en wat kwaad hebben gedaan, hij vindt dat jammer. Laat het kind de eigen weg gaan. Stop
categorale stigmatisering van de jongeren. Als het kind in problemen komt roept het zelf wel hulp.
Dán moet de (1e/2e lijn) ggz helpen!
Ton deed in zijn midlife-crisis een beroep op Psychiater Todt , deze liet de verantwoordelijkheid bij
hemzelf.
Dhr J: jongeren zijn in de bevattelijke leeftijd, zet hun zelfvertrouwen niet aan de kant.
Ton in de Nachtuil in Zandvoort runden de jongeren zelf de hele soos.
Dhr J veel kinderen zitten in de pleegzorg.
Mw K heeft 4 keer een depressie meegemaakt, niet alles was perfect.
Dhr H: toen ik later een reunie van het internaat bezocht kende de directrice me nog.
Dhr J: vertrouwt zichzelf, heeft 50 jaar levenservaring.Laat verstoten kind zonder veiligheid, toch
beter zelfstandig vroeg volwassen worden.
Ton: kind heeft behoefte aan een veilige en vertrouwde sfeer thuis. Leert van hieruit leven met
anderen met vertrouwen in zichzelf.
Dhr J: een man scheidde een vrouw na 3 maanden omdat haar soep hem niet beviel. Vaak toch blijft
de liefde na scheiding bestaan, soms 2e huwelijk.
Ton heeft ex na scheiding bemiddeld achtergelaten en na jaar gesprek bij maaltijd: wat is er over?
Egocentrisme kan alleen als men een sociaal netwerk heeft , Pas op dat je niet gewelddadig wordt.
Mw K: Als je zelfvertrouwen hebt, maar het wordt door een ander onderuit gehaald, dan wil je toch
zeker serieus genomen.
Mw P: mijn moeder had ook een eigen achtergrond.
Mw K: ik ben nu 51 en ik ben van heel ver gekomen.
Dhr P Wat zou het gescheeld hebben als mijn ouders hadden beseft dat ik autistisch was!
Mw L: bij een zieke blinde darm is het herstel helemaal totaal Bij psychische ziekte is het herstel
meestal niet volledig.
Martien vertelt van een vrouw die vuurwerk aan het voeteneind zag. Op de afdeling ontstond er een
gesprek waar dat vandaan kwam. Mw had tot 9 jaar geleden samen met een vriendin een disco in
Amsterdam bezocht, samen met veel plezier. Toen vond de vriendin daar een nieuwe vriend en
scheidde van haar man. Mevrouw bleef achter en deed alles samen met haar man. Het gemis aan de

disco werd in haar geval na 9 jaar als Vuurwerk aan haar getoond. Omdat inzicht genezing is was zij
hersteld en na 3 weken had ze ontslag. Dus genezing kan bij Psychische ziekten.
Sommige mensen vinden heil in vitaminen (B4, B12) of magnesium.’
Het Thema van (goede) vrijdag 30 maart: Wie ben ik en hoe bereik ik een goede week?
Verslag Martien
Wie ben ik en mijn vertrouwen in de Samenleving.
Op 19 januari 2018 hadden we weer een dialoog met 10 mensen over dit thema.
Ton heet ieder welkom en nodigt uit tot een voorstelrondje.
Dhr S is nieuw. Hij is door Ton hier gekomen.
Dhr N is eerder geweest, hij heeft tot zijn pensioen bij Roads gewerkt, dat nu op de Raaks is
gevestigd.
Dhr J houdt van het sociaal-culturele in de samenleving en zoekt zoveel mogelijk gezelligheid en
goed.
Mw M: komt hier regelmatig en ervaart de voorbereiding als een groot goed. Zo komt zij in het
gesprek.
Mw E: komt tegenwoordig wat vaker naar de bijeenkomsten hier, hier komen gelijkgestemden, zo
kan ze verder kijken.
Mw L: Als het uitkomt dan kom ik. Zij werkt bij de herstelacademie en helpt mensen met de
crisiskaart
Dhr H is hier op uitnodiging van de heer P.
Martien Is altijd hier benieuwd naar de verhalen van de anderen.
Ton waardeert de ander door goede vragen te stellen.
Het verslag van de vorige keer: in elke kerk komt halleluja voor.
Ton nodigt mensen uit zich aan te melden voor de Jan Brouwersconferentie waarvan het thema ook
hier is gebruikt in de Wie ben ik-versie.
In de krant staat dat 50 + in een armoedeval belanden.
Dhr G vertelt dat hij vroeger een bedrijf had dat boxen maakte die het echte geluid lieten horen. 5
jaar geleden kreeg hij een herseninfarct dat de linkerkant van zijn lichaam verlamd heeft.
Hij is toch zeer maatschappelijk betrokken. Hij heeft veel dingen meegemaakt. Hij werd soms minder
maar vaak toch ook goed geholpen. Hij heeft veel vertrouwen in de toekomst van Nederland. Ook
heeft hij gebruik gemaakt van de voedselbank. Hij is bij dit alles toch niet ongelukkig en zeker over
het geheel tevreden over de zorg die hij ontvangt. Hij is blij met de ontwikkelingen: de vrouwen
hebben nu inkomen terwijl ze vroeger alleen een huishoudelijke taak hadden. Het is een serieuze
zaak om de krachten te bundelen. Mensen kunnen hun expertise inbrengen. Een wethouder had
hem gaf hem adviezen, maar daarvoor was hij te eigenwijs.
Ton: Tevreden met weinig inkomsten?
Dhr G: het gaat meer om in jezelf geloven en eigen verantwoordelijkheid voor je leven te nemen.
Ik heb wel kritiek, maar ben toch tevreden.
Ton: Het gaat niet om de oude jas, maar om je eigen welzijn, je eigen individu is belangrijk.
Dhr G: mijn dochter zit in de schuldhulp, zij dreigt haar woning kwijt te raken en is afhankelijk van
maaltijden die buurtgenoten haar aanbieden. Martien: misschien Sociaal Team te hulp roepen?
Mw L: Ik heb goede ervaringen met de zorg.
Dhr G: ik ben niet altijd negatief, ik ben erg goed geholpen bij het krijgen van mijn scootmobiel; het
ging sneller dan ik dacht.
Ton: wij kennen geen vijanden, ook bij ambtenaren die de pik op ons hebben dan blijven we toch
vriendelijk. Met degenen die het hart op de goede plaats hebben kan het ook gezellig zijn.
Ton Stigmatisering ontstaat door de hulpverlening.
Dhr J: Hulp in de Huishouding bij zijn buurman is er voor de schoonmaak. In Bloemendaal is de Hulp
in het Huishouden de hond uit laten. Hoe kan indicatie zo verschillen? Voor het werk heb je een goed
mondje, opleiding en goede contacten nodig, Wij betalen de indicatie!!!

Ton: Twee broers in Elswoud met juridische opleiding legden in ambtelijke verslagen wijzigingen van
de gesproken teksten bloot. Een wethouder moest hierom vertrekken.
Dhr J: Mensen worden steeds mondiger, daarmee moeten ambtenaren meer rekening houden.
Ton: Het badhuis in de Leidse Buurt moest volgens de gemeente gesloopt worden, maar de
buurtbewoners hebben fors actie moeten voeren om het in eigen beheer te mogen runnen.
Mw L: in Ijmuiden was men bij de schouwburg in de schulden geraakt, een Wethouder moest
daarom terugtreden. Het Witte Theater is door acties van burgers behouden gebleven.
Dhr G: bij ambtenaren is er een angstcultuur om dingen fout te doen, hoe is dat te veranderen?
Mw L: de Amsterdamse wethouder die de Wallen schoonveegde had karakter, dit soort bestuurders
zijn nodig.
Ton: Hoe kunnen wij overleven?
Dhr J Ambtenaren gaan bedrijfjes inhuren.
Dhr G: kennis en expertise is nodig. De ambtenaar die een “goede” makelaar wist voor een huis,
en zo de wethouder verkeerd voorlichtte,
Mw L: is second opinion hierbij mogelijk?
Ton: Zonder Veiligheid en Vertrouwen groeit er binnen de relatie geen Volledigheid. (de 3Voverlevenskaart).
Mw E: ik kom om in wat ik moet doen en zit klem in het overleven!
Dhr G: toch heb je eigen verantwoordelijkheid.
Mw L: een ambtenaar kan opstappen als ie ergens niet mee eens is.
Dhr G: ik kom bij Kunst om de Hoek, met één hand kun je heel veel doen. Er is professionele
begeleiding daar. Hij stelt prijs op goede bejegening als iemand iets niet kan.
Mw E: Als individu heb je je eigen verantwoordelijkheid. De botte schaar van sommige
hulp/dienstverleners (regels handhaven) of betutteling zijn moeilijk te verdragen.
Ton: Zorg op maat en vraag-gestuurde zorg
Dhr G had zijn rechterarm gebroken, hij naar ziekenhuis. Zo kreeg hij ergotherapie die hij nadien ook
thuis kreeg. Hij had moeite met broek optrekken. Advies was: bretels. Dat zag hij niet zitten en koos
voor elastiek in de broekband. Dat werkte (ook) goed. Ook vele vakmensen beloofden te helpen,
maar deden het niet, tenslotte zelf maar de schuldhulpdienstverlening aangevraagd. Straks komt de
AOW.
Mw M: Politiek vertrouwen? Is de laatste maanden begaan met Groningen via het nieuws.
Ton: hoe kun je zelf overleven?
Mw M: bij het binnenkomen van het nieuws afwegen wat de moeite waard is. De
Oostvaardersplassen, waarom Lelystad voor vakantievluchten als ontlasting van Schiphol.?
Leuker nieuws: kind dat blij is met sinas, omdat ze nu een jaar kan fietsen
Woningbouwcoöperaries doen geen onderhoud bij 2 huizen
Word hiermee geconfronteerd, moet toch een uitweg vinden. Gaat tenslotte om het verhaal kwijt
kunnen.
Mw L: het nieuws even niet bijhouden.
Dhr N: vertrouwt de samenleving wel. Is bezig met leuke en sportieve dingen.
Ton: een neef in Groningen van hem eet veel friet, maar voelt zelf of het kan of niet. Hij
demonstreert niet.
Dhr G. was vroeger rebels, maar je kunt je niet overal dik over maken. Was altijd zelfstandig
ondernemer, de tering naar de nering gezet. Het glas is altijd halfvol.
Dhr J. kende iemand die afgestudeerd was aan Nijenrode. Wegens reorganisatie kwam hij als
koppensnellers in dienst van een groot bedrijf. Maar kon dat niet volhouden, de armoede, hij was
bang dat het besmettelijk was.
Mark Zuckerberg is directeur van Facebook, hij geeft miljoenen aan de armen. Hij heeft een hek om
zijn huis met land eromheen ter beveiliging tegen de armen.
Ton: naar het devies: Na mij de zondvloed.
Het thema voor de volgende keer 23 februari 2018 Wie ben ik en mijn vertrouwen in mijzelf?

Verslag Martien

Verslag: Wie ben ik en mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid? ISP 29 december 2017
Wij zijn vandaag met 6 personen bij elkaar om onze maatschappelijke rol te bespreken.
Het doen van vrijwilligerswerk wordt soms gezien als bedreiging voor het beroepsmatige.werk.
Mensen die uit de behandeling van de 2e lijn komen zouden het moeilijk hebben met de herintrede
in de maatschappij, Martien: hebben ze in Haarlem geluk, Herstelacademie, Stem in de Stad en ISP
staan hier open voor hen.
Mw L: Wajongers die niet willen werken krijgen een korting op hun uitkering (van 75% naar 70%
minimumloon) De overheid beboet hen dus fors.
Ton: De overheid neemt zelf te weinig gehandicapten in dienst, heeft dus boter op het hoofd.
Het jaar van de Ontmoeting is afgesloten, ook het ISP nam deel aan de stuurgroep daarvan.
Dhr R: Dock zoekt vrijwilligers die willen koken in de buurthuizen.
Mw E: waar vind ik de hoogte van mijn AOW? Martien: bij de SVB.
Ton Waar ligt onze maatschappelijke verantwoording?
Hij noemt het badhuis in de Leidse Buurt waar, zonder bijdrage van de gemeente, de buurtbewoners
na lange strijd met de gemeente, zelf het badhuis weer nieuw leven hebben ingeblazen als
zelfgestuurd buurthuis en activiteitencentrum; het is echt van de buurt!
Mw L: in IJmuiden draait buurthuis de Brulboei ook zonder subsidie!
Rik herinnert zich nog het Electric center in Zero zo rond 1970. Veel drinken en blowen?
Ton Wij proberen te overleven door elkaar een beetje te steunen.
Dhr J kan het economisch redelijk redden.
Mw E kan het niet redden!
Martien redt het nu redelijk wel
Mw E is soms wanhopig.
Ton: Hoeveel reserve heb je nog over?
Mw E: ik wordt gedwongen naar het minimale bestaan, dat maakt me kwaad, ik kan er niet van
slapen. Heb ik daarvoor al die jaren gewerkt? Haar instelling wil ze positief houden, ze huilt niet.
Ton herinnert zich scheldpartijen met daartegenover prijzen, het kan verkeren in relaties.
Mw E de GGD dwingt me tot dure opslag van mijn dierbare verzamelde beesten en andere dingen.
Op 11 januari komen zij het balkon vernieuwen. Ze probeert haar balkonplanten elders onder te
brengen.
Martien Iedereen wil zijn/haar "moment of fame" (even in de belangstelling staan)
Mw L wijst op de belastingverhoging van 6->9% voor de toch wel noodzakelijke kosten van
levensonderhoud.
Martien: Als je de armen wilt treffen, is dat een sterke maatregel.
De tweedehands-winkels gaan uit van de capaciteit van mensen, vrijwilligers worden daar vaak
geholpen hun eigen regie weer op te pakken.
Ton: de automatisering via robotisering van de samenleving geeft weinig hoop op herstel van de
werkgelegenheid. Maar toch zijn er veel vacatures in Bouw, Techniek, ICT en zorg.
Dhr R: dankt het ISP dat hem mogelijkheden biedt om tussen de mensen te blijven. Hij bezoekt
vanuit het ISP veel mensen.
Martien: leve kringloopwinkels zoals de Schalk en ook leve het ISP.
Ton: Haarlemse ambtenaren kunnen het ISP niet plaatsen dus verwijzen ze mensen naar de
professionele hulpverlening. Daarom betaalt Ton met steun van de bijdragen van gemeente
Bloemendaal (jaarlijks?) en giften van o.a. het Platform Minima Organisaties en ook Max en ook soms
van klanten van het ISP, maar voor de rest betaalt Ton uit eigen zak vanaf medio 2014 de kosten van
het ISP. Gelukkig heeft hij geen dure hobbies.

Het geeft hem het gevoel dat hij nog iets kan doen. Minima worden vaak gedwongen tot overleven.
Leuk uitjes e.d. kunnen zij wel vergeten. Ton verwacht in 2018 dat jonge vluchtelingen vanuit
frustratie niks meer te verliezen hebben en "Amok" gaan maken met mogelijk veel onschuldige
slachtoffers. Er zal een toename zijn van ongeremd geweld.
Dhr R: in Nederland wonen dient het te gaan om mensen, maar de kost gaat voor de baat uit.
Ton de wijkagent wordt steeds vaker ingeschakeld voor bescherming van de top.en in de basis is men
bezig elkaar het leven zuur te maken.
Dhr J werkte als schilder bij een rijke familie waar een van de kinderen grof was naar een
werkneemster. De Gouvernante van de familie riep de jongeman op het matje en hij moest excuus
aanbieden. Mensen met geld zijn heel sociaal.
Mw E vecht tegen haar negatieve denken, Ze heeft positieve en negatieve spreuken op kaartjes.
Martien oppert een kamer positief en een negatieve kaartjes, kun je kiezen,
Zelf staat hij zichzelf soms negatieve gedachten toe, maar niet langer dan een kwartier, dan weer
over tot de orde van de dag.
Dhr J kent een pleegkind die in de schuldhulpverlening zat en daarna in een kerk zijn draai vond. Ook
had hij weer werk gevonden. Hij had hem gezegd verder te kijken voor een betere baan.
Ton Koningin Maxima komt natuurlijk uit het bankwezen. Ze raadt de arme vrouwen in de derde
wereld heel warm en liefdevol aan om een bankrekening te nemen voor ze een bedrijf gaan
beginnen,
Dhr R: ze is natuurlijk van gegoede komaf.
Dhr J Diana had zich helemaal met hart en ziel aan de armen gegeven. Ze is een voorbeeld voor
Maxima.
Mw E vindt dat het koningshuis belast moet worden
Ton gaat naar de Jan Brouwer conferentie met als thema: Vertrouwen in de samenleving
Het thema voor onze volgende keer dit keer 19 januari a.s. een week eerder dan normaal, zal zijn
Wie ben ik en mijn vertrouwen in de samenleving?
Verslag Martien
Wie ben ik en mijn verantwoordelijkheid? 24 november 2017 2-4 uur
Wij zijn met 7 personen bijeen.
Ton vertelt dat het ISP bezig is met een initiatief om de politieke partijen voor te lichten vanuit ISP en
Advies-/Participatie-raad rond het Sociale domein.
De preventie , zowel primair (=voorkom dat ik val) als tertiair (=help mij overeind als ik ben gevallen
en voorkom dat ik nogmaals val) is daarbij ons uitgangspunt. Dit is onze verantwoording naar de
maatschappij. Dhr J: dat zit ook in het zorgpakket.
Dan het verslag van 27 oktober jl Wie ben ik en hoe durf ik te (over)leven:
De dochter reed in de auto van mw P.
Mw M: moet zijn: bedenken en wie je bent
Dank aan Martien voor het verslag.
Ton nodigt ieder uit over de verantwoordelijkheid?
Dhr R: heeft een gast met cultuurverschil, onze beider moeders waren verantwoordelijk voor de
opvoeding tot verantwoordelijke burger en ook voor de kinderen en kleinkinderen.
Mw P: kinderen zijn tegenwoordig al vroeg mondig.
Dhr R: Kinderen hebben nu (te?) veel keuzemogelijkheden.
Ton: leidt het vele chatten tot eenzaamheid? De jeugd wordt overspannen om erbij te horen. Ze
willen erkenning om het goed te doen.
Mw P: ze vragen aandacht, erkenning en bevestiging
Ton de mensen uit Heemstede vragen minder bevestiging, hebben meer beschaving, zijn zelf
stabieler , hebben ws vroeger al veel bevestiging gehad. Meer cultuur, meer inkomsten, minder
zorgen.

Mw M: veel kinderen zie je met smart-phones bezig. Ze reageren op alle pingetjes, je zou eens
achterop raken? Bij het chatten mis je het hele alles van het face-too-face contact met de ander.
Dhr R het gaat om vernieuwing en uitbreiding van de communicatiemogelijkheden.
Dhr J dit is heel ingrijpend deze vernieuwing, OV-chipkaart moet, scheiding afval moet. Optreden
tegen mobieltjes in het verkeer, optreden tegen ontgroeningspraktijk studentenvereniging
Groningen, scheiding van goed en kwaad, Aanspreken op verkeerd gedrag nodig, maaralleen tactisch,
wanneer het kan.
Ton: vroeger waren er meer aanspreekmogelijkheden.
Dhr J: toen waren de kinderen minder zelfstandig opgevoed, toen was er Militaire dienst, die
misschien terugkomt.
Ton kinderkleding en Nikes schoenen,
Mw M: In Indonesië zijn er schooluniformen. voor jongens en meisjes, iedereen is gelijk.
Ton Wie bepaalt de regels, Ik ben vrij geboren wie zal mij modelleren? We leren door schade en
schande, al doende leren we als groep.
Mw. P Als kerkelijk zangkoor hebben wij verantwoordelijkheid tegenover de parochie, en ook tegen
onszelf en de medekoorleden, en de kerkgangers. We hebben te weinig leden. We moeten
versterking vragen in kerk en kerkenblad. Andere koor is een gewoon koor, alleen vrouwen en een
vrouw als dirigent
Ton een vriendin zingt in een smartlappenkoor, Samen zingen met begeleiding van gitaar en
accordeon. Ze oefenen in een zorgcentrum heel saamhorig en gezellig en hele sfeer is leuk.
Mw M: belangrijk om te zingen met passie! Ze werkte 22 jaar bij werkgever, knus in het werk. Maar
raakte de inspiratie kwijt, je moet die dan bij jezelf gaan vinden. Bij vrijwilligerswerk kijkt men niet
waarom je niks doet. Je moet inspiratie geven of niet. Anders toch maar in jezelf inspiratie zoeken.
Ik kies zelf of ik iets met de e-mail wil doen. je bent zelf verantwoordelijk voor wat je kiest.
Ton: Je kunt gaan voor de groep of voor jezelf. De Sint Nicolaaskerk heeft een voorganger die als
journalist verantwoordelijkheid neemt, hij kijkt naar wat werkt er nou en hij krijgt vollere kerken. Ton
gaat er eens heen.
Martien hoorde een vrouw zeggen, nadat ze een afspraak had afgehouden met hem en een
collega, dat hij alleen wel altijd welkom was, hij vraagt zich af of ze dat meent. hij zal eens bellen.
Ton: Mijn ex-vrouw ligt veel in bed. ik kan daar wel kritiek op geven, maar laat dat achterwege. wel
stimuleren om mee te gaan naar de soos. Het gaat om welzijn bieden en beleving en soms een lach.
Mw E. komt binnen, zij heeft cursus " Tik en Klik " op vrijdagmiddag, dus ze is vandaag wat later.
ZIj voelt geen verantwoordelijkheid meer, zji moet verplichtingen nakomen naar de gemeente, Tik en
Klik oefenen, haar financiën bijhouden, zingen van smartlappen in een koor. Zij vermijdt stress want
door kwaad te zijn op mensen stijgt de cortisol Ze wordt tureluurs van de bevoogding die ze ervaart
en de verantwoording voor het opruimen van spullen. Dat mensen toch eerst eens bij zichzelf
beginnen te zoeken naar onvolmaaktheden in plaats zich met haar leven te bemoeien.
De regering offert milieu voor economie, waar blijf je dan? Prins Bernard zwemt in zijn vastgoedbezit.
Heeft het leven nog zin, vraagt ze zich af. hoe houdt ze het financieel en economisch nog vol. Zingen
is haar DIng! Maar niet met het mes op tafel. Zij geniet als de zon schijnt., maar als de dieren
verdwijnen, Triest. Samen naar de Loosdrechtse plassen. Nepnatuur?
Ze moet ontspanning vinden, en daar doet ze oefeningen voor.
Ton vertelt over de tijd dat het in zijn relatie de verkeerde kant opging en hij zijn jarenlange verblijf in
de berging van zijn wereldwinkel in de 70'-er jaren begon.
Dhr R: de atoomwapens speelden in die tijd.
Mw E: Kinderen weten door de mobieltjes niet meer wat spelen is. Robotjes gaan eenzamen
steunen. Geven antwoord op je verhaal, stellen ook vragen.
Mw P: iedereen klaagt over de regering, maar heeft er wel zelf op gestemd! Ze stemde zelf op de
Partij van de Dieren, maar is er nu niet lid meer van wegens priotering.
Mw E: de verpleger "engel des doods" die ouderen in tehuizen met insuline de dood in jaagt.
Ton: sommige Eskimo's (Inuït) gaven ouderen die belastend werden pillen. Sommige
Indianenstammen verstootten de oudste die overlast gaf.

Mw E is tegen medicijnen
Ton Iedereen heeft verwachtingen voor zichzelf.
Martien vindt het speelse element minder klemmend.
Mw E: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Mw P. vroeg haar dochter voor haar overlijden te zorgen, Zij raadde haar aan een wilsbeschikking te
maken, die je kunt deponeren bij je begrafenisonderneming. Je kunt daar vaak ook een afspraak voor
maken.
Mw M was uitgenodigd om Ambassadeur te worden voor de schone stad Actie Spaarnelanden, maar
ze bedankte voor de eer. Wat ze nu doet is afval melden bij Spaarnelanden, want anders blijft het
liggen en komen vogels het opeten (gezond of giftig).
Ton: Ambtenaren hebben 20.000 flyers verspreid om de mening van wijkbewoners over de wijk te
krijgen.
Dan vraagt Ton wil iemand nog wat kwijt
Dhr J: vind de verhalen wel leuk, maar de praktijk van mw E: dat LEEFT. Fijn dat je zo oprecht bent.
Mw M: even een paar dagen afstand nemen: dan met nieuwe blik kijken wat er gebeurt.
De keuze is aan jou.
Ton was in het land bij bijeenkomsten waar gemopperd werd over wat er allemaal niet goed was.
Hij wees op de goede samenspraak in Utrecht tussen cliënten en hulpverlening.
De wijkraden luisteren naar de wijkbewoners
Volgende bijeenkomst is 29 december a.s. Wie ben ik en mijn maatschappelijke verantwoording?
verslag Martien Luijcks
Verslag Wie ben ik en hoe durf ik te (over) leven? 27 oktober 2017 in de Pletterij
Wij zijn vandaag met negen personen,
Het verslag van Soeverein zijn.
Mw P: Soeverein moet niet met een ij maar met een korte ei.
Dhr P wil zijn leven als natuurlijk persoon, en wil af van die de overheid die hem met inschrijving bij
de gemeente "in het pak heeft genaaid".
Omdat er een nieuw iemand is aangeschoven, stellen wij ons aan elkaar voor.
Mw P is vanaf het begin betrokken, is erg geinteresseeerd.
Dhr J komt hier zoveel mogelijk luisteren.
Mw M komt niet als het koud en nat weer is, maar waardeert de middag wel.
Ton waardeert het uitgebreide verslag van de vorige keer, hij bewaakt de lijn van de gesprekken.
Dhr P is soeverein mens
Dhr R is betrokken.
Martien moet opruimen en zoekt hier zichzelf in de ander.
Mw N: heeft een Voorwaardelijke Machtiging en kan heel veel zelf, dus vraagt zich af of zij wel hulp
nodig heeft en zo ja wat voor soort hulp? Zij denkt aan Antroposofische begeleiding.
Ton breekt een lans voor de Antroposofische benadering van Lievengoed waar men de mens als
uniek wezen centraal stelt. Waak wel voor betutteling.
Ton: wijst op de 3 V's Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid.
Dhr P ervaart eenzaamheid als heel slecht voor mensen. hij adviseert: zoek gezelschap.
Mw N wil vrijwilligerswerk gaan doen.
Ton: hoe durf je te (over)leven?
Dhr P: durf fouten te maken.
Dhr J: wat zijn fouten?
Dhr R was in zijn jonge jaren ontvankelijk voor verwachtingen van anderen die op hem letten, moest
zich gedragen!
Mw P: was je wel zo belangrijk dat iedereen op je lette?
Ton: Dhr R zoekt zijn nu eigen weg, hij bezoekt mensen.

MW P is nu 73 jaar en heeft al heel wat overleefd. Was met haar auto, bestuurd door haar dochter,
naar een familiebijeekomst geweest in Leiden, was een leuke ontmoeting en had veel herbelevingen
bij de mensen.
Ton heeft 3 mensen uit de RIBW bevrijdt.
De RIBW heeft een rol om Opname te voorkomen, mede door begeleiding bij zelfstandig wonen.
Dhr R ook bij de Lievengoed werkt men met DSM 5 en medicatie (Eisen van Zorgverzekering).
Ton: Overleven?
Mw M: ik wil er juist op uitgaan. de relatie met je ouder moet niet alles bepalen, je moet niet bang
zijn om af en toe over je angst heen te stappen. Leven is groeien, niet in je cocon blijven zitten.
Mw N: zelf bedenken wie je bent, je mag leren te ontdekken wie je bent.
Ton een vriendin was kort getrouwd met een vriend, raakte zwanger, uit elkaar, abortus,
Ze houdt nog steeds van hem. Het is een leegte , een gemis dat mag er soms zijn.
Mw P de durf om te leven vind ik te zwaar.
Mw E: wil doorgaan met het leven zuur en bitter. er wat van maken.
Ton: Doel om overeind te blijven, niet samen wonden likken, snoeven wie de ergste ziekte/
problemen heeft.
N.a.v. de controverse van vorige keer praat men het uit en tekent men de vrede. Ook Greta Garbo en
Marlene Dietrich hadden vaak ruzie en legden het weer bij.
Dhr J beaamt dat het onderwerp te zwaar is, Durf te leven. Je hebt ups en downs, zo werkt het niet.
Hij is altijd nieuwsgierig, kijkt naar leuke interessante dingen. Was bij de cursus omgaan met
eenzaamheid. ZIjn vrouw had geen zin om mee te gaan. Er waren maar 2 vrijwilligers, waaronder
hijzelf. de rest waren allemaal zorgverlenende professionele dames. Ik kan het niet zoals hun
getrainde opleiding, daar gaan happen geld heen!
Ton kent dat ook (bijeenkomst ontmoeting is hij enige man tussen allemaal vrouwen): hij verwondert
zich erover en vindt het ook wel grappig.
Dhr J: zij vragen niet wat het budget is, zij zoeken het budget op!
Dhr P zijn ervaringswereld was altijd in de Survival modus (Overlevingsstand) na 31 jaar wilde hij
weleens gaan leven. Autisme wel of niet, Ze weten nog steeds niet hoe het moet, DSM is maar een
boekje.
Mw N: vond het wel interessant hoe anderen dingen beleven en doen.
Dan vraagt Ton wat het thema voor de volgende keer is?
We besluiten tot :
Wie ben ik en mijn verantwoordelijkheid? d.d. 24 november 2017 van 14-16 uur in de Pletterij
Verslag Martien Luijcks met dank aan Ton.
Wie ben ik en mijn soeverein zijn? de Pletterij 22 september 2017
We zijn met 7 mensen bijeen om het thema te delen met elkaar met een korte inleiding van een van
hen t.w. Soeverein Mens Piet van Velzen.
Piet vertelt: "Staten hebben de neiging om hun eigen staat als de beste te zien. Door je als souverijn
op te stellen, benadruk je het unieke van je persoon en verklaar je je ongebonden t.o.v. de staat.
De souverijne mens komt uit de Verenigde Staten vanuit de behoefte om onze eigen beslissingen te
nemen. De souverijn is ook in de grondwet artikel 34 verankerd.
Bij de geboorte wordt men bijna automatisch aangemeld bij de GBA (Gemeentelijke Basis
Administratie). Vanaf dat moment ben je eigendom. Er wordt geld gereserveert op jou, en daarmee
wordt dan weer de staatsschuld afgelost. Zelfs als we ervan uitgaan dat mensen in Den Haag het
beste met ons voorhebben, kunnen we niet alles geloven wat zij ons voorspiegelen.
Wanneer je een beetje oplet komt het nep nieuws niet via internet, maar komt het van de kranten..
De rijken bezitten de kranten, en wij mogen de gemtrails niet aanvechten. Alles draait om geld".
Ton: Het gaat om het economisch belang, ook milieuorganisaties vechten tegen de uitstervende
bijenvolken.
Piet: wij zoeken samenwerking met de milieu-organisaties.
Ton; Is de souverijn in beginsel een egoist?

Dan is er een kleine controverse tussen enkele deelneemsters.
Piet: mijn protest geldt de toenemende technocratische maatschappelijke belangen
Als de organisatie van souverijnen groot genoeg is kan zij iets doen tegen de maatschappij waarin
alleen geld een rol speelt.
Piet: genezing van CA is al jaren lang bekend, zonder winst, maar wordt niet erkend, wegens de
belangen van de medicijnfabrikanten. hij is daar woedend over.
Martien: De homoeopatische medicijnen worden door hen samen met Skepsis via de Europese Unie
uitgesloten.
Piet geldbezitters luisteren alleen als de beuk erin gaat.
Ton: zijn er niet gewoon te veel mensen?
Piet: er is genoeg eten voor 100 miljard mensen op aarde,
Ton: Tenminste, als we anders met onze voeding omgaan! Ton is meegegaan jl zaterdag naar de
jaarvergadering van de souverijnen in Wijchen.
Piet: de souverijne mens doet dit vanuit behoefte aan vrijheid en tegen de machthebbers, want
macht corrumpeert en alleen Moeder Theresa en Dominee Tutu doen daar niet aan mee. De
democratie begon (op Olympus met goden?) in Athene met een kringgesprek van de vrije mannen.
Mw F: het is belangrijk om op rustige toon je emotie te delen.
Mw E: Je kunt niet altijd op zachte manier je boosheid uiten.
Dhr P: velen horen / luisteren niet, dus soms moet je hard spreken.
De LTS en de Huishoudschool zouden eigenlijk terug moeten komen; naast hoofd- ook handarbeid.
Belangrijk is ook het duurzaam omgaan met materialen, maar wel met goed onderhoud en geen
verspilling,
Piet pleit voor een Basisinkomen.
Ton de Rothschilds bezitten 50 triljard, de vraag is: heb jij geld of heeft het geld jou?
Mw E: Ik ben kapot gemaakt door de GGD, ik voel me miss nobody,
Ton Wie wil je zijn? Mw E ik slaap al 6 jaar niet meer goed, ik heb te veel spullen.
Mw F heeft het je sterk gemaakt?
Mw E: nee, alleen maar door elkaar geschud. Ik heb me altijd gered, met mijn huishoudtextielschool! Vroeger mocht alleen de elite zich ontwikkelen.
Mw F. had vroeger ook niks te zeggen.
Mw E: ik wil mijn spullen niet kwijt, ik verzamel uit hobby.
Dhr H: heeft een broer en een zus direct en indirect verloren door geweld.
Ton: bij mijn scheiding heb ik jaren in mijn berging me afgevraagd wie ik zelf ben? Nu ben ik
mantelzorger van mijn ex. Heb een hele loutering moeten doormaken. Moest dingen aan de kant
schuiven. Nu het ISP op peil houden, zinnig leven.
Piet: Is op zoek om zijn eigen leven een stem te bieden. Maar wil eerst de schuldregeling afronden,
daarna zal hij zijn eigen leven ter hand nemen. Het is het zoeken naar Wie ben ik (AUTORITEITEN) De
belastingen beperken, geen geld naar oorlogstuig. Geen verplicht ziektenkostenverzekering, want de
vereniging van souverijnen heeft een noodfonds voor calamiteiten ook qua gezondheidszorg.
Een echtpaar had hypotheek problemen. Ze troffen een regeling met de bank, maar moesten toch uit
het huis t.g.v. de deurwaarder. Echt wel.
Ton: schuldhulpverlening kost meer dan het meteen aflossen van schulden door de gemeente.
Piet: dan zijn ook deurwaarders overbodig.
Ton: Huisuitzetting kost totaal wel 25.000 euro aan politie, deurwaarder, woningbouw en gemeente.
De helpende hand zou onder voorwaarden mogelijk moeten zijn! Begrafenis door gemeente wel
mogelijk.
We moeten wat normaler gaan denken.
Piet: Banken willen winsten maken, onderhands verkopen, via duur geld doorverkopen. De rechter
moet dit een halt toeroepen.
De rechter vindt dat ze het onderling moeten uitzoeken.
Ton In Bloemendaal heeft mw Roos stukken over gekonkel binnen de gemeente publiek gemaakt die
later als geheim waren verklaard. Misschien belangrijker dan het besluit van B&W.

Het gaat om het individu tegenover de rechtsregels, waarbij soms de situatie van het individu
belangrijker is.
Piet: het is een persoonlijke kwestie hoever je kunt gaan. Als souverijn moet je stevig in je schoenen
staan. Diverse mensen zijn om de meest lullige redenen in hechtenis genomen m.n, geen
legitimatiebewijs vs wel geboortebewijs dat voldoende is! Diverse mensen zijn hiervoor vastgezet.
Ton: hoe kun jij je persoon zover vooruit steken dat ze zich niet meer met je bemoeien?
Mw E: Ze schrijven over 5e of 6e verdieping en over 78 of 68 m2, klopt gewoon niet.
Ton: fijn dat je de opslag nog kunt betalen.
Mw E: maar mijn spaarcentjes gaan wel naar de verdommenis. Ze mangelen mij terwijl ik nooit
iemand iets heb aangedaan.
Ton Kun je wat ertegen doen?
Martien: misschien de ombudsman? Indienen via ISP?
Mw F: moet lukken
Mw E: alleen nog ruimen, moet helder van geest blijven. over 3 maanden komen ze weer op bezoek!
Dhr H: heeft rustgevend middel ontdekt (assawanda?) waardoor je rustig te woord kunt staan
Piet: er is een procedure nodig om souverijn te worden.
1. geboortebewijs halen bij de gemeente
2. opgejaagd worden, gemanipuleerd, maar gewoon ik verdom het om nog langer door de overheid
in het pak genaaid te worden. En ik ben niet gestoord!
Ton: Mens durf te leven ("Mensch durf te leven" opname 1919 door Henri Wallig / Dirk Witte)
Mw E: ik ben een vrije vogel, nu nog een leuk woninkje.
Ton: voor mij is het een loutering om simpel te leven voor mijzelf en voor de voortgang van het ISP.
Het Thema voor vrijdag 27 oktober a.s. is:
Wie ben ik en hoe durf ik te (over)leven?
verslag Martien Luijcks

Verslag "Wie ben ik en hoe kom ik voor mijzelf op?" ISP gespreksmiddag Pletterij 25 augustus 2017.
We zijn met 6 mensen bij elkaar gekomen, 2 mensen hebben bericht van verhindering gegeven.
Mw S merkt op dat er paarse bloemkolen groeien op zilte akkers, voorheen kon daar geen bloemkool
groeien, maar met moderne onderzoeken blijkt zilte landbouw zeer goed te zijn. Je moet ze stomen
om de kleur te behouden.
Naar aanleiding van het verslag van vorige keer wordt gevraagd waar het woord onbezoldigd
vandaan komt, het blijkt van SOLDIJ af te komen. dus werken voor of zonder betaling!
Mw P: In het verslag stond dat de maaltijd in de Ontmoetingskerk in de vakantie elke donderdag was,
maar dit is alleen maar de laatste donderdag van de vakantie.
Ze vertelt dat een dominee met pensioen ging en met zijn vrouw een leuke nieuwe uitdagingzocht.
Die vonden ze in de Twuijvermolen te Sint Pancras.
Martien vertelt dat in buurtcentrum de Meevaart TaiChi gegeven wordt door een Surinamer, de
mensen van het Egyptisch Spreekuur daar vonden dat raar.
Ton: hoe komen wij voor onszelf op?
Haarlem is een veilige plaats, hoewel er wel veel inbraken zijn.
Mw F vindt het verhaal van de Deense Onderzeeboot heel luguber. Het gaat om een vermiste vrouw,
die alleen met romp zonder hoofd en ledematen dood gevonden is. Ze was wel verzwaard, maar
door de inwendige gasvorming kwam ze toch boven water. (
Martien: De nazi's dwongen mensen (en ook kinderen) toe te kijken wanneer zij onschuldige mensen
fusilleerden. Zodat zij altijd herinnerd zouden worden.
Dhr R: Hannie Schaft was ook korte tijd in de Koepel opgesloten in een cel
Mw M wist dat niet, wij allemaal niet.
Dhr R: De andere verzetgroepen schoven Hannie naar voren als het om gevaarlijke klussen ging.

Na een schijnrechtzaak werd ze in Overveen gefusilleerd.Zij wordt jaarlijks herdacht.
Dhr R: Veel Nederlandse bedrijven werden door de Duitsers gedwongen mee te werken o.a. aan de
bouw van de Atlantikwall. Daarnaast zaten ook familieleden in het verzet, sommige hebben ook
vastgezeten!
Ton: Hoe kom ik voor mijzelf op?
Soms als er geen eten is, moet je soms wel over de schreef gaan! Soms moet je ook heulen met de
vijand om aan eten te komen. Een man ging als vrouw verkleed de brug over om geld te bedelen voor
zijn kinderen.
Ton: vanmorgen een klant bij het ISP die in de strijd om te overleven geen boe durft te roepen tegen
zijn hulpverlener die niet goed bezig was, omdat hij bang is dan geen hulp meer te krijgen.
Dhr R Trump komt voor zichzelf op
Ton: en voor het land, hij wil werkgelegenheid creëren.
Mw F heeft problemen met papieren en wil helemaal niet een nummertje zijn, zoals bijv. bij de
sociale dienst.
Martien: Zijn assertiviteitscursussen bij mensen met korte lontjes wel handig?
Dhr R had een medebewoner die overlast veroorzaakte, hij vond dat hij hem onderdak moest bieden.
Hij helpt altijd mensen, maar je moet oppassen voor kwaadwillende mensen.
Gelukkig krijgt hij nu steun uit familie en kerk en ook van zijn vrienden.
Ton Ik heb WIJ nodig die me plezier en ondersteuning geven. wel gebruiken, maar niet misbruiken.
Als dat lukt, bied ik de ander als dank de gelegenheid om inbreng te leveren. Het gaat om een
geringe kring. Hij houdt niet van Facebook . Voor wat hoort wat is zijn stelling. Bij de Vriendendienst
in Amsterdam gingen vroeger de maatjes met de klanten naar buiten op een terrasje, maar als de
klant daar niet in meebetaalt, dan is het thuisblijven geblazen, dan gaan ze niet meer uit. Mensen
moeten wel bereid zijn om een offer te brengen voor leuke dingen.
Mw M Herkent Ton's mening wel. Zij heeft veel van haar ouders meegekregen. Zij ontwikkelt zichzelf
nu en vraagt zich af of wat zij geleerd heeft wel of niet fijn voelt, is het wel van mijzelf?? Ze stelt zich
kwetsbaar zoekend op hoe zij voor zichzelf opkomt in haar eigen ontwikkeling zonder kwaad of ruzie
te maken. Soms vraagt zij zich af waarom het zo moet zijn? Het tegenkomen van grenzen was niet
leuk. Zij heeft moeite met het gemotoriseerd verkeer op de fietspaden, waardoor de gewone fietsers
in het gedrang komen. Elektriciteit is vervuilend, ook bij el. fietsen.
Ton is zelf ook maatschappelijk bezig; in het persoonlijke vlak!
Mw M ziet zichzelf meer in bepaalde dingen, zij zoekt naar hoe zij voor zichzelf wel veranderen kan
en zekerder kan overkomen. Zij is nieuwsgierig wat zij voor de wijk kan doen. In plaats van zich te
gaan ergeren aan het vuil in de straat, gaat zij het zelf opruimen.
Mw F er zijn in Nederland nu ook Amerikaanse gewassen en vogels.
Mw M geniet ook van de dieren en de vogels.
Mw P heeft moeite om voor zichzelf op te komen. zij twijfelt
Ton: "Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!"
Mw P heeft een cursus "omgaan met verlies" gedaan na 3 partners verloren te hebben, het is een
kennelijk leerproces, maar hoe kan het anders?
Ton: wil iemand nog wat kwijt?
Mw S is boos omdat ze moet betalen voor een geschorst voertuig in haar garage.
Mw F: heeft geleerd om voor zichzelf op te komen.
Ton: gesprek met een soeverein die geen belasting meer betaalt.
Mw S schandalig dat de ziekte van Lyme pas zo laat door de Nederlandse Artsen wordt gesignaleerd.
In Duitsland herkennen ze de symptomen meteen!
Mw P: een man verwijderde het groen tussen de tegels op het pleintje voor mijn deur. Toen ik vroeg
wie de pollen moest opruimen zei hij: "De wind!"
Het Thema voor de volgende keer (een week eerder dan normaal) Vrijdag 22 september a.s
Wie ben ik en mijn Soeverein-zijn ?

Verslag Wie ben ik en wat is leuk om samen te doen? 28 juli 2017 in de Pletterij.
We zijn met 10 mensen bij elkaar.
Er zijn 3 nieuwe dames, zij lazen het persbericht in de krant en hadden de indruk dat het om een
workshop ging.
Naar aanleiding van het verslag van Wie ben ik en mijn ontmoeting:
Mw P in de ontmoetingskerk is er elke donderdag een maaltijd om 18 uur.
Over het samenslapen van gehuwden in een bejaardenhuis e.d. of niet en w/n in een of 2
persoonsbed, daarover ging het stukje over kamers. Mw F: in IJmuiden mogen echtelieden wel
samenslapen.
Hiermee wordt het verslag geaccepteerd met dank aan Karin.
Dan komt er een gedachtewisseling over vrijwilligerswerk voor uitkering.
Mw L: de vakbond stelt dat verplicht vrijwilligerswerk Onbetaalde Arbeid is.
Martien het is van belang dat je plezier of minstens nut aan je vrijwilligerswerk beleeft.
Mw S: het is onbezoldigd werk.
Ton men moet iets terugdoen voor de inkomsten die men krijgt.
Thema
Ton Bij deze Wie ben ik staat het individu centraal! Het thema komt al 15 jaar gewoon bovendrijven.
Mw M was bij de Vrijwilligerscentrale Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Je moet wel zelf kiezen wat
je wil en hoe vaak je wil. Het gaat om de afspraak die je maakt.
Mw S doet momenteel niet veel vrijwilligerswerk
Mw A is net weer terug in Haarlem en zoekt voor 3 weken gezellige invulling.
dhr V Komt hier via Martien
Martien is vrijwilliger bij het ISP.
Mw F komt uit IJmuiden en soms knipt ze zichzelf
Mw As woont in Haarlem, is actief als maatje van 2 Syrische vluchtelingen Ze hoort vaak schrijnende
oorlogs-verhalen, Hij is op de voorgrond, zijn vrouw meer binnenshuis.
Mw As weet hoe het werkt in Nederland!
Ton Jur Botter streeft naar ontmoeting maar maakt niet helder wat er van de vrijwilligers wordt
verwacht.
Mw As: we willen wat aangereikt krijgen.
De Taal is het eerste vereiste
Mw An: woont met haar zoon ook in Haarlem. heeft veel vrijwilligerswerk gedaan: speeltuin,
Dierenbescherming, jeugd.
Mw P: komt hier vaak en vindt het soms leuk, heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan, doet nu het
secretariaat van Stichting Tabitha (de Schalk) Ze had zich opgegeven voor taalles aan de
vluchtelingen, maar men kon de massa aanmeldingen niet aan.
Dhr J: Komt als ie kan, vindt de gesprekken hier altijd wel leuk om te horen.
Mw L werkt bij de Herstelacademie voor ggz-cliënten, maar ook voor andere burgers. Ze leidt er 2
cursussen als ervaringsdeskundige. Ook in deze vakantie loopt er een cursus.
Ton ziet spannende tijden komen, waarin het belangrijk is om de eigen kracht te ontdekken. Ook
deze groep biedt hiertoe de mogelijkheid. Klanten moet wel meewerken.
Mw A vindt hier niet wat zij wilde, zij hoopte een maatje te vinden. Mw As wisselt telefoonnummers
met haar uit om toch wat samen te gaan doen. Ook anderen geven wat tips aan haar mee.
Zo komt ze haar 3 weken zonder kinderen wel door. Mw A vertrekt nu. en de heer R komt nu binnen.
Martien: mensen ophalen om samen naar het strand te gaan (als je toch die kant op moet).
De dames As en An koken heel graag, Ook samen met het Syrische gezin. ook doel nederlanders
ontmoeten. Er zijn ook taallessen in de bieb.
Dhr R: samen eten kan ook bij de Fjord (DOCK)
Mw L: de Nederlandse taal is wel belangrijk, Gratis eten in de Ontmoetingskerk
Mw P: een man z'n vrouw wilde bij het open huis het geloof gaan verkondigen, maar de
mensen komen daar om een maaltijd te bekomen.
Dhr R: ook samen tuinieren is leuk. ook mw S beaamt dit.

Of samen zingen in een shantikoor oid
Mw An vind het leuk te horen wat hier speelt, zal iets gaan doen wat leuk is en wat kan.
Ton ieder is anders en heeft zijn/haar eigen wensen.
Mw An: de mens is toch ook een groepsdier.
Ton is met zijn ex bij de seniorensoos van WIJ te Heemstede het is er erg leuk, ook de lunck is niet
duur en ook gezellig.
Iedereen: er zou een "uitladder" moeten zijn voor de alleengaanden in vakantietijd.
Martien: zondagmiddag was soms muziek in het muziekkoepeltje in de Hout.
Ook in de grote kerk muziek
Maatjes project van GGZ Ingeest en Maatjes van gemeente Haarlem bezoekers van het ISP
dhr R is maatje van velen die hij bezoekt.
Ton is mantelzorger van 3 mensen
Mw P heeft bij 3 relaties als mantelzorgen gefunctioneerd, zij heeft nu wel genoeg gehad. Ze is nu
wel verliefd op een man maar hij is getrouwd.
Mw S: doe alleen waar je blij van wordt, bewaak je grenzen.
Ton: mensen bellen mij, willen verhaal kwijt, kan moeilijk tegen zeurpieten, Ouderen worden vaak
niet serieus genomen. hoe kun je respect voor iedereen houden?
Wij krijgen bij het ISP klanten: 1 wat is je hulpvraag, bij een kopje koffie als het er is.
De klant is eigenlijk de werkgever van de beroeps die hem helpen is werknemer.
Het is soms zoeken naar het andere goede café waar je wél je verhaal en gedrag kwijt kunt.
Ton Ouders worden steeds mondiger.
Dhr R: kinderen die met een rugtasje in de klas zitten worden te makkelijk uit school gezet.
Dan kunnen ze thuis zitten duimen draaien tot het eind van het jaar. De leerplicht doet er niks aan.
De Daaf Gelukschool was vroeger de plek. De gewone school gooit de "lastige" kinderen gewoon op
straat of eruit. of moeten de afwas doen
Mw As: gaat om de geldstromen: de extra begeleiding is eruit gegooid. Alle kinderen in een klas. Zo
komt niet ieder kind tot zijn/haar recht.
Ton: rondvraag?
Mw S: goed thema.
Mw M warme bijeenkomst.
dhr V: goed georganiseerde puinhoop.
Mw S: niet iedereen kwam aan het woord vandaag
Mw F: als iemand niet durft..
Dhr F: we moeten elkaar minder in de rede vallen.
Ton volgende keer 25 augustus 2017 Wie ben ik en hoe kom ik voor mezelf op?
Martien
Verslag van Wie ben ik en de ontmoeting van vrijdag 30 juni 2017 in De Pletterij.
We zijn met 6 personen bijeen.
Na aanleiding vorig verslag:
Men kan ook werken bij de kringloopwinkel aan het Terschellingpad in Haarlem met behoud van
uitkering, maar de gemeente van Haarlem dwingt de vrijwilligers om naar Paswerk te gaan.
Het jaar 2017 is door Dhr. Botter uitgeroepen tot het jaar van de ontmoeting.
Er is ook een verplichting ontstaan om vrijwilligerswerk te (gaan) doen.
Voor de integratie van vluchtelingen is een ambtenaar van de sociale dienst van Den Haag 3 uur
verplicht om met een vluchteling samen op te trekken.

Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat bij de minima de animo weg is.
De Nederlanders handelen vaak vanuit een impuls; er wordt weinig meer nagedacht.
De stuwing vanuit de beroepskant haalt ook bijna niet uit.
De kringloopwinkel in Molenwijk de Schalk wordt gerund door vrijwilligers.
De buurtontwikkeling is (vaak) eigen belang.
Mw F zit op franse les en dat gaat uit van de WMO; een cursus geeft ook het gevoel van verbinding
met elkaar.
De herstelacademie in Heiloo is 2e lijns ggz.
Mw P:: als je boven een bepaalde leeftijd komt, wil men ook wel in rustiger vaarwater terecht
komen.
De spontaniteit van mensen is en blijft belangrijk voor alles wat men nog doet en wilt.
Ton gaat momenteel met iemand naar een ontmoetingspunt in Heemstede, daar hebben zij nog wat
weinig aandacht voor elkaar. Ton zegt ook dat hij de enige man is.
Voor iedereen is een luisterend oor heel belangrijk om zo (nog) te weten wie diegene is.
Ook is voor iemand heel belangrijk dat hij/zij hun ei kwijt kunnen, te zoeken naar balans en het
hebben van respect naar elkaar.
Dhr J: Er is volgens hem weinig tot geen aansturing en vermenging met elkaar wat betreft de
samenleving.
Naar kritische vragen vanuit het publiek werd door een ambtenaar niet geluisterd.
De Sociale Dienst Haarlem stuurt iedereen een uitnodiging vanuit een klantenbestand te sturen om
zo iedereen (weer) aan het werk te helpen.
Men moet proberen om niet de moed op te geven en te blijven kijken of iets wat oplevert of niet.
Elkaar te blijven respecteren is heel erg belangrijk.
Een gedeelde kamer in een tehuis is niet altijd wenselijk, maar alleen een kamer bewonen kan ook
niet altijd.
Dhr F. maakt zich niet zo druk over de ontmoeting, maar ziet wel wat er op z'n pad komt.
In de zomervakantie is er in Schalkwijk in de ontmoetingskerk veel te doen
De saamhorigheid is er nog wel, maar het wordt wel steeds minder.
Het thema voor de volgende keer op vrijdag 28 juli 2017 is:
Wie ben ik en wat is leuk om samen te doen.
Vriendelijke groet, Karin.
Wie ben ik en mijn Welzijnsgevoel? vrijdag 26 mei 2017 in De Pletterij
wij zijn vandaag met 5 personen bij elkaar gekomen.
Ton opent met de zoektocht van veel jongeren naar hun vader of ouders. In een geval ook een hoofd
van de spermabank, die zijn eigen sperma in meer dan de toegestane 25 x tot zelfs 36x gebruikte om
vrouwen ermee moeder te maken........
Mw F wijst op een donor die leukemie had.... Je moest maar bloed nodig hebben.
Ton hoorde vanmorgen Psychater Jim van Os op de radio, die mensen niet meer eeuwig psychisch wil
noemen, zoals de oude psychiatrie maar al te graag stelde. Hij stelt: er zijn verschijnselen, vs
ziektebeelden. (nodig voor het houvast?)Nieuwe stijl: Mindfullness, evenwicht, balans, genieten van
kleine dingen, Leve de Preventie
Mw M: is het niet moeilijk om psychisch lijden te voorkomen? Men kan misschien eruit komen?
Ton: er is verschil tussen profs en vrijwilligers.
Mw M: vindt steun slechts schaars. In haar omgeving is er sprake van opsporen van daklozen.
Er treedt verloedering op in de huizen, met vervuiling. Ook zijn er muizen te vinden.
Zij woont er sinds 2004.
Ton: waar vond je hulp?
Mw M: via Ymere heb ik de politie aangesproken, de wandelpaden zijn nu verbeterd. 's-Avonds na 10
uur bel ik bij herrie van de buren de politie zelf.

Mw F heeft te maken met een vervuilde fietsenberging, er stond een winkelwagentje in de weg,
Ton de Woningbouw is verantwoordelijk, maar anders kan het Sociaal Wijkteam worden benaderd.
Mw M had wel steun gehad van de Wijkraad, ook met het oproepen grof vuil.
Zij helpt met de buurt schoon te houden en neemt deel aan de Wijkraad.
Ton was bij een bijeenkomst over de Sociale Wijkteams. Op Wijkraden wordt bezuinigd omdat de
gemeente sommige taken overneemt. Ook komt er geld voor burgerinitiatieven in de wijk binnen het
sociale welzijn.
Mw M: iemand met veel passie realiseert de wensen van burgers Bij Boschhart. Dit wijkcentrum
heeft een Buurt-functie waar je elkaar kan ontmoeten. Ze spreekt liever geen mensen aan die wat
verkeerds doen.
Mw F: wil meer mensen gaan groeten in de straat en buurt. Mannen wil ze niet altijd groeten, eerst
kijken of ze vriendelijk zijn.
Ton: Het ISP werkt preventief. En wat kunnen we verder delen over ons Welzijnsgevoel?
Wethouder Botter heeft voor 2017 het Jaar van Ontmoeting genomen.
Mw M: verbinding!
Mw F: moeten mensen eerst maar eens leren hun troep achter zich op te ruimen
Mw S signaleert in haar buurt naar de woningbouw toe, ook via de advocaat.
Haar buren menen de eeuwige jeugd te hebben en gaven veel overlast. ZIj riep de woninbouw en de
politie erbij, die echter haar te kortaf vonden. Ze wilden een winkeltje in huis beginnen. Het is
tenslotte via het bestemmingsplan was het winkeltje toch van de baan, maar het koste wel 7 jaar
ellende, en er stond niks tegenover.
Mw S heeft 5 vrienden die zij een beetje als vaderfiguur ziet; die maken haar duidelijk dat niet alle
mensen het goed met haar voor hebben.
Ton: Als iemand zichzelf isoleert, is het moeilijk om contact met hem/haar te krijgen.
Mw S wil wel graag behulpzaam zijn
Ton: maar buren zijn geen hulpverleners.
Mw F: buren wil ik altijd wel opgewekt benaderen.
Mw S: voelt zich thuis bij de Herstelacademie en bij Stem in de Stad en bij Vrouwfijn om creatief
bezig te zijn. en doet ook Yoga op de laatste vrijdagochtend
Mw M voelt zich ook thuis in een buurthuis, en ook bij de Schalm (nu Rataplan), de Snuffelmug en
ook de kringloopwinkel in Hoofddorp
Martien noemt nog stichting Tabitha de kringloopwinkel aan het Terschellingpad te Haarlem.
Mw F: vroeger in de oorlog moest je altijd zwijgen. nu vindt ze gezelligheid in de aanloop in IJmuiden.
De prijzen van de koffie variëren nogal. hier en daar gratis! maar ook wel 1 euro per kop.
Het is belangrijk dat je klikt met de kringloop of lokatie van ontmoeting.
Mw M: Het jaar van de ontmoeting is om de eenzaamheid tegen te gaan!
Martien groet mensen voor de gezelligheid, dit vindt hij ook leuk om te doen. Hij vindt het zelf
meestal ook leuk om gegroet te worden. Mw S ook.
Mw M: de straatfeesten zijn leuk als ze gezellig zijn.
Mw F: vindt het leuk om langs het Kenaupark te lopen
Ton: president Trump is een man die niet van pappen en nathouden houdt, en die zijn beloften
waarmaakt.
De volgende keer 30 juni a.s is het thema: Wie ben ik en mijn ontmoeting?
Martien
Verslag Wie ben en waar voel ik mij senang. ISP/ Pletterij 28 april 2017
Er zijn enkele berichten van verhindering. Tenslotte nemen we met 5 personen deel aan dit gesprek.
Ton heet iedereen welkom en meldt dat in Rusland de Jehova's Getuigen worden verboden.
Het is weliswaar een sekte, maar verbieden is toch nergens voor nodig.
Mw F zegt dat het moeilijk is om daarvan los te komen.

Ton door de boodschap van liefde is er een hechte band tussen de mensen, vergelijk een
familieband, daarvan is moeilijk afscheid te nemen.
Mw F. het zijn de instabielen die door hen worden geworven.
Ton: een vriendin is nu overgestapt van Hervormd naar Katholiek. De gereformeerden in 't harde zijn
zeer streng in de leer, de kinderen zijn er vaak slecht aan toe (Polio). Dit geld vaak voor de hele
Veluwe. In Amerika zijn de Amish bekend, zij rijden nog met paard en wagen.
De Saoedies gaan deelnemen aan de vrouwencommissie van de Verenigde Naties. In Saoedi-Arabië
mogen de vrouwen niet eens zelf autorijden. In Turkije zijn de hoofddoekjes weer verplicht.
Ton: Waar voel ik mijn senang is heel persoonlijk, kan ook geloof of politiek zijn!
Martien: Jasperina de Jong zong al: "Dit is de enig ware kerk"
Mw F: haar vader (Pake) had altijd zeer uitgesproken meningen. Zo mocht ze niet met haar popje in
de roeiboot spelen. Ze heeft 25 jaar samengewoond met een man die dronk. Bij de scheiding had ze
het erg moeilijk. Ze heeft weleens eraan gedacht om een boek over haar leven te schrijven, maar dat
hoeft nu niet meer van haar.
Ton in deze tijd is het moeilijker om tot een relatie te komen. Hij wordt soms wel ten huwelijk
gevraagd, maar doet het toch maar liever niet. We zijn teveel individualist.
Tegenwoordig willen de jongeren graag de nieuwste smartfoon hebben. Wil je indruk maken op een
meisje moet je een goed merk hebben of iets bijzonders . En daarnaast nog de dagelijkse uitgaven
zoals het vrijhouden van het meisje.
Mensen moeten steeds meer bezig gehouden worden, vroeger kon men zich meer zelf amuseren.
Het gaat tegenwoordig om de conversatie, het gesprek dat niet te diep gaat.
Het gaat eigenlijk alleen erom dat je je emoties kwijt kunt.
De rolverdeling man vrouw in het huis is tegenwoordig wat makkelijker wisselbaar. veel mannen
koken.
Inzake "stemmen horen" is er enige informatie uitwisseling, om al dan niet samen met de
hulpverlening het een plekkie te geven in je leven of anders. Marlieke de Jonge hoorde ook
stemmen, zij had voor alle stemmen een pop, waar ze mee ging praten. Het weigeren van een
vergunning tot een dakkapel door de gemeente kan een mens goed dwars gaan zitten. Soms doet
een ambtenaar het erom zou je gaan denken.
Dhr P. komt binnen en waardeert de individuele insteek hier. Hij meld dat hij zich in deze groep
senang voelt.
Ook de heer J kan dit beamen.
Ton deze groep is ook belangrijk voor de contacten met andere mensen.
Dhr P: herkent zich in aankondiging van deze bijeenkomst: de tijden van Vernieuwing en afbraak!
Veel mensen voelen zich niet meer senang en gaan dan stemmen op de PVV.
Ook onlusten in Venezuela en verkiezingsstrijd in Frankrijk tussen Marine Le Pen met een sluwe
campagne en Immanuel Marcon.
Het WRR rapport kraakt het overheidsbeleid, je wordt overstelpt met vernieuwing en afbraak, de
hulpverlening die nog altijd in hokjesgeest blijft denken. verbittering kan optreden.
Martien: de verongelijkten!
Ton Ook ambtenaren willen overleven en hun baan (hun huisje boomje en beestje) behouden.
Dit kan leiden tot dictatuur van de macht. dat leidt weer tot noodzaak tot verhoging van de
beveiliging
Dhr F: je voel je senang als je zeker bent van je baan!
Martien: had onmin met het UWV ivm het onzinnige solliciteren slechts één op de 10 gevallen bij de
klachtencommissie wordt erkend. Plichtsgetrouw zeker wel.
De politie in de oorlog moest Joodse mensen ophalen, ze gehoorzaamden de overheid ongeacht
goed of kwaad.
In Zuid Amerika werven de protestante zendelingen meer jongeren dan de katholieke kerken.
Er is veel ongenoegen onder met name de jongeren daar.
Dhr J: In de Nazi-tijd had je functioneringsgesprekken; als je niet "goed" deed riskeerde je degradatie
of zelfs ontslag. Het geweten kan tegenwoordig leiden tot afwijken van de regels.

Ton moest in dienst, maar zei wij doen in ons Indië hetzelfde als wat de Duitsers verweten. Hij werd
Buitengewoon Dienstplichtig. De dwang van de overheid kan mensen die niet zo sterk in hun
schoenen staan makkelijk uit balans brengen.
Dhr J: in Indonesië kreeg je als je iets niet goed deed, eenzame opsluiting, desnoods meerdere weken
achter elkaar.
Dhr P: De buurtrestaurants (eetprojecten) zijn in opkomst.
Ton: In Bussum is een eetgroep waar mensen gratis kunnen eten als ze helpen met koken en
afwassen. IS dit vooral voor de eenzamen?
Dhr P betwijfelt dat, mensen zoeken elkaar op bij het eten.
Ton: hoe kun je in je buurt communiceren, zodat eenzamen en nieuwelingen sneller hun plekje
daarbinnen vinden?
Dhr J: in Slachthuisbuurt en ook Overveen en Bloemendaal.
Dhr P: mensen in de buurten steunen elkaar , zo voelt men zich in eigen kring senang. Surinaamse
mensen hebben vaak ook veel steun aan elkaar. Als men door de groep wordt uitgekotst kan men
vaak bij de groep van criminaliteit terecht: Ja baas!
De jihadgangers naar Syrie hebben ook onderling een sterke band
Mw F: vluchtelingen hebben soms ook veel gemeen.
Ton: de NVSH heeft ons aangeboden een bijdrage te geven aan het ISP als wij daarom zouden
verzoeken.
Ton: Robots zijn er ook voor het intieme. Ze zeggen wat je graag wil horen
Waar blijft het gevoel van welzijn dan?
Dit wordt meteen ook het thema van volgende keer 26 mei a.s. WIe ben ik en mijn welzijnsgevoel
Verslag Martien Luijcks met dank aan Ton de Vries

Verslag Wie ben ik en mijn verandering? 31 maart 2017
We zijn met 6 personen bijeen om deze gespreksbijeenkomst bij te wonen.
Het verslag van vorige keer was niet juist inz. de moeder en vader van mw L. Er was geen goede
relatie met moeder, maar Mw L wel was haar mantelzorger tot aan haar einde. Ook is haar vader
nooit hertrouwd. Dit wordt herzien in het verslag.
In alle veranderingen moet je wel voor jezelf opkomen, want anders raak je in de versukkeling.
Ton: met de huidige verkiezingen komt er weer verandering.
Het vertrouwen, de veiligheid en de volledigheid zijn de basis voor ontplooiing.
Het Koffie om de hoek model, de overlevenskaart helpen de mensen verder.
Hij wijst op het belang van nakomen van afspraken.
Afscheid nemen doet altijd pijn!
We moeten stoppen vanuit het systeem te handelen. Ga uit van de mogelijkheden van de klant! Door
bevestiging kan inzicht ontstaan, waardoor de mens weer verder kan.
Geld is belangrijk, zonder dat kan er paniek ontstaan met verdere gevolgen.
Belangrijk is het weten dat je er niet alleen voor staat.
Ongelijk is een bochel
Gedeelde smart is halve smart
De gemeente heeft de regie van de zorg in de stad, De Wet Langdurige Zorg valt onder de
zorgverzekeraars.
Rationaliteit is belangrijk . Hersenspinsels moeten vermeden worden.
Sociale wijkteams
Wijkraden in IJmuiden
Leidse Buurt (Badhuis als kloppend centrum)

Ook Amsterdamse buurt heef t nu weer een Wijkraad.
Ook de Patrimoniumbuurt is aktief.
Worden de wijkraden nu afgeschreven? wij vinden dat geen goede ontwikkeling,
De wijkraden moeten zich wel meer sociaal opstellen,
Dhr J geeft ons info over straatfeesten van bewonersgroepen van het Oranjefonds.
BUUV ook eetprojecten? (Metro) Ook is er het RuilHandelSysteem Haarlem
Open Huis in Schalkwijk
Volgende bijeenkomst is vrijdag 28 april a.s. Wie ben ik en waar voel ik mij senang?
Martien Luijcks met dank aan Ton de Vries
Verslag Wie ben ik en mijn waardering? Dd. 24 februari 2017?
Wij zijn vandaag in de Pletterij met negen mensen bij elkaar om onze en elkaars waardering te
evalueren.
Ton heet iedereen welkom, en bespreekt eerst het verslag van de vorige keer Wie ben ik en mijn
luisteren: Hij sprak daar over de OV-levenskaart, de O voor overleven, de V voor de 3 V's: Veiligheid,
Vertrouwen en Volledigheid.
Dhr J merkt op dat zijn commentaar op Martien's pleit voor met weinig kunnen rondkomen, niet
paste in onze gespreksaanpak van respect voor elkaars mening hebben. Het excuus werd door
Martien aanvaard.
Het verslag is hiermee aanvaard, met dank aan Martien en Petra.
Ton opent het thema met het artikel in de Metro; geef eens een complimentje.
Het was recent ook Valentijn. Dat gaat over gevoelens vrij naar elkaar uiten. De Mug had op de
voorpagina een hartje in een muizenvalletje.
Er zijn 2 aanwezigen die een cadeautje hebben voor mw S, zo van: Leuk dat je er bent!
Ton was bij de Mantelzorgdag over respijtzorg, De mantelzorgers zijn overbelast. Hij vindt dat ze te
weinig gebruik maken van het aanwezige zorgaanbod. Extra Respijtzorg kost weer extra.
Bij het maatjesproject van de Regenboog in Amsterdam, betaalt het maatje altijd de koffie, zodoende
gaat men niet meer de deur uit en blijft meer thuis!
De directies in de zorg moeten zorgen voor meer handen aan het bed. Hier en daar is dat al gebeurd.
De PGB blijft problemen houden met de betalingen door de SVB. Oplossingen worden gezocht.
Er is een Christelijk blad met de mooie naam: de Verwondering!
Mw S spreekt haar waardering uit voor de deelnemers aan deze gespreksgroep van lotgenoten in het
leven.
Dhr R: gaat met veel mensen om, hij pleit altijd om waardering voor elkaar te houden, ook in de
relaties, zo waarschuwt hij de man: "Wee je gebeente, als je haar niet waardeert" .
Mw S: vriendschap is zo belangrijk, ook uiten in doen en laten, knuffel geven. Het gaat om échte
complimentjes stelt ze; wanneer je het niet meent, hou dan je mond!
Martien groet diverse mensen vriendelijk tijdens zijn tocht van en naar zijn werk.
Dhr R: Dat is toch ook waardering.
Ton: het gaat ook om erkenning!'
Mw P: veel mensen kijken alleen maar naar hun mobieltje.
Dhr R: als je in een dip zit kom je ook vaak niet aan groeten toe.
Martien ontmoette een jongen in Schalkwijk en vraagt zich af wat er aan de hand is.
Mw S: je moet hem niet zielig maken!
Ton waarderen wordt vaak gehinderd door de vraag: Wat wil die ander van me?
Mw S: kreeg vroeger complimentjes om niks, zij waardeerde ze dan ook niet. Als zij wel echte
prestaties leverde was er geen waardering!
Dhr R: als je iemand onderdak verleent krijg je tegenwoordig kortingen op je uitkering.
Ton: zijn mensen tegenwoordig meer onzeker?
Mw S: wij hebben het niet moeilijker dan vroeger: de wereld heeft altijd getobd, droogte, pest etc.

We tobben gezellig door.
Mw P wordt steeds zekerder van zichzelf door omstandigheden en gevechten met mensen.
Mw F: Als iemand iets negatiefs zegt moet je het hem/haar niet aanrekenen
Mw P doet nu haar 2e Alpha-cursus. Dit om haar geloof te ontwikkelen, Zij zoekt haar geloof,
anderen hebben het al zeker weten.
Ton: ED (Ervarings Deskundigen) krijgen ook cursussen
Mw S: ervoer ED als heel positief tijdens haar behandeling
Ton: Oplossend werken is de kracht van het ISP.
Mw P: bij geloof is niemand de beste?
Mw L: werkt bij de Herstelacademie. Er zijn diverse groepen. In de lotgenotengroep vinden mensen
erkenning bij elkaar, dat is een heel sterke band.
Mw S: iedereen heeft hier een hele andere achtergrond!
Mw L: Lotgenoten hebben dezelfde achtergrond.
Mw P: ons onderwerp is gezamenlijk andere welzijn
Dhr R: Je weet wat struikelen is!.
Mw P: heeft haar partners verloren, was nadien ook lotgenotengroep.
Ton: Uitvaartorganisaties werken tegenwoordig ook vaak met lotgenotenidee, gespitst op
nabestaanden.
Mw F: herkent het lotgenotengevoel.
Mw S herkent vanuit de herstelgroep hier het meer in psychisch gevoelsbalans komen, het beter
verwoorden.
Mw P: Borderline groepen ook? Martien: ja die is er.
Mw S kent pas sinds kort de ziektebeelden, de trekjes ervan!
Ton: wij gaan niet uit van ziektebeelden, wij gaan uit van het gezonde deel van de mens. De kracht
van het Zelfdoen.
Mw S: ik worstelde met herkennen wat er aan de hand was.
Dhr R; je niet in de rol laten dwingen, je bent zoveel meer!
Mw L: je hebt recht om te weten welk ziektebeeld je hebt!
Ton: als iemand onrustig bij ons binnenkomt, bieden wij een gesprek aan, zonder stempel te geven,
wel begrip!
Martien: ik herkende de ziektebeelden niet eens bij het OCK voor mijn aantekening Diagnostiek.
Ton je moet natuurlijk om aandacht en behandeling te krijgen een diagnose aanvaarden.
Mw F: mensen hebben hier recht om zich te uiten!
Dhr J: ik was zondag bij mijn pleegzoon, die heeft een heel druk kind van 11 jaar. Pa kan er goed mee
overweg, maar moe en haar ouders draaien ervan door. De jongen zit op school en sport. Zij vinden
niks goed van hem. Wij waarderen hem in wat ie goed doet!
Ton: Hoe waardeer je dat kind?
Dhr J: hij doet sommige dingen heel goed, hij is heel sportief samen met zijn vader.
Hier zijn wij levenservaringsdeskundigen, met soms het accent op lotgenotensteun.
Vanuit de gezinshuis-sferen was ook onderling contact van de gezinshuishouders met elkaar. Je kon
daar je accu opladen en had er aan een half woord genoeg.
Mw F: iets met waardering kunnen, maar ik was er nog niet aan toe. Gewacht tot ik eraan toe was.
Mw P: je hoeft je niet te verontschuldigen.
Mw F: het ging om mijn slechte gehoor.
Dhr J: dat zijn vaak ook kinderen zonder goed genoeg ouders!
Dhr R: vroeger hadden we klassen met 68 kinderen met allemaal verschillende achtergronden.
Mw L: lekker weg kunnen kruipen tussen anderen in de klas, veilig gevoel. Nu is het meer individueel.
Ton: het is goed dat ieder kind zijn eigen weg kan gaan.
Mw L: vrij vroeg al individu, maar stempel nodig om zorg te krijgen,
Mw S: werd uit huis geplaatst , kon gelukkig naar een goede Oma; adoptie met 3 jaar oud.Bij mijn
stiefouder had ik geen enkel recht.
Mw L: was de eerste dochter van mijn moeder.

Ton: de macht van het kleine!
Mw S: bij de rhesus baby-aapjes kunnen de babies niet zonder aanraking, dan zouden ze dood
gaan. De herstelacademie en de lotgenotengroepen zoals hier waardeer ik zeer, Lotgenoten zijn zeer
trouw ze stellen je nooit teleur. Ze herkennen de afwijzing en stellen nooit vreemde vragen!
Zo kun je naast of in plaats van je hulpverlener (toch) je verhaal kwijt. Al kan dat bij de ene groep
beter dan bij de andere.
Mw P deel haar verhaal bij het bloedprikken, zij voelde zich vanwege de nuchterheid beroerd en had
moeite met de zuster die er wel om 8.45 uur was, maar pas om 9.00 uur ging prikken.
Daarom gaat ze nu zelf maar prikken, want ze is boos en wil niet meer terug naar de controle.
Ton: wat brengt heil?
Mw P: de Alpha-cursus?
Mw L: De waardering die je in je opvoeding krijgt? Ik had geen goed contact met mijn moeder, want
zij begreep mijn weg niet. Ik heb goed afscheid van haar kunnen nemen.
Mw F: ervoer in haar jonge jaren weinig waardering, maar ze was immers doof. Nu ervaart ze meer
waardering.
Ton: onderzoek alle dingen en behoudt het goede! Dus blijven zoeken!
Mw F: wil soms liever maar in bed blijven liggen, als ze de hele nacht heeft gepraktizeerd. Dan moet
een ander haar weer oproepen.
Mw P De waardering komt toch vanuit jezelf?
Mw L: ook bevestiging vanuit je omgeving en vanuit de zorg, maar je moet niet teveel verwachten.
Dhr R: generaties lang was praten niet van belang.
Ton: Niet lullen maar je plicht doen!
Hij vervolgt onze wie ben ik groep is erg individueel, het biedt ruimte voor je verhaal kwijt kunnen.
Bij sportclubs kampt men met gebrek aan vrijwilligers. Het individualisme wordt steeds belangrijker.
Ik wil mijn moment of fame, daarom gaat het meer en meer.
Mw L: gemeenschapszin door ramp, maar dat is van korte duur.
Dhr J mensen zeggen dat oorlog nodig is om weer gemeenschapszin te krijgen!
Ton: wij zongen nog "dat is het doel waarheen wij streven", maar het hele groepsgebeuren is
achterhaald.
Mensen willen zich wel nog om een gemeenschappelijk doel verenigen, maar dat is ook beperkt.
Blijven zoeken naar het team!
Mw S: is blij met haar vrijwilligerswerk, maar andere vrijwilligers houden de boel draaiende.
Martien; Ook bij het opbouwen van de wagens van het Bloemecorso kan het moeilijk worden om
vrijwilligers te vinden, net als het geval was bij de opbouw van de praalwagens van Carnaval dit jaar.
Dhr R herinnert zich nog op de zondagen na de kerk de gang naar zijn Opa huis langs het huis bij de
Koediefslaan met de tekst "Panta r'hei" Later hij ontdekte dat dit betekende dat "alles stroomt", dus
in beweging was. Iets dat hij als leiddraad voor zijn leven zag. Dit leidt ons tot het thema voor de
volgende keer vrijdag 31 maart "Wie ben ik en de veranderingen?"
Verslag Martien Luijcks met dank aan Ton
Verslag: Wie ben ik en mijn luisteren? De Pletterij 27 januari 2017 van 14-16 uur.
We zijn met 7 oudere jonge personen bij elkaar om ons luisteren uit te wisselen.
We beginnen met een voorstelrondje.
Mw B is nieuw hier en heeft AOW. Zij is mantelzorger van haar man, die door een hersenbloeding
meer zorg behoeft. Zij woont in Bloemendaal. Zij heeft een leuke baan achter de rug als
maatschappelijk werker en geniet nu van haar welverdiende rust, voor zover dat mogelijk is.
Mw F. heeft ook AOW en woont in een IJmuidense flat. Zij heeft moeite met de kou, en is blij met de
mist, want daardoor voelt het minder koud. Dhr. V is hier via Martien, die hij bij een armoede-

bijeenkomst van de Sociale Alliantie tijdens het roken bij de zijuitgang had ontmoet. Ook hij heeft
AOW. Beiden roken zij inmiddels niet meer.
Dhr J heeft AOW en leeft samen met zijn vrouw. Martien vraagt wat hij nog meer doet? Hij vertelt:
zanggroep en wijkraad en hij doet ook vrijwilligerswerk hier!
Ton is al 23 jaar voorzitter van het ISP, baalde altijd al hoe het systeem het individu tot
eenheidsworst maakte. Het ISP gaat niet uit van het gebrek, maar vraagt: wat denk je nog wel te
kunnen doen? Hij is nu 87 jaar oud. (komma in punt veranderd) De hulpverlening stuurt mensen weg
van: kom nog maar eens terug, intussen groeien de problemen verder!!! Zelf leven zij verder, terwijl
de klant wegkwijnt en gaat mopperen, zonder zinvolle bezigheid.
Mw B: de aanhouder wint.
Mw P is 73 jaar en heeft altijd al vrijwilligerswerk gedaan vooral in het administratieve, ten dienste
van de wijkraad en het behoud van de verenigde polders, waar zij burgemeester Elizabeth Schmitz
eens een excursie gaf. Ze zingt ook graag. Zij heeft recent een gesprek gehad met haar tegenstander
van voorheen, maar wil nu niet meer terug naar het vorige koor.
Martien heeft veel te danken gehad in moeilijke situaties in zijn leven dankzij Ton.
Hij houdt ook van zingen, morgen gaat hij naar Muziek Dialoog in Hoofddorp.
Ton's vriendin in Hoorn doet mee aan een smartlappenkoor.
Mw B: in Zandvoort is ook veel op koorgebied.
Dhr V kent sferen van elkaar aftroeven,
Ton: kies vrienden waar je je gelukkig bij voelt. En koop 2e hands.
Dhr V heeft gelukkig veel discipline.
Mw B: Geluk kun je niet kopen, en als wel, dan duurt het maar kort.
Dhr V herinnert zich nog de gezelligheid thuis muisstil zittend rond de piepende buizenradio , voor
weinig geld toch zoveel rijkdom in samenzijn. Zo wil ik leven: leve de eenvoud.
Mw F herinnert zich de neerslachtigheid waarin ze bijna geen woord meer kon zeggen. Ze zit nu ook
wel eens in de put, vooral als er formulieren moeten worden ingevuld. Dan heeft ze hulp nodig. Ze
denkt dat de depressie door tegenslagen komt.
Dhr V denkt dat het iets van vroeger is.
Mw F zit weleens een week in de put, voordat ze weer kan praten.
Mw B: wat haalt je dan weer uit de put?
Mw F: vooral door als er iets positiefs wordt aangedragen, wanneer ik iets goed doe, het grenzen
stellen heb ik tegenwoordig onder de knie, dat helpt me eruit.
Mw P: de koordirigente maakte deze week een opmerking over mijn mooi zingen. Dat vond ik leuk.
dhr J's vrouw wordt in het najaar depressief, ze is weergevoelig, komt dan tot niks. Geld geeft
mogelijkheden tot leven. Samen met vriendinnen en vrienden wandelen doet goed.
Ton's vriendin in Hoorn heeft geleerd om door te vragen. Zo komt de waarheid boven tafel.
ZIj schreef dat er binnen de ggz slecht geluisterd werd.
Toen hij in zijn midlife-crisis een beroep deed op psychiater Todt, schreef deze niks over hem op.

Ton vroeg ernaar, toen zei Todt, het gaat om jou, dus schrijf jij maar wat je belangrijk vindt, dan
praten we daarover.
Het gaat om de Nuance, om mijn verhaal!
Mw F wilde mee-eten met een kerstmaaltijd, maar men eiste dat ze ook mee zou helpen met de
afwas, dat was gebruik daar. Dus heeft ze daar niet gegeten. Het gaf spanning met haar vriendin.
Mw. P. is verliefd op een getrouwde man.
Ton Je kunt je vriend niet als bezit zien en je partner ook niet.
Mw F: er is een uitdrukking: ik ben niet met je getrouwd!
Dhr V: een man kan met meerdere vrouwen een latrelatie hebben.
Ton: een lange lat-relatie?
Dhr J: de moeder die haar zoon alleen had opgevoed had later problemen om hem los te laten. Als de
zoon een vriendin heeft met een kind, dan moet je niet afwijzen, maar je zegen geven en een eigen
leven gunnen.
Mw P: als ze te lang doorgaat met claimen, kan ze misschien haar zoon wel verliezen!
Dhr V: vrouwen die ouder worden willen graag nog aantrekkelijk gevonden worden.
Ton heeft bij een bijeenkomst aan Minister Schippers de OV-kaart laten zien: Overleven door
Vertrouwen, veiligheid en volledigheid. De gespreksleider dhr Snabel respecteerde hem.
Dan vraagt hij welk thema volgende maand vrijdag 24 februari Wie ben ik en mijn waardering?
Dan een kleine rondvraag:
Mw B: was gekomen vanuit nieuw(s)gierigheid
terugblikkend: vindt het met elkaar praten wel mooi, ook vond ze het leuk om al die verhalen te
horen en de gelegenheid om je verhaal kwijt te kunnen,'
Ton: met de kracht van het Zelfdoen!
Verslag Martien, met dank aan Petra

Verslag Wie ben ik en mijn loslaten? d.d. 23 december 2016
We zijn met 5 personen bij elkaar om het loslaten te bespiegelen.
Ton heet iedereen welkom en vraagt over de twee kerken waar mw P. vorige keer haar verjaardag
vierde. ('s-Ochtends in de Gereformeerde kerk bij de Alpha cursus en later op de middag bij de
Katholieke kerk vanwege het 50 jarig bestaan). Mw P meldt dat zij in een Alpha-groep zoekt naar
geloof.
Ton: Thomas zei: heer, kom mijn ongeloof te hulp.
Mw P: de Alpha-groep biedt ook een band!
De heren Ton en J. danken Martien en mw P voor het verslag van (25-11).
We zijn vandaag een week eerder dan normaal.
Ton vraagt: is iedereen wel uitgenodigd?
Martien zegt, via e-mail wel. Sommigen moeten gebeld worden. Mw M zal mw F bellen. Het E-adres
van dhr J moet verbeterd worden. Dhr F en Dhr N moeten ook gebeld worden.
Ton: Op 26 december a.s. om 18.15 uur op NPO 2 bij MAX is het ISP te zien. We ontvingen een
cheque van € 500 van MAX!

Het thema Loslaten komt van een boek van Gijs Jansen over Loslaten. (Schreef ook "Leef"). Deze man
onderzoekt de effecten van mindfulness vanuit de universiteit. Het gaat om alles wat je denkt en
voelt.
Ton: het is nogal gericht op het individuele. Sommige individuen zijn er wel tevreden over, dat blijft
overeind.
Dhr J: de kerstsamenzang op het Nieuwe Kerksplein was vol met mensen maar toch veilig en
vertrouwd. Op de grote markt is het ook druk maar minder besloten.
Ton: Als je partner zich prettig bij je voelt, (niet als object van je verlangens, maar gewoon zichzelf
kan zijn) dan is er vertrouwen in het contact. Het gaat dan niet om opvulling van leegte zoeken noch
om afleiding van ellende zoeken.
Als je zoveel moet loslaten, om daarna in de eenzaamheid te belanden, dat kan toch niet de
bedoeling van Mindfulness zijn?
Het etaleren van je narigheid, leidt niet tot gelijkwaardigheid, tenzij je het onder lotgenoten doet.
Dus zoek altijd gelijkwaardigheid in de contacten zodat wederzijds energie heen en weer stroomt.
Niet zozeer op zelfde golflengte (te rationeel), wel samen delen van humor bijvoorbeeld.
Martien voelde zich erg senang in het Thaische Restaurant in Amsterdam. Hij viel er zelf even in
slaap. Ton voelt zich ook weleens ergens zo veilig en thuis dat hij er soms in slaap valt.
Ton: in laatste instantie ben je als mens alleen! Ook soms in het heden kies je voor alleen zijn: bijv, bij
de bruiloft van Kanaan wilde zijn moeder iets zeggen over de wijn o.i.d. Jezus zei "Vrouw, waar
bemoei je je mee?" Ook een loslaten.
Martien verloor op zijn fietstocht langs de molen de Eenhoorn zijn rechter -hoorapparaat, eerst vond
hij het niet, toen hij zich had verzoend met het zelf betalen ervan, vond hij het, hoewel nat, toch
weer. Dhr J: in witte rijst doen, droogt goed!
Ton: het is niet goed als mensen alleen zijn.
Dhr J: een kleinkind van een moeder, die wij als pleegkind in veilige sferen hebben opgevoed, wordt
door haar sterk betutteld. Laatst op haar verjaardag had ze hem niet uitgenodigd omdat hij het toch
te druk zou hebben met zijn nieuwe vriendin. Zodra hij zijn eigen weg gaat claimt zij hem, zij kan hem
niet loslaten. Zijn vriendin wordt niet door haar gepikt. Hij ziet het betuttelen van kinderen ook bij
andere moeders, bijv. bij kampers.
Mw P. ik heb mijn dochter niet betutteld. Voor mij was het loslaten makkelijk.
Ton: dat was geen kwestie van geen kans gehad hebben, maar meer: Niet van toepassing!
Dhr J: mijn pleegdochter heeft jaren in tehuizen geleefd, daardoor kan zij haar zoon moeilijk loslaten.
Het is goed als ik met haar kan praten. Maar er zijn grenzen; door haar achtergrond kan zij soms fel
reageren, ik wil haar niet verliezen! Daarom zoek ik een gelegenheid om het ter berde te kunnen
brengen.
Ton: Trump vindt zichzelf de allerbeste, dus hij kiest gewoon voor Taiwan! Ellenbogenwerk
Martien: volgens de wetenschap van de Vrede (Irenologie) verhouden Staten zich tot elkaar als
kleuters. Dhr J: Geldt dat ook voor de partijen in de tweede kamer?
Dhr J. een pleegzoon (zelf geen ouders) heeft een vriendin. Haar moeder nodigt hen samen uit om
mee te eten, het zomerhuisje te benutten. Hij wordt totaal in de familie opgenomen. Dit is voor de
jongen niet altijd even makkelijk.

Ton soms kopen ouders de liefde van hun kinderen. Bemoederen is geen loslaten.
Ton Naar mijn ex heb ik grote dankbaarheid. Zij wil mij het liefst 24 uur bij zich hebben. Nu heeft ze
een agenda waar de wijkzuster en Ton kunnen noteren wanneer zij er zijn! Hij mijdt ruzie, want wil
haar niet kwetsen. Wel uitspreken van dankbaarheid, als er wat mis gaat dan niet daarover praten.
Dhr J: mantelzorg wordt vaak geclaimd!
Ton: ik weet mijn grenzen en geef die ook goed aan.
Dhr J: Je gaat wat aan als Mantelzorger!
Mw P is ook bij 3 mannen mantelzorger geweest, toen was dat begrip nog niet in zwang.
Mw M: heeft haar neef die haar hielp met PC-problemen losgelaten. Hij woonde te ver weg, en heeft
haar een adres dichtbij gegeven waar ze nu terecht kan. Ze heeft ook een nieuwe laptop, het is
allemaal heel vernieuwend en bevrijdend voor haar. Haar neef praatte ook te snel, zodat zij er ook
niet veel van kon volgen. Nu kan ze haar eigen oplossingen gaan zoeken, dat heeft ze van haar neef
meegenomen.
Martien herkent dat wel, hij wil er ook weleens te vanzelfsprekend van uitgaan, dat iemand iets wel
zal begrijpen van de tablet, als hij hem op verzoek iets simpels (?) uitlegt.
Dhr J: hoe kun je iemand leren bijbrengen? Zonder meteen op te lossen? Leer het mijzelf te doen!
Het thema voor de volgende keer vrijdag 27 januari 2017 van 14-16 uur is: Wie ben ik en mijn
luisteren?
(tevens aansluitend om 17 uur de Nieuwjaarsreceptie van de Pletterij, waar iedereen voor
uitgenodigd is)
Verslag Martien, met dank aan Petra
Wie ben ik en mijn feesten? Vrijdag 25 november 2016 in de Pletterij.
We zijn met totaal 10 personen bij elkaar gekomen om het feesten te bespreken.
Allereerst is Dhr A hier met taart voor allemaal. Hij is dankbaar dat het ISP hem heeft bijgestaan om
uit de problemen te komen. Dhr N is hier om de taal beter te leren, maar hij kan maar een uurtje
blijven.
Na een uitgebreide kennismaking opent Ton de bijeenkomst met de vraag stel je voor aan de nieuwe
deelnemers Mw P begint met de Alfa-cursus waaraan ze deelneemt.
Mw M: Het gaat daarbij om kennismaken met geloof en bijbel.
Mw P heeft soms vragen bij die cursus, zij vindt het niet prettig dat de hele groep dan antwoordt; zij
wil antwoord van de groepsleider, niet van de groepsgenoten!
Mw M zegt dat zij bij feesten altijd zoekt naar de juiste invulling. Het hangt ook af van de begeleiding,
en wat verwacht wordt, wat houdt het in?
Dan de vraag aan dhr A: wat betekent je naam? Hij antwoordt: de eerste mens!
Ton: uit een rib van zijn lijf maakte God de vrouw Eva. Dit beaamt de heer A. De man is beheerder
van de aarde en ook de zorg voor de vrouw zegt hij.
Mw P komt al 10 jaar hier bij deze gespreksgroep, liep weleens weg, maar kwam altijd weer terug.
Zag telkens weer nieuwe gezichten en dat vindt ze leuk.
Dhr J vindt de bijeenkomst altijd leuk en komt zo vaak mogelijk, hij vindt het ook gezellig.

Martien vertelt dat hij door Ton uit de puree is getrokken, toen hij het heel moeilijk had met zijn
vorige baan.
Mw F verwerft hier informatie en is sterker geworden.
Dhr A woont in Heemstede en komt uit Soedan (Khartoum) het was vroeger een Engelse Kolonie en
werd begrensd door 9 landen (oude situatie voor de deling van Soedan). Hij woont al 21 jaar in
Nederland, te beginnen in Zwolle, Appelscha, Assen en Apeldoorn, nu woont hij hier al 9 jaar in een
rustige buurt van Heemstede.
Mw P. Woont in een kleine woning nabij de Molenplas, maar heeft een prachtige tuin.
Mw M is hier om meningen te horen en vandaag ook om te leren om te gaan met feesten.
Ton: mijn naam is honderdduizend of een lege ton. Met mij kun je alle kanten op ("behalve de
goede" )Hij wil graag met dhr A. praten over Afrika, want dat continent spreekt hem echt aan.
Dhr A: Afrika is mooi, heeft allerlei natuur, schone lucht, tot nu toe geen vuile lucht, geen chemische
verontreiniging, en natuurlijk de diamanten in de grond in 3 landen. Ook dieren in alle soorten en
maten. Kenia, Ethiopi(ë), Zuid Afrika en Zimbabwe zijn mooie landen.
Dan vraagt Ton naar het verslag van vorige keer (verantwoordelijkheid) Dhr J. vindt het een mooi
verslag, knap gedaan!
Mw P en Martien danken hem voor het compliment.
Mw P: stelt de Nederlandse feesten centraal. Ze viert haar verjaardag morgen in 2 kerken. Ze doet
niet mee met sint, maar wil wel graag uit eten met dochter. Houdt ervan dingen samen te doen.
Ton: feesten is samenzijn met vertrouwde mensen, met hartsvriendinnen samenzijn?
Mw P: Nee, ze vindt soms deze bijeenkomsten nog leuker dan feesten. Moest als kind altijd alleen in
de keuken de hapjes klaarmaken. Zij is niet zo supergelovig, maar voelt zich niet zo veilig en thuis in
de kerk maar als zij koffie schenkt of kan zingen vindt zij het wel gezellig.
Dhr A: heb je geen partner? Mw P: ik heb 3 partners gehad, ze zijn alle 3 overleden,haar laatste ex
was pas 64.
Ton hoe krijg je dan je bevestiging. Mw P: ik heb dit weekend mijn oudste zus opgezocht gewoon
zomaar.
Dhr A: in Nederland heeft men vaak weinig contact met de familie? Hijzelf heeft veel contact met zijn
familie, familie helpt elkaar, bezoekt elkaar, gezelligheid, vraagt: "Ben je gezond?".
Mw F: familie? Altijd wel iemand om ruzie mee te maken.
Dhr A: bij ons negeren we elkaar een tijdje, dan komt het later wel weer goed. Martien: De tijd heelt
alle wonden!
Mw F: vader had ruzie bij de sluis met 4 man, lag met hen in de clinch, werd toen door de vier
mannen in de sluis gegooid. Er waren soms wel feesten en ook familie kwam dan op bezoek. Maar ze
mocht nooit praten.
Ton: De Noorderling is meer op zichzelf.
Mw P: is altijd wel bezig.
Dhr A: familie loopt bij ons de deur niet plat, een paar keer per jaar bij afspraak gezellig op bezoek.
Mw P had 5 broers, nu is er nog een broer over.
Mw M: toen zij 8 jaar werd was haar verjaardag leuk , iemand gaf voor mij geld uit voor cadeautjes.

Nu is ze daarvan af. Zij viert haar verjaardag maar eens per 5 jaar. Zij waardeert "Thanksgiving" als
feest meer, de dankdag in de USA waar van oudsher alle families bijeen komen. Zij dankt haar
moeder dat zij het geloof van haar heeft meegekregen. Soms is het samenzijn belangrijker dan de
woorden. De ouders zijn gescheiden en de vraag is waar zij haar kerst zal doorbrengen, terwijl zij zich
afvraagt wat de kern is van het feest van de geboorte van Jezus en het licht. Waarom zou je dat
willen vasthouden, wat is de zin van feest vieren?
Mw P: zoekt een basis in de Religie.
Ton: je kunt feest vieren om elk onderwerp.
Mw M: soms kun je elkaar in het geloof tegenkomen, is ook een band.
Dhr R: ook in de familie kun je elkaar ontmoeten.
Dhr S: is fotograaf in hart en nieren. Hij kende dhr R al jaren lang. Hij weet zo'n beetje wel wie hij is.
Hij baalt van de yuppen in de Jordaan. Maar het maakt hem niet meer veel uit. Feesten vindt hij leuk,
hij maakt er foto's. Hij is niet commercieel, maar soms heeft hij exposities en ook verkoopt hij
weleens een foto.
Dhr J: Sint en Kerst zijn steeds meer commercieel geworden. Het leukste feest in zijn leven vond hij
het bevrijdingsfeest in 1945. Iedereen was toen spontaan en enthousiast. Sinterklaas vond hij als
kind een beetje eng, maar hij geniet nu altijd wel van alle feesten. Hij is niet Christelijk maar steekt
met kerst wel kaarsjes aan. Ook zong hij met zijn hele familie altijd mee met de (idyllische)
kerstsamenzang op het Nieuwe kerksplein. Later is dat verplaats en was het niet meer zo leuk om
heen te gaan. Nu organiseren de dochters de kerst zelf.
Ton: we feesten om te feesten
Dhr J: feesten bij kennissen, spelletjes samen doen, gezelligheid.
Dhr R: Christelijke feesten vroeger bij Opa altijd een mooie beleving. Na de kerk samen naar hem. Na
zijn overlijden stopte dat.
Mw P heeft een feest met haar koor gehad wegens het 50-jarig bestaan.
Ton is met Sint bij zijn dochter samen met de hele familie. Hij ervaart de rol van opa en oma voor de
kleinkinderen toch steeds meer als een belangrijke. De kleinkinderen vragen naar hen.
Het bij elkaar zijn en praten is belangrijker dan de sint zelf.
Ton vervolgt: De familie is je noodlot, je bent tot elkaar veroordeeld.
Mw F: mijn opa en oma pasten vaak op ons als kinderen!
Ton: was bij Duitse Boerderij waar de generaties samenleefden.
Martien: Mijn oma werd in ons gezin opgenomen voor bepaalde tijd, zou nu mantelzorg heten.
Mw F: geniet wel van feesten. Vindt het leuk in de Brulboei en de Spil in IJmuiden. De mensen zijn blij
als je er bent.
Dhr J is vaak in Amsterdam, daar is ander volk dan hier in Haarlem Ton ontmoette wethouder Snoek
in Haarlem Noord bij een bijeenkomst in de wijk, hij zal hem info sturen over het Buurtoverleg in
Kersenboogerd Hoorn (BOK).
De volgende bijeenkomst is vrijdag 23 december a.s. en het Thema is: Wie ben ik en mijn loslaten?
verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag`Wie ben ik en mijn verantwoordelijkheid en spijt. Pletterij d,d, 28 oktober 2016 Met elf
mensen zijn we bij elkaar gekomen voor deze ISP-middag.
Het ISP is niet door de gemeente Haarlem uitgenodigd voor een bijeenkomst voor Haarlemse
zorgorganisaties jl dinsdag.

Mw S heeft vakantie, maar is gelukkig in de buurt en is hier ook.
Mw L: Bernard heeft Juliana volwassen helpen worden.
Dhr F: Maar hij heeft haar ook vernederd.
Dhr W: was sich liebt, das neckt sich,
Dan nodigt Ton mw L uit iets te vertellen over de Herstelacademie.
Mw L legt uit dat de herstelacademie voor mensen met een psychiatrisch heden of verleden is en dat
zij daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zelf geeft zij samen met een collega de cursus
"Blik over de Horizon" waardoor mensen er weer op uit gaan, door ervaringsdeskundigen worden zij
daarbij begeleid. Dit is anders dan de profs doen. De Herstelacademie geeft cursussen in Haarlem en
in Hoofddorp. Door onbekendheid kunnen in Hoofddorp vooralsnog 2 Cursussen niet doorgaan
(Wrap en Herstellen doe je zelf). In januari 2017 start een nieuw cursusaanbod.
De Herstelacademie wordt betaald door drie Zorgaanbieders: Brijder, RIBW en GGZ-Ingeest en door
de gemeenten Zuid Kennemerland m.n. Haarlem en Haarlemmermeer en ook door de Provincie.
Het verslag van 30 september wordt goedgekeurd, met dank aan Petra en Martien.
Ton had vanmorgen een vergadering van het ISP, waar verontrusting was over de sfeer in de
maatschappij. Mensen kruipen in hun schulp, zijn moeilijk benaderbaar, hoe reageren zij hun
onvrede af?
Dhr R: het lijkt soms of er een sneeuwbal op je afkomt, maar blijf de kleine lichtjes zien.
Mw P: had zich door haar dochter laten inspireren om EMDR te gaan doen. Ze had hiervoor een
afspraak met een psycholoog gemaakt, de 1e afspraak ging niet naar wens. De 2e keer wilde ze
daarom niet meer gaan. Ze meldde de man telefonisch dat ze niet meer kwam. Dhr F.: je werd wel
meteen geregistreerd.
Dhr F: EMDR is het oproepen van de angst , die vervolgens uit je geheugen wordt gewist, waardoor
die uit het manifeste geheugen verdwijnt. Bijvoorbeeld: als bang van een auto door een ongeval. Dan
zou je na de EMDR niet meer weten waarvoor je bang bent.
Dhr R: je hebt controle over je leven, vroeger minder, maar nu meer. Nu meer mensen toelaten in je
leven. Hij zoekt nu naar de communicatie met anderen, laten zijn.
Ton: ze luisteren niet naar het verhaal van de patient.
Mw P: ik had last van mijn evenwichtsorgaan
Ton: hoe kun je omgaan met de hele wereld?
Dhr F: autorijden is slecht, er gebeuren ongelukken mee, en uitvloeken van/door automobilisten.
Mw S: komt wandelend niet zo goed uit de voeten, en fietsen is ook niet haar liefhebberij, dus doe
waar je zin in hebt; Leve de auto.
Mw F: is blij dat ze in haar jeugd toch haar eigen verantwoordelijkheid nam, toen haar broertje in het
water was gevallen, riep zij meteen haar vader die kwam helpen, anders was haar broertje in het
water gebleven.
Ton: je vader was verantwoordelijk als baas van de boot.
Dhr J: had veel plezier in een kippenhok, helaas de vos ook. Hij doodde alle kippen. Dhr J voelde zich
schuldig omdat hij dat niet had kunnen voorkomen. Hij maakte een nieuw hok en dacht dat het nu
wel goed was. Helaas herhaalde de geschiedenis zich. Nu heeft hij echt een goed hok, waarin zijn
kippen veilig zijn met een bodem van een Bench.
Mw P: vindt dieren heel lief, het verhaal van de dode kippen spijt haar ook. Gaf je ze namen?
Dhr J: toen nog niet, nu wel!
Mw L: de vos maakt ze alleen maar dood, eet ze niet op!(red. neemt er eentje mee, de rest wil hij
later ophalen)
Mw M: voelt zich verantwoordelijk voor het doorgeven van het geloof van haar ouders aan haar
oudste Petekind.
Ton: "de zaaier ging uit om te zaaien".
Dhr W: slaat zijn beurt vandaag over.
Ton twijfelt aan de voortgang van het ISP , in elk geval kan hij het betalen tot mei 2017. Maar dan??
Hij zoekt voortdurend de discussie om het belang van het ISP te bevestigen.

Hij heeft moeite zijn verantwoordelijkheid te vinden om jegens anderen niet agressief of afwijzend te
laten zijn.
In deze tijd meer vechtscheidingen, is er meer agressie dan vroeger. De verantwoordelijkheid om
zaken redelijk aan te pakken lijkt vaker aan dovemans oren gericht te zijn.
De mensen die smokkelaars veel geld moeten betalen om in gammele bootjes over te mogen steken
naar fort Europa.
Ze hadden nooit Khadaffi en Saddam Hoessein moeten laten doden, maar dat is niet mijn
verantwoordelijkheid. Ik richt mijn verantwoordelijkheid dicht bij huis.
Dhr R: Ben je voorzichtig?
Ton: toen ik jong was wilde ik de hele wereld veranderen, nu niet meer.
Mw S: mijn ouders zorgden niet voor mij en ik moest al jong mijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
zo werd ik vroeg volwassen. Mw S heeft altijd overleefd.
dhr R: In Aleppo zijn 2 kinderen en een volwassene gered.
Ton: het persoonlijk geluk is het belangrijkste
Mw S: heeft geen geluk, moet blijven overleven.
Mw P: leve het Wereld Natuur Fonds, zij kiest voor dieren i.p.v. voor mensen. Dhr F: het WNF
steunde prins Bernard om vanuit een helikopter op Olifanten te schieten.
Mw P: nu steunen ze dit soort dingen niet meer!
Dhr J: Hangt ervan af hoe sterk je in je schoenen staat?
Mw P: ik neem verantwoording voor mijn eigen leven, Eerlijk, zo ben ik gewoon!
Ton: recht voor de raap?
Mw P: nee, hartstikke lief
Dhr J in de Wereld draait door, was een man die wilde de pil van Drion hebben omdat hij zijn leven
als voltooid zag.
Ton: neemt het levenseinde in eigen hand.
Dhr J: heft in eigen hand
Martien Pil bij ieder op nachtkastje?
Mw L: vindt het slap als je omdat je even een dagje in een dip zit, dan de pil neemt.
Dhr J dat vindt de politiek ook een gevaar.
Dhr R: Als je niks meer zelf kan, kun je bij de apotheek wat halen, of anders via internet.
Dhr J: de buren, een echtpaar, gingen elke dag samen met de auto ergens heen. Ineens stopte dat, ze
waren samen uit het leven gestapt. Het was hun eigen keuze.
Ton heeft een zwaar gehandicapte vrouw moreel bijgestaan bij haar zelfgekozen verscheiden. Haar
dochtertje van 13 belde die avond nog voordat zij de pillen innam.
Dhr J: een vriendin leed aan CA, geen chemokuur kon haar meer helpen. Zij en haar partner vonden
steun in het geloof om haar levenseinde te zien komen. De partner wilde na haar dood niet meer
naar hun huis toe.
Mw L: bij de eetgroep kwam een vrouw plotseling niet meer eten. Ik belde haar op. Ze bleek te
wachten op de poeiertjes van de huisarts waarmee zij uit het leven kon stappen. Mw L overlegde
met de politie, maar besloot tot wachten, ze belde de dag later nog eens op. Niemand nam op. Later
die dag belde de zoon op. Moeder zat in een traject van GGZ InGeest om een eind aan haar leven te
maken en had vandaag het tijdelijke voor het eeuwige verlaten. Ik voelde me schuldig en had er toch
een klap van.
Dhr F: Ik vind dat die vrouw jou gebruikt heeft.
Mw L: nee, want ze was open en zakelijk toen ik haar belde.
Mw S: ze heeft je alleen de Stand van Zaken meegedeeld.
Ton Hoe is het met onze eigen verantwoordelijkheid, wij zijn ook een medewerker verloren die voor
de trein ging. We hebben er 2 avonden over gesproken.

Ton mijn ex ligt soms de hele dag op bed, scheldt me dan uit dat ik niet van haar zou houden. Ze
claimt me echt; het is moeilijk voor me.
Ton Thema vrijdag 25 november a.s wie ben ik en mijn feestjes?
Wie ben ik en mijn geweten 30 september 2016 in de Pletterij Haarlem
Wij vieren vandaag met 11 personen het 10-jarig bestaan van de Wie ben ik Bijeenkomsten.Ton en
Nora hebben dit toen samen bedacht en Martien heeft geholpen met de uitvoering.
Voor de parkeerautomaat van Nora legden wij gezamenlijk geld bijeen. Na afrekening was er nog
over en kreeg iedereen weer wat geld terug.
Mw. L komt hier vanaf 2010. Zij werkt bij de Vrijplaats Clientenperspectief, zij organiseert de eetclub,
helpt bij Herstelmaatjes en zit in de bestuur van de Molleman commissie die mensen, die na GGZ
opname terug naar de maatschappij gaan, financieel ondersteunt.
Martien streeft ernaar om met de klanten samen alle problemen op te lossen. Mw. K werkt in een
elektriciteitswinkel. Dat vindt ze spannend en leuk. Zij werkt ook bij de Hoofdzaak in Hoorn.
Mw. S is vrijwilliger bij het Rode Kruis, zij is ex client van de GGZ en zij vindt dit een fijne groep om
aan deel te nemen.
Mw. P Haar naam betekent steenrots, zij komt al heel lang hier, is goed in zingen en in administratie,
heeft veel geleerd hier, goede en ook slechte dingen hihi.
Dhr. D is vluchteling en vanaf 1988 in Nederland hij komt uit Somalie via via komt hij weer terug in
Haarlem hij zit met zijn geboorteacte die hij nodig heeft om zijn geboorte-datum aan te tonen.
Dhr. J vindt het hier leuk hij kent deze groep via Martien.
Dhr. F. is via Martien "geronseld". Hij raadt mensen niet aan om een insulinekuur in Heiloo te gaan
halen. Hij ligt in de clinch met zijn huisarts over wel of niet schildklier-effecten daarvan het gevolg
zijn. Er worden in Heiloo op dit moment veel electroshocks gegeven.
Mw. S het helpt soms bij depressie dat mensen weer aanspreekbaar worden,
Mw. L tegenwoordig worden daarbij verdoofd, vroeger niet. Was toen onmenselijk!
Ton: professor Swaab heeft een boek geschreven (over) de hersenen en de sociale omgeving.
Mw. N volgt een cursus(:) de stem van je lichaam. Het lichaam vertelt je veel over jezelf. Vroeger
vocht ik niet en vluchtte ik niet maar ik was bevroren! Dankzij de cursus smolt ik snel het gaat nu
hartstikke goed. Zij heeft zelf een slinger van stof gemaakt die nu aan de Camper hangt. Wie ben ik:
ik zit nu op een stoel, wie ik ben gaat steeds verder!
Mw. F: ik ben wie ik ben!
Tom vraagt of iemand opmerkingen over het verslag van de vorige keer heeft.
Dhr: F vla moet vlaai zijn
Dhr. J het lijkt net alsof wij het onkruid ook opaten, hoewel wat mensen onkruid noemen vaak heel
gezond is.
Ton: nu is het thema: wie ben ik en mijn geweten? Je kun het zien als iets geweten hebben of je hebt
besef van goed en kwaad; je stelt je verantwoordelijk op. Als je gewetenloos bent kom je in de bak of
je bent directeur.
Mw. S als je het eerste jaar van je leven verwaarloosd bent dan ontwikkel je geen geweten.
Dhr : F als je niet bent gekoesterd, maar als je wel gekoesterd bent en je gaat een relatie (aan) alleen
om de sex dan is het huwelijk onecht en maakt men ge- of mis-bruik van de ander.
Mw L: men kan ook om het geld bij elkaar blijven.
Mw: N geen geweten hebben is nog wat anders dan het wel hebben maar het niet gebruiken.
Ton : Bij de politionele actie(s) in Indonesie moest je zonder geweten ook dingen doen. Er is een
soort collectief geweten dat onze politionele actie(s) in Indonesie eigenlijk net zo gruwelijk waren
(zoals de Duitsers tegen ons in 40/45.
Ton heeft niet dienst geweigerd maar werd buitengewoon dienstplichtig.

Dhr. F: De politionele actie(s) waren ook ter bescherming van de Nederlanders na het weggaan van
de Japanners. Er waren veel wapens en veel jongeren en er was een machtsvacuum.
Mw F: de jongens werden gewoon gestuurd.
Ton: de Nederlanders hebben ook geprobeerd om Nieuw Guinea te behouden tegen de wil van de
Verenigde naties en USA.
Dhr F. Wilders wilde alle Korans vernietigen.
Mw. L in welk land komen we dan te leven als die vrijheid ons wordt afgenomen?
Mw N: Wij zijn niet zo zelfbewust als Jezus, hoe gedraag je je eerlijk tegenover jezelf en anderen?
Mw F: het vechten maakt veel kapot.
Mw N: ik doe mensen soms pijn zonder het zelf te weten, maar streef het goede na.
Mw F Als iets niet lukt?
Mw N: je leert van je eigen fouten, het vinden van de goede weg.
Ton: al doende leert men , al lerende doet men.
Ton: Ouders domineren de kinderen vaak zodanig dat er geen geweten kan ontstaan.
Mw F: mijn ouders waren zo streng dat het mishandeling werd.
Ton; Jezus zei: "Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen"
Martien: mensen die dement worden vergeten soms ook hun geweten.
Mw F: dienstweigeraars gaan ook uit van hun geweten.
Dhr J volgde ook zijn geweten toen het kind van zijn pleegdochter mishandeld werd door haar
man, werd het weggehaald. Dhr J belde op om te ontdekken waar het kind was en ging met zijn eigen
vrouw naar het centrum waar het verbleef, nabij Artis. Met een smoes kwamen ze binnen en hebben
het kind toen meegenomen Als hij het niet had meegenomen dan zou hij in de knoop zijn gekomen
met zijn geweten hetgeen voor zijn eigen veiligheid geen goede zaak zou zijn geweest.
Mw S en N vinden dat de heer J dat goed heeft gedaan.
Dhr J . Anders had hij spijt gehad als het kindje mogelijk naar een internaat had gemoeten.
Dhr J: Inmiddels is het kindje al volwassen. Het verhaal kwam zo naar boven. De vader van het kind
zat toen in de gevangenis wegens de mishandeling, hij belde om bemiddeling? Maar daar ging de
heer J toch maar niet in mee.
Ton: je was erop gericht om het kind niet de vernieling in te laten gaan. Primair ging het om het kind!
Dhr J: we namen het kind zonder overleg mee. Het viel niet op.
Mw P: ik heb nooit last van het geweten, wordt weleens op iets aangesproken door anderen maar
dat heeft niet met geweten te maken.
Dhr F: mijn ouders waren teleurgesteld in het RK geloof en daarom hebben ze mij helaas niks verteld
over geweten.
Ton: iedereen neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en handelt ernaar.
Mw K. handelt wel naar haar geweten, ze heeft spijt als ze zichzelf iets ontzegt.
Dhr J heeft ooit iemand gezocht die alleen maar op zijn kamer zat. Tegenwoordig wordt bij
vermissing een amber-alert verstuurd.
Dhr F heeft de arts die hem onjuist heeft bejegend aangeklaagd.
Mw P heeft spijt als ze iets niet heeft gedaan.
Dan vraagt Ton voor een nieuw Thema: er is aandacht voor verantwoording en eigenbelang (dhr J)
ook preventie wordt genoemd Maar het wordt: Wie ben ik en mijn verantwoording en spijt?
De volgende datum is 28 oktober a.s.
Iedereen dankt Nora voor het lekkers dat ze uitdeelde.

Ton: het ISP is geen hulpverlening. Mensen die (verward) binnenkomen worden op hun gemak
gesteld, wij zetten dingen op een rijtje en pakken het belangrijkste aan. In die beperking is het ISP
groot.
Bij de beroeps is vaak sprake van navragen hoe gaat het met je, wij doen dat minder, wij bellen
meteen de deurwaarder en geven de klant de verantwoordelijkheid.
Mw N: net wat nodig is om door te kunnen gaan. Zij kent een journaliste ...
Het ISP gaat als er geen geld bij komt vanuit subsidies en fondsen, nu alleen door op gelden van Ton
w.s. t/m januari 2017
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra
Verslag ISP gespreksmiddag: Wie ben ik en mijn genieten? d.d. vrijdag 26 augustus 2016
We zijn met elf personen bij elkaar gekomen om ons genieten te bespreken en de vlaai van Martien's
verjaardag te eten.
We hebben niet geweten dat we het hierover zouden hebben. Bij het lezen van het woord geweten
in zijn handgeschreven verslag las Martien abusievelijk het woord ge(w=ni)eten, dus zodoende de
wijziging.
Volgende keer zal het geweten alsnog aan bod komen belooft Ton.
Dan het verslag van 22 juli jl, wordt akkoord bevonden
Mw P heeft van de vlaai genoten, maar geniet niet van de warmte in haar slaapkamer.
Dhr R bleef vroeger als kind met mooi weer binnen omdat hij van zijn ouders niet genieten mocht.
nu geniet hij volop van het mooie weer. Hij geniet nu van van alles; zijn devies, overgenomen van zijn
vader die een oorlogsslachtoffer was, is: Vandaag kun je leven, morgen kun je sterven! Hij geniet van
alles wat hij meemaakt, maar de opvang van zijn tijdelijke huisgenoot heeft hij toch niet kunnen
voortzetten, dat kon echt niet meer, maar het was een goede les.
Mw P: bij een gespreksgroep in het Open Huis had men recent ook het thema "genieten".
Martien: leuk dat wij als agendacommissie van het Open Huis mogen functioneren. Hij vervolgt: nu
hij 65 jaar is geworden moet hij nog negen maanden doorgaan alvorens hij pensioen krijgt. Gelukkig
geniet hij van zijn werk.
Mw P geniet van de vogeltjes in haar tuin.
Martien geniet van de leuke filmpjes bij Facebook, die hij vervolgens deelt met de mensen die dat
ook leuk vinden. Dubbel genieten dus. Recent heette hij een nieuw lid van de groep welkom met
allemaal filmpjes van wat mis kan gaan, bijv. springen over horden etc.
Mw F stapte een keertje als kind tussen wal en schip.
Martien viel een keer op het ijs van de lorenzvaart en een vader met zoontje moest erom lachen. Hij
vond het pas echt leuk toen de jongen zo hard lachtte dat hij ook viel. Zo lachtten we samen.
Ton: het zuidelijk temperament van Martien.
Mw L: hier in het noorden heerst meer de VOC-mentaliteit.
Dhr R: leuke dingen zijn gewoon leuk.
Dhr J. baalt van de zijns inziens kunstmatige opgewektheid van sommige straatkrantverkopers, de
vrolijkheid is niet gemeend. Kinderen zijn wel spontaan.
Ton: de straatkrantverkoper kan genieten van zijn plekje en van de mensen om hem heen die hij
soms ook kan ondersteunen en natuurlijk de aandacht..
Mw L: Straatkrantverkopers mogen niet werken. Bij haar Deka staat een Roemeense
straatkrantverkoper, die de taal niet spreekt en die naderhand met een Mercedes wordt opgehaald.
Daar geniet ze niet van.
Dhr R: ze schijnen in kapitale villa's te wonen.
Mw S geniet van haar poes als die haar wakker marcheert. Anders zou ze een stuk in de dag slapen.
Ton: het zijn de kleine dingen die het doen.

Mw S. was in het ziekenhuis waar iedereen stug langs elkaar heen liep, totdat een kind met een blij
gezicht en sprekende ogen haar zijn heerlijke ijsje liet zien. Dat maakte haar dag weer goed.
Mw P : ik heb last van diabetes, maar als ik snoep, dan voel ik je schuldig.
Mw S: soms echt tegoed doen aan suikergoed maar dan wel echt wat nalaten.
Ton: ben mantelzorger bij mijn ex-vrouw, er is veel onzekerheid over of de dingen, maar soms ook
genieten als het leuk samen is.
Dhr W genoot vroeger wel van de zon, maar nu niet meer; hij geniet nu soms wel van zijn tuintje.
Dhr F kon vroeger puur genieten, maar de laatste tijd gaat het niet meer spontaan.
Mw F: de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Vroeger kon ik niet genieten, maar heeft nu
(goede en goedkope) medicijnen waardoor ze nu weer kan genieten van het vogeltje in de boom.
Dhr F: Als je lust ziet als genieten, dan ga je er teveel in op, en misschien raak je dan het contact met
de ander kwijt. De hele maatschappij is gericht op de lust!
Ton wordt in Hoorn soms uitgekaffert, maar het is ook soms leuk. Op de tevee gaat het om
consumeren en lust. Soms rilt hij de spanning van zich af.
Mw L: vraag je haar dan niet wat er aan de hand is?
Ton: sommige dingen zijn niet uit te praten.
Mw L: soms moet je elkaar corrigeren of laten weten wat je prettig vindt.
Ton: ik wil niet de hulpverlener voor haar zijn. Hij nodigt haar wel uit.
Mw S heeft soms een slecht humeur, weet dan zelf niet waarom, maar is dan slecht te pruimen.
Mw P: ik voel me nu vrij van banden, het was niet makkelijk om de verplichtingen los te laten.
Mw L: de verplichtingen voor anderen? Mw P: ja! Ze geniet nu van "Dr. Quin the medicine woman".
Ton: ja je bent nu wel alleen, maar we kunnen dat bij jou laten, je voelt je gewoon gelukkig met
jezelf.
Mw S: je partner komt moe thuis en legt zijn ei, en dan is hij ervan af, en ik zit ermee.
Mw M. geniet van kinderen, zo puur zijn zij, hoe zij genieten van een ijsje, zij was als kind ook blij;
koester het kind in jezelf!
Mw S genoot vroeger niet van ijs!
dhr W net zo
Mw L: een groot man is hij die zijn kinderziel behoudt.
Ton: als ge niet wordt als het kind, zult gij niet het aardrijk beërven.
Dhr F: als volwassene moet je verantwoording dragen, een bijproduct daarvan is genieten.
Mw F: vroeger mocht je niet gek doen; dan zei men: "doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg".
Ton: het verschil tussen man en vrouw?
Dhr F: de vrouw kan makkelijker terug naar de basis, staat dichter bij de natuur, gaat makkelijker om
met kind en sport.
Dhr J geniet van het verwijderen van het onkruid uit zijn tuintje, dat vindt hij zo mooi, telkens groeien
er weer planten op, die hij dan mag verwijderen. ZIjn vrouw haalt het op en samen eten ze het op. Hij
is blij dat hij gezond is en nog kan werken in zijn tuin. Stadsmensen zijn anders dan de Limburgse vla.
Hij meldt nog dat op 10 en 11 september open dag is bij fort Penningsveer.
Volgende keer op vrijdag 30 september a.s. om 14 uur: Wie ben ik en mijn geweten?

Verslag Martien Luijcks met dank aan Petra

Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen en leerschool, d.d. 22 juli 2016
we zijn met zes personen bij elkaar om het thema te bespreken.
Dhr R en mw L zijn verhinderd wegens de Vierdaagse. Ook mw M is niet hier, haar zus is op bezoek.
Ton meldt dat het ISP, als er geen geld komt, door kan gaan van zijn gelden tot januari 2017.
Er is binnenkort een gesprek met de Wethouder Jur Botter.

De spanning neemt toe in de samenleving, Dit wordt door de aanwezigen bevestigd.
Dan het verslag van 24 juni over mijn bevestiging:
Dhr F: Ton liet zijn ex geen miljoenen na, maar wel een kapitaal. Het verslag wordt gewijzigd met
dank aan Martien en zijn helpers.
Dan opent Ton het Thema, een van de 3 V's: Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid
Een leerling moet de leraar vertrouwen, als dat er niet is, dan leert hij niets.
Sommige scholen hebben dubbele agenda's, daarbij gaat de leraar minder uit van het unieke en de
eigenheid van het kind, en meer van het dubbele agendapunt, zoals zieltjes winnen, status verhogen,
etc.
Mw P heeft in haar jeugd geen vertrouwen gekend. Hoe kan ik op God vertrouwen, Hij is niet
tastbaar. Maar ze heeft nu wel vertrouwen in zichzelf.
Mw S: hoe leer je vertrouwen, dat leer je toch altijd van anderen!
Dhr F: zodra vertrouwen vanzelfsprekend is ga ik het wantrouwen. Vroeger vertrouwde hij de
psychiaters, maar nu wil hij toch zijn huisarts niet vertrouwen en wil juist zijn poot stijf houden inzake
zijn alvleesklier. Hij vertrouwt alleen zichzelf. Ook naar zij overleden vriendin, die de laatste tijd hem
weerde en de positieve relatie door haar werd afgebroken. Tijdens de relatie was het
vanzelfsprekend dat hij bestond. Maar nu niet meer. Maar hij wist was hij aan was begonnen met
haar in al haar volmaakte onvolmaaktheid.
Ton: als je jezelf bevestigt, is het dan snoeven?
Mw S: jij kunt dingen doen die je goed kunt, dan bevestigen anderen je!
Mw P: ik voel me geaccepteerd zoals is ben.
Mw S: Je komt hier niet voor niets?
Mw P nee, want je leert hier van elkaar!
Mw M heeft in het verleden veel bevestiging gevraagd aan een pastor, maar hij had andere
verwachtingen. Bij het afscheid zei hij dat ze in alles gelijk had gehad.
Ze heeft altijd veel getwijfeld maar weet nu dat het erom gaat dat je lekker in je vel zit.
Dhr F: in een relatie word je meer bevestigd!
Mw P Als de partner je wil overheersten is het helemaal niet leuk.
Ton: heeft de ervaring in relaties, dat er soms eerst een behoorlijke aanloop nodig is om een eenheid
te worden. Verwerken kost tijd. De dieren hebben rituelen om bij elkaar te kunnen komen.
Mw P: Dieren denken niet na.
Ton: Als ik veel geld heb staan de vrouwen in Rusland voor me klaar.
Mw M. kent teleurstelling als het vertrouwen wordt beschaamd.
Martien: door vertrouwen te geven en door teleurstellingen leer je voorzichtiger te vertrouwen, dat
is je leerschool.
Dhr F vertrouwt zijn zus niet, zij is een comediante die een spel speelt en liegt.
Ton: vertrouwen moet je winnen.
Mw S geeft mw P een mooi engeltje kado. Mw S kan niet wandelen/fietsen en praten tegelijkertijd, je
moet bewust luisteren.
Martien vertrouwt zijn beschermengel met name ook in het verkeer.
Ton: in Nice werden feestvierende mensen overreden door een halve garen criminele moslim die
steun had van vrienden die hem hielpen zonder te weten waarom of te vragen waarvoor hij het
nodig had, of....? Nee, zij kunnen het niet gesteund hebben toch!
Mw. S: laten we een ding tegelijk aanpakken, niet alles tegelijk!
Mw P: ik concentreer me op elke nieuwe dag.
losse opmerkingen:
1. Boete wegens 2 km te hard rijden is eigenlijk te gek
2. Als een baas me niet betaalt, dan stop ik meteen met werken
Mw M heeft een spannend relationeel leven achter zich en heeft daar geen spijt van.
Dhr F: als een leraar erotische gevoelens van een leerling beantwoordt is dat begrijpelijk, maar niet
zoals het hoort.

Ton: Wat stelt een relatie voor als het kind zich niet geborgen voelt. Het kind moet bevestigd worden
in zijn/haar uniekheid en eigenwaarde. Als een kind in zijn vertrouwen in de leraar en of ouder wordt
geschaad, zal het telkens relaties zoeken waarin de leerschool van vertrouwen en teleurstellen zit.
Misschien groei je daaroverheen en kunt echt vertrouwen vinden en geven.
Relatie als tussen broer en zus is van andere aard, enigszins vergelijkbaar met die van vrienden.
Mw M: Therapie kan niet zonder erotische gevoelens.
Ton: door onzekerheid kun je verslaafd worden aan een man, om zijn blauwe ogen. Zelf voelt hij zich
nergens thuis, behalve waar hij zich samen voelt.
Het alleen voelen is in deze tijd helemaal in, de man en vrouw tegenstelling en homo hetero horen
bij de zoektocht van de hedendaagse mens. Hij ziet bij Homo of Lesbische stellen vaak een
rolverdeling van man en vrouw terugkeren, vaak ook in het beeld
Dhr F vrouwen onder elkaar en mannen onder elkaar kunnen vaak beter met elkaar praten.
Mw S kent een lesbisch stel waarin ze het man-vrouw beeld niet herkent.
Dan stelt Ton het volgende thema aan de orde:
We kiezen voor Wie ben ik en mijn genieten?
Dan vraagt Ton hoe we het vonden?
Mw M vond het een fijn gesprek
Mw P vond het ook een fijne middag
Dhr F vond het een goede middag
Mw S vond het ook leuk!
Martien: als je alles al hebt.... Mw S: meegemaakt, dan kun je alles aan!
Mw P: Je overleeft het wel.
Verslag Martien met dank aan Petra
erslag: Wie ben ik en mijn bevestiging? Vrijdag 24 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
We zijn met 11 personen bij elkaar gekomen om het thema met elkaar te delen.
Mw G is nieuw vandaag, Ze las het persbericht en het thema bevestiging sprak haar erg aan. Ook was
ze al lang van plan om aan een gespreksgroep deel te nemen, nu komt het ervan.
Dan vraagt Ton of mensen iets over het verslag willen zeggen?
Mw M vraagt waarom de zwangere gespreksgenoot van vorige maand Mw N is genoemd
Martien: vanwege de privacy gaf ik haar de letter N van nieuw. Ze zou nu uitgeteld zijn! En Nee ik heb
niets meer van haar gehoord.
Ton Het ISP is met de kracht van het zelfdoen: niet meteen naar de hulpverlening, maar kijken wat je
er zelf aan kan doen.
Mw G heeft in 1964 haar eerste levensdag meegemaakt. Door haar jeugdtrauma kon ze eerst niet
veel doen, maar dankzij goede therapie , een enthousiaste revalidatietherapeut die haar fysiek
bevestigde, kon ze weer viool gaan spelen, wat ze nu sinds 1 1/2 jaar kan. Ze heeft een groepje waar
ze mee samenspeelt. Ze heeft ook gastlessen gegeven en gecounseld en kennisgemaakt met
psychotherapie en rouwverwerking. Haar vriend ondersteunt haar in alles. Zij is half Nederlands en
half Engels en heeft een zoon in een rolstoel.
Mw G ziet er jong uit, komt door het jeugdtrauma.
Mw P lunchte ergens met haar dochter, men vroeg haar of zij met haar oma was? De dochter ziet er
ook jong uit.
Mw F heeft deelgenomen aan het knipkaartkoor. Vond hier ook bevestiging door Lenie van Schaik in
het zingen.
Martien: in mijn jeugd was ik zeer geinteresseerd in Anna Terruwe, Zij was psychiater die een nieuwe
weg inging. Ze gaf de mensen in opname bevestiging in hun eigenheid.
Dhr R is wel door zijn moeder bevestigd, maar zijn vader had een traumatisch verleden, waardoor hij
soms uitviel, de kleinkinderen zeiden later dan: "Opa rustig". Dhr R ervoer het als ontkenning.
Dhr F miste bevestiging in zijn huisarts. Hij had op zijn 17e levensjaar een insulinekuur gehad in
Heiloo. Door de stoten insuline raakte hij in coma, waar hij dan later met suikerklontjes weer uit

gewekt werd. De alvleesklier werd zo (tijdelijk?) op nonactief gesteld. Dhr F vraagt zich af of zijn
alvleesklier toch niet nog steeds minder goed werkt, want hij mist de kracht in zijn spieren. Zijn
huisarts noemde het een "idee-fixe" van hem en hij moest het maar loslaten. Dit vond hij erg
psychiatriserend. (de Praktijkondersteuner GGZ -POH GGZ- zit tegenwoordig bij de huisarts).
Mw F: Als je Suiker hebt heb je ook te weinig insuline.
Dhr F: misschien hangt insuline ook samen met het gevoelssysteem en het ontstaan van psychoses?
Martien: als je de insuline wil laten testen kun je een second opinion aanvragen (zorgverzekering).
Mw P: voelde zich in haar jeugd niet bevestigd, wel later door haar vriend. Ook door dirigent Max
voelt ze zich bevestigd, ze heeft zichzelf moeten bevestigen om weer bij zichzelf uit te komen.
Mw F moest afscheid nemen van haar ouders, want zij bevestigden haar niet. Ik werd telkens weer
door hen neergedrukt, dus koos ik voor mijzelf.
Mw S had met 7 jaar een test van ADHD gedaan, maar had bij een deeltest door haar wimpers
gekeken. Daardoor liep ze toen de diagnose mis, Nu blijkt dat je niet door je wimpers mag kijken bij
die test. Zij heeft de rustige variant dus eigenlijk ADD. Zij ontving geen begrip of bevestiging van de
stomme psych.
Ton: toen heb je jezelf maar bevestigd?
Mw S: bevestiging komt altijd van anderen. Ze zeggen zo gauw: doe maar normaal dan doe je gek
genoeg, Ik ben vaak van de trap gevallen.
Dhr F kende Pim Brands, die een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Hij vond zichzelf tekortschieten
in de zorg voor zijn vader die aan de Vallende Ziekte leed.
Mw S. Door het breien en mijn vrienden en vriendinnen, heb ik weer zin in mijn leven, er is weer
leven voor de dood. Mensen die een One Mans Show spelen zoeken bevestiging in het publiek dat
hen waardeert.
Mw G houdt ook van breien!
Dhr R: vrouwen hadden vroeger niks in te brengen. Hou jij maar je bek, doe maar gewoon!
Mw F: ik mocht vroeger ook niks zeggen!
Dhr J: de jeugd moet je waarderen in wat doen. De eerste klik: wat is ie groot, bevestigt zo'n kind.
Mw G: Je moet natuurlijk wel menen wat je zegt!
Dhr J: ja, alleen als je het ook echt zo voelt. Als je niet positief wordt opgevoed, dan is het gauw van
Rot jij maar op!
Mw S: mijn zus kwam er een beetje goed vanaf, maar toen moest vader weer zeggen: Jij hebt geen
ruggengraat!
Mw P ging met 23 jaar trouwen. Haar vader waarschuwde haar a.s. echtgenoot voor haar!
Dhr F zei zoiets ook tegen de partner van zijn zus, maar hij had ook echt een gevoel van
onwaarachtigheid over haar. Zij zijn toch getrouwd en voor zover hij weet nog steeds bij elkaar.
Ton: een vriendin trouwde eens met een aardig-lijkende man, Zij bloeide op in het huwelijk met hem.
Doordat zij opbloeide, kon hij niet meer met haar verder. Hij zocht een hulpbehoevende vrouw. Het
was voor haar een rijke ervaring.
Mw S is haar moeder in bepaalde opzichten erg dankbaar.
Mw L: Mijn moeder accepteerde mij niet. Zij keurde ook Jan, mijn man, af. Ik dacht als zij mij niet
accepteert, dan zal zij ook jan wel niet accepteren. Het was mijn keuze. Soms was het moeilijk bij
aanvang, maar ik heb ermee leren omgaan.
Ton: je leerde dat vanuit jezelf!
Mw L: Hij komt nu bij Meerstaete, waar hij kan praten, ieder heeft zijn hobbys, ik heb mijn werk en
de eetclub.
Mw M was rond 13-14 jaar erg onzeker. Ze heeft toen een cursus gevolgd. Ze wist wel altijd al wat ze
wilde. Ik moet gewoon mijn ding doen!
Dhr R: van wie kreeg je bevestiging:
Mw M: vanuit mijn ouders, het leren op school en mezelf in het geloof. Ondanks mijn ouders ga ik
mijn eigen weg. Soms voel ik mij niet begrepen.

Ton zijn vriendin is 47 en hij is 87 jaar oud, anderen zien hem als haar vader. Soms is hij als haar
vader, maar toch ook soms partner. Hij verwondert zich over haar vrouw zijn. Man-vrouw speelt als
rol binnen bijna alle relaties.
Martien is 64 jaar , hij werd op de middelbare school gepest maar maakte daar met dank aan de
welwillende meelopers van de pester, zelf een einde aan. Hij ging studeren en ontdekte dat zijn
overbeschermende moeder niet echt van hem hield, dankzij zijn toenmalige vrienden leeft hij nu
nog.
In zijn vrienden en vriendinnen vindt hij zijn bevestiging, soms ook in mensen die kwaad op hem zijn.
Hij heeft zijn dochter in de relatie met zijn ex 5 jaar mogen helpen opvoeden. Hij ziet haar niet meer,
Ton heeft zijn ex een kapitaal van 15 miljoen nagelaten bij het uit elkaar gaan. Hij houdt de
waardering die hij voor haar had nog steeds overeind, zelfs bij grote onenigheid.
Hij oppert enkele punten voor volgende keer: 1 herkenning/erkenning 2. Vetrouwen en 3 leerschool
Het thema wordt
Wie ben ik en mijn vertrouwen en leerschool.
Het wordt de een na laatste vrijdag dus 22 juli a.s.
Tenslotte meldt mw G op verzoek van Ton hoe ze het vond? De verwachting zijn ongeveer wel
uitgekomen, het was wel een beetje een zooitje, maar allemaal hadden de mensen een heel ander
verhaal. Leuk om zo bij elkaar over te praten over bevestigen, ik bevestig mijzelf, mijn
nieuwsgierigheid is bevredigd.
Mw P: een zus die 2 jaar ouder is dan ik snapt niet mijn oppositie naar mijn vader.
Mw L: mijn beide zusjes snapten eerst ook niks van mijn ervaringen met mijn moeder, maar nu pas
begrijpt een van hen mijn pijn daarin.
Martien Luijcks 30-6-2016 met dank aan mw P en mw M en Ton
Verslag: Wie ben ik en hoe kan ik mijn ei kwijt? D.d. 27 mei 2016 in de Pletterij Haarlem.
We zijn met tien personen bijeen om het thema met elkaar te delen.
Ton: Het ISP lost problemen van mensen vaak vrij snel op. De professionele hulpverlener is daar niet
blij mee. De subsidie voor het ISP lijkt uit te blijven. Zo moeten we het kantoor misschien per 31 dec
2016 opzeggen. We moeten dan ambulant verder. Deze (en andere) gespreksgroep(en) zullen we
wellicht wel kunnen continueren.
Dan vraagt hij of iemand opmerkingen heeft over het vorige verslag van onze beperking? Nee!
Martien en mw P en dhr J worden bedankt.
Ton opent het thema:
Mw P wil wel beginnen: Zij moest voor de Diabetes controle om 9 uur bij de Huisarts Praktijk
Ondersteuner zijn, maar moest vanaf 10 uur vorige avond nuchter blijven. De praktijkondersteuner
kwam om 9 uur, maar ging ook nog 15 minuten eten, drinken en met een collega praten. Toen Mw P
het met haar had over de te lange nuchtere periode, antwoordde zij dat er
ook praktijkondersteuners om 8 uur beginnen, moest ze daar maar heen gaan. De nuchterheid is
nodig omdat rond 22 uur je stofwisseling (het metabolisme) in rust gaat.
Mw N is nieuw, zij reed voorbij en zag het bord met het thema. Ze had net gedacht "ik moet m'n ei
kwijt". En ze bedoelde haar verhaal, niet meteen de vrucht in haar zwangere buik van 8 maanden.
Ze studeerde aan een Hogeschool, en ontmoette daar een werkende vriend. Ze raakte snel in
verwachting en stopte met haar studie en zocht werk. Haar vriend woonde hier en ze kende meer
mensen hier dus kwam zij werken en wonen in Haarlem. Zij heeft ADHD (alle dagen heel druk) en
slikt daar geen medicatie voor. Ze weet waar ze mee te maken heeft en houdt er rekening mee; en in
haar werk ging dat goed, maar met haar zwangerschapsverlof is ze uit haar ritme geraakt.
Dhr R: je mist struktuur! Bezoek Stem in de Stad of ga naar de buurthuizen.
Ton: gebruik je geen agenda? <Nee, alleen tijdens werk> dat kun je nu ook gebruiken! Kun je je ei bij
je vriend kwijt?
Mw N: we kunnen goed met elkaar praten, maar nu is het wat veel allemaal.

Mw J: je kunt ook naar de bieb gaan!
Martien heeft ook ADHD en heeft ook nooit medicatie geslikt ervoor. Soms is hij wat heftig en moet
dan geremd worden.
Mw S vertelt dat ze in een lotgenotengroep zit, waar ze binnenkort uit moet. De leider van die groep
heeft gezegd dat het alleen nog maar een " theekransje" is, het moet nu gaan om herstellen, en wij
zitten er al lang in en zijn al "hersteld" we moeten ruimen. Er is "nieuw bloed" nodig.
Mw M zit ook in die lotgenotengroep en zou het erg vinden als ook deze gespreksgroep van het ISP
zou ophouden.
Mw S: dit is een lotgenotengroep van het leven!
Ton: het gaat om Veiligheid, Vertrouwen en Volledigheid, het vertrouwen is het belangrijkst.
Dhr R: Lotgenoten maken afhankelijk. Je bent de moeite waard, je mag er zijn!
Lied: Mens durf te leven
Mw J: het is fijn als je uit je isolement komt, als je achter de geraniums blijft zitten blijf je in jezelf
zitten.
Ton: mensen willen gewoon kleppen.
Mw S: ervaart een leegte.
Ton: dhr R is zichzelf en wroet zich door de maatschappij.
Dhr R: kampioen verdwaalkunde!
Ton: ben je weleens kwaad?
Dhr R; maar af en toe als ik in een gesprek niet serieus genomen wordt.
Mw P na het overlijden van de vriend die ik had na mijn ex-man heb ik baat gehad bij een
lotgenotengroep van de mensen die een partner hadden verloren. Daar kon je je ei kwijt!
Dhr F: mijn vriendin die dood is zit mij dwars. Ik ben ermee naar een eerstelijns psycholoog gegaan.
Er kwam uit dat het niet om de dood ging, maar om de wijze waarop. Daar had ik niet zo veel aan.
Ton: ik had een midlifecrisis en zocht via een brief steun bij psychiater Todt. Toen ik bij hem kwam
schreef hij niks op. Ik was verbaasd. Hij zei: het gaat om jou, dus schrijf jij maar op wat je belangrijk
vindt. Zo ervoer hij de kracht van het zelfdoen.
Mw N. Heeft wel hulpverlening gehad, maar zij werd er boos van, dus heeft ze zelf gezocht naar een
manier om ermee om te gaan.
Mw J: toen ik nergens terecht kon met mijn hulpvraag werd ik boos, en heb toen bezwaar
aangetekend.
Ton: een vriendin belt mij weleens op, vraag ik: is er wat? Zegt zij: ik wilde alleen je stem horen. Dat
vind ik mooi. Andere keren scheldt ze me uit, en begrijpt niet dat ik nog kom.
Mw J: Kan het soms niet redden, denk dan "zo is het leven". Maar als ik zelf onrecht ervaar dan knok
ik terug. Toen je jong was moest je nog zoeken; maar Je weet, nu je ouder bent, beter de weg. Maar
als je botst met de instanties moet je tegengas geven. Zo wordt het leven ook geen sleur.
Mw P: er spelen vele soorten "eieren"
Ton is niet verbitterd, hij kan zich niet meer kwaad maken maar hij verwondert zich over de dingen,
bijvoorbeeld over al die mensen die de oversteek maken zonder te weten waar ze terecht komen.
Dat is ook de reden dat hij door kan gaan In zijn rol als mantelzorg.
Mw S: binnen tehuizen zitten ouderen elkaar te kritiseren, dus beter thuis blijven.
Ton: Hij wil zijn ex-vrouw niet bekritiseren, maar aanvaardt haar zoals ze is.
Mw N: mijn oma leefde voor haar kleinkinderen. Mw S vraag altijd aan je oma: wat is het
belangrijkste moment uit je leven geweest, en vooral Hoe gaat het met u?
Ton: Maarten Luther zei: als de wereld morgen vergaat, plant ik vandaag nog een boom!
Dhr F: vraagt om wat meer positiviteit in het gesprek. Want het ouder worden hoort bij het leven!
Ton: Euthanasie is in onze tijd een moeilijk thema,
Dhr F: in vroeger tijden en in andere culturen is zelfdoding een hoogstaand iets, bijvoorbeeld de
gifbeker, harakiri.
Mw N: bij Eskimo's werden ouderen het ijs opgestuurd en Indianen sloten de oudsten buiten
(stuurden hen het bos in), voorbij is voorbij!

Dhr F: Het moet geen eigen leven gaan leiden; hij wil niet kicken op het negatieve. Hij probeert
zoveel mogelijk alles positief te zien, alleen als het zinvol en helder voor hem is dan soms negatief
zien. In de 70-er jaren was er een tendens tot pessimisme over de toekomst, nu is er een tendens tot
positief denken. Dus vertrouw op je eigen oordeel.
Martien vertelt dat hij bij het proberen een aantekening bij zijn vakdiploma te halen hij hulp had
gevraagd van een psycholoog. Diezelfde ochtend had zijn vriendin hem zijn congé gegeven. Hij
probeerde bij binnenkomst van de afspraak zijn ei hierover kwijt te raken, maar de psycholoog stond
daar niet voor open. Dus de aantekening kreeg hij niet.
Ton: professionele hulpverlening kan niet met gevoel omgaan!
Martien een vrouw in de thuiszorg was erg betrokken geraakt bij een oudere dame die zij hielp. Toen
deze dame plotseling stierf, kreeg zij een psychische dreun. Zij had angst om naar die buurt te gaan.
Maar toch: als ze doorzette, viel bij aankomst de angst van haar af.
Bij het interview voor radio Beverwijk vertelde hij dat hij zijn ei kwijt kon bij zijn collega's en als het
niet lukte, hij soms een fikse wandeling maakte.
R: als je maatje al lang kent, leer je hem/haar goed kennen je moet eigenlijk na een jaar wisselen van
maatje anders ontstaat er afhankelijkheid en leert de klant geen andere mensen kennen.
Mw P voelt zich machteloos, de schoondochter van de vrouw die zij bezocht mailde haar dat
schoonmoeder Mw P niet meer wilde zien.
Ton: Je hebt toch recht om persoonlijk afscheid van haar te nemen? Misschien kun je dat aan die
vrouw e-mailen dat je toch zeker behoorlijk afscheid moet nemen.
Dan besluiten we tot het thema voor vrijdag 24 juni a.s. Wie ben ik en mijn bevestiging??
Verslag Martien Luijcks, met dank aan mw P. en mw M.

Wie ben ik en mijn beperking? 22 april 2016 in de Pletterij,
We zijn met 7 mensen aanwezig om onze beperking te delen.
Twee mensen gaven telefonisch bericht van verhindering.
Ton heet iedereen welkom en vraagt naar reacties op het verslag van 25 maart over ben ik gelukkig?
Hij is zelf nog niet naar de Nicolaaskerk geweest. Wel was hij bij een uitvoering van Byzantijnse
gezangen. Martien was bij een Gregoriaanse uitvoering van het Hooglied.
Het Thema is Wie ben ik en mijn beperking: Ton: Er is een nieuwe Professor die voor de Nibud gaat
onderzoeken welke invloed armoede op de psyche heeft. Dhr J heeft hem hierop geattendeerd. Zo
was hij in Leiden bij de eerste protocollaire presentatie (inauguratie) van de Prof. Hij vond het
onderzoek bedenkelijk omdat armoede opgelost moet worden en de oorzaak moet worden
onderzocht, en niet als de psyche bij armoede tot studieobject wordt gemaakt. Martien zegt, dat het
toch zinnig is te onderzoeken waarom de een met armoede kan leven en de andere er psychische
problemen van krijgt? Ton: geld is een beperking! Wie heeft nog een beperking.
Mw F: mijn behandelaar vond dat ik meer medicijnen moest slikken, maar wilde me niet vertellen
waarom en wat de bijwerkingen waren. Hier werd ik depressief van, nu al 4 weken lang! Ik ben er
niet blij mee!
Ton: Misschien dat Martien je kan helpen met een briefje naar de behandelaar. In Zembla werd ook
verteld dat een jongen van het kastje naar de muur werd gestuurd, en werd niet gepraat met hem en
hij werd ook niet geholpen.
Mw P vindt dat mw F magerder is geworden. Mw F: door het hoesten en door de depressie ben ik
afgevallen. En ik mocht mijn behandelaar ook niet bellen!
Ton: bij veel beroeps is er een onvermogen om naar de klant te luisteren. Zij hebben het druk en ze
hebben ervoor geleerd en weten dus wat "goed" voor je is!
Ton was in Bloemendaal voor een vrijwilligersdag. Hij nam deel aan de Workshop Beroeps en
vrijwilligers. Er waren veel beroeps die vonden dat vrijwilligers onder hun leiding het beste zouden

functioneren. Zelf deden ze vaak ook vrijwilligerswerk, maar vonden eigenlijk dat dat ook betaald
moest worden!
Dhr F: Ervaringsdeskundigen wijzen hen op hun fouten. Het is niet gewoon van hoog naar beneden,
het kan ook een ander denkpatroon zijn!
Mw F: hun betuttelen leidt bij mij tot boosheid!
Mw P: bezoekt een dementerende vrouw, ze praat, ze luistert, het gaat een tijdje goed, en ineens
wordt ze boos.
Ton Het lange termijn geheugen blijft intact, maar het korte termijn geheugen wordt moeilijker.
Mw P: ik heb opgeschreven dat ik geweest ben, zo weet de familie het ook, want zij onthoudt het
niet.
Ton: een klok met datum kan ook helpen. Mw P: heeft die vrouw al.
Mw P: Mw F doet te nederig, zij zelf heeft diabetes, en krijgt hulp van de POH (PraktijkOndersteuner
Huisarts). Toen ze een tijd heel precies had geleefd was de suikerspiegel omlaag gegaan. De POH zei:
"en nu moet je doorgaan" waarop mw. P dichtklapte. De POH zag dat en zei: Nee, goed gedaan!.
Martien: het patronaliseren ligt vaak op de loer.
Ton: in de beperking toont zich de meester, zo heet het toch?
Dhr F: komt het niet uit het Duits? Dus als je jezelf moet beperken, kun je je meteen meester voelen!
Dhr J kent ook zijn beperking. Hij is al meer dan 10 jaar bij een zanggroepje, waar gaandeweg ook
een vrouwenkoortje bijkwam, zo werd het een gemende zanggroep. Het gaat om zeemansliederen
en een nieuwe oude man kwam erbij, die bij het optreden een kapiteinspet wilde dragen. De
gewoonte is om een matrozenpet te dragen. Daarnaast mopperde hij de hele tijd, niets was goed!
Dhr J (voorzitter van de zanggroep) sprak de man daarop aan, maar deze had de lachers op zijn hand.
Hij stookte en ze jutten elkaar op. Er werd gesproken over democratie, maar we zijn geen vereniging,
gewoon een groepje. Dhr J overlegde met zijn medebestuurders dat dit toch echt niet kon en dat ze
deze mensen moesten royeren. De medebestuurders waren hoogopgeleid, en vonden dat niet de
goede wijze. Een man (onderwijzer) had het koor de laatste tijd lesgegeven, zodat hij goed lag bij de
koorleden. Hij wilde op zijn manier aanpakken, hij trad toe tot het bestuur en zou als voorzitter wel
raad weten. Dus hij werd de nieuwe voorzitter. Op het overleg van het bestuur met de leden gaf de
voorzitter de hamer over aan de nieuwe voorzitter. De oudere man nam toen het woord en misdroeg
zich toen . De neef van de oude man, kwam later bij mij om hem te excuseren, dat hij er niets aan
kon doen, omdat zijn oom een beetje dement was. Toen ben ik niet meer gegaan.
De onderwijzer redde het ook niet.
Het resultaat was dat mensen toch in hun oude gedrag terugvielen, zodat er nu twee groepjes zijn.
Mijn oude groepje is nu weer bij elkaar.
Hoe kun je zoiets aanpakken zonder ruzie?
Ton gaat soms naar het knipkaartkoor van Leny van Schaik. Hij vindt het leuk om daar te zingen.
Hij vergelijkt het met een verjaardagsfeestje, het bezoek komt om aardig te zijn, maar er zijn
grenzen! Het ISP bestaat nog, de beroeps hebben moeite met ons, terwijl we toch goed werk doen.
Ze zouden het ISP het liefste de nek omdraaien, hoewel we een goede registratie hebben.
Dhr J: in de Hamelink was een groepje dat thema-avonden organiseerde: Dock vroeg of zij onder hun
naam verder wilden gaan, anders konden zij er niet blijven.
Ton: Soms gaan penningmeesters van kleine clubs er met de subsidie vandoor.
In de Haarlemmermeer is er een potje voor bevolkings-initiatieven voor de wijk, in de commissie die
dat beheerd zit een notaris die ook voorzitter van de WMO-raad is.
In Haarlem worden er soms straatfeesten mee georganiseerd.
Fondsen steunen dit soort initiaiteven graag, maar wel achteraf bonnetjes indienen.
Maar het blijft moeilijk om geld te krijgen.
Mw F: Bij mijn zus krijg ik soms het gevoel alsof ik van een andere planeet kom! Lijkt wel op ISP.
Ton: bij het ISP worden mensen aangesproken op hun vermogen, hier is de sfeer prettig, leuke
mensen en je kunt jezelf zijn.
Dhr N: gaat naar veel activiteiten, want nu hij gepensioneerd is werkt hij niet meer. Hij heeft wel elke
dag contacten nodig, dus hij komt bij de Pinkstergemeente, bij de Wilheminastraat voor soep etc.

Hij gaat ook in de bibliotheek een krantje lezen.
Ton Komt op verschillende plekken en verwondert zich over de dingen die hij tegenkomt. Na de
dienst bij de Jehova's Getuigen (JG) moest hij toch naar de koffie van de daklozen om weer stabiel te
worden.
Dhr N: de evolutietheorie wordt niet door de JG aanvaard. Je moet kijken waar je je voordeel kunt
halen. De mensen die hem profiteur, of klaploper of alleseter noemen zijn meestal zelf profiteur e.d.
Martien kan niet de hele dag werken en houdt van fietsen en wandelen, hij zingt ook graag, en doet
ook graag spelletje op de PC. Hij wil orgel leren spelen, maar heeft daar nogal wat maren bij.
Mw F: misschien wordt het orgel wel niks. Martien we zullen zien.
Ton Eenvoud is het kenmerk van het ware!
Dhr F: mensen vinden ons vreemd omdat wij niet bezig zijn te doen wat zij verwachten. We kunnen
hier ons ei kwijt.
Mw P: ik kom altijd weer hier terug. Het is gelukkig geen therapiegroep, want we gaan niet (te) diep
en houden het toch ook gezellig.
Volgende keer vrijdag 27 mei a.s. Thema: Wie ben ik en hoe kan ik mijn ei kwijt.
Dhr J heeft een kip en een haan. De kip legde niet meer. Hij dacht al aan een nieuwe. Toen hij
rondkeek in een dierenwinkel zag hij meelworm, en dacht laat ik het eens proberen.
En Ja, de kip legt nu weer bijna dagelijks een ei.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan mw P. en dhr J.

Verslag Wie ben ik en ben ik gelukkig? d.d. 25 maart 2016
Wij zijn met 5 personen bijeen.
3 personen hebben bericht gegeven verhinderd te zijn.
Na enige discussie over de schande van de directeursalarissen in de zorg en meldt de heer J over een
bijeenkomst over armoedevoorzieningen, waarbij de leidende dames niet op alle vragen antwoord
hadden, en de leidinggevende uitsluitsel kon geven.
Dan gaan we over naar het verslag van 26 februari jl. Ton wil naar de Nicolaaskerk, en de priester gaf
een inleiding op een avond in de RK Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Overveen.
Dhr J zegt blij te zijn als de verhouding met de besproken kleindochter zo zou zijn verlopen als in het
verslag is gesteld, helaas had ze hem helemaal niet duidelijk gemaakt wat haar dwars zat, dus ze
gedraagt zich nog steeds enigszins verongelijkt!
Dan opent Ton het thema met de mededeling, dat ook René Diekstra het thema gelukkig voelen in
zijn column had. Hij vraagt wie wil beginnen?
Martien wil wel beginnen: vanmorgen was een Mohammedaanse dame op kantoor met
hoofddoekje, zij straalde van geluk omwille van de steun die zij van God ervoer. Zelf ervaar ik geluk
door de steun van mijn beschermengel, die mij door God is toebedeeld.
Mw P: bij mij hangt mijn gelukkig voelen af van de omstandigheden.
Ton: bedoel je dat je gelukkig bent dat je (nog) leeft?
Mw P: nee, moet nog 3 kiezen laten trekken!!
Ton: dat zijn praktische zaken en uiterlijke omstandigheden. Dat is niet over geluk.
Bij Zwagerman was zijn ziekte te zwaar om te dragen. Zo was hij niet meer gelukkig, en maakte
daarom een einde aan zijn leven.
Iemand: Hij had toch ook een euthanasieverklaring kunnen laten opstellen?
De NVVE (de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) ondersteunt mensen met deze
euthanasie wens.
Ton; Bij euthanasie stelt de overheid allerlei voorwaarden. Zo hoor je bij psychische redenen over
een jaar nogmaals te bevestigen of je echt euthanasie wilt.
Martien: soms tatoeeren mensen -ik wil niet gereaninmeerd worden- op hun borst!
Ton: niet reanimeren is nog geen euthanasie!

dhr F: er zijn ook medailles van de NVVE.
Dhr F: ik wil niet de zielenpoot gaan uithangen, dan wil ik het heft in eigen hand kunnen nemen
Ton: op teevee was een euthanasie te zien: daar zei een vrouw telkens Basta! Toch kwam er weer
een hele discussie op dat het niet anders geïnterpreteerd zou kunnen worden!
mw P+Martien: in Ziekenhuis vragen ze vast als procedure voor een behandeling, of ze je wel of niet
moeten reanimeren!
Mw P: Wat mijn geluk is hangt ook samen met het gevoel van verliefdheid kennen! Het is een
gevoelszaak.
Dhr J vertelt dat pleegzoon hem belde met het voorstel om met de komende Paasbrunch bij ons met
z'n vieren te komen (dus samen met vriendin en haar dochter met vriend te komen). Dhr J
antwoordde meteen met NEE. (waarop de pleegzoon timide reageerde). Hij zou later terugbellen.
Later belde de pleegzoon terug. Hij wilde toch de dochter van zijn vriendin en haar vriend niet
meenemen want zij zouden zich toch voor de leeuwen gegooid voelen.
Dhr J vond het achteraf eigenlijk wel brutaal van hem om telefonisch voor te stellen dat ze alle vier
zouden komen.
Ton: Door je reactie heb je bijgedragen aan zijn inzicht.
Dhr J. het siert de jongeman dat hij ermee om kan gaan! Ik denk dat hij gewoon de grens opzocht. Hij
kon zijn Nee doorgeven aan hen, zo bleef hij toch op zijn gemak.
Pleegkinderen kun je makkelijk kwijtraken, je eigen kinderen nooit!.
Mw P: bijna nooit, hoogstens tijdelijk!
Dhr J: geen bloedband!
Dhr F: de pil van Drion biedt een keuzemoment als je je niet meer gelukkig voelt
Ton: Als je geen zeggenschap meer over jezelf hebt, als je niet meer op jezelf kunt leven, als leven
onwaardig is, als ongeluk je deel is, dat je dan de keuze hebt om eruit te stappen, over mijzelf
beslissen.
Mensen moeten zich niet met mijn privé zaken bemoeien, ze begrijpen niet hoe ik het doe, het gaat
om volhouden, over 20 jaar ben ik de oudste man van Nederland, dan kan ik gaan handjes schudden.
Mw P: er is nog hoop!
Ton: de Jehova's Getuigen (JG) zijn gelukkige mensen omdat zijn uitverkoren en behoren de
boodschap te aanvaarden en in de praktijk te brengen.
Ton heeft de verwondering, gelukkig zijn met geloof!
Dhr J: kinderen zijn vaak ook heel gelukkig!
Ton: wordt als de kinderen!
Dhr J kent uitgetreden JG
Ton: als gescheiden dan ook helemaal! Hij kende een JG persoonlijk (na neergedrukt te zijn vond ze
daar haar geluk) en omdat zij bang was 's nachts sliep hij 3 nachten per week bij haar. Toen de
broeders haar daarom sanctioneerden en hem zeiden dat het niet mocht, zei Ton, als u een zuster
kent die de rol van mij kan overnemen, maar dat kon men niet waarmaken. Toen werd de sanctie op
zeker moment weer teruggedraaid.
Martien: laten we alle geloven respecteren
Ton: de JG willen geen geweld dus ook niet in het leger, ook wil men geen bloedtransfusie. Alleen als
het kunstmatig bloed is, en dat is er tegenwoordig.
Iemand: als je volwassen bent leg je het kindse af, de vernieuwing van de mens gaat niet makkelijk!
Dhr F: herkent gevoel voor humor! Maar vindt het waar we tegenwoordig praten wel een beetje
benauwde ruimte. Hij is claustrofobisch. Mw. P. is dat eigenlijk ook snel, maar heeft er hier geen last
van.
Martien: de financiën laten niet anders toe.
Ton volgende maand een week eerder: 22 april thema: Wie ben ik en mijn beperking?
Ik probeer mijn energie te doseren, daardoor hou ik tijd over voor anderen
Sommige mensen hebben bezitsdrang, vraag: wat is belangrijk in je leven?

Dhr F: je kunt niet alles hebben, hij is een beetje ziek, op het platteland is het minder druk. Mensen
moeten maar alles tegelijk kunnen doen. Multitasking; doe je niet mee, dan hoor je er niet bij. Ton
Hapsnap leven!
Dhr J: ging mee met vriend naar boerderij in Drenthe. In de deel wachtten ze op de boer, na de
warme maaltijd kwamen er mensen ( personeel ) binnen die geen woord zeiden gingen zitten met de
armen over elkaar.Er ging een zondagsrust van uit.
Ton: vroeger de oudjes bij elkaar: zegt een: zag je dat? ander: ja ik geloof het wel
Mw P: een mop uit een contemplatief klooster: stelt de ene monnik een vraag. Krijgt ie van de
andere monnik volgend jaar antwoord.
Verslag Martien Luijcks met dank aan mw P en dhr J

Verslag Wie ben ik eigenlijk? D.d. 26 februari 2016 in de Pletterij.
We zijn deze middag met 5 personen bij elkaar om onszelf eigenlijk te spiegelen in elkaar en onze
ervaringen uit te wisselen.
Het verslag van 29 januari jl wordt goed bevonden met dank aan Martien en Petra.
Ton opent het gesprek:
Mw P vertelt dat de vrouw die zij bezoekt haar weer verweet "als jij eens hier zat?"; toen ging mw.P
er tegenin en werd de vrouw vriendelijker en kwamen er tranen.
Ton: het lontje wordt steeds korter
Mw J: ja, mensen doen steeds lelijker, bijvoorbeeld een jongeman die voorbij raast met de woorden:
"ga eens aan de kant oma!"
Mw j: Mensen moeten elkaar in de waarde laten!
Mw P: wij zijn hier voor onszelf. Ik ben mijzelf geworden, men hoeft niet over mij te oordelen, dat
doe ik zelf wel.
Ton: Bijbel: veroordeel niet, want je zult veroordeeld worden!
Mw J en Mw P wegen de woorden "pinnig" en"bijdehand" af.
Martien: iedereen heeft recht op feedback. Bij vrienden meer verbaal, bij anderen meestal nonverbaal.
Martien fietste met losse handen, een vrouw maakte een opmerking, ik zei dat het wel goed ging.
Allen: Misschien dat die vrouw bang was om te vallen als Martien ging slingeren.
Ton: misschien had je kunnen vragen of ze je wel leuk vond? Hij kijkt zelf niemand aan bij het
wandelen.
Martien en mw. P. kijken mensen wel aan en groeten graag, het hangt af of iemand niet vijandig
kijkt, dan weer gauw afwenden.
Ton wil naar de Nicolaaskerk in Amsterdam. Een bekeerde priester weet 300 mensen in de mis te
verzamelen. Hij zoekt de rustige eenvoudige en symbolische invulling waardoor er ruimte is voor
bezinning, dat trekt mensen.
Mw P: in de Moeder van de verlosserkerk is het meestal een stuk minder druk.
Martien alleen met de dodenherdenking was die kerk vol.
Ton ik krijg steeds meer commentaar, ik ga er maar niet op in. Mensen zijn discussies moe.
Mw P: ik houd ook niet van discussies.
Martien: een Marokkaanse Facebookvriend zei met meningen krijg je discussie, bij een stelling kun je
meningen uitwisselen, gaat er vriendelijker aan toe.
Dhr J: bij Twitter twittert men maar raak: "die moet afgemaakt worden" e.d. Kan men dat niet
wegfilteren?
Ton: Een vrouw met laag zelfbeeld kon haar dochter niet laten studeren. Als ze dan later voor zichzelf
gaat opkomen, gaat ze zich toch afzetten, waardoor ze zichzelf meer isoleert.
Ton: Ook overheden nemen ons niet serieus, Ik besteed daar geen energie aan!

Mensen gaan niet in verzet, wel zijn er intern enkelen die de klant wel serieus nemen.
Ton was bij het Psychiatriecafé in Amsterdam: thema : Sex. Hij was verbaasd over de openhartigheid
van de mensen daar (9 man en 1 vrouw aanwezig). Mannen zijn bang door vrouwen geclaimd te
worden als ze een keertje sex met haar hebben gehad. De gelijkwaardigheid en intimiteit stonden
toch nadrukkelijk centraal. Een man wou naderhand apart met Ton praten, hij had een negatief
zelfbeeld; oplossingen geven heeft geen zin! Ton vindt het erg moedig van hem!
Petra zingt in een dameskoor, maar de partner van een van hen mag erbij zitten, hij kan niet meer
alleen zijn. Bij sommige liedjes zingt hij mee. Liederen kunnen emoties opwekken. Ook bij films
zijn tranen bekend.
Dhr J zijn vrouw heeft een koor voor mensen die niet kunnen zingen; mensen worden door de
omgeving uitgekakt alsof zij niet kunnen zingen: Iedereen kan zingen! Een man zit erbij die zijn vrouw
verloren heeft, hij zingt niet mee, hij mag van zichzelf geen plezier hebben. Af en toe hoort dhr J zijn
mooie stem toch eventjes.
Mw P: "Iedereen kan zingen" zei mijn ex-dirigent.
Dhr J: Een kleindochter was altijd kribbig naar hem toe. Hij wist daar niet goed raad mee, maar zei
haar welke dingen hij wel en welke dingen hij niet leuk vond. Toen liet zij hem weten wat haar in
hem stoorde. Toen werd ze langzaamaan weer de leuke griet die hij van vroeger kende.
Mw J: je vroeg haar eigenlijk: waarom doe je zo"?
Ton In de puberteit moet je grenzen onderzoeken, maar dat is in deze tijd minder goed mogelijk.
Dhr J moest denken aan de moeder van de genoemde kleindochter, in vroeger tijden was zij kind aan
huis in de relatie met zijn zoon. Toen er een (tijdelijke) breuk kwam heeft hij haar de huissleutel
teruggevraagd. Maar hij deed wat zij gewend was. Zij was thuis ook altijd tekortgedaan! Het heeft
zijn relatie met haar geen goed gedaan. Haar dochter heeft dat ook. De kleinzoon daarentegen is
sportief en weet dat hij alles bij opa kan maken, dus: grenzen zoeken!
Ton: de antroposofen zeggen dat je om de 7 jaar een nieuw begin maakt, als het ware een nieuwe
puberteit en tevens dingen loslaten!
Dhr J kent een meisje dat een relatie had met een jongen die drugs gebruikte. Toen hij met het
gebruik daarvan niet wilde ophouden heeft ze hem de bons gegeven. De jongen kan dit niet
accepteren en laat haar maar niet met rust.
Het thema voor de volgende bijeenkomst op vrijdag 25 maart: Wie ben ik en ben ik gelukkig?
Verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn Zorgzame Sociale Samenleving d.d. 29 januari 2016 / Pletterij
We zijn vandaag ondanks de storm toch nog met 5 personen bij elkaar,
Mw J en Mw M en dhr F hebben zich verontschuldigd..
Na uitgebreid uitwisselen van ons wel en wee en konden we elkaar dienstbaar bejegenen met hulp,
Ton opent het gesprek om 15 uur.
Eerst het verslag: Mw S merkt op dat de vrouw niet terugkwam om haar kinderen (veranderd in
Man).
Ton: nu het thema:
Mw S. de Zorgzame Sociale Samenleving zag je in de serie Het kleine huis op de prairie en ook bij Dr
Quinn, medicine woman, Maar hoe aardig de mensen in de laatstgenoemde serie ook waren, achter
de coulissen was het haat en nijd.
Martien: niet alles is zoals het lijkt!
Mw S: ook het Noaberschop uit Twente is er een voorbeeld van. De Westerse mens verschilt met de
Oosterse hierin. Mensen zijn hier meer op elkaar ingesteld.
Maar ook in veel dorpen in Noord Holland kom je het tegen, o.a. afhankelijk van de kerken en de
boeren/dorpsgemeenschap. In Twente zijn nu minder boeren, dus ook daar neemt het Noaberschop
ook af.

Ton was laats bij een 50 jarig huwelijk in de kerk met Pastoor Duyves in Zandvoort, er ontstond een
grote saamhorigheid, eventjes was iedereen samen. Bij de koffie achteraf ontstonden alweer
groepjes. En naar buiten gaand waren het weer hele kleine groepjes of individuen. Het meest "close"
waren de mensen tijdens de mis zelf.
Ton: het is 400 jaar geleden dat Willem Cornelisz Schouten de route naar Indië via de Kaap Hoorn
(Zuid Amerika) ontdekte. Hij was los van de VOC gekomen omdat hij een te klein schip had (vgl. ISP
t.o.v. professionals)
Mw S: op een schip ben je meestal alleen.
Mw F: kent dat uit haar jeugd.
Ton: Alleen als je met vrienden gaat varen, is het meer betrokken. Als je met de VOC ging varen
werden "dwarse" mensen gekielhaald of gewoon over boord gegooid. De kapitein was dictator om te
overleven.
Ton: mijn sociaal gevoel wordt minder.
Mw S. met o.a. de zorgen voor je ex-partner is dat ook wel begrijpelijk, je wordt minder sociaal
omdat je geen energie meer overhoudt.
Mw P wilde taalles gaan geven aan de vluchtelingen, maar er is teveel aan hulp, dus men had haar
niet nodig.
Martien is samen met Jurjen Beumer betrokken geweest bij Vluchtelingenwerk Haarlem welke in
1985 door Victor Hilbrand en Eva Blom was opgericht. Hij heeft bij Hotel de koepel een aanbod
gedaan om voor de gezelligheid een potje te schaken of dammen met een of enkele vluchtelingen,
maar men is blijkbaar al voorzien.
Mw F: de vluchtelingen worden door mensenhandelaren gedwongen voor veel geld in gammele
bootjes de zee op te gaan.
Martien houdt niet van opgelegd pandoer. De kinderen van een oudere buurtgenote, wilden hebben
dat ik mw zou helpen haar angst voor de lift te overwinnen door bij haar te blijven in de lift. Maar
daar had ik geen zin in. Wel hield ik de lift voor haar vast terwijl zij haar post uit de brievenbus pakte.
Ton de Sociale Samenleving wilde hij vroeger ook in de buurt realiseren, o.a. met de wereldwinkel
om de achtergestelde groepen in de derde wereld op te lossen, en ook de Nachtuil een jongerenhonk
in zelfbeheer van de jongeren en ook nam hij deel aan vredesgroepen.
Deels deed hij het omdat hij het leuk vond, maar hij was nadien erg teleurgesteld toen hij merkte dat
de arme landen er niet beter van werden. Misschien was hij een beetje naïef geweest.
Martien: mensen willen graag wat goeds doen.
Mw S: ik deed mijn werk bij de wereldwinkel alleen omdat ik graag "winkeltje" speelde.
Ton: maar een ondernemer is commercieel, hij biedt de klant wat hij wil, en wil de klant wat anders
dan moet hij zich aanpassen, wil hij overleven met zijn zaak. Idealisme is hierbij ver te zoeken.
Hij wilde vroeger dat de koffieboeren in de derde wereld zelf de koffie zouden gaan verkopen. Nu
worden bossen platgebrand om koffieplantages te beginnen.
Ton: het is bewezen dat Antibiologisch vlees ongezond is. Men zoekt andere soorten vlees.
Mw F mensen willen een dikke kip, en nog goedkoop ook.
Mw P: en we dragen nog steeds leren schoenen
Mw S: ik streef ernaar elke dag 3 kleine goede dingen te doen. Ik ben een blije vrouw en hoef niet de
hele wereld te redden. Ik ben dol op afval, ik maak er mooie dingen van.
Mw P. ik heb nog veel op te ruimen, maar het is zeker geen afval
Mw S: ik heb genoeg aan mijn eigen achtertuin.
Mw P: wij moeten het voorbeeld geven, maar niet door alles voor anderen op te ruimen of zelfs van
de straat op te pakken.
Mw F: wij zijn allemaal egoïst
Mw S: maar wel met oog voor de ander! Jeugd vindt het vaak leuk bij oudjes. Maar ze vinden niet
alles leuk.
Ton: wat zijn mijn grenzen?
Mw F: veel mensen lopen stief vooruit zonder om zich heen te kijken.

Ton ervoer bij een begrafenis een vibratie van saamhorigheidsgevoel tijdelijk verbonden in het ene
gemeenschappelijke doel.
Mw S: je kunt niet alles redden!
Ton: In de beperking toont zich de meester.
Mw P: mensen hebben meer begrip voor je als je zelf iets hebt meegemaakt, ervaringsdeskundig.
Ton het ISP werkt ook vanuit de ervaringsdeskundigheid, samen met de klant.
Een Stagiair voelde zich wanhopig, maar is door een medewerkster van het ISP zo goed gesteund, dat
hij nu weer blij kan zijn en zichzelf weer hervindt..
Mw S Met de kracht van het zelfdoen. Mensen moeten hun verhaal kwijt en kunnen dat bij het
ISP. Bij de hulpverlening gaat het om het nu en de toekomst, mijn verhaal van vroeger kan ik daar
niet kwijt, fijn dat dat hier kan.
Mw F herkent dat.
Mw P heeft ook een vriend waarbij zij haar verhaal kwijt kan en wederzijds hij ook bij haar.
Ton: heden, het verleden moet je een plaats geven. Als je maar weer bij jezelf uitkomt.
Pas op voor slachtoffergedrag, dan blijf je in het verleden hangen.
Dan denk ik: laat dit aan mij voorbij gaan.
Mw S. in zo'n geval doseer ik mijn gesprek en ga na 5 minuten weg, bij demente mensen blijf ik een
half uurtje.
Mw P komt bij een vriendin wier geheugen achteruit gaat. Zij moppert de hele tijd. Mw P zei: Nou ga
ik weg want ik kan er niet meer tegen. Toen draaide de dame om als een blad aan een boom en was
weer (tijdelijk?) positief.
Ton: is er niet een risico dat mensen je gaan betuttelen?
Mw S: als je fris bent, kun je dat ook weer pareren met een snedig antwoord.
Mw F: Iedereen is anders.
Thema volgende keer 26 februari 2016:
Wie ben ik eigenlijk?
Verslag Martien Luijcks met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn veilige plan/doel? d.d. 18 december 2015 in de Pletterij
We zijn met 12 personen bijeen om ons persoonlijke veilige plan/doel met elkaar te bespreken.
Mw A is nieuw via mw S en mw M. Zij is (om dichter bij haar man te zijn) geïmmigreerd vanuit
California (USA), zij wil graag Nederlands spreken. Zij ervaart Nederland als Madurodam vanuit de
zeer grotere ruimte in de USA. In één gemeente van California past Nederland wel negen keer.
De basis van Californie is woestijn, zonder bewatering vallen de tuinen weg! Via auto en e-mail houdt
zij nu contact met haar kinderen en de wereld.
Ton: Is er verschil met het Nederlandse sociale systeem?
Mw A: In Amerika ziet men overheidsbemoeienis als gevaar. Dhr N: Angst voor Communisme,
Mw A, de Zorgwet is er pas zeer recent. Net nu hier de zorg minder wordt.
Dhr F: hier is de zorg heel complex geregeld.
Mw A: in Amerika is de overheid om tussen de onderlinge verschillende staten de samenhang te
regelen., Wetten en onderwijs zijn vaak erg afwijkend tussen de staten.
Hier had ze zorg nodig, toen ze verhuisde naar Zuid Holland, moest ze gebruik maken van de zorg
dáár, hoewel die veel verder weg was dan die van Noord Holland! erg vervelend.
Mw S: ook andere plaatsen vallen tussen alles in.
Mw A: mijn broer is ca 6 uur onderweg naar vader en zijn medische behandeling is nu verzekerd.
Mw F: de USA en Nederland zijn niet te vergelijken
Ton: de USA zorgwet brengt veiligheid, veiligheid in de samenleving, en hoe zit het met het
persoonlijke veilig voelen!
Martien zijn Poezen zijn bang voor knallen. Zij kruipen dan onder de kast, daar voelen zij zich veilig.
Dhr N: Vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arean
Mw P: een doel heb ik niet meer, veilig of niet. De mensen om me heen zijn soms onveilig.

Ton: je bent zo flexibel; loopt het eens vast, dan zoek je naar een andere weg.
Mw P: ik zocht een nieuwe plek, en vond tijdelijk dit Liturgie-koor.
Ton: altijd zoeken naar een nieuwe plek, is anders dan mensen die vastgeroest zijn.
Ton: in de wijk van een collega is veel armoede. de mensen daar sluiten zich af voor de wereld.
komen alleen nog buiten voor de boodschappen.
Mw J komt in haar leven alleen maar actieve mensen tegen die er juist wel op uit gaan. Zij woont in
een hofje, waar zij zich veilig voelt. De onrust van de wereld kan zij zo buitensluiten. het hofje bood
zich op het juiste moment aan. Ze doet veel samen met veel andere bewoners.
Ton: zijn overleden vriendin Mieke bloeide op het hofje van Oirschot weer op na een moeilijke tijd.
Dhr F: het thema is veilig plan/doel, de terroristen willen juist dat wij ons zorgen maken, maar dat
moeten we niet doen. Hij heeft wel angst voor aangereden te worden in Amsterdam waar hij woont.
Ton: door het wereldgebeuren kunnen mensen onzeker worden.
Mw M maakt onderscheid tussen Plan en Doel: Haar plan is het geloof van haar ouders door te geven
aan de kinderen van haar zus. Zij is blij met de juichende kerk. hen daarbij betrekken is haar doel.
Mw S is bezig haar ouders te overleven. Zij probeert van kleine dingen te genieten en zichzelf te zijn,
datgene waarvoor haar ouders haar geen kans gaven. Ton: uit hun buurt blijven!
Mw S: heeft 50 jaar zitten overleven, en wil nu leven! Eerst was haar huis niet veilig (buren wensten
haar dood, haar poes weg). Nu is ze gekalmeerd en probeert de goede dingen te doen.
Mw J: leuker is om erop uit te gaan!
Mw S het lijkt wel of ik het mikpunt ben van alles, politie, rechtstaat, boetes alles komt bij mij. Ook
als ze fietst wordt ze nageroepen. Zij wijt dat aan haar houding als "loser"
Dhr R: dat is niet rechtvaardig!
Mw F: je jeugd is je onveiligheid!
Dhr R: haal er ook het goede bij!
Ton: is oud geworden en wijs, maar de gevestigde hulpverlening en ambtenaren verklaren hem en
Martien voor gek. Maar wij gaan uit van de kracht van mensen zelf! Hij was bij een bijeenkomst met
profs, hij kon er niet tussen komen, dus stak hij maar een vinger op; zo moet dat toch hier, vroeg hij.
Het gevoel van mensen wordt niet serieus genomen, maar wij zetten ons niet af. Er zijn al
5 zelfdodingen per dag, de agressie in de samenleving
Dhr F: door bezuiniging is er wel meer eigenbelang bij de hulpverlening.
Dhr J: houdt zich niet met veilig of niet bezig. wel met normen en doel. Verleden week was het
Chanoeka-feest op de Grote Markt. Hij vroeg zich af, moet ik er wel of niet heengaan? Ik ging erheen
want als er iets mis zou gaan en hij er niet was om er iets proberen tegen te doen, zou hij dat zichzelf
niet vergeven.
Mw S: Postief denken!
Dhr F: Solidair!
Mw J: wat is je eigenbelang erbij? Wat is je doel?
Dhr J, veiligheid en flexibel zijn.
Dhr N: angsten heersen wel. Door bepaalde vaste dingen te doen vind je zekerheid.
Ton het ISP neemt de grenzen wat wijder, niet veroordelen van mensen die angsten hebben!
Er wordt gesleuteld aan pensioen, aan de bijstand. hoe kun je elke maand weer rondkomen en bij de
instanties moet je onderdanig zijn anders ......
Mw J: de bureaucratie Haarlem is vreselijk, had WMO-voorziening nodig. brief schrijven, weer brief
terug, van het kastje naar de muur, houdt de ambtenaar zo werk?
Ton was bij PvdA meeting over de Sociale Dienst Haarlem. geweldig bureaucratisch. Bezuinigingen,
macht uitoefenen op de klanten.
Mw J: de WAO is simpeler, maar bij de voorzieningen, met de kop tegen de muur op!
Martien wandelt en fietst graag en kijkt daarbij goed uit, eens met een koptelefoon op liep hij bijna
onder een auto. Dus nu zonder koptelefoon verder. Hij vertrouwt zijn beschermengel.
Ton: Kijkt ook goed uit, ziet zichzelf als oorzaak als er een ongeluk gebeurt, dus niet anderen de
schuld geven!
Mw P: als automobilist moet je altijd op fouten van anderen letten.

Als thema voor de volgende vrijdag 29 januari 2016 stelt Ton voor:
Wie ben ik en mijn zorgzame sociale samenleving?
Mw J: en het nieuwe jaar!
Dhr F: en de ander!
Mw P: en de fietsles voor vluchtelingen. Ik wil dat autochtonen die niet kunnen fietsen, ook les
krijgen. Voortrekkerij van vluchtelingen.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra en Mientje
Wie ben ik en de ander? vrijdag 27 nov. 2015 in de Pletterij.
Wij zijn met tien mensen (5 vrouwen en 5 mannen) bij elkaar om onszelf en de "ander" te ontdekken.
Mw J. is vandaag verhinderd. Dhr E zit met zorgen.
Eerst wordt het verslag besproken, er zaten enkele onduidelijkheden in, mede omdat Martien wat
laat eraan was begonnen. De wijzigingen (nonnen-normen; liever " niet je taak" i.p.v. het woord "rol"
om niet te leven naar je vaders wens; en het ging niet om de moeder, maar de oma) worden op de
site verbeterd.
Dan opent Ton het thema: de voorzitter Ahmed El Mesri van de multiculturele vereniging voor
migranten met een handicap Onze Hoop (Assadaaka) verwoordt het goed: migranten hebben het
door taal (ingewikkelde brieven van instanties) en cultuur (klik hier voor zijn redevoering) moeilijk in
de samenleving.
Gisterenavond was in de Pletterij een bijeenkomst over bezit (n.a.v.Tegenlicht VPRO)
Het ging om delen of verhuren van dingen bijv. gereedschap, woningruil, etc. Dit tegen de verspilling
en ook tegen de armoede. Ze zochten naar regels om dit veilig te maken, terwijl het eigenlijk alleen
erom gaat wie die ander IS, en wie jijzelf bent.
Een vriendin had koopdwang, toen Ton haar vroeg wie zij was en wat zij met haar leven wilde,
besefte ze gaandeweg dat ze geld kon overhouden, zodat ze de koopdwang kon loslaten.
Het thema is Wie ben ik en de ander, hoe sta je tegenover de ander om je heen.
Mw P: "de ander" is een ruim begrip! Ton: Voor de Koning gaat het om de hele wereld, maar voor
ons gaat het om onze leefwereld: je naaste, je partner is de ander.
Mw P vierde haar verjaardag gisteren met 5 vriendinnen. "s avonds had ze heerlijk bij de Mexicaan
gegeten met haar dochter. Toen ze buiten weggingen liepen mensen gewoon tegen hen aan!
Dhr F. het mobieltje kijken negeert ook de omstanders.
Martien loopt vaak met de blik op oneindig en let niet op de anderen. Hij werd gevraagd meer
daarop te letten. Toen hij in het Ziekenhuis ging eten, keek hij in de hal of hij zijn eettafelgenoot zag,
en ja hoor, daar zat hij bij de uitgang naast de deur. Ook anderen lopen recht op hun doel af!
Mw S. dankt en respecteert haar moeder (ondanks alles) toch omdat zij door haar de mensen die
haar dierbaar zijn om zich heen heeft leren kennen. Zo heeft moeder haar zelfdoelstelling in beeld
gebracht.
Ook was Ton bij een schrijfster die over haar boek (over haar man Anthonie Kamerlingh die een eind
aan zijn leven had gemaakt) vertelde . Toen hij haar vroeg wie zij zelf was, wat zij aan het overlijden
van haar man overhield, bleef zij hem het antwoord schuldig. Reactie groep: Ton was misschien te
direct. Het verhaal over haar man is haar verwerking, hoe moeilijk het was om met hem te leven!
Mw L: dan kun je misschien in die situatie komen! Mw S: mensen kunnen ervan leren.
Mw P: dan leren hoe het niet moet! Mw S: je leert van iedereen wat! Mw P: weten waar je heen
moet.
Martien: de schrijver A.F.Th .van der Heijden schreef een boek over zijn overleden zoon Tonio. Hij
vertelde dat hij er weer inspiratie in vond!
Dhr F. het overlijden is een negatieve insteek. Martien: het kan ook een nieuwe levensinvulling
geven.
Dhr F: een vrouw gooide een portier tegen me aan, en zei daarna sorry, terwijl ze me aankeek terwijl
ze het deed!

Dhr M. is weerom in ons midden. Hij heeft de Nederlandse taal geleerd door te luisteren en
eindeloos te leren van anderen. Hij vertelt dat zijn dochter haar eigen weg is gegaan en dat hij daar
moeite mee heeft.
Ton: u hebt toch uw kinderen aangegeven bij de burgerlijke stand? dhr M: ja
Dhr M: ik woon al 38 jaar in Haarlem en heb nu geen moeite meer met de taal.
Twee vluchtelingen werden voor verhoor meegenomen, vonden het discriminatie.
Ton: Als je bij de politie moet komen heb je ook wat gedaan?
Mw S: bepaalde kenmerken kunnen soms als verdacht worden gezien!
Mw L haar broer heeft een onverschillig uiterlijk en wordt vaak door de politie benadert.
Dhr M: je kunt geen gedachten lezeni
Mw P: wil respect hebben voor allen
Dhr J: Maar een agent in burger had verstaan wat zij in het Arabisch spraken en hen aangegeven.
Hij had zelf ook eens aangifte willen doen, maar werd toen op het politiebureau bijna zelf als
verdachte benaderd. Ze waren net bezig met een plantage aan het oprollen, Er was een vreemde
geladen atmosfeer in het bureau, hij was maar gauw weggegaan.
Dhr M: Haarlem is de veiligste stad van de wereld. Hij wenst dat zijn kinderen ook in een veilig
Haarlem kunnen leven.
Ton: Jij en de ander: hoe draag je aan je kinderen handvatten over. Niet hen zien als bezit, hij liet zijn
ex vrouw wel bemiddeld achter.
Dhr M; als ouder ben je verplicht je kinderen een goede opvoeding en opleiding te bieden en je blijft
altijd zorg houden voor je kinderen! Zo discussieert hij ook met zijn dochter wat zij met haar leven
wil? Maar zij vindt dat ze het goed doet! Hij spiegelt haar dat het leven maar tijdelijk is!
Ton: je moet knokken voor jezelf! je spreekt goed Nederlands, Je kunt scoren via je kinderen!
Mw F: u heeft goed geluisterd, daar leer je wat van!
Ton: haar ouders hadden een bedrijf, een boot, het werk slokte alle aandacht op, voor de kinderen
bleef er bar weinig over. Wanneer merkte u dat het mis was?
Mw F. toen we in Frankrijk aankwamen werden we uit elkaar gehaald, er was geen band van niks! Bij
haar opa en oma vond ze een warm welkom.
Mw M: nam van alles mee uit haar opvoeding, Waar is de veiligheid? Schoolvriendinnetjes, Het
thuisgevoel, de ander is belangrijk, maar de veiligheid is moeilijk bij hen te vinden.
Ton: hier kun je je veren schudden en wordt je niet neergesabeld!
Mw M: haar vader was bij de politie, hij was sterk, en heeft 2 kinderen opgevoed. Wat het mij deed
was niet de vraag. Daardoor dacht hij dat hij het goed deed.
Ton de afstandelijkheid van de Instanties is vaak zo beladen, de belangstelling voor de klant wordt
minder, zo wordt ook het vertrouwen van de burgers in de instanties minder. En de instanties
publiceren pakken papier om te onderzoeken waar het mis gaat, kost bakken met geld
De laatste tijd heeft Ton afscheid moeten nemen van het leven van wel 4 mensen. Hij onthoudt de
goede momenten die hij met hen had. Zijn broer had veel problemen met het overlijden van zijn
moeder, en later ook met de dood van zijn vader. Ton had het goed gehad met beiden en onthoudt
hen zo
Mw M: soms voel ik meer afstand, soms meer contact, met mw S heeft zij een veilige band.
Mw F: soms gaat opvoeden zonder begeleiden, is armoedig.
Ton heeft ook met een brief afstand genomen van zijn dochter , later samen een strandwandeling
gemaakt en de tanden laten zien (uitpraten en tot elkaar te komen).
Mw M: bleef dus wel je dochter maar nu als volwassen vrouw, trots als vader?
Mw S: een vader moet altijd klaarstaan voor zijn dochter. Fijn om samen te zijn!
Ton ik heb haar laten weten dat ze altijd bij mij terecht kan als ze laat horen.
Mw L als je verlaten wordt ontstaat er een negatieve sfeer. als je iemand verlaat, ligt dat anders.
Mw P: mijn dochter voedt mij nu op! Ik leer van haar o.a. genieten van Mexicaans eten.
Dhr F: allebei sterke persoonlijkheden. Mw P ben ik zo sterk? dhr F: jij redt je altijd wel.
Mw P: ik heb mezelf wel ontwikkeld! Mw M: Altijd mee doorgaan, tot in je dood! Ik ben sterk in mijn
eigen keuzes maken!

Mw P: gisteren in het restaurant waar mijn vriendinnen en ik zouden samenkomen zat ook een
vriendin die er (zogn) toevallig ook was, van haar geloof mag zij geen feestdagen vieren. na een
woordenwisseling over de vrijheid om daar te zijn, ging ze weer weg. Mw P had ervan wakker
gelegen en had een brief van 2 kantjes geschreven om haar tijdelijk niet meer te willen zien.
Mw P: Ik vier mijn verjaardag uit dankbaarheid dat ik een jaar langer heb geleefd.
Ton: ik wens de Jehova Getuigen altijd een voorspoedige eindtijd.
Het thema voor de volgende keer:
Ton stelt voor: veiligheid/angst
Mw M: vindt het een veilig idee, want de media overdrijven in angst
Dhr J hier zijn mensen met verschillende achtergronden, met eigen karakters.
na wat discussie wie ben ik en wat is daarbij mijn veilige doel? het wordt vrijdag de 18e december
a.s.
wat nog ter tafel?
Mw P zal er nog een paar nachtjes over slapen om te zien of ze de brief wel moet versturen
Ton: 7 maal 70 keer vergeven!
Mw P: als je niet over het geloof praat is het een leuke vriendin
Dhr M: de omschrijving Turfmarkt is beetje vaag. Martien zal erbij zetten dat het om de bushalte
gaat!
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben en de opvoeding, 30 oktober 2015 in de Pletterij Haarlem
we zijn met 11 personen bij elkaar gekomen om de opvoeding onder ons persoonlijke "mes" te
nemen.
Ton heet iedereen van harte welkom. De Wie ben ik bijeenkomsten zijn te plaatsen binnen het
Sociaal Domein waar binnen de gemeenten de aanbieders allemaal met samenkom-projecten het
geld binnenhalen. De individuele benadering van het ISP vist bij veel gemeenten tot heden buiten het
net. Dit terwijl veel mensen met problemen zich juist terugtrekken in hun huizen. Een collega komt
deze mensen tegen in haar wijk.
De aanwezigen herkennen dit terugtrek-gedrag wel.
Mw N: de opvoeding is vooral belangrijk in de eerste jaren van het leven. In haar buurt ziet ze hoe
stoeiende kinderen die door hun jonge moeder aan de arm mee naar binnen worden gesleept. Ze
heeft de vader hierop aangesproken.
Ook kent ze een moeder die tegen haar dochter op haar 7e verjaardag zei: ik vind je niet lief, maar ik
geef wel een cadeautje. Moeder kwam uit het Oostblok en had zelf ook geen liefde gehad, maar
harde opvoeding doet pijn.
Mw S: zeg nooit dat je niet van je kind houdt! Als je dat zegt dan duw je het kind in de afgrond!
Mw P: ik zei altijd: ik ben mezelf niet, ik ben opgevoed. Je moet (kunt wel) het goede voorbeeld
geven. Haar dochter kreeg meestal haar zin, maar zij is heel goed terecht gekomen, heeft geen
verslavingen of zo.
Mw S als moederliefde ontbreekt dan...
Mw P ik heb geen vaderliefde, maar wel moederliefde gekregen. Alle andere kinderen trouwens ook.
Mw N: tegenwoordig worden kinderen behandeld als prinses. Martien: of prins?
Mw P had een zware bevalling van haar dochter, tenslotte moest het een keizersnee worden. De
baby ging naar de couveuse waar zij zelf niet naar toe kon. Pas na tweeeneenhalve dag kon ze haar
vasthouden. Ton: zo kon er geen binding groeien! Mw P: ja dat was niet makkelijk, maar mijn dochter
staat nu op haar eigen benen en ik ook. Ton: waardoor? Mw P. door levenservaringen, o.a.
teleurstellingen! Ton: geloof je in jezelf? Mw P: jazeker! Nu wel.
Ton vertelt dat zijn moeder claimend was, Ze liet me niet de vrije relatiekeuze. Toen heb ik 3
maanden niet met haar gecommuniceerd. Ze had moeite me los te laten. maar bracht me wel (met
pijn in het hart) weg naar mijn eerste zelfstandige woonruimte.

Mw F: mijn zus zegt altijd dat ik het zelf moet uitzoeken. Bij haar thuis op het schip werd niet
gepraat. Ton: Door ervaring wijzer? Mw F: als kind mocht ik niks zeggen. mijn vader maakte wel een
kuiltje in het oud papier waarin we spelen mochten en ook was er een schommel. Maar er was niks
te kiezen en ook geen praten. Ze heeft eens 14 dagen bij een tante gelogeerd, dat was fijn.
Op de boot zei men: zorg dat je op tijd op school bent. anders moet je van het schip af.
Ton hoe liep het af? Mw F: met schip en al werden we weggebracht naar opa. De herfstvakantie was
leuk daar werd je gezien hoe je werkelijk was.
Mw J: Toen was het tijdsbeeld zo. Uiteindelijk hebben de ouders wel een basis gelegd.
Mw S het RK- geloof heeft ook veel leed gebracht. Basisschool-nonnen-normen en kindermisbruik .
Mw J: de catechismus, hel en boete waren ook te zwaar.
Ton: waardeert Paus Franciscus die er met de bezem doorheengaat en orde op zaken probeert te
stellen. Mw P: stapje voor stapje.
Ton: oorlogen en vluchtelingen hebben een waarde omdat ze ons wakker houden, bewustwording
Dhr F: het gaat alleen om het geld!
Dhr J: heeft pleegkinderen opgevoed. Een pleegzoon, die hij tegenwoordig weer regelmatig ziet.
Deze heeft een dochter bij zijn ex-vrouw. Zijn moeder geeft haar kleindochter in alles de zin : Als je
geen zin hebt hoef je het niet te doen! en ze loopt in ordinaire kleding rond (Ton: liefde kopen). De
jongeman zit daarmee, en praat erover met Dhr J: die zich toch betrokken voelt.
Ton: als pleegvader t.o.v. kleinkind? Dhr J.: ik heb hem geadviseerd, en deze week was er de
gelegenheid en heeft hij zijn moeder gecorrigeerd.
Ton: zit het kind niet tussen 2 vuren? Dhr J: Nee, dat proberen we te vermijden, het gaat via de
moeder zelf. Ik probeer de pleegzoon te stimuleren invloed te hebben.
Ton: mijn vader had graag Architect willen worden maar heeft het niet gehaald, hij wilde dat zijn
zoon Ton dat wel zou worden. Kind moet voldoen, zoon in verzet.
Mw S: Is niet je eigen levenstaak!
Dhr N is actief met overleven. ik wil niet zoveel erbij hebben, probeer leuke dingen te doen. Ik kom
uit een groot maar arm gezin. Had graag willen studeren, maar dat zat er financieel niet in. heeft na
een zoektocht de leukste gesprekken met gestudeerde mensen ervaren. Hij eet graag bij Kruispunt.
Dhr F: zijn vriendin opvoeden kan niet meer, zij is overleden. Vroeger was hij altijd voor
vluchtelingen, nu ziet hij toch haken en ogen. Vroeger altijd mooie stad A'dam, nu niet meer zo
positief met al die vluchtelingen. Hoe dat komt, hij denkt door de foto;s van de minder positieve
vluchtelingen, er zit ook gajes tussen! Hij neemt gemakkelijk gevoel over. En hoewel de politiek
positief is, heeft hij zijn eigen gevoel erbij.
Mw J: heeft verscheurend gevoel erbij. zij wil niet dat er voorrangsregelingen zijn voor vluchtelingen,
zolang een bijstandsmoeder met 70 euro per week moet rondkomen. Vluchtelingen laten vrouw en
kinderen achter om met gezinhereniging hen later over te laten komen.
Ton: Volksverhuizing, Mw J., toen meer ruimte, Ton: we worden ons meer bewust van zoveel ellende
in de wereld, heilzaam. Welkom iedereen, maar niet zomaar!!
Mw P wijst op http://www.hoteldekoepel.nl waar iedereen informatie kan vinden.
Ton: na 17 jaar huwelijk zijn mijn vrouw en ik uit elkaar gegaan. Nu is mijn ex 90 jaar, en ik voel de
behoefte om haar op te voeden, terwijl ik me eigenlijk moet inleven om niet te betuttelen.
Ik kan haar accepteren. Zij wil de oude relatie herstellen. Samen eten, slapen, maar de afwas moet ze
zelf doen. Ik zet het in het water, zij mag het eruit halen en in droogrek doen.
Dhr J: de Ik-boodschap is heel belangrijk: Dat vind ik!
Ton is dus Mantelzorger: hij overlegt met haar wat nodig is en organiseert die zorg dan via de profs.
Ik ben dirigent, ik zorg voor mensen om haar heen.
Mw S: het is een groot geheel zo al met al. je moet toch veel zelf doen. bij dementen moet je er niet
tegenin gaan, maar meegaan.
Ton ik red het wel, maar heb wel problemen vooral omwille van ex!
Mw N heeft net als me M geen kinderen en is eigenlijk blij er geen te hebben, hoeveel
vrouwen wilden eigenlijk geen kinderen en hoeveel mensen hadden niet geboren willen worden?

Het is niet belangrijk wie je ouder is, het Grote leven heeft je gewild, en je ontmoet mensen op je
pad.
Mw M is een hele eer om als peettante gevraagd te worden. Ik ben er voor jullie. Vrijlaten en loslaten
is moeilijk, bewaken van hun en mijn eigen grenzen.
Dhr J: ik boodschap.
Ton: peetouders hebben hele speciale functie.
Martien: ik heb tot recent weinig contact gehad met mijn petekind, maar de laatste 2 jaar ben ik,
mede met het oog op het contact met mijn dochter, eens per jaar samen met haar een ijsje gaan
eten met een goed gesprek. Op mijn dochter wacht ik nog.
Mw S. je dochter kan loyaliteit naar moeder ervaren. ze wil haar niet laten vallen.
Martien; ik weet niet hoe ik haar kan bereiken.
Dhr J: de ik boodschap!
Mw S: mijn vader wilde geen contact met me vanwege zijn nieuwe vrouw en kinderen.
Ton: op doopkaartje van mijn dochter stond: Wees bereid mij als gast te ontvangen
Volgende keer is het 27 november 2015 en het thema wordt Wie ben ik en de ander!
o.a. ook naar de vluchtelingen, hoe te ontvangen?
Wat nog ter tafel komt:
dhr J: mijn oudere broer komt nooit bij mij op visite. Toen ben ik hem jaren geleden gaan
bezoeken, belde aan en praatte honderuit. Hij kwam weleens in Haarlem maar had geen behoefte
gevoeld om naar dhr J toe te gaan. Ik bood aan hem eens op te halen. maar nee. In de oorlog zorgde
hij voor het brandhout.
Mw N en anderen: waarom praat je het niet uit? Dhr J ik wil niks oprakelen om geen problemen te
veroorzaken in zijn gezin.
verslag Martien Luijcks met dank aan Petra Krom.
PS. Petra vraagt of anderen ook als corrector en bijlezer willen optreden?
Verslag wie ben ik en mijn draagvlak? Vrijdag 25 september 2015 in Pletterij Haarlem.
We zijn met 10 mensen bij elkaar om ons draagvlak te onderzoeken.
Wegens externe bezigheden is Ton heden verhinderd,
Martien neemt de gespreksleiding waar.
Hij opent, wegens enkele nieuwe deelnemers, met een kennismakingsrondje:
Mw S is geboren in de buurt van Aalsmeer en had beroerde ouders, Zij heeft hulp van een
psycholoog. Ze had haar vriendin (M) gevraagd mee te gaan naar hier, want alleen durfde ze niet.
Mw J woont in een nabij hofje en heeft leuke contacten met haar mede-hofjesbewoners.
Mw P komt hier al vanaf het eerste uur. Ze heeft 3 relaties gehad, de mannen zijn overleden en ze
leeft nu al 7 jaar alleen tot tevredenheid. Ze heeft veel hobby's,m.n. zingen en verzamelen. Maar ze
verzamelt te veel, haar huis is erg vol.
Mw F woont alleen in flat 1 hoog te IJmuiden. Ze heeft een agent uitgescholden en moest in de bak
zitten. Ze heeft goed contact met medecliënten, maar met haar familie minder.
Mw M is ook voor het eerst hier, zij loopt ook bij een psycholoog.
Dhr R is oudgediende bij het ISP. Hij neemt graag aan deze gesprekken deel, vindt het leerzaam te
horen hoe andere mensen met dingen omgaan.
Dhr F is in zijn jonge jaren anderhalf jaar opgenomen geweest in Heiloo alwaar hij een insuline-kuur
moest ondergaan. "Deze maakt mensen tot debielen" merkt hij schamper op. In Egmond aan Zee
(niet

in het klooster) hervond hij zichzelf weer. (Egmond kan verwijzen naar de Egge, een vroegere zijtak
van het IJ, maar men neemt nu aan dat het komt van "Heeg-Munde", dat "versterkte vesting"
betekent, welker functie het ook had voor de graven van Holland.)
Mw L is gehuwd met haar lieve man. Ze werkt een beetje voor het Cliëntenbelangenbureau. o.a. de
cursus: Herstellen doe je zelf. Ook geeft ze vanuit de ervaringsdeskundigenpool voorlichting aan
beroepsmensen. Tenslotte organiseert ze de eetclub die hierna weer plaatsvindt.
Dhr V heeft ook geen geluk gehad met zijn ouders, hij heeft hen voor het
gerecht gedaagd en het proces gewonnen. Hij ontmoette Martien lang geleden bij het roken op het
trapje buiten bij de Sociale Alliantie in Beverwijk of Heerhugowaard. Hij vindt hier nieuw perspectief
en lotgenoten.
Dan opent Martien het thema:
Mw J: draagvlak!? Hoeveel kun je dragen? Als iets te zwaar wordt dan moet ik het delen. Meestal
met vrouwen, die hebben meer aanvoelen en aandacht dan de meeste mannen. Het zijn goede
vrienden waarop je kunt terugvallen.
Mw P: herkent de achterban om op terug te vallen en kan dat ook voor anderen zijn. Zij worstelt met
haar geloof. Martien: op zoek naar God?
Dhr F: Draagvlak: als je last hebt van spanning, dan kan het gaan malen. Dan zoek je iemand om
(samen) alles op een rijtje te zetten, dan heb je het
verwerkt.
Mw M herkent de mensen in haar omgeving waarop ze kan terugvallen, met name praten met haar
moeder (en haar zusje). Ook vindt zij steun in het geloof (engel) Ook op school ervoer ze soms bij een
leraar waardering voor haar Ik. Ze wil graag gezien worden en serieus genomen.
Dhr R: praten, meelevend oor zoekt hij soms ook, en dan heeft een ander het soms te druk.
Mw J: dat soort gesprekken beter met vrouwen voeren. die kunnen makkelijker
over problemen praten.
Dhr R: militairen kunnen ook goed luisteren naar elkaar. Je moet elkaar immers kunnen vertrouwen
in de strijd. Hij heeft het geloof teruggevonden. Heeft nu wel genoeg geavontuurd. Komt ook
veroordelingen tegen.
Mw S is door de partner van haar moeder sexueel bejegend,
scheren schaamhaar, uitspraken "als jij langs die bouwvakkers loopt
springen hun knopen open". Pas veel later begreep ze dat dit niet bij de
normale opvoeding hoorde, en geneerde ze zich ervoor. Zij heeft geen draagvlak gevonden in haar
opvoeding want haar moeder liet alles maar toe.
Martien wijst op Hair en Mother van John Lennon: waarom hield mijn moeder niet van mij??? Zo
verkeren wij in goed cultureel gezelschap.
Ook stelt hij voor: als je geen draagvlak uit je opvoeding hebt gehaald, kun je in het heden positieve
ervaringen met anderen hebben, die samen een vlondertje kunnen vormen om op terug te vallen.
Mw P. gaat zondag zingen (met haar koor) in de kerk van Moeder van de verlosser.
Mw S is blij met haar poezen, er mogen zijn, de poezen geven warmte,
onvoorwaardelijk. Heeft ook kinderen, neemt zichzelf kwalijk dat ze hen omwille van haarzelf heeft
gekregen. Ze doet aan sport en ook aan yoga. Is blij hier lotgenoten te vinden, “hehe, gelukkig!”
Martien wijst erop dat het hier geen therapiegroep is, noch echt een
lotgenotengroep.
Maar hij dankt haar voor haar verhaal en voor de inbreng inzake de
waxinelichtjes
Hij besluit tot een korte pauze, zodat het privé onderwerp in de pauze afgerond kan worden in
gesprek met de andere dames (lotgenoten).
Na de pauze gaan we verder met het thema:
Als eerste dhr F: vindt zijn draagvlak door praten, maar doet dat in privé zin met zijn intimi.
Mw L: vindt haar draagvlak innerlijk in haar geloof, en ook door met eetclub-vrienden te praten.

Dhr V vind zijn draagvlak bij vrienden en bij Martien en Ton, en ook in de kerk waar hij zondags heen
gaat. Als er geen liefde is kun je ook niet vrij zijn in je lichaam.
Op de vraag of hij geen spijt heeft van de rechtszaak tegen zijn ouders, zegt hij: het was zoete wraak!'
Dit brengt ons op het volgende thema op vrijdag 30 oktober a.s.: Wie ben ik en het opvoeden? (door
mijn ouders of omgeving én door mijzelf)
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra
Verslag: Wie ben ik en mijn verwarring? vrijdag 28 augustus 2015 in de Pletterij Haarlem 14-16 uur
Acht mensen nemen deel aan deze gespreksmiddag van het ISP om onze verwarring en hoe daarmee
om te gaan, met elkaar te delen.
Ton heet iedereen welkom. Het verslag van de vorige keer met de RIBW-mensen is nogmaals zoek
geraakt en nog niet terecht. Geldnood en de vluchtelingen in een nieuw land leidt ook soms tot
verwarring.
Mw P raakt in verwarring door de weersomslagen, wordt steeds erger. Ze vindt het erg dat ze er
geen macht over heeft, het schijnt zelfs niet spoedig te keren te zijn.
Dhr F het weer is niet te keren, auto's, vliegtuigen, maakt verwarring, en onmacht.
Mw P op Facebook ontvang ik veel berichten over het spoedig komen van het Einde der tijden.
Dhr F leeft echt in de maatschappij.
Mw J wijst op het extremisme van alle tijden van vele geloven, nog even en ze loopt in een Boerka.
Ze ervaart onmacht want ze kan er niets aan doen.
Dhr J Olie- en wapenhandel misbruiken het geloof. Het individualisme is een beetje op z'n retour,
wordt meer dualistisch. Bijvoorbeels, stierenrennen in Pamplona, mensenmassa.
Hij woont nu in Winschoten, wat meer rust en meer ruimte, vindt daar meer ontspanning.
Mw J voelt bij aankomst in Amsterdam wel agressie uit de menigte.
Mw M. kon vroeger beter tegen grote groepen, dan tegenwoordig. Ikea te druk, te egotripperig en te
massaal.
Mw P: was laatst in Artis heerlijk, Dieren geven rust.
Ton: het feest der herkenning! Martien was het verslag kwijt, verwarring waar het was. Hijzelf was
ook de kopien kwijt, maar hij vond ze net op tijd terug.
Mw M was huissleutel kwijt, maar vond het gelukkig in de struiken naast het pad.
Ton, het is een gebrek aan tegenwoordigheid van geest. Ermee kunnen leven is de kunst
Een vriendin heeft hij een klok gegeven met alleen dag en datum Ook een schrift met de afspraken,
wijzen naar de klok.
Mw J, dit werkt maar tijdelijk, de vergeetachtigheid wordt erger, zag het bij Buurvrouw clubje met
bieb en wandelen met honden.
Martien: door veel sporten en veel communiceren e.d. kun je het proces vertragen.
Dhr J: door de drukte raak ik soms in verwarring dat zaait twijfel, de situaties proberen te vermijden.
Mw P ik wacht wel af, het valt wel mee.
Dhr F: ik sluit me af voor artikelen over het broeikaseffect, wil niet zinloze dingen leren.
Mw P: denkt aan het liedje: Mag ik dan bij jou? door Claudia de Breij.
Mw M: ik neem altijd rust, als ik teveel prikkels ervaar. Ik heb veel activiteiten, dan sla ik er weleens
eentje over. ik wissel dit wel hoor! Ton: Nu even niet!
Mw J: ik sla artikelen over dierenleed over, te heftig voor mij!
Mw M leest alleen de Weekendkrant.
Dhr R Mijn vader had een oorlogstrauma. Er hoeft niet veel te gebeuren of ik word te druk. Ik kan het
voorkomen door dicht bij mezelf te blijven.
Mw J: kleinkind wordt wild bij spelletje met Teletubbies. Dhr J de voetbalvelden zijn leeg. alle
kinderen spelen met hun ipod.
Dhr R: er is veel verschil tussen mensen.

Martien: raakt soms in stress, een collega raad hem dan buik-ademhaling aan, een manier om dicht
bij jezelf te blijven.
Mw P doet dit ook als ze bang is.
Ton de draad kwijt zijn, zicht op de werkelijkheid kwijt zijn. Werkgevers sluiten de ogen voor pesten
op de werkvloer, Verdeel en heers.
Martien de productie gaat voor. De werkleider wijst iemand aan en de collega;s treiteren die
man/vrouw dan.
Dhr J: niets doen is ook een actie.
Dhr F: een stel ging naar Siberië, maar de vrouw kon er niet tegen, werd depressief.
Ton: Relaties onderhouden is moeilijker geworden. Als ouder worden slaat de eenzaamheid
makkelijk toe. Toen mijn dominante moeder minder werd, nam mijn vader de regie over. Toch soms
riep ze een kreet in de kamer, als hij dan kwam was er niks aan de hand.
Mijn kleinkinderen leerden op de vrije school lezen, dat geeft mij vertrouwen dat het goed met ze
gaat. Veel ouderen hebben zorgen en zijn ongerust over hun kleinkinderen.
Dhr R: sommige kinderen hebben meer structuur nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Dhr J mijdt grote feesten, te druk
Mw J wilde haar kleinkind een verhaaltje voorlezen voor het slapen gaan. Maar de kleine speelde
met zijn spelletje.
Mw P: misschien kunnen ze in de spelletjes hun agressie kwijt?
Mw J: al die prikkels tegenwoordig, daarmee leren omgaan, maar die spelletjes zijn niet erg sociaal.
Mw P: ik ben mezelf niet, ik ben opgevoed, Nu begin ik mezelf te vinden.
Ik ben blij dat we deze keer wel over onszelf hebben gesproken en niet zo over anderen en in het
algemeen.
Ton het ISP is ook lid van Bonjo, helpt ook Bajesklanten. Bepaalde groep daarbij helpt treuren niet,
de antroposofen hebben mooi boekje uitgegeven voor tijdens de detentie: voer gesprekken, welke
omstandigheden kom je tegen, hoe red je het, en hoe wil je eruit komen?
Ik bezocht eens iemand in de cel: ik zei: ik kom alleen voor jou als persoon. Ik nam geen briefjes of
goederen mee, alleen een gitaar, en we gingen samen naar familiefeest.
Mw J; het zal je kind maar zijn dat door die man is verkracht of vermoord; ze kan zich moeilijk in
gevangenen verplaatsen. Mw. P. ook niet, maar wil d.m.v. het boekje toch informatie meenemen.
Dhr J was eens met zijn vriendin in een stiltegebied: zegt zij: je babbelt teveel!
Ton: in de stilte hoor je ....
Dhr F; als ik mensen met hun mobieltjes zie lopen denk ik: hopen ze op contact met God?
Ton de volgende keer is (dhr F: 25 september) Wie ben ik en mijn draagvlak?
Dhr R. In verwarring ben je kwetsbaar velen om je heen steunen je, sommigen halen je neer.
Dhr J: als je kwetsbaar bent, houdt zelfs een opstandige hond rekening met je.
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben ik en mijn toekomst 2, Pletterij Haarlem d.d. 31 juli 2015.
Wij zijn vandaag met ca 14 mensen bij elkaar om onze toekomst te voorzien.
Ton heet iedereen welkom hoopte met zijn 100e verjaardag de burgemeester op bezoek te krijgen.
Hij oppert een voorstelrondje
Iedereen vertelt kort wie hij/zij is
mw E vertelt over haar onzekerheid met de toekomst. Dit omdat haar werk haar stress geeft die zij
telkens via grappen en grollen probeert te compenseren. Zij vindt dit een moeilijke combinatie en
weet er niet goed raad mee.
Martien vertelt over haar optreden bij het Open Podium, waar zij prachtige liederen voor het
voetlicht brengt. Men waardeert haar daar zeker.
Dan mw L. is begeleidster van de RIBW. Zij vertelt dat zij een groep mensen van de RIBW heeft
uitgenodigd om hen te verrassen met deze bijeenkomt.
De mensen van de RIBW vinden het onderwerp tot nu toe nogal zwaar.

Vele van hen werken bij Catch It een vrijwilligersproject van de RIBW. Zij hebben het daar erg naar
hun zin.
Een hunner heeft sinds kort een relatie en hoopt dat hij daar gelukkig mee wordt.
Een vrouw zit nog teveel met zichzelf omhoog en wil niets in de groep vertellen.
Mw L. zegt dat het een goed idee is, om aan het eind van een gesprek een rondje-positief te doen,
vertellen wat je goed van jezelf vindt o.i.d..
Dhr J vindt dit een goed voorstel.
Dhr F stemt er ook mee in
Mw F eveneens.
Ton memoreert de penibele financiële positie
Martien is zijn tekst kwijt, maar blijkt erop te zitten
Thema volgende keer 28 augustus a.s.: Wie ben ik en mijn verwarring?
Martien
PS. Tot overmaat van ramp ben ik op de terugreis van mijn vakantie het verslag alsnog kwijtgeraakt,
vandaar dit wat kortere verslag.
Verslag Wie ben ik en mijn toekomst 2015 deel 1 d.d. vrijdag 26 juni ’15
Vandaag zijn we met 13 mensen bij elkaar om elkaar en de toekomst te onderzoeken.
Na een half uurtje bijpraten opent Ton met een kennismakingsrondje.
Mw E is nieuw hier. Ze was voorheen Maatschappelijk Werkster en is nu nog huisbezoekster van
ouderen in de wijk via Dock,
Dhr J komt naar deze bijeenkomsten als ie kan, Hij was Onderhoudsschilder bij de gemeente
Amsterdam.
Dhr R is huisman, hij houdt van koken en eten, en ook van schilderen, geniet graag van het leven
Mw P houdt van zingen en leven, is geschrokken van de ontoegankelijkheid van het huis van een
gemeenschappelijke vriend.
Martien kent deze vriend ook en gunt hem samen met mw P. het allerbeste
Mw L is gehuwd en werkt bij het Clientenbelangenbureau, organiseert ook de CBB maaltijd elke
maand, vanavond weer.
Mw J: woont in een hofje. Zij wil zich graag nuttig maken, zeker voor haar kleindochter!
Mw M. Wil verhuizen. Zij vindt de suggestie uit vorig verslag dat zij alleen met de familie omging
onjuist, zij ging en gaat nog steeds met vrienden om, maar is zich wel meer bewust van de Familie.
Mw F woont in IJmuiden en kan met de tekst die over haar is geplaatst wel leven.
Ton heeft de neiging om te buigen, zijn fysiotherapeut helpt hem weer de borst vooruit te houden.
Mw E excuseert zich voor de zonnebril die zij draagt, dit is niet om interessant te doen, maar beter
voor haar ogen.
Dhr R herinnert zich dokter Zwartkruis, op de vraag “Wat is normaal?”, antwoordde die: iemand met
100 vuilniszakken in zijn woonkamer.
Mw E als tijd geld is, dan zijn wij nu al 45 minuten geld aan het verspillen! Allen: gezelligheid!
Dhr V kent Martien via de Sociale Alliantie bijeenkomst op het trappetje voor de deur samen roken.
Hij woont in Heemstede, maar niet in zo’n chique buurt als de ex van Ton. Ton vertelt dat hij na zijn
scheiding het chique huis aan zijn ex en kinderen had gelaten.
Ton vertelt dat we net een brief stuurden naar het landelijk Platform GGZ om de grote bezorgheid
over de toekomst en continuïteit van het ISP. De Top vindt zich belangrijker dan de Basis. In de
samenleving vinden we steeds meer mensen met korte lontjes leidend tot agressie: een concreet
voorbeeld: Door uitdaging van Ton ging Mw P. eerder weg. De hulpverlening werkt niet samen en
telt alleen maar aantal eigen klanten.
Mw L: dat is niet waar RIBW GGZ ingeest Dock en Binnensteeds e.a. werken samen om een lokatie te
creeren voor de activiteiten van het Cliëntenbelangenbureau, De Herstelwerkplaats; o.a. herstellen
doe je zelf.

Ton: kent dit vanuit Hoorn, hij is geen voorstander van dwang en drang bij dit soort activiteiten. Men
moet uitgaan van de capaciteit van mensen!
Dhr R: er is wantrouwen tussen professionals en vrijwilligers
Ton: Sommigen kunnen bij de Herstelwerkplaats niet terecht (is alleen voor bewoners van RIBW) is
ook therapeutisch. Ook de mensen die in problemen (psycho-sociaal) zitten moeten ergens terecht,
het ISP staat voor hen klaar!
Dhr F: door de bezuiniging is al 1/6e van Nederland onder de armoedegrens!
Dhr J had een loopmaatje van 80 jaar. Deze kreeg een auto-ongeluk en belandde in het ziekenhuis.
Dhr J bezocht hem wekelijks in het ziekenhuis en genoot dan samen in het restaurant van koffie en
een groot gebakje. Sinds de man gaat praten over het maken van een einde aan zijn leven( hij ziet
zijn toekomst donker in, voelt zich nutteloos), heeft dhr J de neiging om hem helemaal niet meer te
bezoeken, en het helemaal aan zijn vrouw over te laten.
Dhr J. ziet ertegenop hem te vertellen over zijn leuke contact met zijn kleindochter en zijn plezier in
zijn tuintje, terwijl die man het leven niet meer ziet zitten. Ook een kwestie van zonde van de tijd.
Mw E: je doet liever andere dingen!
Mw F: je kunt met je bescheiden tijd niet altijd alles doen!
Dhr J: je moet keuzes maken!
Mw E: het is egoïsme
Ton vertelt dat hij een gehandicapte dame (dwarsleasie) ooit moreel ondersteunde bij haar
zelfdoding.
Mw P: waarom niet de situatie gaan bespreken met de man? Dhr J heeft daar echt geen zin in!
Dhr P: is voorzitter van de Wijkraad, en wil zijn tijd daar graag aan geven. Hij gaat uit van het
existentialisme: je bent in het leven geschopt en moet wat van je leven maken!
Dhr F heeft een jongere broer waar hij toch sympathie voor voelt. Vroeger logeerde hij eens 3
maanden bij dhr F. Samen wandelen in het Vondelpark deed hem goed. Nu is hij ingepalmd door de
andere broers. Hij is wel eens bij hem in Groningen op bezoek geweest. Een dagje was hem genoeg.
Ton laat zijn ex doen wat zij wil, zij mag zich uiten. Hij wil haar niet redden maar wel overeind
houden.
Mw L: ziet dat anders! Ton, hangt ervan af hoe flexibell je partner is! Mw L; het botst vaker. Ton
waardeert mw L omdat ze haar man zo goed steunt.
Mw M: heeft haar broer wel verteld dat Wim Leenman is overleden. De broer nam haar kwalijk dat
zij niet samen met hem afscheid wilde nemen!
Mw E: waar blijft het onderwerp de toekomst?
Ton: bij alles wat ik doe, vraag ik mij af of het bij mij past, ik wil de greep op mijzelf niet verliezen!
Wat geen stimulans is, dat is wat je niet wil. Doe het dan ook niet!
Mw F: Mijn vader had vroeger geen tijd voor mij! Dat heeft nog altijd invloed op mijn leven! Het gaat
moeilijk!
Mw E: zegt aan de heer J: je begroeting bij binnenkomst was zo nonchalant, daarom was ik wat fel!
Mw J: Dhr J heeft eerlijk gezegd dat hij het niet kan hanteren! Hij is wel emotioneel betrokken!
Ton: mijn toekomst is om de oudste man van Nederland te worden!
dhr V: mijn verleden van verlaten, blokkeert mijn toekomst van blijheid.
Mw E: kunt u daar niet iets aan doen, alleen of met hulp?
Dhr V: dit is het enige zoals het kan, heb van alles al geprobeerd, maar gaat niet! Wel kan ik leren van
de aanpak van anderen. Mw M: het leven gaat zoals het gaat! Dhr J: je moet dealen met de
achtergrond die je hebt. Dhr V: er is geen standaard oplossing
Mw F: proberen te vergeten? Martien er schijnt een punt in je hersenen aangepakt te kunnen
worden. Dhr F ja, maar dan wordt je een zombie voor de rest van je leven, je voelt wel je angst, maar
weet de krokodil niet meer, waartegen je dan ook niet meer kan vechten. Pilletjes slaan je ook plat.
Dhr V: het gaat om gelukkig zijn!
Mw E: Ton: heb je wel een opleiding gehad om deze groep te kunnen leiden?
Ton: ik ben gelouterd als ervaringsdeskundige, heb jarenlang in de berging geleefd, als gelijke tussen
de daklozen. De beroeps komen te gauw met oplossingen.

Ton Waarover je ook wilt praten, de oplossing zit in jezelf!!
Dhr P: het existentialisme komt van Sarte, Simone de Beauvoir en Camus: maak iets van je leven en
anders hou er maar mee op! Vertel wat je van je leven wilt maken!
Dhr V: als ik naar voren kijk, zie ik altijd mijn verleden in mijn achteruitspiegel!
Martien wil graag zijn dochter dit jaar ontmoeten
Ton waardeert Martiens vertrouwen in zijn ex over de opvoeding van hun beider kind.
Dan vraagt Ton iedereen zijn/haar toekomst te schetsen
Mw F: ligt al jarenlang met haar zus en partner over haar alles moet perfect zijn! Alles wat niet glad is
gaat onder het vloerkleed bij zuslief, Mw F. Vraagt zich af wat ze daarmee in de toekomst kan doen.
Mw M vindt de familie echt belangrijk, hoopt daar veel in te kunnen investeren.
Mw L leeft bij de dag.
Martien hoopt subsidie voor het ISP te verwerven.
Dhr R. Elke dag heeft genoeg aan z’n eigen zorg!
Dhr J slaat liever even over
Dhr V: hoopt de actervolging voor te blijven
Dhr P: is veroordeeld tot zinvol leven, hij ziet dat in zijn inzet voor de wijkraden ter vebetering van
hun WMO-gehalte. Zijn toekomst is niet op een Godsbeeld gebaseerd. Hij laat zich niet provoceren.
Dhr F: Toekomst, dat weet ik nog niet zo precies!
Ton Isommige kringen telt reincarnatie als perspectief
Mw E vindt het thema niet volledig behandeld. Zij ziet haar werk als wél positief.
Volgende keer is 31 juli 2015 en het thema is Wie ben ik en mijn toekomst deel 2
Verslag Martien met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijzelf, het zelf? 29-5-2015 bij de Pletterij Haarlem.
We zijn met 8 personen bij elkaar gekomen om elkaar een beeld te bieden van onszelf.
Er zijn afmeldingen m.n Mw. J en verder Mw A. en Mw S die naar “de kunst van het herstel” zijn.
Martien neemt opnieuw de rol van Ton als gespreksleider over omdat ook hij weer verhinderd is.
Martien wijst op het bezwaar tegen de afwijzing van de subsidie voor de Diversiteits-bevordering
voor onze Wie ben ik bijeenkomsten.
Het zijn mensen met moed die zich de vraag “Wie ben ik” durven stellen!
Omdat we een nieuwe deelnemer in ons midden hebben stelt Martien een rondje voor.
Dhr Th begint: hij komt uit ’t Zand en heeft al 217 maanden (18 jr & 1 mnd) een gelukkige relatie met
mw N. ‘t Zand hoorde eerst bij Zijpe, maar nu vormt het samen met o.a. Egmond aan Zee (vroeger
was daar de monding van het IJ dus van IJmond verbasterd naar Egmond) de Gemeente Schagen.
Dhr J stelt zich voor: hij komt uit Haarlem en neemt al een jaar deel aan deze groep.
Martien vraagt wat hij vindt van de controle die de Europese Unie oplegt voor het gebruik van
zaadjes? Dhr J: hij en de andere volkstuintje-bezitters kijken daar met argusogen naar!
Dhr P is hier voor het eerst. Hij komt uit Schalkwijk en woont al 25 jaar in een woongroep. Op een
dag vroeg hij zich af: Wat moet ik met mezelf, wie ben ik? Het was echt een hartekreet! Kwam er
iemand bij hem die vroeg; Doe je mee aan een woongroep? Het was een houten gebouw,
skeletbouw. Het werd een leuke tijd met 30 mensen samen van uit Christelijk perspectief,
gaandeweg meer spiritueel. Hij zag menig kind geboren worden in de groep, nu alweer allen
volwassen. Zelf heeft hij geen kinderen. Het groepswonen bracht hem veel stof tot nadenken, veel
feedback en evenzoveel vreugde in zijn leven.
Dhr F komt uit Amsterdam, maar komt eigenlijk uit Heiloo, waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht ivm
een (gedwongen) insulinekuur. In de Abdij van Egmond is hij nadien a.h.w. herboren en kon zijn
leven weer goed vormgeven.
Dhr P: de Abdij is opgericht door Karel de Grote.
Martien merkt op dat diezelfde Karel de Grote een eind maakte aan het zeer tolerante Alhambra
waar Moslim, Jood en Christen, zolang zij belasting betaalden, broederlijk met elkaar leefden.

(Overigens sloot hij wel vriendschap met de islamitische Sjeik Haroen al-Rasjid van Palestina zodat de
pelgrims het “heilige land” veilig konden bezoeken).
Dan Mw M: zij woont al 28 jaar in een gezellig huis in Schalkwijk, maar ze wil nu weg, want haar heup
heeft moeite met de trap. Een nieuwe heup kan niet, nog niet versleten genoeg! Zij denkt eraan om
naar een vorm van centraal wonen te verhuizen. Ze is ervoor al ingeschreven vanaf 2007.
Mw P komt al lange tijd trouw. Wij denken vanaf 2007. Zij heeft hier o.a. het “vrede op aarde”levensdoel gevonden. Daarnaast houdt zij van de natuur en alles wat leeft.
Mw N is vanaf de start bij de Wie ben ik bijeenkomsten betrokken. Aanvankelijk via koffie schenken.
Ton en Martien waren samen betrokken bij de start van het Thema in 2006. Mw N neemt al lang zelf
ook deel aan de gesprekken. Zij vertelt dat zij in het klooster kwam. Op een gegeven moment kwam
er binnen het klooster meer maatschappelijke betrokkenheid, zo gingen de zusters aan het werk. De
onderlinge beoordeling was soms hard.
Toen ontmoette ze via haar werk in de bejaardenzorg dhr Th.. Samen met hem ging ze naar de NVSH
om daar iets voor ouderen te gaan doen. Aanvankelijk werd daar nog over gegniffeld.
Een man vroeg haar eens: mijn vrouw wil nooit meer sex. Mw N antwoorde: er is zoveel anders dat
kan! Een vrouw met een mooie jurk vroeg stralend “vind je me mooi?” Mw N: ik vind je ogen
prachtig! Zij wil bewust bezig zijn. Ze heeft een tekst over jezelf vinden voor ons die u hier vinden
kan: klik hier
Martien heeft een orgel via haarlem gratis gekregen. Hij wil leren spelen en zijn zang begeleiden. Dhr
P wil hem wel een beetje op gang helpen.
Dhr J wil zo goed mogelijk vanuit bewustzijn leven.
Dhr F: kreeg via zijn familie een schilderij van een varkenshoeder, de verloren zoon! Het zou op
hemzelf slaan, hij bracht het naar de veiling, maar heeft het teruggehaald, gunde het anderen toch
niet. Hij wist er geen raad mee en vraagt zich af: hoe zit ik in elkaar m.b.t. mijn familie? Het schilderij
staat nu in zijn kelder. Dhr F wil voorkomen dat mensen van zijn schilderij genieten.
Mw N: de vader was blij zijn verloren zoon weer te zien. Het schilderij van Rembrant in St Petersburg
laat dit mooi in meditatieve zin zien.
Mw M: is in het ziekenhuis geweest. Tot haar grote verassing toonde haar familie toch grote
interesse in haar. Ze is ook weer op wederbezoek gegaan.Ze blijft haar vrienden ook trouw.
Dhr Th: familie krijg je, vrienden kies je zelf uit!
Dhr P: Toen ik ziek was heb ik er geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar familie kan belangrijk zijn.
Mw N: leeft vooral binnen haar vriendenkring, bij reunie ziet ze haar broers en zusters wel, alleen
eenlingen, maar staan in nood voor haar klaar.
Mw M: zag eerst haar broer te vaak, maar nu ziet ze: het is haar enige broer, nu is hij welkom. Hem
nemen zoals hij is.
Dhr J heeft zich nooit verdiept in zijn broers en zusters, gewoon leven en laten leven. In zijn vrienden
heeft hij zich wel verdiept. Hij is geboren in 1940. Maakte mee dat mensen dood op straat lagen.
Toen gedacht: morgen kan mijn laatste dag zijn. Hij heeft altijd mensen om zich heen die hem
kunnen helpen.
Mw P geniet bijzonder van haar tuin.
Martien heeft weinig contact met zijn familie, maar eens in het jaar gaat hij bij zijn broers een paar
dagen logeren. Zo houdt hij contact.
Dhr Th denkt hierbij aan het boek Knupf van Herman Hesse
Het thema voor de volgende keer: Wie ben ik en mijn toekomst 2015?
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben ik en mijn aandacht/erkenning? Pletterij 24 april 2015

Wij zijn vandaag met z’n elven bijeen om alle aandacht en erkenning te Geven aan onze overleden
groepsgenoot Boudewijn Giljam, elkaars ervaringen met hem te Ontvangen en dit samen te Delen in
het gesprek van vandaag.
Ton de Vries is vandaag voor een belangrijk overleg in Utrecht. Martien neemt de rol van
gespreksleider waar.
Nora en Theo zijn vandaag 18 jaar bij elkaar. Zij hebben elkaar toen bij de afsluitdijk gebonden in het
Geven, Ontvangen en Delen bij hun ontmoeting. Zij trakteren heerlijke koeken.
Dan nodigt Martien iedereen uit zich voor te stellen.
Mw Ma vertelt hoe belangrijk Boudewijn voor haar was in haar opname. Hij zorgde goed voor haar
belangen om haar eruit te krijgen.
Mw F kent Boudewijn via deze groep, hij was een zeer bereisd mens.
Mw P kent hem ook via deze groep. Zij heeft alle uitspraken van Boudewijn in de verslagen
verzameld en vraagt wie daar interesse in heeft. De vingers gaan omhoog. Klik hier voor dit verslag.
Mw N: Boudewijn liet steeds prachtige beelden zien, die hij verduidelijkte met mooie foto’s!
Dhr E kent Boudewijn via een boekpresentatie bij de seniorengroep van de Leidse Buurt. Een
Psycholoog heeft zijn eigen taal, hij herkent dat. Boudewijn was een bijzondere man stond voor
zichzelf zijn en was erg expressief.
Dhr. E was zich naar geschrokken van het mailtje over de dood van Boudewijn.
Dhr J. Boudewijn was voorheen zijn buurman, hij zag zijn dochters opgroeien. Hij vernam het
overlijden via de bloemen die werden afgeleverd bij de Ex die nog tegenover hem woont.Boudewijn
was een leuke kerel.
Dhr Th was geschokt door zijn overlijden, had hem in de bijeenkomst van januari ontmoet als rustige
en integere man, het is een groot gemis!
Dhr JW is vriend van mw S en kende Boudewijn via haar. Hij vond hem een verwarde en intelligente
man, een beetje van de wereld, zo was ie. Hij leende wel, maar bracht het altijd terug met een
bloemetje erbij, heel goed.
Mw S kende Boudewijn a.s. 5 mei precies 5 jaar. Toen ze hem ontmoette leek het alsof ze 20 jaar van
haar leven had ingehaald. Het klikte en ze werd door hem geraakt meer zichzelf te zijn. Hij was van
binnen een mooi mens, het was zoeken alles een plek te geven. Hond Zilver was voor hem de enige
hond, ze was hem heel dierbaar. Hij woonde met een slufje recht tegenover haar. Hij had het huis
dat in slechte staat was zelf omgebouwd tot een echt paleis met van alles te zien en beleven.
Mw Ma: Boudewijn had ook zelf een hoogslaper gemaakt.
Mw S. Een kennis had hen samen ontdekt op de dansvloer, en heeft van hen een afstudeerproject
gemaakt met filmpjes. Op youtube staat een filmpje van hen. Hij maakt ook graag briefjes en kleine
collages vaak rond het thema tijd en geld en ook het reizen dat hij veel deed.
Dhr F: is overdonderd door de dood van Boudewijn, hij hoort het nu pas.
Mw F: het was een aparte man! Reactie: iedereen is uniek! Mw Ma: Boudewijn kwam daarvoor uit!
Mw S: Boudewijn was de avond tevoren nog bij mij geweest. Kort erna had ik nog aarzeling (bereikte
hem niet meer), maar dacht komt morgen wel.
Dhr JW: kan kaarsje of peukje zijn geweest. Mw S: of kortsluiting, het was allemaal oud en hij had er
nog wat van proberen te maken.
Mw Ma was bij ouders geweest met een brief van Boudewijn, proberen tot overleg te komen, Hopen
dat ze eens achter haar gaan staan. Er wordt nu niemand meer door moeder aangeklaagd.
Boudewijn ging uit van de second opinion en voorzichtig opereren. Er was zelfs een bezoekverbod
voor de ouders overwogen. Boudewijn gaf vaak informatie mee voor moeder. Moeder onderdrukt en
heeft haar opname veroorzaakt. Zij spreekt over te lange duur van de mediation en over nu is nu.
Maar er is een bezwaar ingediend. En ze mag nu een nachtje thuis slapen. Ze is blij met deze groep
kan ze zich een beetje uiten.
Mw F: de psychiatrie werkt teveel met medicijnen, nemen de mens niet serieus.
Allen: we wensen je al het goede toe.
Mw P vindt dat Mw Ma nu een rustiger uitstraling heeft. Mw Ma dankt dat aan de Yoga.
Mw N: je leert elke dag nieuwe dingen.

Mw P: ik lag weleens in de clinch met Boudewijn, maar de laatste keren begonnen we elkaar steeds
leuker te vinden, de laatste keer knuffelden we elkaar zelfs. Was fijn. De narcissen die ze van hem
kreeg staan nu in de tuin, kijken of ze overblijven. Is een mooie herinnering.
Mw S zit emee of zij het niet had kunnen voorkomen. Hij was haar maatje, haar partner, haar
zoekrelatie, haar alles!
Mw. N: fijn dat we Boudewijn herdenken; gevoelens uitwisselen.
Mw S: toen hij 32 was, liep hij als kerstkind zwaar tegen het paasfeest aan. Nu weer met pasen.
Toen Boudewijn haar een 1 april grap vertelde vond zij die niet leuk, maar hij zei dat hij er ook geen
leukere had.
Martien betreurt Boudewijn’s heengaan, hij was een groot fan van het ISP. Wij missen hem.
Dhr E stelt voor om nu het thema af te sluiten.
Martien stelt een korte pauze voor.
Na de Pauze kan iedereen nog iets kwijt
Dhr E vertelt dat de vraag Wie ben ik door de kerk wordt beantwoord met je bent wat je doet.
Ook de filosofen stellen die vraag, maar zoals wij het doen is toch anders!
mw N: luisteren naar de roep van de relatie, je geroepen voelen tot vrijwilligerswerk, je moet er wel
lol in hebben, zinvol ook, de god in jezelf
Dan kiezen we een thema voor de volgende keer 29 mei a.s. Na wat discussie (wie ben ik en mijn
onkennende ik, wie ben ik en de god in mij) komen wij tot:
Wie ben ik en mijzelf, het zelf?
Verslag Martien met dank aan Saskia en Petra
Wie ben ik en mijn erkenning? d.d. 27 maart 2015 in de Pletterij
We zijn met 5 mensen aanwezig om deze gespreksmiddag vorm te geven.
Naar aanleiding van het verslag komt er wat discussie over het Placebo.
Mw P stelt: het betekent vervanging!
Dhr B: Het op bewijzen gerichte onderzoek probeert dit Placebo-effect uit te sluiten door een
controlegroep die een nep-medicijn/-behandeling krijgt en de onderzoeksgroep krijgt een echt(e)
medicijn/behandeling.
Martien noemt het onderzoek waarmee acupunctuur uit de wetenschap werd gestoten: een
controlegroep kreeg dezelfde zorgzame behandeling, alleen prikte men hierbij willekeurig i.p.v
gericht op de meridiaanlijnen, hetgeen de echte behandeling wel doet. Er bleek geen evident verschil
in effect, dus acupunctuur heeft geen effect buiten de suggestie. De wetenschap is tot op heden nog
niet geinteresseerd in de waarde van de zog. suggestie of erkenning of aandacht.
Ton vraagt zich af of er in de zorg niet veel meer placebo wordt gehanteerd!
Dan vraagt Dhr B het woord, hij betreurt het dat hij in zijn strijd om mw M te steunen om terug naar
huis te kunnen, op zoveel tegenstand stuit binnnen de verpleging. Dit terwijl de Second Opinion dit
juist bevestigt. Maar het enige waar de GGZ zich op richt is om een etiket op Mw M te plakken. Hij is
van plan haar te begeleiden naar de Borgstichting,
Hij lucht echt zijn hart hiermee.
Mw J kent mw M nog niet en vraagt zich af wat ze ermee moet.
Ook mw P vindt het praten over derden die niet aanwezig zijn niet zo prettig. Beter vanuit jezelf
praten. Ze vraagt of dhr denkt dat alles kan worden opgelost?
Ton: als iemand ergens mee zit, moet dat wel kunnen!
Mw P. Ik hoorde geen vraag aan ons!
Ton: En uiteraard mag iedereen erop reageren.
Tenslotte gaat het gesprek over stalken door man en vrouw gelijk. Over huwelijken die op laatste
moment geannuleerd worden, over gescheiden mensen die negatief over ex met hun kind praten;
De mens is uniek.

Er zijn veel mensen w.s. door de problemen t.g.v. de stroomstoring vanmorgen niet aanwezig.
Gezien het belang van dit onderwerp besluiten we op vrijdag 24 april het thema Wie ben ik en mijn
erkenning/aandacht? te nemen.
Verslag Martien dd 2 april 2015
PS. Volgens wikipedia komt het woord Placebo uit het latijn en betekent letterlijk: “ik zal behagen”

Verslag Wie ben ik en mijn aandacht? In de Pletterij vrijdag 27 februari 2015 van 14-16 uur.
We zijn vandaag met 10 personen aanwezig, 2 vrouwen en 8 mannen.
Er zijn 2 afmeldingen mw. N en dhr R.
N.a.v. het verslag van de vorige keer merkt de heer J op, dat Martien zich gewaardeerd voelde toen
hij hem complimenteerde met zijn uitgebreide verslag.
Ton opent met de financien van het ISP er is nog hoop dat de gemeente Haarlem bijdraagt.
Een discussie over gewone kaarsen of van bijenwas, maar ook gewone kaarsen maken de lucht
zuiverder door ionisering.
Ton was bij een rechtzaak van iemand die de koning had bedreigd, de spontaniteit en het vermogen
tot zelfredzaamheid werd als argument naar voren gebracht v.s. 1 jaar opname, afwachten maar.
Dan opent Ton het thema.
Martien vertelt dat mensen ook iemand aandacht kunnen weigeren, zoals zijn vriendin iemand
aandacht onthield om niet geconfronteerd te worden met negatieve verhalen.
Dhr P meldt dat mensen in de hulp in de huishouding van voor 9 uur en na 5 uur werken en zo een
woord van waardering node missen! Mw M moet bijkomen van de hulp.
Ton soms betuttelen de thuishulpwerkers de cl. Dan andere hulp in de huishouding zoeken! ½ u.
kletsen bij de koffie, ½ u. werkbespreking, 1 u samen werken ½ u evaluatie ½ u wat Cl. zelf gaat doen.
Dhr E complimenteert dhr B met zijn stemvolume. Dhr B heeft jongeren op een boot begeleid, om
hen bij de les te houden bulderde hij..
Er zijn vele soorten aandacht te onderscheiden, zowel positief als negatief (w.o. onthoudingen).
In onderzoeken wordt vaak gesproken over Placebo, d.w.z. aandacht! En mensen kunnen niet zonder
aandacht.
Dhr B. Herkent hier Carl Rogers in, deze luisterde en bevestigde alleen maar. Ton ook gevoel?
Mw M wil troost hebben van een echte vriend, dat is dan wederzijds! Met respect voor elkaars
eigenheid.
Mw P heeft veel gehad (achteraf) aan de lotgenotengroep van overleden partners. Van
Mantelzorgondersteuning was toen nog geen sprake.
Dhr E: alleen respect voor andermans geloof wanneer je je eigen geloof relativeert
Ton: bij openstaan voor een ander houd je je eigen dingen op de achtergrond. Bijvoorbeeld zijn
dochter werkt bij de vrije school; zij helpt de kinderen zichzelf te ontwikkelen. Zij was blij toen haar
moeder een betuttelende partner loosde.
Dhr P: aandacht is de motor van de school. Als grote klas in subgroepjes werken, leerlingen helpen
elkaar. Net als bouwbedrijf in Hoofddorp waar de arbeiders zelf het bedrijf runnen. Zo gaat het
ziekteverzuim.
Dhr V: het gaat bij aandacht om waardering en erkenning!
Mw M: je moet voldoening in jezelf zien te vinden.
Dhr P: de mens is een sociaal wezen; afhankelijk van zijn omgeving, zie Robinson Crusoe en de
wolfskinderen. Martien: kijk wat sociale uitsluiting met mensen doet.
Dhr F: De een heeft meer aandacht nodig dan de ander, kijk naar Rottumeroog. Jan Wolkers
(natuurmens) genoot er ieder uur, terwijl Godfried Bomans (stadsmens) er helemaal niet tegen kon.

Dhr B: dhr Wienen en bekend filantroop kreeg een vriendenboek. Is hij nu nog Filantroop?
Ton kende hem al jong toen hij nog bij zijn moeder woonde. Dhr. Wienen is welkom.
Mensen zijn uniek! Dieren ook!
Er zijn diverse voorstellen voor thema’s. Ton heeft er meerdere in voorraad: rechtzaak, spontaniteit,
etc. dhr J vraagt hoe kan dat, ik kom niet op thema’s? Ton: ik ben nu 86 jaar en je maakt dan je
balans op.
Thema voor de volgende keer op 27 maart a.s.?
Mw M stelt voor: wie ben ik en mijn erkenning! Dat wordt het dan.
Dhr B: bij de 100-jarige zijn geen klagers, wel hun verhaal!
Mw M: een Nederlandse architect in een Moslimland heeft daar een museum gebouwd.
Hij staat volop in leven en gaat gelukkig zijn droom achterna. Ton: een ware kunstenaar doet zijn
vorm oplichten.
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben ik en de restanten van mijn goede voornemens? D.d. 30 januari 2015 in de Pletterij
Haarlem
Drie mensen meldden zich af voor vanmiddag t.w. dhr G, dhr F en mw J.
We waren zo met 10 mensen bijeen, 5 vrouwen en net zoveel mannen.
Dhr E stelt zich voor, hij is genoemd naar een sociaal vooruitstrevende priester. Zijn broer is
genoemd naar Don Bosco die heel actief was met jongeren. De stormachtige opkomst van zijn
congregatie de Salezianen was met de Franciscanen en de Jezuïten te vergelijken.
We zijn met elkaar, na een tussenstap op proef belandin de Pletterij. Zien hoe het bevalt?
Mw P. Heeft kaarsjes meegenomen, zij wil het gezellig maken.
Ton opent het thema.
Mw F: van alle goede voornemens komt toch niks terecht!
Mw N en dhr E hebben geen voornemens gemaakt, het leven gaat gewoon door.
Mw. P. Wil zich minder van anderen aan gaan trekken, makkelijker over dingen heenstappen. Dat
lukt haar aardig.
Mw N heeft een punt van orde: mensen reageren hier vaak direct op elkaar. Dat vindt zij jammer.
Voorbeeld: iemand vertelt dat zijn hondje dood is, dan reageren mensen vaak: mijn hondje is ook 3
jaar geleden doodgegaan. Zij nemen zo de aandacht en het thema van de eerstgenoemde af. Dhr E:
aandacht afpakken!
Dhr B. Woorden moeten ergens toe leiden. Zij zijn krachtig en binden de aandacht.
Ton: Hij toont geen mededogen, want hij wil niet teveel los maken, maar luistert altijd met respect
naar iemands verhaal!
Mw F: iedere reactie is weer anders!
Mw M: niet reageren is tekortkomen. Dhr B: ieder heeft z’n/d’r eigen reactie!
Ton: zie de reflecties op het koorprobleem van mw P.
Mw M vindt het prettig als men zich inleeft in haar probleem, zoek de ander!
Mw. P: in soapseries laat men elkaar altijd uitpraten, dat is ingestudeerd.
Ton: ik hou mensen een spiegel voor, of indien nodig ben ik klankbord. Als iemand overlijdt hangt het
ervan af of ik ergens tekortgeschoten ben, anders hoef ik niet te huilen, want alles is zoals het is. Mijn
energie ligt in de relatie, het maatje zijn!
Mw P: als je alles hebt meegemaakt dan is het goed. Mw F: als het goed voelt heb ik er vrede mee.
Dhr R: praat veel met zijn moeder, zij zit in een stoel en snoept. Hij beleeft de relatie anders dan
voorheen. Heeft daar begrip voor, zij heeft haar leven geleefd met ups en downs! Hij weet niet hoe
hij zal reageren op haar verscheiden.
Dhr B: waardevol hoe je het moederbeeld verder inkleurt.
Dhr R: moe is erg geliefd op de afdeling. Als ik zeg: de verloren zoon is terug, Zegt ze: jij blijft altijd
mijn jongetje!

Dhr B: deed mee aan interview-onderzoek wat mensen van 100 onderscheidt.
Dhr R: sommigen zijn uitgeleefd, anderen nog vitaal , hebben nog lol in het leven. Soms zijn mensen
al jong apatisch!
Mw P: Sommige ouderen willen dood en die blijven maar door leven en sommige jongere
mensen gaan juist ongewild dood
Ton: leeftijd is bijkomstig, graag omgaan met vitale mensen.
Dhr B heeft nog draadjes met zijn exen, die opgloeien bij contacten, geeft vreugde elkaar te zien.
Kreeg kaart van een ex met vrijheid voor vriendenkeus, ivm de brandstof dreigende bemoeienis
overheid.
Ton is nu mantelzorger voor zijn ex, zij houdt nog steeds van hem. Wederzijdse vreugde. Niet uit
medelijden. Het huwelijk moet geen knellende band zijn. Daarom gescheiden. Kijken wat er is
overgebleven.
Mw M wil het contact met haar broer wel aanhouden, maar wel met ruimte voor zichzelf. Laatst had
ie zijn jasje laten liggen, kwam ie weer terug, krijgt zij het benauwd, Later goed gekeken of hij niks
vergat, toen belde hij of zijn mobiel er nog lag, nee dus, had hem zelf bij zich. Haar informeren over
de vondst was er niet bij.
Mw F: bij mij thuis werd ook niet gesproken!
Ton: een vriendin belt alleen om mijn stem te horen, is fijn! Een andere vriendin zoekt altijd een
aanleiding voor een gesprek.
Dhr E is al eenmaal eerder geweest maar vindt deze keer een stuk frisser, vanwege de andere ruimte,
vorige benauwde hem.
Het kaarslichtje dat het begaf was door hem gefikst. Mw N: jij bracht meer licht.
Dhr E: een belangrijk deel van communicatie gaat via lichaamstaal, klank vanuit de stemming.
Jammer dat smoezen nodig zijn om contact te maken. Ook hij koestert zijn contacten van
vriend(inn)en die blijvend zijn. Soms echt zielsverwantschap.
Dhr B: wordje blij van!
Dhr E. Blij hier te zijn ISP zachtmoedige mensen! Een nichtje van hem kreeg een laptop, haar oma kon
er goed mee overweg!
Ton: collega’s beheren mijn e-mail. Zelf kan ik het niet. Baalt van al die mensen die hele dag chatten.
Dhr Th: heb op 1 januari 2015 geen plannen gemaakt. Ik ben blij met elke nieuwe dag samen met mw
N. Alles hangt om mens en mogelijkheid.
Ton wil, zolang de kwaliteit van het leven het toelaat altijd doorgaan met de relatie, bij
dementerende mensen komt vaak juist de gevoelsmatige bloem van het Zelf naar voren.
Mw P: moeten sommigemensen niet tegen zichzelf beschermd worden?
Ton: Ja, als ze gaan zwerven zeker.
Mw L: je praat als van buitenaf over je relatie?
Ton: ze vraagt zelf om de aanwezigheid! Het is een vorm van zijn, zonder angst.
Dhr Th: in zo’n relatie heb je aan een half woord genoeg.
Martien werd gebeld door zijn vriendin, hij heeft al 10 jaar een relatie met haar. Op de gesloten
afdeling spreekt men minachtend over hem als iemand die een relatie met een patiënt heeft. Hijzelf
wil haar geen stenen voor brood geven, door niet in te gaan op haar verzoek om te komen; en
daarbij: we kunnen niet zonder elkaar.
Ton ik geef ruimte aan mensen, maar ze moeten mij niet bezitten willen.
Mw P: je bent niet eens van jezelf!
Ton: Jaloezie is de doodsteek in een relatie. Dhr R: of het is een teken dat je om iemand geeft. Ton:
investeren in relatie zodat het niet meer gebeurt.
Mw P was best wel jaloers op dhr E omdat hij zo’n complimentje kreeg van mw N. omdat zij de
kaarsjes heeft meegenomen en niet hij.
Mw F: eenheid door verscheidenheid in gevoel.
De ruimte is ons goed bevallen.
Thema voor 27 februari a.s. Wie ben ik en mijn Aandacht?
Opnieuw in ons gezellig hoekje in de Pletterij.

Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Wie ben ik en mijn perspectief, d.d. 19 december 2014 in het Hofje van Gravinnesteeg
We zijn met 12 personen (5 dames en 7 heren) bij elkaar om ons perspecief met elkaar te delen.
Omdat Ton heden verhinderd is wegens een activiteit van Bonjo (vrijwilligers voor (ex-)
gedetineerden) zal Martien vandaag de rol van gespreksleider op zich nemen.
Het verslag van Wie ben ik en mijn Handen wordt aanvaard met dank voor de uitgebreidheid.
Martien vertelt dat voor de medewerkers van het ISP het werk een soort “way-of life” is. Het is hun
maatschappelijk participatie om klaar te staan voor alle minder bedeelden. Als de subsidie zou
stoppen zou dat hun hele perspectief uit de handen slaan.
Dhr B sluit aan: hij had te maken met perspectiefverlies bij zijn scheiding en bij zijn werk als brug
tussen de psychiatrie en de maatschappij waar hij mensen hielp de psychiatrie te verlaten hun
herstel te aanvaarden met de beperkingen daarbij en weer deel te nemen aan de maatschappij. Dit
werd hem door de pillenvoorschrijvende psychiatrie niet in dank afgenomen en men wilde een hostel
bouwen. Hierdoor werd het fase-denken doorbroken en liep zijn carriere ten einde. De Bhagwan
bood hem op dat moment net dat perspectief waarin hij zich herkende.
Dhr M. is voor de eerste keer hier, hij stelt zich voor. Hij kwam met zijn 16e levensjaar naar
Nederland. Hij heeft deze bijeenkomst uit de krant (met als kop”: “Gespreksdag”) gehaald Hij is heel
actief als mantelzorger voor zijn zieke moeder. Daarnaast is hij ook maatje voor een jongeman uit de
buurt bij het wandelen. Hij kan nu niet lang blijven en vraagt wanneer de volgende bijeenkomst is?
Dhr F meldt dat het dan 30 januari is.
Mw J Vindt het moeilijk te zeggen wat haar perspectief is. Ze is heel blij verrast met de eettafel bij
Sint Antonius waar ze mensen van deze gespreksgroep ook tegenkomt heeft haar veel perspectief
geboden. Ze heeft nu goede vrienden gevonden. Van het een komt het ander. Het kan verkeren,
Mw P neemt niet voor niets al jaren aan deze middagen deel, vindt het leerzaam om meningen en
ervaringen van anderen te horen, ontmoet nieuwe mensen, krijgt nieuwe contacten.
Dhr B: naast je zachtheid ook je boosheid, kom maar voor jezelf op! Mw P: Doe ik toch!
Mw F: komt ook al een hele tijd bij deze middagen. Heeft een nieuw perspectief gevonden in de
Cliëntenraad van de RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) waar zij woont. Deed al mee
met de training. Doet dit samen met mw L. Ze durft meer voor haar mening uit te komen.
Mw M: door de trap zoekt ze nu toch een nieuwe woning. Een hofje lijkt haar erg leuk.
Mw L. Welke aanmeldprocedures gelden voor hofjes?.
Zij vervolgt: nu haar man verandert zoekt ze naar een zorgwoning in IJmuiden. Daar kent men hem.
Als er wat gebeurt, weet men dat hij niet met de ziekenwagen opgehaald moet worden, maar
gewoon even bij moet komen en evt naar huis begeleid moet worden. De drempel van hun leuke
huis is te hoog, maar er kan niks aan gedaan worden wegens het putje vlakbij. Ze zijn eigenlijk te jong
voor begeleidingsflat of zorgwoning, maar het hangt ook van indicatie af. Ze wacht af wat er komt!
Dhr P: zijn Wijkraad heeft een perspectief om samen met CBB (CliëntenBelangenBureau) e.d. om
vanuit de buurt meer aandacht te krijgen voor de GGZ-cliënten die in de buurt wonen.
Flinty´s verhuist naar de Nieuwe Gracht, de Fjord moet een nieuwe bestemming krijgen. De wijkraad
zoekt een ruimte, en zoekt ook contact met de huisartsen en de Koningskerk waar al een
ontmoetingsgelegenheid is. Ontmoeting wordt in 2015 steeds belangrijker.
Martien wijst op de Koffie om de Hoek-projecten in Noord van het Welzijnswerk DOCK.
Dhr P: Hij vindt het erg dat er geen huisartsen bij de sociale wijkteams zitten. De wijkraad
Patrimonium is de best bemenste wijkraad van Noord. Er is ook samenwerking met ECOSOL.
Mw P ziet haar perspectief in klaarstaan voor de mensen die een beroep op haar doen en natuurlijk
het zingen, dat ze graag zo lang mogelijk blijft doen.
Martien constateert dat in onze groep mensen goed met tegenslagen in perspectief kunnen omgaan!
Dhr J. vond vandaag een perspectief in het luisteren naar zijn dochter, het was spannend, er kondigt
zich een nieuwe boreling aan. Het deed hem denken aan het Gezinshuis dat hij met zijn vrouw samen

heeft gehad. Ze vingen kinderen op in hun gezin die thuis niet verder konden wegens gebrek aan
aandacht en begeleiding. Hij was erbij gekomen via kinderkampen, waar hij contact legde met de
Sociale Academie Amsterdam die pleegzorg organiseerde. Ook was hun gezin een crisisplek voor
babies die van hun ouders werden gehaald op Schiphol. De warme en liefdevolle “hug”(omhelzing,
knuffel, te noemen: “Knuf”) van de moeder des huizes, stelde hen dan meestal snel gerust.
Dhr R: Klinische Opvang in het gezin!
Dhr J. Op dit moment komen de meeste pleegkinderen van vroeger nog bij hen aan.
Dan vraagt Martien wat het thema volgende maand de 30e januari wordt
In onderling overleg besluiten we tot: Wie ben ik en de restanten van mijn goede voormemens
We hopen weer in de gezellige tuinkamer van het hofje terecht te kunnen.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra.

Verslag Wie ben ik en mijn handen? 28 november 2014 in huiskamer NVSH
We zijn met 11 personen aanwezig om het thema onder de loep te nemen.
Ton opent met de crisis van het ISP. Als er geen geld van Haarlem komt, dan kunnen we op onze
laatste benen het redden tot 1 juli 2015
Mw L: bij Roads ook bezuiniging en Actens word zelfs helemaal beeindigd
Dhr B: het ISP vangt juist de mensen die tussen de mazen van het net wegvallen.
Ton: de gemeente heeft nog 3 ton over.
Tot december kunnen we in elk geval deze bijeenkomst houden.
Mw J: evt. Kan ook gebruik gemaakt worden van de gastruimte van ons hofje!
Ton: het gedetailleerde verslag? Niemand reactie, dank aan Martien en Petra.
We houden geen pauze, en Nora is vandaag verhinderd.
Ton: het komt vaak voor dat de mantelzorger die de afwezige familie vervangt, bij de uitvaart niet
gewenst is, en niet alleen voor de erfenis. Je voelt je onthand en kunt dan nl niet je emotie delen met
die familie. Misschien heeft de familie last van gène. Dit wordt door de aanwezigen beaamd.
Sommigen hebben het zelf meegemaakt.
Mw P: ik doe te veel met mijn handen: via Facebook (fb) komt de hele wereld binnen. Heb nu 101
contacten. Het kost veel tijd, ben ik verslaafd? Ton Tieners die dom naast elkaar alleen maar pingen!
Mw L. snapt niet hoe iemand die zijn moeder net is verloren toch over koetjes en kalfjes praat op fb,
onecht!
Mw P: het is een snel kanaal, bijvoorbeeld gratis weg te geven spullen.
Martien deelt graag bijna alle filmpjes die hij ontvangt. Mw L: is alert op virussen in filmpjes. Martien
heeft een goede virusscanner!
Ton belangrijk om dingen samen te doen, freubelen, knutselen, samen contact hebben in groep.
Mw F; de PC staat in de hoek. Dhr F: niet iedereen kan zich daarin thuisvoelen.
Mw F: eet vaak in het restaurant maar vertrouwt het eten niet. Mw. L het restaurant is in een
buurthuis in IJmuiden, het is daar gezellig. Er is een knutselclub waar de RIBW een brede doelgroep
integreert in de wijk. Er is ontmoeting met buurtgenoten w.o. verstandelijk beperkten en ook GGZ
cliënten en er is ook begeleiding.
Mw J. In Binnensteeds in Haarlem is ook zo’n ontmoetingsgelegenheid.
Martien: bij Kerstsamenzang Leonardi da Vinciplein Meerwijk zong ook een verstandelijk beperkte
buurtgenoot mee. Bij vertrek zei hij “tot volgende week”’; hij bedoelde natuurlijk tot volgend jaar!
Mensen willen niet geclaimd worden.
Mw J: we zijn mensen met afwijkend gedrag eigenlijk niet meer gewend. We moeten leren weer met
elkaar samen te leven. Dhr F: en dan na de les bijpraten met elkaar?
Martien: in mijn flat heb ik weinig contact met mijn beide buren.

Mw J: ik woon in een hofje, dat is niet hetzelfde als een woongemeenschap. Wel verlenen we handen spandiensten aan elkaar. Ook houden wij elkaars verjaardagen bij. In kleine groep is er een
wekelijks wijn-uurtje en wordt er gezamenlijk gegeten. Dhr V. vraagt wie neemt hier het voortouw?
mw F wie kookt er? Mw J: wij zelf!
Ton: hand- en spandiensten is er wel tussen buren?
Mw j: de dorpsgemeenschap van vroeger was meer controlerend, de huidige gemeenschap is dat
minder. Een nieuwe bewoonster uit Spanje leidde meteen tot het organiseren van een Spaanse
avond met maaltijd. Dhr F krijgt er trek van! Mw M: “leuk idee!”
Mw P: lijkt wel op Centraal Wonen in de Venkelstraat.
Mw J: het is bij ons wel uitzonderlijk gezellig, maar wij hebben een regentenbestuur. Vroeger was er
nog de oude Preuve schenkdag, nu alleen nog eeen jaarlijks etentje om niet.
Mw M: waarom kies je voor een hofje?
Ton: Hofjes zijn maar een gedeelte van wat er aan de hand is met de participatiewet. Ik woon in een
straatje waarbij de buurvrouw mij altijd negeerde. Als mijn kinderen in mijn huis logeren is zij juist
altijd bijzonder vriendelijk naar hen toe. Mijn ex waar ik als mantelzorg actief ben heeft de grootste
moeite als buren bij haar zouden moeten helpen. Ton zet weleens de afwas klaar en nodigt haar dan
uit om de afwas te doen. Soms heeft ze daar “zin” in.
Dhr J: men propageert wel burenhulp, maar opgelegd pandoer werkt hier niet. Ik zoek zelf mijn
vrienden waarmee het klikt. Onze straat wordt door een plantsoen gedeeld.
Dhr B: maar men wordt er toch meer betrokken!
Dhr J: de huizen die leeg komen worden opgeknapt en komen in de vrije sektor, prijzen als
€ 1500 per maand. Het levert aanwas van een nieuw soort mensen. Dit levert een soort scheiding in
de straat. Mensen vermengen zich niet! Dhr F: 1500 per maand is absurd. Dhr B: Aan de overzijde
woont mijn dochter, er is drukke uitwisseling van babysitters in dat gedeelte.
Ton: het Oranjefonds steunt buurtfeesten. Daar heb ik met mijn ex aan deelgenomen, was echt wel
leuk. Je leert mensen kennen, je groet ze nadien ook nog. Dhr B: dat heeft een positieve invloed.
Dhr J: de actieve wijkraad in mijn buurtje heeft potjes gevonden om de binding te versterken. De
mensen van de overkant moesten wel meedoen om het te doen slagen. Ik naar hen toe, Zij wilden
niets met de buurt te maken hebben. Mw F: sommige mensen hebben kak!
Ton: bij het Jefthaplein is een koffie op de hoek gestart. Martien: Welzijnswerk organiseert 9 koffie
om de hoek plekken in Haarlem Noord. Ton: de wijkraad denkt aan een restaurant als lokatie. (alc.?
Niet best!) dhr Pieters uit Zandvoort wil aansluiting bij Amsterdam. Mw J: vindt Amsterdam meer
elitair dan Haarlem. Dhr F: in Amsterdam zijn ook initiatieven als Koffie om de Hoek.
Ton: in Hoorn Kersenboogerd heeft de buurt een gezamenlijke groententuin. (vgl oude Meent), de
ogen van de buurt bewaken het. Dhr B: een buurttuin!
Dhr J: de gemeente Haarlem geeft braakliggende grond vrij aan buurten; scheelt kosten en
onderhoud. In Hoorn Kersenboogerd is er vanouds een sterke verenigingsgeest.
Dhr V. helpt zijn buren graag, en zij zijn er hartstikke blij mee!
Dan het thema voor de volgende keer: Ton vertelt dat het wegvallen van mensen die hij vertrouwt,
hem zorgen baart. Een moeder die haar kind doodt omdat ze het leven niet meer ziet zitten.
Dhr B: het is van alle tijden dat deze dingen gebeuren!
We besluiten tot: Wie ben ik en mijn perspectief!
Mw P. wil graag een Nederlands woord hiervoor: Vooruitzicht; Toekomst of Mogelijkheid tot
ontwikkeling
Tenslotte vraagt Ton: Wil nog iemand iets melden?
Mw M: waarom zou ik verhuizen, ik kan goed met mijn buitenlandse buren overweg en de fiets kan
nog steeds goed de trap op.
Mw J: bij volkstuintjes wordt ook onderling gedeeld! Ook sociale controle!
Dhr j: een stukje grond in de Slachthuisbuurt is aangeboden aan de bewoners. De armen kunnen de
biologische winkel niet betalen, en krijgen nu gezonde groente en fruit, (mits grond niet is vervuild).
Mensen willen niks, je kunt hen niet aansturen, wel overtuigen en masseren.

In Kweektuin is ook een burgerinitiatief gestart. Hij ging eens kijken, het waren elitaire mensen die
daar lid van waren geworden. Men moet aandelen kopen om erbij te horen, onbetaalbaar!
Alternatief is tuintjes huren voor bijna heel het jaar opbrengsten,
Martien vraagt of we, toch allen de handen naar elkaar willen richten om te zien wat er gebeurt, de
meeste aanwezigen doen mee, tinteling in de handen wordt bemerkt.
Volgende bijeenkomst niet de laatste vrijdag i.v.m. Kerstmis, maar 19 december, waar iedereen mee
instemt.
verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra en Lia
Verslag Wie ben ik en wat is het geluk voor mij d.d. 31 oktober 2014
Met 12 mensen zijn we verzameld om de betekenis van het geluk voor ons respectvol te bespreken.
Eerst bekijken we het verslag van de september-bijeenkomst Wie ben ik en mijn Ledigheid. Met dank
aan de notulist wordt ermee ingestemd.
Een student HBO nam Ton vandaag een interview af. Hij vroeg naar methodisch handelen, maar wij
hebben geen systeem! Als een mens bij het ISP binnenkomt, stellen wij de persoon allereerst op
zijn/haar gemak met een bakje thee of koffie. Eerst komt dan het verhaal en vervolgens komen de
noden boven die we dan meteen ook proberen aan te pakken.
Naar aanleiding van vorige keer vertelt Mw P dat ze zich vorige keer geweldig gesteund had
gevoeld en nu de knoop heeft doorgehakt, ze laat het achter zich, maar het blijft wel een lidteken. Ze
had afspraak met een eerstelijnspsycholoog gemaakt, maar die bleek ziek, toen heeft ze maar voor
zichzelf gekozen. Haar vertrek uit het rouw en trouw koor is nu een jaar geleden.
Martien vertelt dat hij inmiddels blokfluitboekjes bij een muziekhandel bij het station Haarlem heeft
gekocht en nu voorzichtig zijn blokfluit inspeelt. | Mw P: dat is je geluk! Het geluk ligt in een klein
hoekje!
hiermee opent Ton het thema van vandaag: Wie ben ik en wat is het geluk voor mij.
Dhr R is nu voor de 2e keer hier, hij vindt zijn geluk in het hier en nu! Hij is blij met elke glimlach die
de soms opkomende sores verdrijft.
Mw N wijst op het belang van de eigen omgeving en geniet volop van het zonlicht.
Mw F: de persoonlijkheid is belangrijk en de gezondheid ook.| Mw N gezond is veel, maar zonder
vrienden is het moeilijk om blij te kunnen leven. Zo kun je elkaar blij maken. | mw F: niet bij
iedereen, mijn zus maakt mij niet blij! | Mw N pas als je kunt vergeven wordt het beter.
Mw P wilde niet dat bij een koor, de aanstichtster naast haar kwam zitten, dat begreep die zelf ook
wel. | dhr F: lijkt op het uitglijden over een bananenschil.
Mw M: Haar broer moet niet bovenop haar zitten| Ton: In een relatie is het soms moeilijk om niet
elkaar op te voeden, dat geeft een nare sfeer! Blijf elkaar serieus nemen, met matig waarderen als
iets wel goed gaat, vooral niet te nadrukkelijk!
Mw F: mensen kunnen niet makkelijk veranderen
Martien had begrepen dat zijn vaak reageren met Oke tijdens gesprekken en chatten, storend kan
werken. Nu probeert hij het woordje oke te mijden. Het lukt aardig.
Mw F had vorige keer nog met mw P een lekkere hamburger gegeten, Het ging over loslaten en
overboord gooien. Hier kon Mw P wat mee.
Dhr F. is zijn vriendin nu kwijt. Ze heeft hem in de steek gelaten. Ook haar kinderen mijden hem nu.
Hij heeft zeker bijgedragen aan haar geluk, maar kon haar “verscheiden” niet tegenhouden.
Dhr V begrijpt dat wel, als tegen de muur aanstaan. | dhr F: vindt nu geluk in het opschrijven.
Dhr V: verwerken heeft tijd nodig. | Dhr B: je moet je energie verleggen! | Mw N: alles heeft tijd
nodig! Mw N: kan niet alles begrijpen van haar vader, en keurt het zeker niet goed wat hij deed, maar
hij zal zeker ook zijn achtergronden gehad hebben. Ze kan hem vergeven.
Dhr F: je moet jezelf zeker niet van kant maken.
Mw M: mijn broer deed steeds gekke dingen, te pas en te onpas komen, dingen laten liggen e.d.

Nu heeft ze het een plek gegeven, het hoort bij hem. Ze kan er nu zelfs wel om lachen, is manier om
het te kunnen hanteren! | Dhr B: hij lijdt zelf het meest tot hij het accepteren kan! | Mw M dat
gebeurt ook wel nu, o.a laten koken, begrenzen en doseren. | Ton voelt verwondering: hoe is het
mogelijk!
Ton was met Martien bij huwelijk mw L. Haar man loopt met een rollator, Mw L. accepteert alles en
is zeer trouw. | Mw L: mijn man heeft steeds meer zorg nodig en die krijgt hij ook (buurthulp) . Ik als
mantelzorger neem ook deel aan bijeenkomsten daarvan. Je moet het leven nemen zoals het komt!
Dhr F: toen mijn vriendin Ca kreeg, was dat ook geestelijk moeilijk voor haar. Ze had veel aanvallen.
Ook de medicatie had veel invloed. Mijn keuze was op zeker moment: blijven of weg gaan.
Mw L: mijn man is nu ook anders, ik kan het gewoon accepteren. | Mw P: ben je zelf ook veranderd?
mw L; ja!. Mw N vindt haar heel dapper! Blijf dicht bij jezelf! Als het niet kan, dan andere weg gaan!
Dhr R koestert zijn bescheidenheid.
Ton er is geen therapeut die mensen verandert, verander jezelf! Ton had een vriendin Mieke
waarmee hij 8 jaar een relatie had gehad en ook nadien nog contact had met haar. Toen ze overleed
was hij (wegens de familie) niet bij de begrafenis, wel ‘smiddags is hij bij het graf geweest en ‘savonds gaan zwemmen.
Ton: Ziet veel mensen uit Afrika naar Europa komen. Hij vraagt dhr Th wat het verschil is tussen de
continenten? | dhr Th: De werelddelen Afrika (m.u.v. Zuid Afrika) en Europa zijn totaal
anders. Vergelijk de negentiende eeuw in Nederland met nu! Is heel anders: geen elektriciteit geen
telefoon, geen waterleiding. De zon schijnt er onbarmhartig, Onder de Mangoboom zijn de mensen
daar gelukkig, ze zijn tevreden met wat ze hebben. Mijn geluk is tevreden te zijn met wat ik heb.
Door mijn lichamelijk gebrek kon ik de trap moeilijk bovenkomen, maar ik kwam wel boven!
In Afrika lopen vrouwen met een emmertje water op hun hoofd. Geen lichtknopje, geen kraan!
Bij het binnengaan bukte ik me altijd diep vanwege de rook die hoog in de hut hing, daaronder
blijven. Er zijn daar veel meer gelukkige mensen. dhr R: de ene stam moordt de andere uit! Dhr Th: ja
de Zoeloe-koning trok eind 19e eeuw op naar het noorden en hij bereikte Tanganika. Geen vrouw
was veilig voor hun mannelijkheid! Hierheen komen tot nu toe alleen de mensen van boven de
evenaar. Ik ben zelf weggestuurd uit Afrika, anders had ik hier niet gezeten. Ik heb mijn woede,
ongeluk- en ontevredenheidsgevoel omgezet naar geluk, mede met dank aan mijn partner Mw. N.
Mw P: ik hoop te ontdekken waarom ik van het koor afmoest!
Ton was bij een bijeenkomst. Een Man was negatief door zijn vader opgevoed en liet soort kunstjes
zien. Poppetje?
Dhr F: ik mocht niet bij de uitvaart zijn, alles is me afgenomen, had niet mogen gebeuren!
Dhr V: ik mocht ook niet afscheid nemen van mijn oma. Mijn Moeder had in jappenkamp gezeten,
eerst onder dwang, later als bescherming.
Ton: Anderen bepalen dan je leven, zonder naar jouw gevoelens te vragen.
Dhr R: heeft het idee dat mens, en elkaar aanvullen, ook culturen etc.
Martien: ontmoette iemand die van Reiki haar beroep had gemaakt we straalden elkaar energie toe.
Dat was boeiend. | Dhr B: ik interesseer me meer voor Tarot-kaarten. |Dhr Th heeft veel baat gehad
aan Reiki.
Ton in Binnensteeds is een wijkplaats met ontmoetingsmogelijkheid.
Martien meldt dat e-dating soms diepe emoties oproept.
Ton vraagt naar het Thema: het wordt de 28e november a.s.: Wat doe ik met mijn handen?
Verslag wie ben ik en mijn ledigheid
d.d. 26 september 2014 in gezelligste huiskamer van NVSH
Met 9 personen (4 vrouwen en 5 mannen) zijn wij bij elkaar gekomen om vanuit onszelf een goed
gesprek te voeren over de rol van ledigheid in ons leven.
Ton heet iedereen welkom en heet dhr. R. welkom.
Dhr R stelt zich voor. Hij is actief binnen Roads en zal proberen hier vaker aan deel te nemen.
Ton dankt Martien voor het verslag van Wie ben ik en mijn uitdaging.

Hij meldt ook dat dit de week van de Eenzaamheid is en dat een derde van de Nederlandse bevolking
weleens eenzaam is. De oude gemeenschappen zijn minder belangrijk, men is nu meer
individualistisch. Wel vormen zich nieuwe gelegenheids-gemeenschappen rond André Hazes,
Dodenherdenking en andere gelegenheden. De bescheiden mens verdwijnt zo gauw in het niet!
Mw P merkt dat haar humeur en zelfvertrouwen de laatste tijd minder is, dit ten gevolge van het
ongelukkige vertrek uit het rouw en trouw-koor. Daar had ze haar hart aan verpand, maar dat is haar
afgenomen. Een ander koorlid is daar ook weggegaan. Hij herinnert haar daar altijd weer aan. Zij
doet een beroep op de groep om psychologische steun, voordat ze naar een Psycholoog gaat.
Iedereen: De groep kent een belang toe aan iedereen in zijn/haar waarde te laten, de leiding van Ton
maakt dit mogelijk.
Martien oppert het contact met die vriend te beperken, door niet meer over het koor te praten.
Ton zegt dat een Basis-ggz-psycholoog Frits Bosch misschien hulp kan bieden door haar een weg te
wijzen.
Ton heeft de oorlog meegemaakt, hoe Joodse mensen in IJmuiden de boot naar Engeland niet wilden
missen. Dit heeft hem de betrekkelijkheid van het leven doen inzien. En ook doen beseffen dat je
genoegen aan het leven mag hebben, morgen is het misschien te laat.
Mw J: Ledigheid gold vroeger als des duivels oorkussen! Ervaart soms na een tamelijk leuke dag
weleens moeheid.
Martien: maar de Oosterse Meditatie ziet ledigheid juist als middel om verlicht te worden!
Dhr R: ziet het als iets negatiefs: verveling!
Dhr F: Het is een kwestie van waardering.
Mw F: je kunt in ledigheid zitten
Dhr B: de ledigheid speelt in vele filosofieën een rol in het vinden van je (nieuwe) zelf. Meditatie is
aandacht richten op je ademhaling. De ledigheid is te zien als de lucht in een binnenband. Hij laat
foto’s zien van mensen die alleen zijn of gevuld met heiligheid zodat een stralenkrans zichtbaar is.
Ook zeilend op de oceaan ervoer hij ledigheid. Hij is blij met de bergen, daar is het tenminste stil.
In Nijmegen doet men onderzoek naar de waarde van meditatie. Leeghwater polderde water-ledig!
Mw P: wat doen jullie voor een ander?
Ton vertelt dat onze vriend Rik zijn familie had gevraagd te bidden opdat hij in Amsterdam zijn broer,
die hij al jaren niet had gezien, weer zou ontmoeten, zo gebeurde ook!
Mw M. was zelden overdag thuis, op een middag wel, en ontmoet net bij naar buiten gaan haar
broer, die een briefje in de bus wilde doen.
Dhr R: dat is inderdaad bijzonder.
Ton heeft Tai Chi gedaan en vertelt: Quote is boek met de Winners, bij Straatjournaal Haarlem is
Qracht (€ 6,50) het boek met mensen die dakloos werden, maar toch weer omhoog klommen vanuit
het dal. O.a. Luuk Lindeboom die bij een bank werkte, toen dakloos werd, via de Straatkrantverkoop
nu weer in een huis woont en elk jaar de daklozenuitjes organiseert. Met welbehagen er weer uit te
komen!
Mw P vraagt om inzicht van de groep.
Ton vertelt verhaal over man die altijd vijandig reageerde op wat hij tegen hem zei. Op een dag zei hij
tegen Ton: Je bent mijn Vaar niet! Hij had jaren zijn vader in mij herkend, ik was zijn afreageerobject.
Martien vertelt over een vriendin van een vriend, die de vriend steeds meer kaal plukte. Op een dag
werd ze boos op hem en verklaarden ze elkaar de oorlog. Zij wilde niet dat ik haar plannetjes
dwarsboomde. Ton herkent dit.
Mw F je bent dan een soort bliksemafleider.
Ton kwam iemand tegen die hem daarvoor een hak had gezet, zij kwam op hem afgelopen, hij keek
haar met doodse blik aan, ze keerde rechtsomkeer.
Tegen mw P: blijf zelf overeind!
Mw M had haar broer duidelijk gemaakt dat ze niet geclaimd wilde worden, nam telefoon niet meer
op. Gaat nu gelukkig beter. Draagt bij aan eigen welzijn.
Dhr R. vindt het erg boeiend, maar voelt zich wegzakken, moe!

Ton: mijn moeder verbood mijn relatie, ik was haar lievelingetje en 19 jr.. Heb haar 3 maanden
genegeerd, Vader zei toen Moe gaat eraan onderdoor. Toen onder eigen voorwaarden weer
vrede besproken. Vraag aan dhr R: claimt je moeder je niet teveel?
Dhr R: Nee, dat is niet zo, samen met mijn zussen bezoek ik haar beurtelings, is voor mij soort
discipline die ik niet eerder kende en een verplichting.
Mw F: had weinig contact met haar ouders, mocht niet praten, kroop steeds verder in het hoekje.
Toen ze later erop terugkwam ging het gesprek niet goed.
Ton: sommige dingen hebben tijd nodig! Herstellen doe je zelf, is een methode om je gevoel te
ordenen. Ik ontmoet mensen net of ik ze eerder heb ontmoet, soms als nagel aan mijn doodskist.
Dhr B: Leonard Cohen heeft 5 jaar in een klooster gezeten voor hij zijn come back maakte.
Ton: Kloos zei; ik ben een god in het Diepst van mijn gedachten. Jan Wolkers en Godfried Bomans
beiden op Rottumeroog, de een genoot ervan, de ander kon er niet tegen!
Ton: het onderwerp volgende keer? Het wordt de 31 e oktober a.s. Wie ben ik en wat is het geluk
voor mij?.
Ton: Wil iemand nog wat kwijt?
Mw P: heb wel handvatten gekregen.
Dhr B: Ledigheid is iets wat je mist. Zeilen op Oceaan geeft ledigheid en volheid!
Ton: Ledigheid is ruimte!
Dhr B: Oneindige sterrenhemel 231 miljard sterren, mijn portemonnee is ook ledigheid.
Ton; wat is het toch verwonderlijk in zo’n uithoek van het heelal, toch als de aarde weg, wat zouden
we zijn zonder de aarde!
Dhr B; de klimaat doelstellingen worden geofferd aan de economie, we halen die doelen in 2020
niet! Schone lucht of schone schijn?
Ton: zei tegen medebestuurslid Emad el din Abdin: ons klimaat wordt Egyptisch, hij beaamde dat.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra
Verslag wie ben ik en mijn uitdaging d.d. 29 augustus 2014 in gezelligste huiskamer NVSH.
Wij zijn vandaag met 9 mensen aanwezig om ons vol interesse te verdiepen in hetgeen ons uitdaagt.
Naar aanleiding van het thema over eigenwaarde vertelt mw P dat ze door het afscheid van haar
rouw-en-trouw-koor een fikse knauw heeft gehad in haar gevoel van eigenwaarde. De sociale
contacten rond en binnen dat koor betekenden veel voor haar. Ze voelt haat naar de veroorzaakster
van haar vertrek. Ze neigt het koor te mijden, en zelfs de kerk. Dhr B: zoek er veel prettige dingen
naast. Mw N probeer de haat te vermengen met liefde, dan wordt alles draagbaarder.
Mw N vertelt dat Theo met een groot artikel in de Schager editie van het Noord-Hollands Dagblad
heeft gestaan. Hij is 50 jaar geleden in coma geraakt, herboren en bewaard gebleven voor haar.
Ton: het thema uitdaging en de waarde ervan sluit aan bij zijn affiniteit met Karma (levenslot). Hij
vraagt wie wil beginnen?
Dhr B ziet de wereld als een bonte verzameling uitdagingen, hij zoekt te genieten van cultuur en
sport en streeft ernaar compleet mens te zijn in deze cosmos. Mw N. beaamt dat zij een God ontdekt
die voor alle mensen is, ook zonder gedoopt te zijn.
Dhr V was niet van plan te komen dus hij past
Dhr F past ook even
Mw J heeft een veel basaler idee van uitdaging. Gewoon leven is al lastig genoeg. Zij probeert niet in
haat te blijven hangen. Zo eet ze nu met Ton bij Stem in de Stad. Zij geniet veel van de natuur. Mw J
geniet ook van de kaartjes die na de schilderclub worden besproken. Zij zoekt misschien uitdaging in
wel nieuw vrijwilligerswerk.
Mw N had een moeilijke tijd weleens een uitdaging in een naaimachine: ze naaide het een na het
ander. Zo ging ze weer anders tegen het leven aankijken
Mw P haar dierbare koor is weg, was haar passie en haar doel! Ton: een golf die voorbij gaat komt
nooit meer terug. Mw P: ik zoek verder en ga nooit meer terug!

Mw. F bij mij is een plekje gevonden. Zij maakte zich zorgen of het ernstig was en moest veel huilen.
Er is een uitstrijkje gemaakt. Ze wacht op de uitslag. Een vrouw vroeg hoe het met haar ging, Er is
gelukkig geen uitzaaiing!
Mw N: wat je ook overkomt, het is de vraag hoe je ermee omgaat! Haar vriend ook, wat komen
moet, dat komt!
Dhr F: Je kunt er positiever uitkomen, je leert je lichaam kennen!
Martien heeft ontdekt dat wandelen beter is dan fietsen, is uitdaging om het te organiseren. Ook
heeft hij uitdaging om zijn blokfluitboekjes te zoeken en weer mooi te spelen, zo ontwikkelt hij zijn
vrouwelijke kant, zijn gevoel.
Dhr F: met wandelen in de natuur kom je tot jezelf!
Ton: in het lopen komen aardekrachten tot je, bij voorkeur op blote voeten.
Jaren geleden las hij in boekjes o.a. filosofie over Wat is het leven (Karma)! Hij had altiijd goede
contacten met mensen om hem heen, maar werd soms uitgekakt. Hij vroeg zich af, wat maakt dat
mensen me zo uitkakken. Hij deed aan Zelfonderzoek, het was een louterende tijd. Nu weer contact
met zijn ex-geliefde, wordt vergeetachtig, maar heb waardering voor wat ze voor hem had gedaan.
Met Martien heeft hij vaak grote meningsverschillen, maar er is waardering als mens.
Naar mw P: vraag je af: wat ben ik kwijt, is er nog iets mogelijk, misschien niet. Gooi echter niet het
kind met het badwater weg! Denk met een positieve instelling aan het koor!
Mw N: was als een moeder voor de oudere psychiatrische patiënten waar ze werkte, Er kwamen
altijd 3 maanden stagiair(e)s om de hospitalisatie tegen te gaan. Tijdens een groepsgesprek zei een
stagiair “je doet het alleen maar voor jezelf”. Dit bracht acute loslating, zo ontdekte ze haar vriend en
kwam ze tot liefde vrede en vreugde. Achteraf had ze kunnen zeggen: “en jij dan, doe jij het voor het
geld?” Maar de man was een engel, hij heeft een ander pad gezet.
Ton: welk thema voor 26 september a.s. :
We vinden elkaar in: Wie ben ik en mijn ledigheid?
verslag Martien Luijcks, 31-08-2014 19.51 uur; met dank aan Petra Krom en Nora de Wijn
Wie ben ik en mijn gevoel van en voor eigenwaarde, 25 juli 2014 NVSH Haarlem.
Met 8 personen zijn wij bij elkaar gekomen om het thema eigenwaarde te bespreken. Mw P is
geëxcuseerd
Ton heet iedereen en ook de heer W , die voor het eerst komt, welkom.
Rondje
Dhr F. komt uit Amsterdam, heeft ooit in Heiloo gezeten, maar niet tot zijn genoegen!Mw. N. heeft
de laatste drie maanden met dhr Th weer heerlijk met de camper door West Europa gereisd. Heeft
12,5 jaar leiding gegeven aan de NVSH alhier. Ze neemt ook met enige regelmaat aan deze middagen
deel!
Mw J. komt al ruim een jaar bij deze ISP-middag. Kent het uit de krant, Ze heeft veel last van teken.
Dit komt omdat ze veel in het groen komt, Ze komt de teken op de gekste plaatsen op haar lichaam
tegen. Ze kruipen omhoog.
Dhr W kent Martien en Ton via de WMO bijeenkomsten en commissievergaderingen in Haarlem
waaraan hij vanuit de wijkraad deelnam. Hij liep al lang en nieuwsgierig met het idee rond, nu heeft
hij de stap genomen.
Martien vertelt dat de bijeenkomsten in 2006 begonnen zijn door contact tussen Nora, Ton en
hemzelf. We begonnen in 2008 met de verslaglegging ervan, omdat de thema’s veel breder zijn dan
gebruikelijk is, waardoor veel mensen er kennis van kunnen nemen.
Mw F. is geboren in Friesland. Kwam hier vroeger vaker, maar is blij er vandaag weer te zijn. Heeft
een staaroperatie achter de rug. Het rechteroog wordt al weer beter. De operaties gaan aan de
lopende band. Draagt nu een leesbril.
Ton gebruikt antibiotica tegen blaasontsteking (Cranberry-sap helpt ook) Hij werkt al bijna 20 jaar
aan het ISP. Hij ontmoette Martien die o.a. bij Tieners Aktief had gewerkt en toen bij het Leger des
Heils werkte aan een sociale kaart. De uitgaven van de AWBZ stegen toen al met sprongen. Het gaat

er bij deze bijeenkomsten om dat de persoon zelf moet erachter kan komen “wie ben ik?”. De kracht
van het Zelfdoen is ons devies; bepalen telkens een nieuw thema. We spreken elkaar niet
tegen, kunnen wel elkaar bevragen!
Bij het ISP komt de client met narigheid binnen: wij vragen hoe hij zich voelt, wat hij wenst?
Daarna komt, waarvoor hij komt, wat hem/haar hoog zit, pas aan bod? Daarbij speelt: De kracht van
het zelfdoen, ervaren door de kracht van het leven zelf! Wij helpen ook met bezwaar, en oordelen
wel, maar veroordelen niet.
Thema
Ton vraagt wie het thema wil openen.
mw F: soms is de eigenwaarde ver te zoeken, ik was in een apotheek waar ik in de rij moest blijven
staan, ik was in gedachten en werd wegens voordringen weer op mijn plaats gezet. Dit voelde als
onrecht: regeltjes, discriminatie ook in haar woonomgeving is is men zo stellig, er is geen ruimte voor
discussie.
Ton: ik stem voor Wilders maar heb respect voor veel migranten. Mensen verwijten mij dat ik zo
stem alsof er geen vrijheid van keuze is!
Mw. J: Als mensen soms bot tegen je doen, kun je aan jezelf gaan twijfelen, aan je eigenwaarde dus!
Mw. N. je kunt het soms ook als leermoment zien, waar je later pas de zin van inziet, Door Ervaring
Wijzer.
Dhr W: heb een volkstuintje met bessen en bloemen waar ik graag toeft. Op het volkstuincomplex is
de moraal mooi, mooier mooist. Een van de tuinders liep laatst langs mijn tuintje, dacht niet dat ik er
was, en knipte een takje van mijn bessenstruik af, en wierp het daarna weer terug in mijn tuin. Ik
riep hem toe: “Bedankt”. Ik verdenk hem ervan dat hij van mijn tuintje bloemen meeneemt en die
dan cadeau doet aan beginnende tuiniersters. Na dat takje loopt hij ook gewoon mijn tuin binnen en
begint een heel gesprek, maar niks over het takje, niets over de verdwenen planten. Mijn tuintje kon
wel wat aandacht gebruiken stond nadien in de brief van de tuinvereniging.
Ton: kent provocatieve personen die mensen soms gewoon uitschelden. Hoe voel jij je daarbij?
dhr W: mijn gevoel was, wat loopt hij zomaar mijn pad binnen, wat heeft hij met mijn gevoel te
maken, wie is hij?
Net op dat moment wordt er gebeld. Wij drukken op de knop van opendoen. Niemand komt.
Dhr F. gaat naar beneden om te zien wie er is. Het blijkt een man met een pakketje voor iemand w/n
in huis.
Hij was erg boos dat wij niet meteen naar beneden waren gekomen. Dus dhr F kreeg een fikse lading
over zich heen. Dhr F was gelukkig vrij cool gebleven. Zijn gevoel van eigenwaarde had er niet onder
geleden.
Dhr Th komt binnen. Hij vertelt dat hij in totaal 12 weken in het ziekenhuis had verbleven. Dit is een
groot risico voor je eigenwaardegevoel. Maar daar ben je zelf bij. Heeft de nabijheid van vrienden en
kennissen gevoeld via de kaarten en kaarsen, die hebben zijn sterkte bevestigd, net zo de goede
behandeling van de knappe dokter en de vriendelijke en behulpzame zusters, daar heb ik respect
voor. En natuurlijk moet je het zelf doen; ik hou de regie!
Mw J: en de rol van Nora?
Dhr TH: Nora was altijd nabij, een steun bij extra complicaties, niet opgeven!
Ton: heb echt waardering voor de rol die Nora voor je vervulde!
Nora: in bejaardenzorg gewerkt, geleerd door mensen heen te kijken, waardering en respect geven
aan de mens in nood. Ook naar jongens op straat: Zo ook een jongetje van 4 speelde met
waterspuiten. Oudere mensen mopperden op hem en zeiden: dat mag je niet doen. Maar hij wil en
kon niet luisteren. Ik zag het eens aan en bedacht wat mijn zus mij geleerd had en zei: Je bent een lief
jong, maar we zijn niet blij met wat je doet! En hij begreep het. Hielp hem even met de moeilijkheid
waardoor hij niet weg kon en ging met zijn waterspuiten naar zijn moeder.
Mw F: hangt af van hoe het gezegd wordt!
Mw N: Een patiënt in de psychiatrie vertelde dat haar man God was. N vertelde haar dat haar man
toch niet zo lief was geweest.... Patiënt antwoordde: Als je niet gelooft dat mijn man God is, ben je

niet mijn vriendin meer.Waarop N reageerde met: Ik geloof je. Anders zou ik haar niet in haar waarde
laten.
Dhr W: het is voor mij geen uitdaging om de man in mijn tuin te veranderen hoor, ik wacht tot er een
kans komt om het geheel in de groep het aan de kaak te stellen.
Ton en Martien resp. de Kerk en in Mistero Buffo : Als je sterft ben je alleen!
Ton: nieuwe thema 29 augustus 2014: Wie ben ik en mijn uitdaging?
Ton: Jezus zei: laat deze beker aan mij voorbij gaan!
Tenslotte
Mw N: de pauze kan beter vervallen, het breekt teveel terwijl we net lekker in gesprek waren. Mw J:
Stemde daarmee in waarom kunnen we niet eerder beginnen?
Mw F. als het mis gaat moet je profs inhuren! Ton: daar hebben we geen geld voor. Martien: oké. om
14.15 uur begin gesprek
Vrede Vreugde en liefs voor alles en iedereen
aansluitend bij Theo Nora en Petra met dank,
Martien
Verslag: Wie ben ik en mijn denken en mijn niet denken?
Op vrijdag 27 juni 2014 zijn we met 3 vrouwen en 5 mannen bij de NVSH rond de tafel met elkaar
samen om het bovenstaand thema te bespreken.
Voorstelrondje:
Dhr F komt uit Amsterdam, vindt het hier goede bijeenkomsten, heeft lang geleden voor een insuline
kuur enige tijd in de psychiatrie getoefd, maar had daar niets aan, hij heeft pas daarna zichzelf
ontplooid.
Mw J. probeert zo vaak mogelijk deel te nemen, vindt het hier gezellig.
Mw. P kwam al lang bij deze bijeenkomsten via Martien van het Pad van Simeon
Martien neemt hier vanaf het begin aan deel, ook in Amstelveen, daar leent hij, als zijn pen het
begeeft, soms inspirerende pennenvoor de verslaglegging.
Dhr B is gepensioneerd klinisch Psycholoog, heeft 3 schatten van dochters. Hij komt hier via
gemeenschappelijke cliënt
Mw M. vindt “wie ben ik?” een goede vraag. Dhr B wijst erop dat het er soms heftig aan toegaat!
Ton is sinds kort op Facebook, samen met een collega loost hij eens per week veel bericht, en bij de
overige schrijft hij leuke reacties. Mw J: vindt Facebook vreselijk, wil met vrienden samen boodschap
doen of zo.
Dan dankt Ton Martien voor het verslag, deze dankt mw. P voor haar assistentie hierbij.
Ton opent het gesprek : bij deze middagen spreken we elkaar niet tegen, je mag wel informatieve
vragen stellen! Mw P: je mag hier jezelf zijn, zij houdt niet van discussies.
Mw J. houdt juist wel van een discussie!
Dhr B: Je bent meer dan je denken, maar denken en slimheid is erg handig in het leven!
Ton: Descartes zei: “Ik denk dus ik ben”
Martien: Rousseau legde meer het accent op natuur en ontplooien.
Dhr. B: dankzij het denken hebben we licht en stroom. Onze Christelijke normen en wetenschappelijk
denken hebben onze cultuur gevormd.
Mw. J. vindt de meningsverschillen in het denken hier erg leuk!
Ton: Die gedanken sind frei
Martien: de Rhesusaapjes dronken wel bij de kippengaas pop met fles, maar renden hard terug naar
de berenhuid pop. Zonder liefde geen ontwikkeling?
Dhr B: je kunt je gedachten richten! Fromm schreef “de angst voor de vrijheid”
Ton zoekt liever boeken die hem nog wijzer maken, niet die hem beleren. Gave dingen kunnen
in hem resoneren, hij plukt die dingen eruit.
Martien: Bewonderen, inspiratie en sympathie hebben weinig met denken te maken.
Dhr B: denken communiceert de gevoelens.

Dhr F. denken en gevoel is eenheid!
Ton: de vrouw heeft meer vibratie, de man is meer rationeel!
Dhr F: De vrouw baart kinderen en geeft liefde.
Dhr B: de oerkracht van de vrouw!
Ton: In de bus: zij is helemaal idolaat van de man, hij meer nuchter, zoals een Moeder omgaat met
haar kleuter, GAAF! Dat heeft een vrouw meer dan een man!
Mw. J; vrouwen vaker! is een wonder!
Martien: Gevoelens gaan pas leven als ze gedeeld worden of in woorden worden gegeven.
Ton: woorden kunnen soms heel simpel een mens beschrijven bij uitvaarten!
Mw J: ook muziek kan zo mooi zijn! Denken en voelen liggen dicht bij elkaar!
Ton: tussen denken en voelen ligt een spanning. Vanuit die spanning heeft van Gogh zijn prachtige
schilderijen gemaakt. Het gevoel in de kleur en afbeelding, het verstand in de techniek!
Mw P. veel kunstenaars zijn arm gestorven.
Ton vraagt hoe mw M het ervaart?
Mw M: vindt het wel interessant, maar voelt zich wat rozig. Ton: dat komt vanuit de ontspanning die
je hier voelt.
Mw J. het uitwisselen is leuk. Ton: bevestiging is belangrijk!
Dhr B: Herkenning is daarbij een belangrijk element.
Mw J: Ja het krijgen van bevestiging en herkenning, blij zijn dat je er bent!
Mw M: heeft niet zoveel met de computer, wil contact met mensen om haar heen, klikken is van
belang en herkennen, als dat er niet is reageer je niet meer.
Mw. J: als je je alleen voelt kan de kerk je bevestigen, maar als goede vrienden wegvallen, dan val je
in een gat en wordt voelen belangrijker dan het denken. Dhr B: een rouwproces! Mw. P: iedereen wil
graag aan bod komen!
Mw. M: ik mis contacten! Ton: veel mensen missen contacten! Ze hebben alleen maar vragen: Wie
ontmoet je, hoe reageer je daarop?
Dan is er pauze,
Dhr P heeft een inleiding over de Italiaanse Antipsychiatrie gegeven in het laatste Psy-café.
Martien: het geloof begint waar het weten ophoudt?
Ton: geloof, kom mijn ongeloof te hulp! Het geloof is beweeglijker dan het denken, dat aan
structuren vastzit. Hij vertelt: een vriendin zei: “sorry dat ik gisteren zo rot deed”, dit bewijst toch
inzicht! Daar kan hij blij om zijn!
Rondje:
Mw. M: er is weinig op het thema ingegaan, misschien tijdskwestie? Zij ervaart op het moment geen
toekomst, neigt in bed te blijven liggen in plaats van dingen te doen, heb geen zin, waarom zou ik?
vervolgt: heb geen doelen, en het duurt al zo lang Mijn enthousiasme is weg! Martien: Enthousiasme
waarvoor? Mw M: op zoek naar iets waarvoor ik weer enthousiast kan worden.
Dhr P: heeft voorkeur voor het denken; hij ziet niets in het geloof, maar staat anderen toe te geloven.
Dat is gekoppeld aan de plaats op aarde waar iemand geboren is. Hij is geïnspireerd door het
existentialisme van Satre en Camus, zijn devies is; ‘veroordeeld tot het invullen van je eigen leven'!
Hij heeft echt geen boodschap aan geloof of spiritualisme. Hij gelooft in zichzelf en in de wetenschap
en de dienaren daarvan; zoals bijvoorbeeld de medici die bij ziekte bijspringen. Hij beperkt zich tot
het weten!
Martien: ik geloof wel, Hij had een mooi FB-bericht ontvangen: 20 seconden warme omhelzing door
dierbaren werkt heilzaam tegen rot gevoelens en dergelijke. Hij vond het vanmiddag een leuke
bijeenkomst.
Mw P: is blij met haar gezondheid, is net op controle geweest alles was in balans. Zij is ook blij met
haar Roodborstjesnest in de tuin.
Mw J; vond het een leuke interessante middag.
Dhr B: In plaats van spiegelen beter spreken over feedback geven! Denken is een handig hulpmiddel
Dhr F: Aansluitend op mw. M: is ook mensen kwijt, en gaat daar heel concreet mee om, zoekt
vastigheid maar hij ziet wel een lichtpuntje in Mw. M, ze heeft een zuiver gezicht!

Dit spreekt mw M wel aan!
Het nieuwe Thema voor Woensdag 25 juli a.s. Wie ben ik en mijn gevoel van en voor eigenwaarde?
Verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn vrijheid dd 23 mei 2014 in de gezellige huiskamer van de NVSH Haarlem.
We zijn met 1 vrouw en 5 mannen aanwezig.
Eerst wordt het verslag van de vorige keer vastgesteld.
Ton is vandaag verhinderd, daarom neemt Martien hem waar als gespreksleider.
Martien opent het Thema. We vierden de algemene vrijheid van de onderdrukking door de Nazi’s
maar er is ook de persoonlijke vrijheid, die o.a. in de muziek wordt bezongen (bijv. Zappa:) Petra
zingt 'Freedom', een lied van Zanglust, maar niemand luistert, haha.
Mw. P is blij dat ze in vrijheid als alleenstaande kan leven. Ze heeft zo geen verplichtingen en is vrij
om te beslissen wat ze wil gaan doen. Ze is wel opgegroeid met zorgen voor anderen, altijd
klaarstaan, doen wat de ander wil. En ook het schuldig voelen! Daar is ze nu overheen. Nu wil ze haar
vrijheid uitbreiden, maar niet ten koste van anderen.
Dhr.sluit zich daar bij aan. Hij is blij dat hij kan thuiskomen wanneer hij wil. Dat hij zelf kan bepalen
wat hij eet. Zelf kan bepalen waar hij heengaat. Met een partner zou dat niet kunnen. Hij is blij dat hij
single is.
Mw P reageert: zijheeft eerst 3relaties gehad met mannen die overleden zijn. Heeft dat vanuit liefde
gedaan. Vanaf 2006 is zij ook tevreden met zichzelf.
Dhr. F: is er nog niet uit.
dhr B: denkt bij Vrijheid aan de Malthauserliederen van Mikis Theodorakis. Hij laat wat platen zien
die verbeelden wat hij als vrijheid ziet: o.a.. Man in woestijn, rust en vredig alleen; Zeiler
(Kontiki) geniet van vrije ruimte en kan zijn eigen doel najagen (in tegenstellingtot opname in de
Psychiatrie); meditatie biedt ook vrijheid (loslaten). Hij denkt terug aan een schoollied waarin over
gebonden vrijheid wordt gesproken. Hij is blij met de vrijheid van meningsuiting, mits met respect
beoefend!
Dhr D: soms beperken anderen je rechten!
Mw P: De gezondheid speelt ook een rol.
Dhr W: Hoe vrij ben je als je in bijna alles bent te volgen, en welke provider is betrouwbaar.
Dhr D: Je kunt een anonieme OV-chipkaart nemen, of een prepaid telefoon, de batterij eruit?
Bonuskaart?
Dhr F: ik zou me er niks van aantrekken of ze me kunnen traceren of niet!
Dhr B: Vrijheid moet je bevechten!
Martien: koop gewoon de goedkoopste provider! (simlock-vrij)
Dhr D: als je op Google staat (streetview) en je wil daarvan af, dan moet je een brief schrijven naar
Google, die dat dan moeten verwijderen (Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te
Straatsburg).
Dhr B staat tot zijn verbazing al dansend op Youtube,
Dhr D: is ook van Google, net als Facebook! Schrijf een brief!
Martien: De vraag is of je veel kan doen tegen beelden van de openbare ruimte. Al kan een brief
schrijven nooit kwaad.
Dhr W: Wat te doen tegen de google bril?
Martien: Veel gemeenten hebben een digitaal fotoarchief online staan, bestaande uit o.a. brede
(prive/instellings) verzamelingen.
Dhr D: Als iets je niet zint, schrijf dande gemeente aan!
Tenslotte vraagt mw P zeer aardig naar Martien. Deze zegt zich te kleden zo hij wil, met stropdas of
zonder. Niet te stijf, wil zelf kiezen voor de relatie met een persoon waarmee hij wil samen zijn. Ook
zijn haren laat hij in vrijheid knippen.

Dan is er (rook)pauze.
Martien: afsluitend rondje: Hoe vond u het en wat wil u nog delen met elkaar?
Dhr D was bij de bijeenkomst over privacy-beleid in Europa, gehouden in de Pletterij. Zag in deze
bijeenkomst een soort vervolg daarvan
Mw P. een wereld aan informatie ging open. Vond ze leuk
Dhr W. Vond het wel goed aardig en ook nuttig
Dhr F. vindt de wetten in Nederland niet goed.
Dhr D. Klokkenluiders worden nu pas gehoord en erkend. Het gaat om de verkeerde interpretatie van
de wetten
Dhr F: is blij met de vrijheid, maar als er een paaltje staat in het midden en je mag langs beide zijden
is kiezen weleens moeilijk!
Mw P: heeft gestemd op de Partij voor de Dieren.
Dhr B: vond het een fijne bijeenkomst. Hij wijst naar de Vrijheid in de idealen van de FranseRevolutie:
fraternité liberté egalité (broederschap, vrijheid, gelijkheid) en ook in de Politieke partijen Partij voor
de Vrijheid. Toch wijst hij op het lied van zijn school: geen vrijheid zonder gebondenheid (Discipline).
Dhr F: volgens Sartre moest je eigenlijk iemand doden om je vrijheid te bewijzen.
Martien: Bij zeer rijke heren soms praktijk!
Allen: vgl .de Maffia
Martien vond het wel beetje heftig maar zeer gezellig en informatief.
Dan brainstormen we over het (meer concrete?) thema van de volgende keer: 27 juni a.s. Het
wordt: Wie ben ik en mijn denken en niet-denken?
Met dank aan Petra Krom
Martien Luijcks
Wie ben ik en mijn toekomst. Huiskamer NVSH 25 april 2014.
Met vijf personen zijn wij bij elkaar gekomen om onze weg naar de toekomst toe te bespreken.
Twee mensen hebben zich afgemeld.
Naar aanleiding van het verslag over Waarom dingen gebeuren merkt Ton op dat het kwaad ook zin
kan hebben bijvoorbeeld als straf, of ook als ik onmin voel, dan kan kwaad-zijn opluchten.
Vluchtelingen zoeken veiligheid, niet te verwarren met betutteling.
Waarom wordt niet meer samengewerkt in de zorg vraagt Ton zich af. De dagbesteding gaat ook per
doelgroep. Tussen lotgenoten gaat de eigenwaarde vaak omlaag.
Mw J.. Ook krijg je pas hulp als je een hulpvraag hebt?
Ton: het gaat om iemands eigenwaarde. Een ex WMO-raads lid wordt nu door velen niet meer
gekend! Je zou een vertrouwenspersoon nodig hebben (mantelzorger). Mw J Je moet een buddy
hebben. Ton: de kunst is om naast de mens te staan, ga de weg met hem/haar mee. Het gaat om
gelijkwaardig opstellen.
Mw J: In Heliomare wordt iedereen gerevalideerd. Ton: Specialistische opvang, blijft nodig, maar veel
activiteiten kunnen gezamenlijk, of aanvullend op elkaar in een locatie.
Ton: het is ook fijn als de klant humor heeft, dan is het gelijkwaardige beter te redden. Het blijft
immers mensenwerk.
Mw J: Knap van Steven Hawking dat hij ondanks zijn ALS telkens weer volle zalen trekt.
Mw P en Martien maken zich zorgen om mogelijke zorgafhankelijkheid.
Dhr F. het is moeilijk om gelijkwaardig te zijn met iemand die niet zichzelf is. Dit kan leiden tot
machteloosheid en kwaadheid.
Ton: je moet geen dankbaarheid verwachten. Soms halen klanten je het bloed onder je nagels weg.
Mw P: heeft jarenlang een man verzorgd, was heel dankbaar, maar na zijn dood kwam voor haar de
klap, al was het zorg uit Liefde.

Ton: als je niet meer kunt praten, kun je nog schrijven. Een vriendin had in haar jeugd veel ellende
met haar vader meegemaakt. Toen ze zelf kinderen kreeg had zij moeite met blije kinderen, dat
herinnerde haar aan haar rot ervaring die een diep en gevoelig litteken had geslagen.
Mw P was van haar dochter via keizersnee bevallen, maar kon door een nalatigheid van de
verpleging haar dochter pas na 2 dagen zien en aanraken. Alle aanwezigen spreken hier schande van!
Dit heeft de relatie met haar dochter niet positief beinvloed
Ton: nu een rondje: wat verwachten we van de toekomst?
Mw P heeft genoeg aan het nu, maar legt zelf wel eens een Tarot kaart.
Ton zelf leest graag de horoscoop in de Spits
Mw P is niet bang voor de toekomst
Mw J, heeft alles laten regelen, wilsbeschikking met Humanitas en dochter.
Ton: toch moet je als de dokter het later vraagt bij bewustzijn zeggen dat je niet gereanimeerd wil
worden. Een vrouw had het op haar borst laten tatoeëren.
Dhr F: Als pijn of ernstig lijden komen, dan zal hij niet de commissie erbijwillen betrekken, het liever
zelf alleen doen.
Martien: in België schijnen pillen makkelijk te koop te zijn. Een vriendin had de pil van Drion op haar
nachtkastje liggen, een leven lang, zeer geruststellend.
Mw J onderzoek bewijst dit.
Ton: de behoefte aan euthanasie kan fysiek zijn, maar kan ook zijn dat het leven gewoon voorbij is.
Dhr F: heeft nog veel om voor te leven!
Martien wacht op de dag dat zijn dochter hem komt zoeken.
Ton: sommige vrouwen hebben een jeugdtrauma, waardoor de scheiding weleens scherp afbreekt.
Zelf had hij met zijn ex een goede afronding en na een jaar niet zien, toch weer hernieuwd contact.
Ook met zijn dochter na breuk weer hernieuwd contact.
Ton: Als mensen trouwen veranderen zij binnen de relatie beiden, kunnen ze elkaar bijbenen of niet?
Thema volgende keer, (wegens Hemelvaartdag vakantie een week eerder): 23 mei 2014
Wie ben ik en mijn vrijheid?
Verslag Martien .met dank aan Petra

Verslag Waarom gebeuren dingen en mogelijk met mij?
Vrijdag 28 maart zijn we met 6 personen (3 vrouwen en 3 mannen) bij elkaar om het Thema samen
te delen. Wegens de subsidieaanvraag van het ISP voor 2015 bij de gemeenten in Noord Holland is
Ton verhinderd en zal Martien de gespreksleider zijn.
Eerst bekijken wij het verslag van wie en mijn dierbaren; iedereen stemt in. Notulist Martien dankt
Petra voor het meelezen.
Mw N memoreert het 10-jarig jubileum van onze gespreksgroep in 2016. Eerst stond Nora achter de
bar later opgevolgd door Garmt. Tegenwoordig doet Martien de bar samen met helpers.
Martien opent het thema historisch, in 1918/1919 kwamen de Duitse militairen terug van het front
en de Weimar-republiek ontstond. Deze ontaarde later in Hitler. In 1974 keerden de Portugese
militairen terug naar huis verjoegen Ceatano en brachten na een jaar wanorde democratie.
Dhr F: in de Weimar republiek was sprake van decadentie en verloedering, samen met de zware
vernederende sancties van de Duitsers bij Versailles vormden de voedingsbodem voor Hitler.
Mw N. Ook in Pompeii was sprake van decadentie. Er moet toch een reden voor dingen die gebeuren
zijn: “gebroken ben ik en verdeeld, opdat ik weten zal wat is geheeld” .

Zij vervolgt: waarom gaat het leven zoals het gaat. Ik werkte voorheen met 17 mensen in de
psychiatrie. Een stagiaire zei : ”je doet het allemaal alleen maar voor jezelf!”. Dat deed haar toen
pijn! Achteraf ziet zij dat zij hierdoor uit het ambt is getreden en Theo heeft ontmoet.
Mw J: het is volgens mij het noodlot, sommige mensen hebben meer geluk dan anderen.
Mw. P: ook bij het koor, maar ze vraagt zich dat niet af, gewoon accepteren. Ze is wel aan het zoeken
naar een positieve zingeving ervan, maar heeft die nog niet gevonden.
Mw. N. het is voor jou het eind van een periode!
Dhr F: gelooft niet dat de vernedering van Versailles zin heeft, of dat Hitler of de Shoah zin hebben
gehad.
Martien: bedoel je dat alle kwaad geen zin heeft?
Mw. P: het leven heeft wel zin!
Dhr F: als er meer kwaad dan goed in je leven is, dan heeft het leven geen zin!
Mw. N: als mensen van goede wil zijn heeft het leven altijd zin
Mw P: een vriendin (Jehovah’s Getuige) zou het kwaad: de duivel noemen
Mw J. vindt het fijn dat hier niet uit boeken wordt geciteerd, maar men uit eigen ervaring spreekt.
Mw N: heeft het gevoel dat haar moeder haar niet wilde, dat zijzelf er niet mocht zijn. Zij vond troost
in iemand die zei: hoeveel kinderen niet geboren hadden willen zijn en hoeveel moeders wilden
helemaal geen moeder zijn. Er ontstaat enige onenigheid over of er wel moeders bestaan die geen
moeder willen zijn
Mw N: Je bent gewild door het grote leven!
Martien: Ton zegt altijd: “ik moest en wilde er komen!”
Dhr V. grijpt terug op het vorige verslag, zijn pijn over het geenafscheid van zijn dierbare oma hebben
kunnen nemen door het afschermen van zijn moeder. Hij mocht niet eens weten waar haar as is
uitgestrooid. Hij was heel blij omdat hij wel goed afscheid had kunnen nemen van zijn lieve lelijke
hond toen die overleed. Hij heeft gelukkig wel een pasfoto en een handgeschreven kookboek van
oma in zijn bezit. Het devies daarbij is “Kook en geniet”, zo kan hij zijn boosheid op zijn
moeder overwinnen, doordat de geur van Oma in de gerechten zit precies zoals zij met kerst en
nieuwjaar altijd kookte.
Martien: Hoe vonden we het vandaag?
Dhr F vond het vandaag een beetje matig, ieder ging zo op z’n eigen toer.
Mw J vond het meer botsen dan andere keren.
mw P voelde zich wel op haar gemak vandaag. Ze vindt het leuk dat iedereen zo eerlijk zichzelf was.
Dhr V. is blij met het contact
Martien vond het wel aardig, maar vond dit thema wel heftig. Iedereen stemt hiermee in.
Martien vraagt welk thema we volgende keer zouden kunnen nemen?
Mw N. gaat samen met Theo met de camper voor 6 weken naar een Naturisten camping met
Nederlandse begeleiding in Portugal! Wij zullen haar missen. Mw J: vindt zo’n reis met camper wel
stoer!! Haar dochter en partner zijn momenteel in Schotland, hebben veel regen. Mw N had vorig
jaar 4 zon-dagen in Portugal terwijl heel europa nog geen zomer had.
Het kan verkeren zei Bredero
Het thema wordt niet: machtsmisbruik of zo, het wordt vrijdag 25 april a.s. :
Wie ben ik en mijn toekomst
Verslag Martien met dank aan Petra
Verslag wie ben ik en mijn dierbare overledenen dd 28 februari 2014
Met 2 vrouwen en 4 mannen nemen wij dit thema onder de loupe. In de pers was de bijeenkomst
aangekondigd als rouwverwerking, dat is echter niet onze opzet, want het gaat ons om Hoe om te
gaan met de dood van dierbaren en anderen.

Het verslag van vorige keer is, met aanvulling dat de gedichten die mw. P. voordroeg, van een van de
overleden groepsleden (John Weijers) waren, goed bevonden met dank aan de stagiair (die inmiddels
weer vertrokken is)
Ton opent het onderwerp: toen zijn ouders overleden had hij het gevoel dat ze een goed leven
hadden gehad, dus kon gemakkelijk afstand nemen.
Mw P. heeft de laatste 6 jaar ook drie keer afscheid van mannen moeten nemen. Afhankelijk van de
intimiteit van de relatie ism het w/n aan zien komen van de dood, was de rouw meer heftig.
Het afscheid van het rouw en trouwkoor waar ze met zoveel passie en plezier had gezongen, waar ze
nu niet meer bij kon zingen, deed haar de laatste tijd ook pijn, een soort rouwverwerking. Ze negeert
nu de aanstichtster die ook in een ander koor met haar zingt.
Ze had steun van een man uit het rouw en trouw koor. Ton zegt: daar kun je niet op
vertrouwen. Martien zegt: bondgenootschap kan wel, beiden winnen daarbij.
Dhr. V. had als kind geen afscheid mogen nemen van zijn dierbare oma, die hem veel liefde had
gegeven. De intense relatie die zijn moeder met die oma (haar moeder) had gehad ( samen
kampervaring) maakte dat hij zelfs niet bij het uitstrooien van de as mocht zijn.
Martien had goed afscheid van zijn vader en ook van zijn moeder kunnen nemen. Een vrouw die een
beroep op hem deed, had hij toen niet kunnen helpen. Met de kennis van nu zou hij dat nu beter
doen. Zij had haar leven na een wanhopige misbruikende relatie zelf genomen.
Ton vertelt van een vriendin die door haar vader was mishandeld. Zij deed een beroep op Jan Douwe
Hoekstra. Deze behandelde in Bilthoven slachtoffer en dader tegelijk in de groep, als het te heftig
werd mocht ze met een stok(je) een boom slaan, maar wel nadien de boom omarmen!
dhr F. vertelde van een ernstig zieke vriendin die mogelijk euthanasie wil plegen. Hij kan daar goed
mee omgaan.
Ton vertelde dat hij met vriendin Mieke tot het einde had gefietst. Maar omdat de kinderen vonden
dat er bij moe een steekje los zat, kon hij niet naar de uitvaart gaan.
Hij waarschuwt dat mensen het niet langer Pikken, de opstanden in Oekraine en Thailand waar Viktor
Joesjtsjenko resp Yingluck Shinawatra (voor haar broer Thaksin) die er met het geld vandoor gingen
Mw J. vraagt zich af of iedereen het wel zelf kan redden? Mensen raken soms al in paniek bij een
brief in de brievenbus.
Ton: soms moeten vrienden of bekenden zo iemand steunen (de 3 V’s), of anders kan het ISP
misschien iets voor hen betekenen.
Thema volgende keer vrijdag 28 maart a.s.: Waarom gebeuren dingen en mogelijk met mij?
Verslag Martien, met dank aan Petra

Wie ben ik en mijn hoop het voor het nieuwe jaar. NVSH 31-1-2013, Haarlem
Aanwezig: Mw P, Mw J, Dhr F, Dhr P, Martien, Rutger.
Martien opent het gesprek en vertelt dat we helaas een aantal mensen hebben verloren. Mw P. wilt
graag een gedicht voorlezen ter nagedachtenis van deze overledenen.
Mw J en Dhr F geven aan het een raar idee vinden dat iemand die vol met leven zit, ineens komt te
overlijden. De rest van de groep reageert positief op het gedicht, iedereen vind het erg mooi.
Na de nabespreking van het vorige verslag waar één klein foutje instaat (een naam die verkeerd was
gespeld), heeft Rutger zich voorgesteld. Na dit kleine voorstel rondje is het tijd om wat te vertellen
over iedereens hoop voor dit jaar.
Mw P trapt af. Mw P geeft een aan dat haar hoop de grond is ingeslagen. Mw. P is namelijk het koor
uitgewerkt. Toch geeft mw P aan dat hoop toch ook een drijfveer is. Mw P geeft aan dat ze het moet
verwerken. Ze voelt zich een zondebok ondanks dat ze haar excuus heeft aangeboden. Ook de

dirigent is uit het koor gestemd. De dirigent bleek erg veel te praten over leden van het koor met
leden van het koor. Verwerken is lastig voor mw P. Zingen is haar passie en ze is opzoek naar een
nieuw koor om in te gaan zingen. Het liefst wil ze dit doen bij een bij een uitvaartkoor. Dit vindt zij
erg mooi om te doen.
Hierna was Dhr P aan het woord. Dhr P vertelde dat hij bezig met de wijkraad in ere te herstellen. Hij
heeft tot nu toe 2 vergaderingen gehad. Hij is hier erg tevreden over. Ook gaf hij aan de wijkraad erg
breed en gemengd is. Dus niet alleen voor ouderen, maar ook voor jonge ouders.
Dhr F zegt nog niet echt plannen te hebben voor dit jaar. Hij zegt dat het leven je overkomt.
Martien hoopt op een nieuwe baan volgend jaar aangezien zijn WW uitkering ten einde loopt. Hij wilt
niet 3 maanden wachten op zijn uitkering. Hij is bereid een gok te nemen en hoop hiermee op een
betaalde baan bij het ISP. Deze betaling zou dan vanuit de gemeente moeten komen. De groep geeft
aan mee te hopen voor Martien.
Mw J zou het erg mooi vinden als iedereen wat opener zou worden naar elkaar. En hier bedoelt ze
mee dat iedereen wel vriendelijker naar elkaar mag doen.
Rutgers hoop voor het aankomende jaar is dat hij gelukkig blijft. Hij wilt zijn opleiding voortzetten,
gezond blijven, goede vrienden en familie om zich heen. Eigenlijk heel simpel maar soms zo lastig.
Mw J vraagt aan dhr F of hij helemaal niks heeft gepland voor het nieuwe jaar. Dhr F geeft aan bezig
te zijn met een verhaal te schrijven. De aanleiding voor dit verhaal is zijn verleden. Hij wil hiermee
een bepaalde visie openbreken.
Mw P heeft nog een 2e gedicht voorgelezen. Ook hier werd positief op gereageerd door de groep.
De volgende bijeenkomst is 28 februari. Het onderwerp is: wie ben ik en mijn verloren dierbaren?
verslag Rutger
Verslag Wie ben ik en mijn vertrouwen en mijn hoop, d.d. 27 dec. 2013 bij NVSH Haarlem
Om 14 uur druppelen de eerste deelnemers binnen.
Om 14.30 uur zijn wij met acht (negende kwam later) mensen samen om het verslag van de vorige
bijeenkomst te bespreken, waarvoor Martien en Petra worden bedankt!
Ton opent het thema met zijn belevingen van hoop tijdens deze kersttijd. Eerst de kerkdienst van ggz
Ingeest Bennebroek welke hij mooi vond en goed voorzien. Later die avond was hij naar een RK kerk
gegaan waar een weliswaar behoudende priester Mathijs Wagenaar toch heel menselijk sprak!
Op 1e kerstdag was hij in de pinkstergemeente (Dhr T: ‘waar ik jaren geleden heb schoongemaakt’)
Het evangelische gebeuren is als een warm emotioneel bad voor de broeders en zusters. Ook de
broodmaaltijd beviel goed.
Dhr T: zij moeten 10% van hun inkomsten aan de kerk overdragen. Maar dat is bij andere kerken ook!
Mw J. het is erg gesloten, misschien niet zo erg als bij de anderen, maar hier toch ook lastig eruit te
stappen! Anderen zetten hier een vraagteken bij!
Ton: in veel kerkgemeenten wordt alles beredeneerd, misschien moet dat ook wel, maar hier is dat
minder het geval, dat is toch prettig. Hij vervolgt: op kerstmiddag was hij in de Wording (inloop daken thuislozen) te Hilversum, en ’s avonds bij de El Pedro-kerk in Amsterdam, een evangelische kerk.
De kerstblaadjes die overal verschijnen worden volgeschreven door de hogere en midden groepen,
Jan Boezeroen kom je daarin niet tegen.
Mw N. vraagt zich af wat het bezwaar daartegen is!
Ton: mensen verpauperen, de eenzaamheid groeit, de hogere groepen feesten samen met hun
familie en buren. Alleen bij de kerstdiners die door kerkelijke groepen worden gegeven, maar daar
moet dan meteen God en Jezus met het toetje op tafel komen. Of men daarop zit te wachten.
Martien, had Paus Franciscus hier ook niet op gewezen!
Mw P. vond dit in elk geval bij Open Huis storend.
Dhr F kan zich voorstellen dat een dakloze niet zit te wachten op een aai over zijn hoofd.
Ton: mensen zijn niet meelijwekkend!
Mw. N. vindt het leuk dat iedereen zoveel vertrouwen hier met elkaar heeft dat men elk zijn/haar
verhaal kan delen.

Dhr T: laat ieder in zijn/haar waarde, zijn moeder ging heen met een glimlach op haar lippen.
ook een andere vrouw stierf al biddend. Hij wil graag naar de Hemel, maar denkt dat hij in de hel
meer vrienden zou tegenkomen. Hij steekt elke week een kaarsje voor zijn moeder aan en een voor
de staatsloterij.
Ton: Jezus is er voor de zondaars! Mensen proberen met de moed der wanhoop zichzelf te
vertrouwen. Als dan de kerk zegt het moet anders, dan worden mensen onzeker!
Mw J: als je maar honger genoeg hebt, dan neem je het pamperen er wel bij! Dan neem je alles aan!
Ton, ja als het in een kerk is, maar als het openbaar is, en dan toch gaan bekeren, toch niet goed!
Mw J. had bij de Stem in de Stad toch een goede sfeer geproefd.
Mw. N: vroeger werd ons van alles wijsgemaakt. We werden dom gehouden.
Ton: de Farizeeers zeiden: kijk hoe geweldig ik ben! Er zijn geen kwetsbare mensen, ik noem het
Bekletsbare mensen. En het kerstverhaal is zo mooi: met herders en wijzen !
Mw N nodigt dhr P uit om iets te vertellen:
Dhr P: ik heb veel nagedacht over geloof en kom zelf eigenlijk uit bij het Humanisme. Het geloof dat
mensen hebben, is gebonden aan de plaats waar men geboren is. Er is geen keuze.
Mw P: als je ouder wordt kun je meer kiezen.
Dhr P God is alleen maar een projectie zegt Fokke Sierksma!
Martien: Als er geen God was, zou de mens Hem moeten uitvinden!
Dhr F: Door het menselijk handelen wordt God ontwikkeld, zo stelt Teilhard de Chardin.
Mw Y: vond zichzelf niet in het afstandelijke geloof, zij koos daarom voor het katholieke geloof
Dhr T: Wat is hoop? Elke donderdag ben ik in de sint Barbarakapel waarbij mijn moeder begraven is.
Hij hoopt en bidt zijn moeder dat hij het eerste gaat, vóór zijn kinderen. Mocht hij de staatsloterij
winnen, dan zal hij aan het ISP denken.
Mw P: Mijn hoop: ben op vervelende manier van mijn koor afgegaan. Hoorde van de stemming over
mij alleen via een vriend, niets van de voorzitter gehoord! Zij hoopt dat ze haar terug zullen vragen!
Zij wil wel excuses aanbieden, maar werd afgewezen. Zit nu in een ander koor.
Ton Als je aan de kant wordt gezet, voel je je kwaad en gekwetst, dat kan een beperking zijn om een
nieuw land te betreden (vgl Bijbel Isaak)
Mw P ik ben uit mijzelf weggebleven. Ik had geprovoceerd!
Ton: wat gebeurde in de bijbel toen Jezus de Farizeers provoceerde?
Dhr B, inmiddels gearriveerd, Kwaadheid is geweldige energie, soms niet hanteerbaar, maar soms
ook een geweldige motor.
Ton het moet wel zijn weg vinden!
mw Y: had Viva-medewerkster (na eerst aanspreken) weggestuurd, wist alles beter; waar dat moest
en dat moest! De zog. Cleaner! Na enkele andere, vond ze een hele goede die met haar overlegt!
Ton Als ondersteuner moet je in de huid van de ander kruipen! Mijn hoop: reactie van wethouder
Botter: email hulpverlener Mag het een onsje meer zijn!!
Mw. N. vond het gezellig en goed. Wilde nog even terugblikken: 2013 was een goed jaar geweest,
ondanks of dankzij de operatie van Theo.
Het nieuwe thema voor 31 jan. is: Wat is mijn hoop voor 2014?
Verslag Martien, met dank aan Petra
29-12-2013
Verslag Wie ben ik en mijn verslaving/gewoontes nu het thema zelf d.d. 29 nov. 2013.
Wij zijn met 9 mensen samen gekomen om het thema onder de loep te nemen.
Mw Joke P die vorige keer vergeefs probeerde binnen te komen is helaas jl. zaterdag
overleden. Martien belde haar partner op tijdens ons samenzijn en hoorde dit trieste nieuws. Wij
wensen hem veel sterkte met het verlies van zijn dierbare vrouw. Zelf is hij ook ziek.
Mw P is jarig geweest, werd 70, zij hield een gezellige verjaardag met 14 vrouwen, zonder partners.
Ton geeft haar een hartvormig soort fluwelen stof.

Mw F. constateert dat het vandaag goed gaat met Mw P! Die op haar beurt zegt dat er ergens anders
iets ergs met haar aan de hand is.
Martien vertelt over zijn tamelijk vaste eetpatroon elke dag (gewoonte), begint de dag met
vruchtensap met vruchtvlees; ’s middags brood, ’s avonds warm, en na de koffie een pilsje, afsluitend
met een glas melk met banaan. Zoveel mogelijk onbewerkte producten, dit dankzij een inleiding bij
Psychianders een vereniging van hoogbegaafde Psychiatrische patiënten in de negentiger jaren van
de vorige eeuw. Het geeft hem houvast.
Ton: Is dit nu ook een verslaving?
Mw P: mijn dochter noemt mij een autist, wil altijd controle hebben, dingen moeten b.v. recht staan.
Ton was bij een congres van autisten. Hij kon gratis binnen als hij autist was. Toen hij de
beschrijving van autisme naderhand liet zien aan een vriendin, herkende zij zich ook in die
omschrijving!
Dhr F: een autist is toch opgesloten in zichzelf?
Ton: werkgevers zijn altijd heel blij met autisten bij vaak technische werkplekken, zij worden niet
gauw afgeleid en doen hun werk goed. Bij de koffieautomaat vind je ze niet.
Ton: in wezen zijn wij allemaal verslaafd: hangt af of het positief of negatief is! Misschien zolang het
geen schade geeft is het positief?
Dhr T heeft een eetverslaving, daardoor krijgt hij een buikje. Ook heeft hij een kaal hoofd.
Ton: dat komt doordat je veel over je bolletje bent geaaid.
Mw P houdt niet van kaalgeschoren hoofden. Wel van mensen die hun bos haar laten zien. Als
iemand door ziekte kaal is, is het al erg genoeg.
Mw J ziet duidelijk verschil tussen negatief en positief: Gewoonte is positief en Verslaving is negatief.
Zij geniet erg van fietsten, maar kan dat ook een dag overslaan. Heeft dan geen
ontwenningsverschijnselen.
Dhr H: het is maatschappelijk bepaald, vroeger was alcohol verboden, nu heeft men dat meer
geaccepteerd. terwijl hasj twijfelachtig is en harddrugs zeer negatief worden gezien.
Mw F: als iets verslavend is dan is het heel vervelend als je zonder zit.
Ton: het gaat om het stempel: als iemand vergeetachtig wordt, dan hangt het af of die persoon
serieus blijft genomen worden door de omgeving. Drukt men het stempel dement erop en gaat men
de persoon negeren, dan kan die het wel schudden. Steeds jonger worden mensen tegenwoordig
dement. Door het als normaal te accepteren, ontstaat er ontspanning en kan iemand er veel beter
mee omgaan.
Mw J kent iemand die heel dwangmatig alles moet aanraken voordat ie de deur uitgaat.
Ton kent een vrouw die was-dwang had, zich de hele dag moest reinigen. Zij was in haar jeugd
misbruikt. In de hulpverlening had men haar vol met jam gesmeerd, dan kon ze wennen aan
onreinheid. Ton ging praten met haar over de pijn die ze voelde, toen werd het minder.
Mw F kent een gehandicapte jongen die heel laat ging lopen, maar toch kon gaan studeren.
Ton kent veel mensen die als baby laat gingen lopen. Moet je daar nou een probleem van maken?
Het zal wel!
Mw F: het gaat om het stimuleren door de ouders! Zij was vroeger op de boot altijd een huilbaby,
totdat haar moeder haar in de handen van wat tienermeisjes stopte, die vonden haar wel lief, dus
huilen stopte vanaf toen.
Haar zus werd door moeder weggestuurd, die heeft toch psychologie gestudeerd.
Ton: kent een zus van een verslaafde zus die ook psychologie ging studeren vanwege haar zus, maar
raakte toch later aan lager wal. Er is geen beter leven dan een (on) geregeld leven!
Dhr H; het is niet te bewijzen.
Martien: Nee, maar soms is inleving ook wat waard!
Mw J; het is allemaal genetisch bepaald.
Dhr F: verslaving wordt tegenwoordig gezien als Pre-psychotisch!
Ton: de gebrekkige kan zich bij de gokkast vrij voelen.
dhr T: heeft heel wat rijken hun geld in de gokkast zien verliezen!
Dhr F: bij wasdwang is dwang zeker niet het antwoord!

Ton heeft veel getoefd tussen de verslaafden bij het Leger des Heils, hij had wel een mening, maar
veroordeelde niet. Mensen serieus blijven nemen. Hoe lossen we het probleem op?!! Pas als iemand
de wet overtreedt is er een probleem bijv. geweld plegen. Als tegenwoordig iemand overdreven
doet, wordt er al meteen een etiket op gedrukt.
Daarom geweld- t.v. wordt gekeken door mensen die niet met geweld kunnen omgaan en emotie-t.v.
door mensen die niet met emoties om kunnen gaan?
Dhr T: kijkt graag naar “Toen was geluk nog heel gewoon”.
Ton: voor je 14e jaar is de Print van je leven gemaakt, daarna alleen proberen 'die' te veranderen!
Toch gaan mensen daar ver in: iemand neerslaan met een klap, comadrinken, gewelddadige
jongerengroepen.
Dhr H; met 14 jaar kijk je anders naar het leven dan als je 28 jaar bent. Het gaat om verschrikkelijk
impulsief gedrag.
Ton: misschien zijn die jongeren bang om als Mietje te worden gezien, daarom zulk grof geweld!
Mw J: het is een gekte, komt misschien door de bloeddorstige spelletjes?
Ton: dat is zeker op jonge leeftijd van invloed. De maatschappij verhardt. De verbondenheid wordt
minder.
Dhr T: als mijn Filipijnse buurman in nood is zal ik hem zeker eten geven.
Maar sinds Alpe d’Huez en Haiti (33 miljoen over) toch beducht om wat je geven.
Mw P; mist soms de emotionele betrokkenheid, is zo ver weg.
Ton had vroeger uit idealisme een wereldwinkel, toen zijn ouders overleden: hadden een mooi leven
gehad.
Dhr H: er is een negatieve tendens in de samenleving, het moet mogelijk zijn om er samen toch iets
van te maken!
Mw J: al het geld dat is verduisterd. Zoveel aan de strijkstok blijven hangen, het fatsoen is zoek!
dhr H: is kwestie van een slechte organisatie!
Dhr T: men komt zo gauw met medicatie, terwijl het leefgedrag zoveel invloed heeft.
Dhr F: vroeger was de Club van Rome, ging om verlies van energie, nu speelt het broeikas-effect.
Alleen te stoppen als de auto’s en vliegtuigen worden beperkt! Ook minder hoge verwarming helpt.
De dorpen die moesten wijken voor Schiphol zijn vergeten!
Dhr T: je moet niet te goed van vertrouwen zijn.
Ton vraagt welk thema volgende keer vrijdag 27 dec : Wie ben ik en mijn vertrouwen en mijn hoop?!
Wie ben ik en mijn leven en laten leven; dd 27 september 2013.
Met 11 mensen beginnen we aan deze middag, met 12 mensen ronden we na de pauze weer af.
Ton wijst op de Week van de eenzaamheid, 26 september t/m 5 oktober, welke gisteren begon. Hij
stelt voor dit in ons thema vandaag mee te nemen. Het ISP organiseert de Wie ben ik bijeenkomsten
niet alleen in Haarlem en Amstelveen, maar hoopt binnenkort ook in Hoofddorp te starten. Wij doen
de Wie ben ik Bijeenkomsten in Haarlem al vanaf september 2006, vanaf september 2008 staat het
verslag op onze site.
Mw N. memoreert de 9 thema-avonden in 2005-2006 waaronder ook het thema: De kracht van het
Zelfdoen. Als mensen zelf meer voor elkaar klaarstaan, gaat het beter.
Mw. F: maar alleen je moet het wel kunnen! Mw JB: tja, als je het zelf niet kunt redden, tot wie moet
je je dan richten? Martien memoreert “Wohin soll ich mich wenden?”uit de Deutsche Messe van
F. Schubert: Mw N: zoveel mogelijk dingen zelf doen!
Dhr F: De week van de eenzaamheid doet denken dat je niet eenzaam mag zijn! Mw N: je hóeft niet
eenzaam te zijn! Ton denkt aan Loek Jansen, die altijd een kaartje met Psalm 23 uitdeelde.
Theo: Koningin Wilhelmina was eenzaam, maar niet alleen!Allen: zij had idd veel personeel om zich
heen! Dhr F wil soms graag eenzaam zijn, zoals de zeiler Henk de Velde, die vastzat in de ijszee, deze
had majestueuze belevingen.

Ton komt bij iemand die de hele avond puzzelt, maar hijzelf heeft veel te lezen, dus de tijd verloopt
zonder veel praten. Als Ton wat zegt, interesseert het haar niet, dus delen ze samen hoogstens 10
woorden op een avond. Zij wil niet naar de GGZ-ontmoetingsplaatsen, “daar zitten toch alleen maar
gekken”. Ton waardeert dat zij zich onderscheiden wil. Hij is er voor haar! De hulpverlening wil altijd
problemen boven tafel krijgen, willen de stilte doorbreken! Mw. N: prachtig, gewoon zijn!
Pauze: zelf neem ik een trekkie en Nora en Petra bedienen de bar.
Dhr TV is er nu voor zijn petekind. Als zij zou vertrekken, zou hij in de Roos waar hij woont aan veel
activiteiten deel kunnen nemen. Het doet hem denken aan zijn jeugd, toen zijn Moe met een
onderstel van een kinderwagen, een stoel erbovenop, door de Roos werd gereden, en ze wuifde naar
iedereen, want iedereen kende haar!
Mw JP: eenzaamheid word je gewoon aangepraat! Ze heeft gewerkt in de ouderenzorg, de ouderen
zijn keihard onder elkaar, en iedereen heeft zijn/haar eigen activiteiten en amuseert zich wel! De
medebewoners dringen de eenzaamheid gewoon op! Ton: ook in de psychiatrie praten de patiënten
elkaar ziek!
Mw N: iedereen heeft zijn eigen verhaal, daar moet meer naar geluisterd worden.
Ton: Toen Theo in het ziekenhuis lag, hoe voelde jij je toen?
Mw N: ik was continue bezig!
Theo vertelt: in de laatste 6 maanden was hij 12 weken in het ziekenhuis. Het was niet altijd
makkelijk alleen in bed, met alleen een bel om de zuster te roepen. Maar zeer voelbaar was de
belangstelling die men in zijn brede omgeving voor hem had. Via e-mail had mw N een dagverslag
onder vele vrienden en vriendinnen gedeeld, waarop ook vaak werd gereageerd, zo kreeg Theo veel
feedback, hetgeen bemoedigend was. Ton: dus je was actief en zeer informerend. Maar wat als je
geen internet had gehad? Mw N: dan hadden we het met z’n tweeën gered!
Martien beaamt de voelbaarheid van betrokkenheid of de afwezigheid daarvan: tegenslag bij een
klant die haar afspraken niet nakwam omdat ze zoals achteraf bleek ziek was geweest, het missen
van de bus, extra reistijd, en toen nog voor niks naar kantoor om af te sluiten terwijl het al gesloten
was.
Hij voelde zich toen echt beroerd.
Mw N mocht er vroeger nooit zijn, hoeveel moeders wezen hun kinderen niet af. Ton: mijn
grondgedachte is: Je mag er zijn Maar hij had een drang om er te komen. Hoewel van een buurman
afkomstig en een zwakke eigen pa voelt hij zich toch gewenst. Mw N: Je bent gewenst door het grote
leven (De Kosmos)? Ton: Jezus zei: Vader, waarom hebt u mij verlaten?”
Mw L: een man van een collega was ziek, iedereen had er aandacht voor, maar toen hij kort daarna
weer een burn-out kreeg, had niemand interesse. Psychisch lijden is moeilijker te begrijpen voor veel
mensen. Martien ja, maar 2 keer achter elkaar voor dezelfde persoon aandaht geven is ook wel
moeilijk in deze vluchtige tijd. Hij zou het fijn vinden als mensen meer belangstelling hadden voor
psychische problemen.
Ton: net is de week van Alzheimer beëindigd. Mw F: wijst op de waarde van walnoten voor
de hersenen.
Ton: leven en leven laten, de mensen worden ouder en afhankelijker de betutteling wordt groter.
Men voelt onmacht en gaat mensen opvoeden. Hij was laatst bij een bijeenkomst met een psychiater
die iemand met Alzheimer liet zien. Het leek wel een machine. Je stopt er dat pilletje in en het draait
weer! Ook familieleden gaan vaak opvoeden.
Bij vergeetachtigheid helpt opschrijven ook, als de naam van je kleinkind je ontschiet. kun je die
naam ook opschrijven en zo verder ook. Ook een vorm van de kracht van het zelfdoen.
Mw. P: er werden mensen in het algemeen gevraagd in een krantje om als gastvrouw bij Stem in de
Stad te komen werken, ze vraagt zich af of ze het gaat doen of niet! Ton: Het ISP heeft gesproken
met Ranfar Kouwijzer de nieuwe directeur van Stem in de Stad. Ton: net als Komt allen tesamen,
weest verheugd van harte. Dhr TV heeft na zijn scheiding veel steun gehad bij Stem in de Stad. Het is
wel veranderd. Toch zou hij er in geval van nood weer heengaan als bijv. gastheer. Ton in andere
culturen is de rol van de vrouw, zoals die bij ons zo’n 50 jaar geleden was. De mensen uit die culturen
komen ook in Stem in de Stad. TV De taal is soms ook een probleem. Dhr. TV geeft de suggestie om

het te proberen door gewoon een middag erheen te gaan als gast. Ze heeft moeite om dingen los te
laten. Mw. L: kun je leren in de praktijk!
Ton: Mieke werd door Jurjen Beumer bevestigd in haar eigenheid en werkte daar als gastvrouw tot
het niet meer kon, ze werd toen bezoekster.
Dhr P: is voorzitter van de nieuwe wijkraad Patrimoniumbuurt. Uit een buurtonderzoek bleek dat er
veel mensen wel klusjes voor buurtgenoten wilden doen. Ton: kunnen zich inleven in de mens?
Dhr P. Hoe bereik je dat mensen met elkaar in contact komen, dat is een taak van de wijkraad!
dhr P. Beginnen bij de mensen die zich willen inzetten, en bijv. ouderen met hun tuintjes willen gaan
helpen. Ton is een individualist en vindt het leuk een groep te beïnvloeden. Dhr P: de buurtbewoners
willen zich graag inzetten met wederzijds belang. De wijkraad Oude Amsterdamse buurt is terziele na
een conflict met een ambtenaar. De wijkraad Patrimonium is blij met de (financiele) bijdrage die via
de ambtenaar binnenkomt.Mw. N: mensen moeten wel niet met een bloemenperk aankomen als
iemand gewoon tegeltjes wil! Worden de mensen begeleid? Dhr TV was vroeger ook wijkbewoner,
de hondenuitlaters lieten op dezelfde straat (westzijde) hun hond uit, dhr TV (Gekke Tedje) ging dan
elke dag met de bezem, doet hij nu bij de Roos ook. Dhr P. wij bieden geen hulp, het is helemaal
vrijwillig,
Ton: welk thema voor de 25e oktober? Wij besluiten: Wie ben ik en mijn verslaving/gewoontes?
Ria en Petra helpen met opruimen.
Wie ben ik en mijn feesten en vakanties? 30 augustus 2013
Wij zijn met negen mensen bijeen om onze feesten en vakanties te bespreken.
Mw. N, en dhr F waren, ondanks geruchten van verhindering, onverwacht toch aanwezig.|
Volgens de krant is het in de Roos nu rustig, Hiermee is dhr T. bepaald niet akkoord.
Mw N: Theo ligt nu in het VU-Medisch Centrum, hij had weer verhoging. Thuis kan niet tijdig
gereageerd worden als de temperatuur te hoog wordt. Het gaat eigenlijk geweldig goed met
Theo: Hij eet goed, en wandelen gaat ook weer goed,
Mw N. haar vakantie is sinds 15 juli (nog in Portugal met de camper) wel ander soort kamperen
geworden dan ze dacht. Ze leeft nu van dag tot dag, van uur tot uur.
Mw P hoeft niet ver weg voor een fijne vakantie, geniet van huis en tuin en de natuur en snorfietst in
de omgeving.
Mw. J. de meeste mensen hier hebben een laag inkomen. Haar feestjes zijn als zij de hondjes van
haar dochter kan uitlaten, daar geniet ze ’s zomers echt van. Ze haalt ze op met een mand op de
fiets, of dochter brengt ze ’s ochtends. ’s Avonds gaan de hondjes weer terug,
Mw. C. heeft haar feestje gevierd met haar ritje naar het bloemencorso in Leersum. Daar werd ze
door iedereen begroet, haar hele familie werd erbij gehaald! Het was echt gezellig.
Misschien dat ze naar Leersum gaat verhuizen.
Dhr T. wordt 80 jaar, al 20 jaar is mw C zijn pleegkind. Hij moet elke dag de kerk zien en ook het
strand! Hij heeft problemen met plassen door een fout bij een operatie, daardoor gaat het slapen
niet goed. Maar samen met Mw C, was hij laatst op bezoek bij het knipkaartkoor van Leny van Schaik,
en morgen gaan ze weer naar het Havenfestival in IJmuiden. Vraag Ton: geniet je ook? Dhr T: jazeker
lekker mosselen eten en ’s avonds voor het slapen gaan zegt hij naar boven: Meester, weer een
goede dag gehad! Zonder humor gaat hij dood: dus 2 kaarsjes: een voor zijn moeder, en een voor de
staatsloterij!
Dhr F: is deze zomer door de zonnehitte niet veel buiten geweest. In het verleden wel een leuke
kampeervakantie samen met vriendin in Frankrijk, en een keer alleen met de trein erheen geweest.
Ton: vroeger samen met zijn vriendin Mieke ( ) op 14 daagse vakantie in een hotelletje in Oostenrijk.
Hij haalde bij de VVV dan een brochure met activiteiten. Afhankelijk van weersomstandigheden
selecteerden zij dan leuke uitjes. Het was eigenlijk vaak improviseren. Tegenwoordig gaat hij vaak 3
dagen weg met vriendinnen, als zij moet rusten, dan gaat hij lezen. Ook vaak la Place of met de fiets
weg. Het gaat om de verassingen.
Mw F. Heeft meegedaan met een bootvakantie voor gehandicapten. Iemand met epilepsie mocht
niet mee. Zij werd gezien als hulpje van de staf (4 personen, 2 schippersechtpaar, 20 deelnemers).

Het IJselmeer is beetje saai: altijd maar dijken. Op zeker moment kon ze haar gedeelde slaapkamer
niet meer in. Haar spastische kamergenote had per ongeluk de deur geblokkeerd. Het was veel
improviseren met passen en meten vooraleer ze sliep. Op een dag gingen de schipper en zijn vrouw
van de boot af. Toen kwam haar verleden boven. Doodsangsten voelde ze. Toen is ze bij de dochter
van de schipper op de rand van de boot gaan zitten om te praten en ging het weer goed. Ze was 8
dagen weg.
Dhr F. heeft gewerkt als matroos op een binnenvaartschip
Mw F toen onze boot vroeger eens de zee op wilde, werden we tegengehouden in Rotterdam, toen
dacht ze: “ook dat nog!” Dhr F: platbodems redden het niet op zee!! Ton: altijd gezellige mensen op
de boten, ze zwaaien altijd terug! Mw C: ook met de Doven en slechthorende vereniging gingen we
wel met de boot door Haarlem, erg leuk!
Dhr T: we waren ook nog bij de Santpoortse feestweek. Genieten van overal tafels binnen of buiten
samen eten. Kon niet beter, geweldig!.
Ton Er werd gezegd we zijn niet zo rijk hier, dat is vaak wel waar. We konden deelnemen aan een
dure Barbecue, maar kozen toch voor een heerlijke maaltijd met Kibbeling op een terras.
Supergezellig!
Martien heeft een leuke vakantie gehad, maar had wel veel te doen. In Nijmegen gewandeld, in
Maastricht, Valkenburg aan de Geul en tenslotte in Heerlen. Het was overal leuk, maar het meeste
genieten was van de Groesbeekse dame waarmee ik in een soort dialect gezellig praatte terwijl zij
met de weg wees naar dezelfde kant als ik moest: mijn eerste logeeradres bij vrienden en familie.
Interessant was ook Eckhart Tolle, die de klemtoon legt op het NU! Ook onderzoek gedaan voor zijn
vriendin in een klooster.
Ton: In het zuiden zijn de mensen gemoedelijker: Carnaval: man met grote buis onder de arm met
tekst: “ik heb de leiding” HIHI
Mw P. heeft in de buurt van Breda met haar toenmalige man eens een dorpskroeg bezocht, de
partner kreeg telkens carnavalbier aangeboden, hetgeen gelijk de plantenbak inging.
Dhr F houdt niet van Carnaval. Dhr T ook niet.
Ton: het gaat om met verwondering genieten, zoals ook de Optocht van Leids Ontzet, is erg leuk!
Dhr T: wel samen met mw. C afscheids en begroetings omhelzing doen in de ontvangsthal van
Schiphol. Mw C en hij doen deze enthousiaste bregroeting even voor ons voor. Mensen kijken is ook
leuk.
Aan de bar wordt, net als aan het begin van de middag, nog een aangename conversatie gevoerd.
Tussendoor besluiten we tot het thema van de volgende keer op vrijdag 27 september 2013:
Wie ben ik en mijn leven en laten leven?
P.S. Gelukkig kan Theo tijdens deze gespreksmiddag melden meteen weer terug naar huis te kunnen.
Wie ben ik en mijn leven en laten leven? 26 juli 2013
Deze bijeenkomst in de serie "Wie-ben-ik" wordt gehouden in de gezelligste ‘huiskamer’ van
Haarlem: de NVSH-ruimte aan de Ripperdastraat 11 te Haarlem, nabij station Haarlem.
In deze gespreksmiddag willen wij met elkaar onderzoeken hoe ik leef en laat leven? Welke plaats
wens ik zelf te hebben en welke plaats gun ik de anderen daarbij. Welke rol spelen mijn gevoelens en
emoties en hoe ben ik zo geworden? Welke rol speelt 'leven en laten leven' binnen onze levenslust?
Hoe werkt het door binnen onze contact-kringen?
En tenslotte hoe staat het leven en laten leven t.o.v. ziekte en sterven???
Ook gaan we in op welke invloed dit heeft op ons gevoel van welbehagen?
Welke rol speelt de manier waarop wij denken en handelen volgens 'leven en laten leven', in ons
veilig voelen en hoe bepaalt het mijn plaats binnen mijn sociaal functioneren?
Wie ben ik en leef ik en laat ik leven?
Iedereen die zich in dit thema herkent en op wederzijds betrokken wijze hierover met elkaar
ervaringen, meningen en gevoelens wil uitwisselen, is van harte welkom op deze laatste vrijdag van
september 2013

Ton de Vries is voor deze bijeenkomst beschikbaar als gespreksleider en Martien zorgt daarbij, samen
met helpers, voor de inwendige mens.
De huiskamer aan de Ripperdastraat 11 te Haarlem is open vanaf 14.00 uur.Na een korte
kennismaking begint het gesprek rond 14.30 uur. Rond 16.00 uur wordt dan gezamenlijk een drankje
genuttigd ter afsluiting van deze bijeenkomst.
De toegang is gratis, evenals de versnaperingen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Martien Luijcks, telefoonnummer 06-50486221 of 023
5342206
Voor een terugblik in verslag en soms ook foto op de “Wie ben Ik”-bijeenkomsten vanaf 1 augustus
2008 t/m 30 augustus 2013: zie verslag wie ben ik

Verslag: Wie ben ik en hoe sta ik in het leven? D.d. 26 juli 2013 in de huiskamer van de NVSH
Met 9 personen zijn wij aanwezig. Ton is wegens een uitvaart afwezig, Martien zal het gesprek
leiden.
Mw P. vertelt dat Mw N nog niet aanwezig kan zijn, haar partner T is na een ziektebed in Amsterdam
gisteren gelukkig net weer naar huis gekomen! Zij groet ons vriendelijk mede namens dhr T.
Naar aanleiding van het verslag van 28 juni jl. (wat doe ik voor mijn omgeving) merkt mw. JC op dat
zij niet naar Schiphol, maar dat ze toen een fijn weekend met de boot weggingen. Ze is vandaag van
de camping hierheen gekomen, zij wilde deze bijeenkomst niet missen.
Martien hoorde van zijn collega Rinus dat hij zich afvroeg wat die gesprekken met telkens dezelfde
mensen nu voorstelde. Wij vinden het in elk geval gezellig en zinvol.
Dhr H had een persbericht van deze middag gezien zonder ISP erbij en ook alsof het de laatste keer
zou zijn. Dat klopt dus niet.
Thema
Mw. J. opent met de opmerking dat Mw P. een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft, altijd in de pen
met stukjes in de krant. Mw P; alleen voor de natuur de dieren en het milieu. Zijn wij geen dieren
vraagt iemand uit de groep?
Dhr T zorgt altijd voor de koekjes en soms ook voor de paardenworst. Maar bij navraag bij Martien
had die geen zin in vlees erbij. Dus geen paardenworst vandaag. (vindt men toch jammer)
Dhr T: de zoon van de paardenslagen was agressief geworden, kon toen de slagerij niet voortzetten.
Hij vervolgt: elke avond dankt ie God weer voor zijn kinderen en kleinkinderen dat het er goed mee
gaat. Hij heeft 7 jaar bij begraafplaats Barbara gewerkt, heeft daar heel wat gebitten gevonden. Was
er toch gezellig!
Mw J. houdt erg van gezelligheid, vindt het soms lastig als het niet zo gezellig bedoeld is!
Mw P. had in de bus een chauffeur meegemaakt die chagrijnig was, ze moest maar achterin gaan
zitten. Mw J, misschien moet ik me wat meer gereserveerd opstellen. Ook zij maakt mee dat
chauffeurs soms wegrijdt voordat zij goed en wel zit. Mw L: heb je een klacht ingediend? Mw J. Nee!
Dhr H. als Ik dat zou zien gebeurden dan zou zeker de chauffeur hierop aanspreken!
Mw JC: ad rem reageren lukt soms!
Martien heeft een probleem hoe ga je om met iemand om die op afbetaling wilt kopen? Mw L. beter
sparen voordat je koopt!
Mw. JC bij online kopen kun je niet passen, en moet je vaak terugsturen. Kost toch extra.
Mw L. een vriendin past de laarzen in de winkel, en koopt dan dezelfde laarzen op internet.
Martien: Hoe staan we tegenover anderen?
Mw JC Altijd jezelf blijven, je hoeft tegen niemand op te kijken, want zelf de rijkste kan
hulpbehoevend worden en moet je helpen met een Pampers om te doen!
Dhr F: als mensen zich arrogant opstellen krijg ik juist de neiging om op ze neer te kijken!
Mw J: doen we eigenlijk nog wel opkijken tegen mensen met status zoals vroeger?
Martien: misschien nog iemand bewonderen?

Mw. L hangt ervan af hoe je wordt behandeld, soms is het wel makkelijk om een rol van opkijken te
blijven, sommige mensen hebben nu eenmaal autoriteit.
Dhr H. mensen vragen om respect, dus als mensen niet respectvol met mij omgaan, dan laat ik dat
voorbij gaan. Maar als een arts mij respectvol behandelt, in burgerkleding op de rand van mijn bed
de zaakjes voorbereiden, aandacht hebben, gevoelig, zorgzaam, dan wil ik haar wel mijn waardering
geven! Soms ook voor de man die de vuilnis ophaalt: “hebt u nog wat nodig?”
Korte pauze
Martien vraagt wie wil nog wat kwijt.
Mw JC: Hoorde bij controle van de chemo, dat het niet meer werkte. Een vriend vroeg haar heb je er
niet genoeg van, m.a.w. waarom stop je niet met al die medicijnen? Hoe kan iemand dat nou zeggen
vroeg ze zich af. Ze neemt alles wat nodig is. Als je al 18 jaar met de ziekte bent, uitgezaaide borstca.
(lever, bot en later longen), en je bent sportief, dan ga je door. Artsen snappen het niet. JC voelt het
zelf soms wel, maar zegt tegen de nieuwe pil: jij doet wel je best!
Ook haar man met Ca. (non hotchkin) met een ijzersterke conditie, rookt niet, drinkt niet, die is
geneesbaar.
Dhr F: vriendin heeft ook Ca, maar is nu weer kwieker.
Mw J: als je de dood in de ogen hebt gezien, krijg je meer Power?
Mw JC houdt teveel van het leven.
Mw. P: Je mag hier jezelf zijn!
Dhr T: danken voor de mooie dagen
Mw JC: soms vloeken, maar God Vergeeft het
Dhr H: Waarin je gelooft, dat je vertrouwt dat je alles terug zult zien, dat is mijn geloof!
Mw F: als je maar in jezelf gelooft!
Mw JC is dankbaar dat ze is hoe ze is, zorgt voor man en streven er samen naar het niet moeilijk te
maken.
Dhr T is de Ca erfelijk?
Mw JC: bij een dochter heb ik misschien het Des-medicijn geslikt. Bij navraag van mijn dossier, las
iemand van het ziekenhuis aanvankelijk wel eruit voor, maar toen ik het opvroeg was het dossier
verdwenen.
Dhr F: een Nichtje werd in een ziekenhuis opgenomen, wegens zogn Darm-Ca. Maar wellicht was het
alleen maar de familiale knoop in de darm. Bij navraag bij de betrokken arts bleek het “toch maar
alleen om een psychiatrisch patiënt te gaan”.
Hij vervolgt: De patiënt heeft recht op inzage in dossier. Martien: exclusief de delen die over derden
(familie…) gaat
Het thema voor de volgende keer: (30 augustus a.s.)
Wie ben ik en mijn feesten en vakanties
Verslag Martien met dank aan Petra (28072013)
Verslag van Wie ben ik en wat doe ik voor mijn omgeving.
dd. 28 juni 2013 in de gezellige huiskamer van de NVSH te Haarlem
We waren met z’n achten bijeen. Na een gezellige informele uitwissseling aan de bar en in de
banken, vraagt Ton om een kort moment van stilte ter herdenking van het overlijden van John
Weijers. Wij gedenken zijn gedichten, zijn fotocollages, zijn goede band met zijn dochter en zijn
strijdbaarheid. Twee deelnemers hebben in persoon afscheid van hem genomen bij de uitvaart.
Het vorige verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de notulist voor de goede weergave.
Het thema
Ton vraagt wie heeft te maken met goede voorbeelden van zorgzame omgeving?

Mw JP vertelt dat zij en haar buren in veel zaken wederzijds dienstbaar zijn. Zij oppert
www.whelpy.nl voor kleine klusjes ad 10 euro. Maar ze moest voor het tuinpad toch 300 euro
betalen.
Ton: de gemeente zet in op Sociale wijkteams en Buuv, leidt dit tot meer betrokkenheid in de buurt?
Mw. L het kan toch niet alleen met professionals. Zal toch vooral door vrijwilligers moeten gebeuren.
Mw. J. stelt: je moet toch wel iemand langer kennen, anders trekt het toch niet. Zij woont in een
hofje, waar veel onderlinge banden zijn. Zij zal toch niet gauw aan een vreemde wat vragen.
Mw. P. je weet ook niet wie er achter bepaalde 06-nummers zit, dus bel je niet gauw erheen.
Mw JP de tuinman die ze had ingehuurd had ze o.a. gezocht op KvK-nummer, dus betrouwbaar.
Dhr T Ook bij Haarlem Effect kun je voor € 10 iemand voor klusjes inhuren. Bij de Ouderenbond ook
klusjes, naast het lidmaatschap wordt hiervoor ook een bijdrage gevraagd.
Ton: om zelf wat voor je omgeving te doen, is het belangrijk iemand te kennen! Wat doen wij voor de
eigen omgeving.
mw JP: doet ook vrijwilligerswerk
Mw P: regelt het rooster van de koffiedienst bij de RK-kerk
Martien: doet taalgesprekken met een buurvrouw uit Egypte. Ook zijn werk bij het ISP is nu
vrijwilligerswerk
Mw P vult aan: doet hele leven al vrijwillig Wijkraadswerk, ahw. als compensatie voor de uitkering
die zij ontving. Nu heeft ze zelf steun nodig. Heeft nu niemand.
Martien wil wel iets voor haar doen, maar nu niet nodig.
Ton: samen hofje of perkje onderhouden, toch sociaal contact?
Mw JP in Heemtuin werken ook alleen maar vrijwilligers, gaat uit van de wijkraad! Ook op het plein
wordt samengewerkt om het goed bij te houden. Doen de mensen uit de straat samen!
Mw P. nu de giftige onkruidverdelger verboden is, groeit van alles tussen de stoeptegels, Moet ik nu
op de knieën of met een maaimachine aan de gang. Ik zou wel administratief werk aankunnen!
Ton: wat te denken van onderhouden van het park in de buurt?
Mw. P. het maaisel van de grasmachines ligt bij de bushalte op de stoep, kun je over uitglijden!
Dhr T: in het Zorgcentrum waar ik woon wordt vaak ingebroken, 350 euro of 5000 in een oude sok,
een makkelijke prooi voor gladde inbrekers.
Mw JP: vooral ouderen vertrouwen de banken niet meer, nemen geld op!
Dhr T: mijn vader stierf toen ie 80 werd, bij het ontruimen van zijn huis vonden we onder het zeil
allemaal briefjes van 100!! Maar goed dat wij het zelf deden.
Ton: is er ook sprake van sociale controle?
Dhr T; Er zijn wel camera’s, men kan melden…
Ton: betrekt men de buurtgenoten niet bij de veiligheid van de zorgcentrum?
Dhr T: maakt elke dag een rondje, ruimt troep op, spuit de tuin. Houdt toch ook in de gaten.
Ton: Zou de buurt betrokken kunnen worden?
Mw J. Niemand in de buurt bemoeit zich ermee, er zijn 170 bedrijfjes in de wijk. Vroeger maakten
sommige families de dienst uit in de wijk.
Dhr T: heeft wel geleerd tot 10 tellen, je moet in overleg gaan!
Lia en Petra nemen tijdens te pauze de bardienst over van Martien, waarvoor dank!
Ton: ziet de buurt mij niet zitten?
Mw J: zit vlak in het Centrum, heeft daar geen vijanden.
Ton: de Methadonpost van de Brijder zit om de hoek.
Mw J: we waken er inderdaad wel voor dat alles binnen de paden gaat. Er is onderling veel
communicatie, ook samen uitgaan, samen wijntje drinken.
Ton Hofje is omringd door muren van de huizen eromheen. Is er een bewonerscommissie?
Mw J: Nee, niet meer, er was er wel een. Er is nog een algemene ruimte, alleen nog voor
familiebijeenkomsten van bewoners. Zij woont er al 12 jaar. Voelt zich veilig in de tuin van het hofje,
Ton: De Eglantiertuin heeft nu toezicht en gaat na 8 uur op slot. Het hofje van Oirschot heeft het
beeldje van Eva frontaal staan, beschermt het hofje. De sociale controle is vaak sterk in hofjes.

Martien herkent dit wel, toen hij eens dacht de bus te missen en ‘s-ochtends te rennen om ‘m toch te
halen, kreeg hij commentaar uit de flat tegenover, dat hij niet moest rennen, maar rustig moest
doen.
Mw L: de drempel van mijn voordeur is te hoog, de woningbouw wilde niks doen; haar man moest
maar achterom of ze moest de buren maar vragen de container van het erfje te halen. Maar ze wilde
geen problemen met de buren, dus nu een opstapje gekocht bij Ikea.
Dhr F: Kon zich een tijdje niet bukken, kon hulp in de huishouding krijgen voor dagdeel, had het
echter maar nodig voor 2 uur, toen ging het niet door. Kocht toen maar een steel. De vrouw boven
hem had ook hulp aangeboden, maar hij redde het toch alleen!
Mw JP heeft geluk met de buren, maar de buurjongen wilde hen wel naar Schiphol wegbrengen,
maar dat was al geregeld. Ze woont in een leuke buurt.
Ton: goed voorbeeld van de overheid? Mw JP: nee hoor eigen initiatief vanuit de bewoners van de
wijk
Martien laat altijd weten dat je wegbent voor meer dan een dag, (laat de buren niet denken dat je
dood binnenligt)
Mw J: heeft 2 jaar op de Engelandlaan gewoon, ervoer daar wie vriendelijk doet, ontmoet ook
vriendelijkheid. Leuke contacten overgehouden.
Het nieuwe thema
Wie ben ik en hoe sta ik in het leven?

Wie ben ik en mijn tevredenheid bij deze krapte.
Huiskamer NVSH 24 mei 2013
Wij zijn met negenen bij elkaar om dit thema met elkaar te bespreken.
Ton is verhinderd, Martien neemt waar.
Eerst bespreken we het verslag van vorige keer (bevestiging), er zijn 3 opmerkingen (verwerkt) met
dank aan voor de verbeteringen en het verslag.
Martien opent het thema,
Mw. N merkt op dat krapte wel relatief is, als je als alleenstaande 85 euro minder vakantiegeld
binnen de AOW ontvangt, is dat minder krapte dan wanneer iemand werkloos wordt en ineens onder
de bijstandsnorm komt. We moeten allemaal een stapje terug doen! De vraag is dan: kunnen wij
omgaan met minder?
Mw F: wij kregen vroeger weinig geld, een kwartje zakgeld per week (wilde ze niet in de vijver
gooien), en als ik ze spaarde kreeg ik de 4e week een extra kwartje erbij.
Dhr. T. is 79 jaar en heeft een dubbeltje van vroeger op het keukenkastje zitten: elke keer als hij het
ziet: ik ben niet arm!!
Mw B: mensen die nu een bijstandsuitkering hebben soms moeite om de maand door te komen.
Mw. N: wij hebben geleerd te sparen!
Mw. B: de banken hebben ons verleid tot kopen op de pof!
Dhr. T. na de oorlog echt krapte, geleidelijk kwam er weer welvaart , de jongens mochten om 22.30
thuiskomen, de meisjes voor 22.30 uur!
Mw J: de gezinnen werden toen kleiner, en vaak ook dat de moeder erbij werkte.
Mw. N: hou het bij mezelf: moet ik geven aan goede doelen of niet?
Dhr F geeft niet graag aan doelen die ver weg zijn, wil toch iets van betrokkenheid met het “goede
Doel”, hij heeft geen tevee.
Mw. J. Geluk is niet hetzelfde als materiële welstand.
Mw. N: kan ik met minder uit?
Mw P. heeft heel haar leven bijstand gehad, vanaf mijn scheidingsdatum, voelde het bijna als rijkdom
toen ze haar AOW en klein nabestaandenpensioen ontving. Het is maar wat je gewend bent.

Martien: als je met weinig hebt leren omgaan is rijkdom een luxe.
Mw. J als je minder geld hebt, kun je bijvoorbeeld een fietsvakantie gaan doen!
Dhr V: een stapje terug is altijd moeilijk
Mw N: hangt af van wel of niet meer willen!
Mw. J. heeft veel ellende maar voelt zich (daardoor) toch gelukkig!
Dhr T merkt op dat alleen nog niet altijd eenzaam hoeft te zijn. Hij is blij met zijn maatje mw C. Zij
doen samen leuke dingen.
Mw B: als je materieel goed zit, kun je je soms een middag eenzaam voelen.
Mw F meldt n.a.v een film, dat het verliezen van een kind, een groot drama voor de moeder kan zijn.
Mw C. meldt dat zij ooit 30 euro per week verdiende bij de NOS en daar moest zij nog van eten ook!
zij was toen nog rolstoelgebonden dus moest het eten en drinken altijd vragen.
Mw F Soms ontvang je de verkeerde mensen, die bedriegen je, dan verlies je het vertrouwen in
mensen.
Mw. N In armoede kan tederheid soelaas bieden. In de Bijbel staat geef je hele bezit aan de armen.
Dhr. T. de beelden uit Roemenie zijn tragisch!
Mw N: het gaat om de balans.
Dhr F: in deze tijd is er geen balans te vinden. Op de buis zie je de grootste ellende, maar dat is mij te
ver, te abstract, ik zie het als een rage. Ik hou het graag concreet, kleinschalig, blijf bij mijn gevoel,
bijvoorbeeld een dakloze in Amsterdam. Anders wordt het sensatie.
Mw. P, anders kun je een struisvogel zijn.
Mw N; geef aan de buren.
Mw J: kregen minder inkomen, maar de hypotheekrente bleef gelijk, hief elkaar op.
Mw. N; God? Wij zijn zelf een deel van God. Gewoon iets voor elkaar doen, er voor elkaar zijn.
Mantelzorg. Daar gaat het om.
Mw P; heeft door een particulier tuinbedrijfje het tuinpad mooi laten maken, kostte 300 euro!
Mw F: voor niks gaat de zon op!
Mw.P. mijn man zou dat voor niks doen voor zijn buurman, die doet ook alles gratis voor ons. Wel
leuk om een arrangement aan te bieden als blijk van waardering.
Dhr T. beter een goede buur dan een verre vriend.
Mw B: vraagt nooit iets aan onbekenden, bang voor de mogelijke afwijzing.
Mw. P is blij met de helper, kostte wel het halve vakantiegeld, maar ze gaat toch niet ver weg.
Dhr T.: als je vakantiegeld moet gebruiken om je schuld in te lossen, dan leef je boven je stand!
Mw J: ja, daar kun je niet over vertellen als je terugkomt van vakantie!
Daar zijn wij het allemaal mee eens!
we zoeken naar een thema voor de volgende maand: vrijdag 28 juni wordt het thema:
Wie ben ik en wat doe ik voor mijn omgeving.
Rondje
Mw P: vond het een interessante middag, met ieder zijn eigen mening.
Mw J: vaak moet je kosten maken, maar met de buren was een gevolg van een ziekteperiode van
mijn man, buurman te hulp gevraagd, mijn man helpt hun weer, zo ontstaat wederzijdse burenhulp.
Mw. N: Theo is weer thuis, het gaat wat beter met hem, is weer kilo bijgekomen. Veel pleegzusters
komen om te ervaren hoe ze de gal via het slangetje uit de lever kunnen aftappen. Theo heeft samen
met veel intimi de ziekenzalving ontvangen. Hij wil niet gereanimeerd worden maar graag door
leven. Binnenkort 200e maand van samenzijn. Wacht op leverpunctie!
Dhr T. ziet dingen als lot of als Noodlot, Martien noemt het Karma, je moet eraan werken.
Mw J heeft kanker met uitzaaiingen gehad en nog? Ze is de enige van de groep lotgenoten die nog
leeft.
Mw C. is ook de enige van een groep van 30. De mens is sterker dan je denkt.
Verslag Martien, met dank aan Petra
Verslag Wie ben ik en mijn bevestiging d.d. 26 april 2013.
Huiskamer NVSH

Aanwezig zijn 13 personen: 9 vrouwen en 4 mannen.
Ton opent de bijeenkomst met het bespreken van het verslag van vorige maand: wie ben ik en mijn
oordeel. Er is wat discussie over de vermelding van de volle naam onder het verslag, Besloten wordt
dat dat wel kan bij een eervolle vermelding! Zie verslag op onze site
In het huidige thema meldt Ton de bevestiging die het eerste jaar leidt tot Veiligheid, het tweede jaar
tot Vertrouwen en het derde jaar zo mogelijk tot volledigheid, ontplooiing van het Zelf. De
hulpverlening geeft soms zoveel (dwingende) adviezen, dat mensen meer de weg kwijtraken dan
hem vinden.
Voorstelrondje.
Iedereen stelt zich voor. De gratis advertentie in het Haarlems Weekblad had veel mensen benieuwd
of nieuwsgierig gemaakt. Soms ook in combinatie met de toevallige ontmoeting met iemand van het
ISP. Mw. M is moeder en zoekt het avontuur, niets naars, dat is net overwonnen! Mw P komt al
jaren, soms heftig (ruzies) maar zeer zinvol
Mw N: sinds begin erbij, aanvankelijk koffie schenken, ziet ruzie als een les om wat te leren, noemt
het liever heftige emotie. Haar vriend is momenteel 80 jaar, en ligt in het VU, blijven elkaar steunen,
zien de strijd tegen de ziekte als St Joris en de draak. Wel serieus maar niet ernstig nemen. Mw L.is
vrijwilliger bij het Cliëntenbelangenbureau ervaart het hier als goed. Mw F is hier om verder te kijken
dan gewoonlijk. Dhr F komt al ca een jaar hier. Vindt het gezellig en beter dan de meeste sensitivitygroepen.
Mw B, het thema intrigeert haar: bijvoorbeeld mensen zijn blij om gezien te worden!
Dhr V komt hier wegens de steun die zijn peetdochter krijgt van Martien.
Hij vertelt over zijn leven. Hij wordt in juni 79 jaar, komt uit een gezin van 8 kinderen, heeft van beide
ouders wel wat! Ieder huis heeft zijn kruis (Mw J: samen een aardig kampvuur)
Hij heeft een oorlogstrauma. Houdt van zijn kinderen en kleinkinderen ; is elke avond dankbaar dat
het goed met ze gaat
Mw vM als je een goede basis geeft aan je kinderen, komen je kleinkinderen niets tekort. En
natuurlijk hebben onze kinderen ook weer kritiek op ons!
Dhr T. Was vrijwilliger bij de barbara begraafplaats totdat hij getuige was van de begrafenis van 2
kinderen!
Ton zag samen met Martien de tijd aankomen dat de uitgaven van de zorg onbetaalbaar zouden
worden. Daarom samen met het ISP begonnen vanuit de kracht van het zelfdoen!
We kunnen niet iedereen helpen, maar degenen die de eigen kracht aankunnen, die heeft er baat bij.
Beginnen bij de basis, aarde bewerken, mesten,.dan planten, dan zorg, dan pas komt de vrucht. Veel
beroeps plukken graag alleen de vrucht, maar vergeten de voorbereiding!
Als je ziet hoe jongeren samen zitten te chatten met hun ipad, ze kijken elkaar niet eens aan!
Mw F. dat begon al met de komst van de televisie (allemaal kastje kijken)
Mw. N is ook begin van individualisatie, is positief punt. Individu is goed, maar we hebben elkaar wel
nodig. Mw J. heeft geen PC nodig, noch een mobieltje. Mw P. heeft juist veel plezier aan haar PC. Mw
N. mensen zonder PC kunnen de wereld redden als de electra wegvalt. Mw. J. schoonzoon
beschouwd mij als out of time (ouderwets) Mw vM is door het enthousiasme van haar zoon met de
PC ook zelf ermee gaan experimenteren. Dhr F. op school tegenwoordig nodig, dan soms ook leuk!
Oppassen niet chip inbouwen!! Mw L. haar neefje is helemaal weg van de PC!
Thema
Ton: mensen met ICT voelen zich bevestigd. Ook niet ICT kan bevestigen: geloof in jezelf!
mw J. moeilijk te bevestigen, maar geloof in mezelf heb ik wel. Hoeveel mensen hebben bevestiging
nodig? Ton je moet jezelf bevestigen!
Mw. P door reactie van de ander zelf wordt je al bevestigd!
dhr T: je wordt pas bevestigd als je in de kist ligt (reclame filmpje Dela)
Mw. I Kinderen hebben bevestiging nodig: dwz liefde en structuut en consequent zijn
Mw F: heeft weinig bevestiging gehad in haar jeugd Mw B bevestiging is iets van deze tijd. Vroeger
hadden mensen het te druk met werken, geen tijd voor bevestigen.

Dhr T herinnert zich zijn moeder als pure sloof, puur werken. En Pa was een lamstraal.
Onder de trap lag de beste ham voor Pa.Dhr T at vaak gehaktballen waarin het brood wel erg
aanwezig was.
Mw vM: mensen moeten nu ook weer creatief zijn! Moeten elke euro omdraaien!
Mw N: een stapje terug is niet erg,
Mw J: komt uit gezin van 8 kinderen is enige die tevreden is met ouders, andere 7 allemaal kritiek.
Nieuwe thema en datum: 24 mei a.s om 14 uur thema wie ben ik en mijn tevredenheid met het
stapje terug,
Uitsmijtertjes
Mw P. bevestiging alleen maar als je dood bent? Nee hoor!
Mw M dacht dat bevestiging alleen maar voor kinderen was.
Mw vM: bevestiging niet nodig, maar wel mooi als je het krijgt, niet claimen!
Dhr F; toch nog een happy end
Mw N: bevestigen kan goed via knuffelen, is nog ecologisch ook!
Ton: vriendin heeft wel 70 beertjes spreekt met ze en knuffelt ze, de meeste hebben een naam!
te veel bevestiging kan heel benauwd zijn! Na 4 jaar huwelijk zijn de vlinders voorbij. Veel huwelijken
eindigen dan!
Martien: Anna Terruwe pleitte voor bevestiging. 2 x bevestiging 1 kritieke noot
Mw vM vond het fijn om meer buitenshuis te zijn heerlijk om te doen
Mw M heeft een goede middag gehad
Mw J boeiend te praten, was uit op thema bevestiging, vond wat veel dwarrelingen
Mw I. heeft fijn geluisterd, vond het een fijne middag
Mw P: is ontspannen gebleven.
Mw N, goede middag Hoopt weer te komen.
Mw. L voor mij niet echt een thema, (heeft Jan)
Dhr F Niet voldoen. Vooruit kijken, Humor belangrijk
Mw B; Soms wat veel richtingen,
Dhr T: had vanmiddag eigenlijk sjoelen, maar neemt 24 mei peetdochter mee
Mw vM vond intrigerende wendingen, ieders eigen verhaal
Ton soort Schudmachine
Martien gezellige middag!
Verslag Martien

Wie ben ik en mijn oordeel 31 maart 2013

De ijzige wind speelde, naar het oordeel van enkele aanwezigen, opnieuw een rol. Met 4 mensen
waren wij bijeen om het thema onder de loep te nemen. Misschien dat de PR geïntensiveerd kan
worden!
Als eerste opent mw. P. Zij kan over allerlei dingen een mening of oordeel hebben, inclusief over
zichzelf: Over zichzelf is ze momenteel eigenlijk wel (het woord: 'heel' weggehaald) tevreden.
Martien: ik oordeel elke dag, ieder uur, aan elke beslissing die ik neem, gaat een oordeel vooraf.
Mw. P. door ervaring word je wijzer, je moet ook iemand leren kennen, voordat je je aanvankelijke
weerstand laat varen.
Ton: in de bijbel (Mattheüs 7) staat:.“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” In dezelfde
sfeer (Johannes 8) het verhaal over de overspelige vrouw:“wie zonder zonden is werpe de eerste
steen!”, waarop de farizeeërs een voor weggingen. Toen schreef Jezus eerst wat in het zand, hetgeen

snel verdwijnen kon, toen op een steen, wat langer gestand kon doen, zo sprak hij tot haar “ga heen
en zondig van nu af niet meer”!
Dhr F. De nieuwe Paus heeft in zijn verleden 2 medejezuïeten aan de Junta uitgeleverd, en gelukkig
wel naderhand weer geijverd met succes voor hun invrijheidstelling. Op de foto voor het plein vond
hij de ogen van de Paus"hard".
Mw. P: er waren wel 90 van de 115 stemmen voor hem, dus toch een groot vertrouwen.
Ton: in de hogere (hiërarchie) speelt vaker dat mensen steken hebben laten vallen. Ook bij Jezus,
leerling Judas ging er met de kas vandoor en Petrus had hem verraden. Het was natuurlijk wel een
stelletje ongeregeld, maar Jezus wist door zijn uitstraling toch eenheid te (creëren), m.n. met
Pinksteren.
Jezus vroeg hen, wat vinden de mensen van mij, en wat vinden jullie? Dit was niet om erkenning,
want dat had hij niet nodig, maar om bevestiging!
Martien heeft liever niet dat er over geloofszaken wordt gediscussieerd. Petra beaamt dat.
Martien vertelt dat er soms onenigheid is binnen het team van het ISP.
Ton: bij het ISP worden mensen in het algemeen snel geholpen. Tijdens de overlegmomenten komt
er vaak veel emotie boven. Het werken is soms zo intensief, dat men ook fel op elkaar moet
reageren. En daarbij moet je het niet strak houden, hoewel er toch lijn in zit. Na het overleg zie je
dan toch een soort ontspanning optreden, erg boeiend! Soms komt een medewerker binnen en zegt
helemaal niets! De volgende keer met: hoi, heb je al koffie? Ze is zeker in de overgang!
Ton zat zelf ook in de overgang en bezocht toen een psychiater om weer perspectief te zoeken. Die
man had wel een mening, maar geen oordeel. Tenslotte wou ik evalueren, hij zei: laten we kijken wat
je eraan hebt gehad! Dus hier en nu + aanwijzingen toekomst. Dat ziet hij als ideale therapie ordenen
chaos en zoeken nieuw perspectief.
Mw P: een vriend is door zijn vriendin aan de kant gezet, hij zegt van haar en ookvan mij te houden.
Hij heeft haar een brief van 8 kantjes gestuurd, een kopiedaarvan ook aan mij! Hij zegt dat het niet
goed ging doordat ze elkaars kinderen in huis hadden gehad.
Dhr F: wel dubbel van jou en haar houden. Een troebel gebeuren,
Mw P: De brief was echt een smeekbede, knap verwoorde gevoelens, open en eerlijk.
Ton: hun relatie is gewoon verstoord, ze hebben niet elkaar in hun waarde gelaten, elkaar niet 100%
serieus genomen. Zie het ritueel bij dieren, mensen missen dat.
Mw. P ooievaars maken elkaar ook zo mooi het hof! Maar wel gericht op voortplanting.
Ton: mensen hebben te weinig vermogen om zich in de ander in verdiepen, je hebt de ander nodig
om bevestigd te worden in wie je bent, wie ben ik? daar gaat het om!
Mw. P. heeft de Paus een beschreven kaart gestuurd, wilde hem een hart onder de riem steken. Een
foto van de envelop staat op haar facebook. Krijgt ze ook reacties op, niet alleen positief.
Ton: mensen die zich alleen maar aan de regeltjes houden zijn vaak fossielen.
Het nieuwe thema op vrijdag 26 april wordt: Wie ben ik en mijn bevestiging?
Verslag Martien, met dank aan Petra voor de verbetering.

Wie ben ik en mijn diversen? in de gezellige huiskamer van de NVSH 22 februari 2013
We zijn deze middag met 4 personen verzameld om samen een vrij gesprek te hebben over de
dingen die ons bezighouden.
Ton vraagt of er nog opmerkingen zijn rond het verslag van Wie ben ik? in januari jl.
Mw P. herkent zich niet meer in de tekst : wat heeft verder zoeken voor nut? Misschien juist
daardoor neemt zij meer tijd om stil te staan bij zichzelf en bewuster in het leven!
Mw. L. ziet hierin ook de toenemende leeftijd, waardoor je meer aan jezelf toekomt. Je gaat je
bezinnen op hoe je verleden was, je successen en mislukkingen, en je ontwikkelt je verwachtingen
voor de komende jaren.

Mw. P merkt op dat ze nu toch zeker gelukkiger is dan toen ze 20 was!
Ton mijn geheugen neemt af, daarom schrijf ik alles meteen in mijn agenda. Je moet je handicap
aanvaarden en in deze situatie betekent dat opschrijven zodat ik niet vergeet.
Mw.L: wat je niet onthoudt is zeker niet belangrijk?
Ton schrijft op wat ik belangrijk vindt. Soms weet hij de naam niet meteen van iemand die hij maar
soms tegenkomt. Dan vraagt die dat gewoon weer.
Hij is van mening dat niemand gek is! Mensen kunnen wel een beperking hebben, door ervaringen of
niet aanvaarden van eigen situatie, en kunnen daardoor uitvallen.
Mw. L. in psychose lijken mensen gek, maar het komt door de chemie in het eigen lichaam, daardoor
ontstaan in de hersenen bepaalde stofjes waardoor je waandenkbeelden gaat zien.
Mw P: komt allemaal door de hersenen?
Ton: een psycholoog zei laatst dat een psychose niet gek was, en dat het alleen maar een
stofwisselingsprobleem is. Met kortdurende medicatie wordt dan de extreme fase opgevangen.
Onderwijl wordt dan gezocht naar de oorzaak in de stofwisseling en de persoon zelf. Dus: de mens is
niet gek! Wel heeft ie mogelijk beperkingen!
Ook citeert hij de krant die stelt dat ADHD-medicatie in het geheel niet werkt!
Mw. L. een bekende advocaat had als kind ADHD, hij zou hoogstens timmerman kunnen worden. Zijn
moeder weigerde de medicijnen, en veranderde zijn voeding, waardoor de ADHD verminderde en hij
zijn opleiding tot advocaat kon voltooien.
Ook mw P. kent iemand die ADD had, en ook zonder medicatie toch een HBO-opleiding aankon.
Ton: de huisarts verwijst naar de eerstelijnspsycholoog, die zaken op een rijtje kan helpen zetten.
Mw. L. voeding is ook belangrijk bijv. voor Acne. Had er jaren last van totdat ze erachter kwam dat
het door de zoete melkproducten kwam. Nu alleen nog karnemelk en yoghurt. Nu is ze happy!
Mw. P. meer slijmproductie door mayo en chocolade.
Martien herkent dat: hij had vroeger ook acne, dat lag aan Mayo en bloemkoolsaus. Ook dronk hij
recent uit principe (geen halfprodrukt) volle melk, maar proefde op zeker moment het vet erin zo
nadrukkelijk dat hij nu alleen nog halfvolle melk drinkt. Wel nog volle yoghurt!
Mw L. ik greep per ongeluk vroeger naar Karnemelk. Was wel goed. Soort intuitie!
Mw. P. geitenmelk bevalt me goed en is ook lekker.
Ton: is jarenlang Macrobioot geweest, zien aan het gezicht wat er mis is. Door voeding aan te passen
lossen zij dat dan op.
Mw. L. in de psychiatrie kijkt men niet naar voeding. Vaak wordt puur natuur vergeten, en ook
groenten zijn juist erg belangrijk.
Ton: als je je niet lekker voelt begrijp ik wel dat zoetigheid aanlokkelijk is.
mw L. de suikerlobby in Brussel verzet zich tegen vermelding van dit is 30% van de dagelijks
benodigde zoetigheid.
Ton de Consumentenbond schrijft over de schijf van 4! De producenten van vitaminenpreparaten
stellen gewoon: als je wat minder uit een schijf hebt, eet onze pillen, dan vult u dat gemis volledig
aan! Mw L: vroeger haalden ze vet uit de schijf van 5, naderhand kwam het weer terug.
Mw L: onderzoek naar ratten: zij die veel aten stierven eerder, zij die net genoeg kregen, werden
ouder. Ton een vriendin heeft nu 2 buiken, en eet elke dag nog een Kit Kat!
Ton: We stellen wie ben ik en mijn oordeel uit tot volgende keer, want we zijn nu goed in gesprek!
Hij vervolgt: zij die onder druk afvallen, krijgen het er dan evensnel weer bij! Hetzelfde proces zie je
bij verslaving.
Mw. L. pas als iemand echt last ervan krijgt, dan stopt ie ermee!
Ton, het speelt bijvoorbeeld bij verlatingsangst, die mensen hebben vaak weinig sociale contacten,
blijven teleurgesteld achter, met een gevoel van mislukking, en wat stelt het leven nog voor. Dan
helpt veel eten, dat biedt een troost.
Mw P. dat biedt chocolade ook!
Mw L: het kan ook een omslag geven, dat je toch nog wat kunt maken van je leven.

Martien: Gerrit Huizer deed ontwikkelingshulp, hij ontdekte dat weerstand tegen verandering
gewoon niet bestond. Het gaat om doorkrijgen dat verandering zin heeft, je voordeel biedt,
waardoor je het vertrouwde wilt opgeven.
Ton is nu 83 jaar oud, en heeft nog zin in het leven. Als mensen die zin kwijt zijn, dan kunnen ze het
schudden. Mw. L: komt het misschien ook door de verzorgingsstaat.
Martien kent een voorbeeld van iemand die net in een aanleunwoning ging wonen, en nog tijdens de
verhuizing kreeg ze een aanbod van zorgverlener van het tehuis.
Ton: hulp in de huishouding moet wel klikken. Maar daar wordt ook bezuinigd, dus moeten wel
ophouden het leven van de cliënt zuur te maken. Sommige mensen praten nog over hun “werkster”.
Dat helpt tegen het eenzaam zijn. Je bent nog opdrachtgever!!
Mw. P. Voor mij geen bazen meer!! Mw.L. voor mij geen probleem!
Martien Regie hebben is het belangrijkste dat mensen zich wensen!
Ton: een vriend van ons zit nu al jaren in de psychiatrie, hij heeft de regie op zijn verpleging, al haalt
dat niks uit, ook regie op zijn roken en eten, dus hij hoest en wordt dikker en dikker. Het kost meer
dan 400 euro per dag. In de bezuinigingen draaien ambtenaren de wijkraden de nek om, die moeten
echt niet menen dat ze het beter weten! In het Sociaal domein zie ik wel lichtpuntjes!
Mw. P: mijn zus vraagt: waar heb je zin in. Willen werken aan mezelf.
Ton Cliënt kwam huis niet uit, hulpverlening met auto’s, kom mee naar strand, werkte niet. Ik zei
ontdek eerste een wie jezelf bent. Vervolgens stuurde hij menige hulp de deur uit, tot er een kwam
waarop hij verliefd werd, deze dame kon daar gelukkig goed mee omgaan. Nu gaat hij de deur uit, zit
op een bankje, en iedereen groet hem.
Ton wijst op de 3 V’s Veiligheid, Vertrouwen, Volledigheid!!
Pauze
Mw P. deelt haar koekjes met ons.
Mw. L. de banken hebben probleem met de huizen, huurbescherming, verwaarlozing.
Ton: nee. De rechter verbreekt het eigendomsrecht, en zo krijgen ze een tijdelijke huur, vaak ook
onderhouden ze het huis. Als eruit dan alternatieve woning.
Mw P: verbouw Koningstein tot huurwoningen!!
Mw. L. De koeienhuiden die als fundering dienen van Jan met de hoge schouders, (de Grote Bavo)
moeten nat blijven, dus het grondwater wordt kunstmatig hoog gehouden. De kelders in het centrum
staan blank!
Ton: er is een Doornse leefwijzer, mensen hebben toch soms een onvredegevoel, zoeken dan zo/n
leefregel, om toch greep te krijgen, anders blijft het in een kringetje draaien!
Als nagesprek ronden we af met 1 verdwenen poes, liefde voor 2 (overblijjvende) agressieve poezen,
huilen bij mooie momenten in film of soap, (wat je te weinig gehad hebt, of graag zou wensen), over
herkenning van oude plaatjes of wandelen bij Atrium te IJmuiden, waar het huis van vader stond, en
een vrouw die niet omhoog kan kijken vanwege duizeligheid, waardoor ze de toren van de Bavo niet
kan zien.
Met dank aan Petra
Verslag Martien 23-2-2013 10.30u

Wie ben ik? Vrijdag 25 januari 2013 bij de NVSH Haarlem
Vandaag waren we met 11 personen bijeen om ons centrale thema met elkaar te delen: Wie ben ik??
Martien neemt Ton als gespreksleider waar, omdat hij wat vertraagd is.
Het verslag van de vorige keer vond men herkenbaar, tactisch geformuleerd en misschien een beetje
moeilijk voor de buitenstaander.
Martien opent dan het thema:
Mw. N: er is verschil tussen Wié ben ik en Wie ben ik! Het ligt aan de klemtoon het zijn twee
bijzondere gedachtes. Soms kun je je ik leren kennen door het buiten jezelf te stellen: bijvoorbeeld:
mijn ik is boos. Dhr F herkent dit

Mw. P: ik ben gewoon een vrouw die van zingen houdt, wat heeft verder zoeken voor zin??
Dhr J: het thema komt eigenlijk van de voorloper van ”Wie van de drie?”Het raad-programma van TV.
Dhr. T. heeft er goed over nagedacht: veel mensen kennen hun eigen ik niet, of verschuilen het
achter een ander “ik” om beter over te komen Dan blijft de vraag wie ben ik echt!
Mw. L: wijst op het rollenpatroon: bijvoorbeeld: thuis en op het werk
Dhr. T; hoe ziet je ik er voor jezelf uit? Bijvoorbeeld als je moe bent?
Mw P: door omstandigheden ontdek je jezelf!
Dhr F: gebrek aan ik kan bij moeheid optreden.
Martien: In China vragen mensen elkaar: hoe zie ik er uit, wat vind jij van mij; kortom: Wie ben ik?
Mw L: al nis je basis misschien niet zo gelukkig geweest, toch kun je later in het omgaan met
mensen jezelf gaan ontdekken.
Dhr. J. eigenlijk is het onderwerp heel egoistisch, de hele tijd over ik praten, Het is moeilijk om jezelf
te zijn in alle omstandigheden.
Martien door inleven in de anderen ontdek je ook jezelf!
Mw. L: of er ontstaat juist een nieuw IK!!
Dhr. N: je blijft natuurlijk wel verantwoordelijk voor je gedragingen en spreken
Dhr F: Altijd moeten aanpassen?
Mw. L: als er geen ruimte is voor mijzelf, dan bloedt het contact vanzelf dood.
Dhr J. Ik dacht een tijdje dat ik altijd gelijk had, toen naar Zonneduin gegaan. Daar leerde ik eerst ik
zeggen!
Mw. N vroeger mocht je een zin niet met ik beginnen!
Dhr N Jezus zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven!
Dhr F: is het leuk je altijd aan te (moeten) passen?
Mw P: dat is de vraag!
Mw. N: dat heeft te maken met zelfvertrouwen!
Mw. P. vertelt: koorleden gingen op de stoep van de dirigente haar verjaardag toezingen. Mw P. was
door het weer verhinderd. Ze had wel een kaartje gestuurd. Toen ze bij de repetitie kwam, bleek dat
er nog een extra verjaardagsaubade voor de jarige te zijn. Mw P. was hierbij niet betrokken geweest
en baalde daarvan. Ze voelde zich buitengesloten. Mw. N. het was toch goed dat je er in gedachten
bij was. Mw P. Ja, de dirigente dankte ook de afwezigen. Dhr Fr. Bij het verzenden van post, komt
weleens een poststuk niet aan. Zo is het ook met menselijke comminiicatie Dhr J: heeft te maken met
verwachtingspatroon. Mw.N. meer van jezelf laten zien is goed! Mw. P. Ik hoef niet persé op de
eerste rij te staan, hoef niet op te vallen, ben eerder bescheiden maar ik hoef nou ook weer niet
vergeten te worden. Mw. N Mensen kwetsen soms, maar niet bewust. Mw. P waaraan merk je dat
Mw N: soms heb ik wel spijt . Hangt ook af van wat je verwacht, ook de toon van hoe je het zegt kan
maken of breken. Ook speelt mee of je dingen vanuit je gevoel zegt of doet, waar of niet waar, speelt
ook mee. Mw. P is blij met de reacties, fijn dat ik niets ervan gezegd heb!
Mw. N. Je wordt meer bewust van je eigen handelen Mw P: Ja dat herken ik!
Mw. N: deze bijeenkomsten zijn er ook om dingen met elkaar uit te zoeken.
Ton arriveert: hij maakt zich zorgen over de komst van velen naar de stad.
Maar hij zegt: Als iemand mij beledigt dan denk ik: dat moet hij zelf weten! Als ik er niets mee kan,
dan gewoon links laten liggen. De vraag is dan: wie ben ik?
Mw. L: als er een geweldsdreiging is, dan ligt dat wel anders!
Ton: iemand mag zeggen wat ie wil. Soms heb ik een aanvaring met een vriendin als ze niet tevreden
met mij is: dan bied ik suggesties aan voor verbetering, maar als dat niet aanslaat ga ik weg. Later
kom ik dan wel weer terug hoor!
Mw P: komt onverschillig over! Mw L: hangt ervan af wie het zegt!
Dhr T: als je denkt: ik ben belangrijk, dan is het minder belangrijk wat iemand anders ervan vindt.
Ton: het kan ook arrogant zijn. Bijvoorbeeld in werkrelatie ; maar als iemand zegt: Ton, ik snap het
niet? dan is er dialoog!!
Mw. NL Vroeger in een werkbespreking zei een stagiaire: je doet het allemaal voor jezelf!! Ik ben heel
boos op hem, maar probeer hem nu te begrijpen. Ben door hem wel een andere richting opgegaan!

Ton pas op met psychologiseren!
Dhr J; wordt tegenwoordig moe van discussie, gaat ene oor in andere uit
Ton: al doende leert men!
Dhr J: Lichaam en geest moeten in balans zijn. Gaat weleens mis!
Ton dat is wijsheid
Dhr J: gedicht Ik, een ingeving
Pauze.
Ton opent 2e ronde en vat samen: ik ben dankzij de ander of ik ben sterk en weet wie ik ben
een winkelier merkte op al die jonggehuwden die in mijn winkel komen, de meesten zijn na 3 jaar
weer gescheiden! Mw. L: pas na 7 jaar! Ton Oefenen voor het trouwen is goed? Dhr N: soms is het
boterbriefje juist de doodsteek!
Mw. L soms wel ruzie, maar toch samen doorkunnen!
Ton Wie ben ik binnen een hechte relatie, soms afhankelijk van elkaar.
Dhr. N: vroeger bleven de minvermogenden bij elkaar terwijl de rijken makkelijk scheidden!
Dhr F: als geconsumeerd, dan uit elkaar! Dhr: N: op weg naar de volgende.
Mw P: mijn vader zette de pastoor de deur uit: “ga zelf maar kindertjes bijmaken”!
Dhr T: Wat je niet hebt, kun je niet geven. Als je niet vanuit jezelf bent, dan kun je ook niet echt
geven. Denk goed na over wat je zelf denkt en voelt, je mag zijn zoals je bent!
Ton: Maarten Luther (en ook Nelson Mandela): hier sta ik, ik kan niet anders!
Dhr T: Ook Barrack Obama: Yes we can! Neemt mensen echt mee!
Ton: consequenties moet men dan ook aanvaarden, net als Jezus!
Mw. P: hebben het nu over positieve personen, hoe zit het met negatieve?
Ton: Hitler was een gevoelig jongetje maar werd afgewezen door een Joodse medewerker van de
Weense kunstacademie. Dit kon hij niet verkroppen en hij koos voor de verkeerde weg.
Dhr F: Zoog de tijdgeest negatief op, in zijn voordeel vertaald. Mw. L: was altijd bang te worden
vergiftigd.
Martien: Tanja Nijmeijer is ook een voorbeeld. Ton: ook Che Guevara ! Stalin was een
roverhoofdman.
Mw. N: wijst op het belang van deze bijeenkomst, hier is een sfeer waarin je dingen kunt zeggen. Dat
kan niet overal!
Mw F. is blij er toch nog te zijn. Mensen om haar heen willen haar suiker en vetten aanpraten. Ze
heeft gezegd: ik wil geen Alzheimer krijgen (TV eerder dement)! Ze blijft eten wat ze eet!
Ton: zeggen ze niet dat je eigenwijs bent. Mw F: Nee hoor, ik ben er ook nog!. Instemming alom
Dhr N: Schipperskinderen zijn taai!
Ton: vriendin weegt 120 kilo, een twee keer zo snel en 2 x zoveel als Ton. Zeggen op te houden werkt
niet. Bang om over te blijven, zo zijn ze verzekerd van zorg als ze ouder zijn. Of willen eerder dood?
Sommige mannen vinden het prachtig als hun vrouw helemaal bolletjerond is.
We ronden af:
dhr J: gedicht Lichaam en geest
Mw. N herkent, na het gedicht van John dat wanneer zij zenuwachtigheid is een gevolg van niet goed
bij je zelf bent, uitbalans. Er is een ongenoegen over jezelf.
Ton: een vriendin zegt dan: hou me vast Ton
Mw. N: Het hindert niet wat je overkomt maar hoe je er mee omgaat!
Ton met de opheffing van de AWBZ komen veel ggz-clienten de maatschappij in. Wij zoeken de
plekken waar zij terecht zouden kunnen. Molemann Tielens in Amsterdam Oost.
Mw. L: Ook de Drempel in IJmuiden!
Ton: Het gaat alleen om Psychosociale clienten!
Mw. N: vertelt het verhaal van haar werkzame tijd, waarin zij voor de carnaval 3 huisjes maakte met
daarop Huisjes voor een paar bejaarden. Deze huisjes zijn gebouwd en bestaan nog steeds,
kleinschalig samenwonen!
Ton: De cliëntenorganisaties waken over een humane uitvoering!
Mw. N: Nieuwe wegen vinden

mw L: in italie instellingen gesloten, mensen in gezinnen. Ging goed!
Nieuw thema 22 februari a.s.: Wie ben ik en mijn oordeel?
Wie ben ik en mijn Niet-ik; Vrijdag 28 dec. 2012
Het ISP (InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz) is een dienstverlenende zelforganisatie voor mensen
met psychische of sociale en of maatschappelijke vragen en problemen. Ook organiseert het ISP
activiteiten: spreekuren, bezoekwerk en de Wie ben ik bijeenkomsten die maandelijks worden
gehouden.
We zijn met z’n 12-en bijeen om het thema Wie ben ik en mijn Niet-ik te bespreken.
Ton heet iedereen welkom
Martien heeft gegoogled naar "who am i" en zocht naast religieuze liederen met die titel naar het
lied van Coutry Joe and the Fish met die naam. Mw. N.: we hebben toch allemaal over het thema
nagedacht! (er klinkt instemming) en ze heeft ik heb ook op internet gezocht. Ge googled dus Wat zij
kon vinden: 1 De site van de ISP: de uitnodiging hiérvoor; 2. mijn Familie wil mijn niet. Ik ....; 3. Ik
moet mij niet ik geef mijn mening; 4. Mijn geest heeft mijn vrouw afgerost, niet ik; 5. Gewoon gezond
eten die kilo’s komen vanzelf wel ga vooral niet lopen snoepen dat helpt juist helemaal niet
tenminste bij mijn niet ik viel er juist van af dus ……..; 6. Niet ik leef maar Christus leeft in mij; 7. Niet
ik ben het slachtoffer. De wereld is ziek, ik maak mooie liedjes ???????
Zelf bedacht mw. N: Mijn Niet-ik, waar vind ik die? Ik en mijn spiegelbeeld? ; Ik en de ander?; Mijn
niet-ik? Een deel van de ander? De ander een deel van mij?
Ton dankt haar voor haar inbreng en vraagt anderen
Dhr. F: Sorry voor de verwarrende titel. Alles om mij heen is niet-ik! Of waar houdt mijn-ik op? Waar
is de grens? We praten en denken nu dus over die grenzen.
Hier weer wat voorbeelden
Martien heeft eens met kramp boven een van de 7 heuvelen gestaan, en toen door anderen naar de
gladiolen gebracht. Zo gaat het altijd in nood! Is dit Engelen werk?
Ton iemand kan ook je alter ego zijn!
Martien: Zag iemand die dingen goed voorbereidde en betrapte zich erop dat hijzelf dat wel wat
beter kon gaan doen, bijv. in de interactie met collega’s
Dhr N: waar is de grens van ik? Om die vraag gaat het.
Mw. D. Wie laat ik (korter of langer) binnen in mijn huis?
Mw P. Maakt het ruimer en denkt aan : Je hart heeft ook een deur!!
Ton Bij sommige mensen ben ik alleen welkom als ik mij in hen inleef! Anders kan ik wegblijven.
Heeft te maken met vertrouwen. Zelf ook bepalen: blijven of weggaan!
Mw. M: Mijn vader zegt: doe wat ik je zeg . maar als ik mij wegcijfer blijf ik wel dicht bij de ander,
maar waar blijf ik zelf dan?
Ton: de basis van je zelf wordt gelegd in de 1e 2 levensjaren van de mens. In de eerste 7 jaar.
Mw. N. iedereen heeft mensen waar hij/zij niet goed mee kan omgaan. Heeft waardering voor een
dakloze die zich zo goed kan aanpassen en het zo prima redt? ( programma “de Wandeling “ ) Deze
was op zijn 8ste jaar op de straat beland. En een wijs mens geworden.
Ton: Jarenlang spannend contact met een bekende gehad, en veel mot gehad. Tot Hij zei: “je bent
mijn vaar niet.” Ik deed hem denken aan zijn vader.
Mw.N Soms moet je een rol spelen om nabij te kunnen zijn bij de ander.
ze vraagt dhr F hoe kwam je aan het thema? F: heeft te maken met grenzen, maar waar het vandaan
komt? Mw. N: vanuit het etherisch lichaam. Soms kan je zomaar iets zeggen en denkt : waar komt
dat nu vandaan? Een collectief gevoel . eigenlijk zijn we allen één .
Martien: zeker vergelijkbaar met de Archetypen van Jung? Soort collectief geheugen? Sprookjes?
Dhr F: voorbeeld grote ogen lijken op een baby, reflex om daar zachtjes mee om te gaan! Een Fysiek
archetype!

Mw. M: het buitenlaten van iemand kan ook toevallig toe stand komen. Als je sterk wordt
uitgenodigd aan de buitentafel erbij te komen zitten om thee te drinken, terwijl je eigenlijk naar
binnen wou gaan, en voor je het weet drink je thee en heb je een bijzondere spirituele dakloze
vriend, die later dan weer door de politie wordt verwijderd. (de instemming blijft beperkt, men
vraagt zich af of mw. M, geen professionele hulp nodig heeft, anderen menen van niet)
Mw M wil zelf door eigen ervaringen wijs worden!
Mw. L. Als je zo’n verhaal kwijt moet, dan zou je beter (moet je) dat eigenlijk bij een hulpverlener
kunnen zoeken!
Mw. M: Ton is voor mij een Engel, hij bracht mij het artikel over de tentoonstelling Boekbinden, en
vroeg hoe het met mij ging. Het paranormale is wel leuk, maar het boekbindersvak is toch ook
waardevol. Bij die tentoonstelling was ook het 1e Nederlandse handbindersboek, met illustraties!, De
tentoonstelling is in de Janskerk tegenover de Jozefkerk duurt tot 4 januari a.s. Het stimuleert haar
weer ermee te beginnen!
Ton: als je zo op zoek bent naar jezelf is een vak dat je met liefde doet, een houvast in het leven.
Een vrouw 18 jaar koos na een rot jeugd voor een periode van 2 jaar tussen de prostitutie geleefd,
dat gaf haar houvast. En kwam er sterker uit. groot levens ervaring
Mw. M. Op straat leven geeft ook kracht.
Ton: zie prins Bernard en prinses Juliana, een huwelijksreis van 3 maanden, hij liet haar de wereld
zien!!
Na een korte rookpauze richten wij ons op het thema van de volgende maand het wordt
Wie ben Ik? Gewoon als vraag! Hebben we niet eerder gedaan menen wij., of heel misschien de
allereerste keer, kan altijd opnieuw,
Ton vraagt Theo om te reageren op deze middag:
Theo: heeft geluisterd naar de onderwerpen die voorbij kwamen geschoten, men is niet bij zichzelf
gebleven. De grens is ook dichtbij, men is bang in zichzelf te kijken. Als je boos bent ben je niet jezelf,
je herkent je daar niet in. Om boos te kunnen worden moet je van jezelf houden.
Ton in Afrika worden mensen niet boos!
Theo: het zijn vaak gelukkige mensen De omgeving, maakt het voor hen moeilijk, bijv. de blanken in
Afrika hebben ziektes gebracht en grenzen midden door stammen heen geforceerd , koffiecultuur
werd aangeprezen en de mais verdween het is het volks voedsel voor de bevolking, voor henzelf,
terwijl de koffieprijs drie jaar, tegen de tijd dat de planten vrucht gingen dragen vaak erg laag was
geworden. Het gaat veel te snel. Veranderingen alleen doorvoeren wanneer de bevolking er achter
staat.
Ik ben 20 jaar in Afrika geweest, heb daar meer van hen geleerd, dan zij van mij.
Het lijkt vaak een juweel, maar als je het wilt vastpakken, blijkt het niet zo mooi te zijn.
Wij westerlingen moeten kritisch zijn met ideeën die wij daar inbrengen.
Ton vraagt of iemand nog iets kwijt moet?
Mw M. was met kerst bij een familie bijeenkomst, een tante zei: jij bent een kunstenares!
Haar vader beaamde dat terwijl hij het vaak had ontkend. Er is nog hoop!
Ton draagt vervolgens nog wat ideetjes voor
Nora draagt ook haar eigen gedicht voor. klik hier voor het gedicht.
Dan nemen we feestelijk afscheid van Garmt Hij kan het echt niet meer aan met zijn gezondheid.
wij nodigen hem uit soms gewoon gezellig langs te komen als het kan!
Van dhr J kwam speciaal, al was het op het eind. Hij was niet lekker om de hele middag meet doen.
En hij had een speciaal cadeau gemaakt , hij biedt Garmt als natuurmens een zelfgemaakte
vogelkaart. Ton heeft ook een waarderend woord voor Garmt en overhandigd hem een cadeaubon
en een Bloemetje voor zijn vrouw
Samen gaan we op de foto. Wensen elkaar het allerbeste.
Martien en Nora sluiten af. Martien heeft nu de sleutel van het gebouw en neemt de taak op van
Garmt als Gastheer van deze ISP praatgroep.
Verslag Martien
met dank aan Maruth en Nora

P.S. het lied van de onnozele kinderen, heden herdacht, vindt u hier
Verslag van: Ik en mijn feestdagen?.
We zijn op vrijdag 30 november 2012 met 12 mensen bij elkaar om onze feestdagen onder de loep te
nemen.
Mw. P, is jarig geweest en krijgt van sommige aanwezigen een cadeautje, Zij zou graag de
verjaardagen van de andere groepsleden willen weten. Een cadeau komt uit Guatemala, het zijn
poppetje waar kinderen hun problemen aan vertellen, dan onder hun kussen leggen, en 's-ochtends
zijn de problemen weg.
Ton: kijk eens in de poppetjes van mijn ogen!!
Wegens kopieerproblemen wordt het verslag van vorige keer, pas volgende keer besproken.
Dan gaan we over naar het Thema Feestdagen.
Dhr. J opent met een gedicht Licht en warmte, geschreven tijdens een kerstmaaltijd bij Koinonia.
We beginnen met herinneringen aan Sinterklaas,
mw. L chocoladeletters eten bij mijn schoonmoeder! Vroeger kregen we pakjes van onze opa en
oma. Als de echte Sint kwam school ik onder de tafel.
Mw. P. was de jongste van 10 kinderen,. dus had al gauw door dat papa altijd weg ging voor de
pakjes kwamen, dus bij het uitpakken zei ze: Bedankt Papa (ipv Sinterklaas) toen was Sint gauw
afgelopen. Ze legt nu nog steeds een cadeautje voor de deur, en belt dan aan! Ook brengt ze nog 2
pakjes naar anderen.
Dhr.. J: Bij ons waren het altijd de gekste surprises, echt multimedia, inclusief een liedje over de
stufboot!
Een zus had een Lada, kreeg natuurlijk een reuze tent!??
Dhr.. J mist het wel!
Martien vertelt dat hij een keer een grote verhuiswagen kreeg, onder voorwaarde dat hij dan niets
meer kapot mocht maken. (de roe!)
Dhr.. N. zag zijn verjaardag als een extra vrije dag (hij is 3e kerstdag jarig) en maakte dan het restje
van zijn weekloon op!!
Mw. N. is opgevoed met: Sint heeft nooit bestaan, wij zijn zelf sint, of helpers van de sint, dus altijd
zelf cadeautjes maken. Ze kregen wel cadeautjes van opa en oma. Toen haar vader wegging, konden
ze niets meer kopen, maar maakten er wel een gezellige avond van, en tot grote verrassing waren er
toen toch de cadeautjes van opa en oma.
Ton: Is sint toch niet meer voor kinderen?
Dhr.. P. het is een groot Nederlands feest, vooral het rijmpje waarbij je de ander (vaak anoniem) een
(min of meer) humoristisch spiegeltje voorhoudt, Eigenlijk een grote familie!
Dhr.. T via het rijmpje kon je een aspect van iemand belichten.
Ton: de vraag is: kun je als volwassene nog kind zijn? Hij was een keer Sint bij het Mathilde
Wibauthuis, veel mensen erg tam, maar een dame kwam na een kwartier op de schoot los, en zong
voluit sinterklaasliedjes,
Martien: hoorde dat het alleen maar om het hard bonzen op de deur en veel misbaar maken, dan is
het altijd leuk,
Dhr.. G: wij gingen met Sinterklaas altijd met zijn allen naar Opa en Oma, en tevoren kropen gezellig
bij vader en moeder in bed en vertelde vader in geuren en kleuren de reis naar Groningen. Een fijne
herinnering
Dhr. N: ook Kerst is heel belangrijk!
Dhr. P: Kerst is ook een Volksfeest, net als Sint Maarten en Sinterklaas, is niet perse familiegebonden.
Ton: ook emigranten in Canada en elders houden het in stand. In Duitsland is het Sylvesterfeest, en in
de USA is het santaklaus
Dhr. P: de commercie dringt!
Ton: bij Duitse schoonfamilie kerst gevierd, flinke geschenken kwamen van het Christenkind en
werden met cultuur begeleid, (viool)
Dhr. J. Met ouders samen naar de kerstmis. helemaal mooi als het had gesneeuwd!

Dhr. F, vroeger zaten de kerken nog vol, nu gaat hij naar kerk en Leger des Heils.
mw N: Er is een verschil tussen alleen ZIJN en alléén zijn! (ik moet alleen kunnen zijn!) dit is hier niet
van belang
Ton: bevestiging heeft iedereen nodig!
Dhr. T het besef dat je deel uitmaakt van het grote zijn, i.t.t.?? het hebben! het zijn is rijker dan het
hebben!
Martien: je hebt toch een basis aan hebben nodig voor je aan zijn toekomt, een dak kleding en
voedsel!!
Dhr. P: filosoof Heidegger heeft de verhouding van Hebben en Zijn beschreven in boek: Sein und Zeit!
Dhr. R: Sobere mensen hebben soms niet zoveel nodig!
Mw. N: was in het tuincentrum en zag dat er een hele hoek was met landschappen waarin Nergens in
een hoekje een kerststal te vinden is.. Terug naar het gewone leven, het feest van het licht
Ton: meer naar de kern? de geboorte van het kind, lichtfeest?
Martien: geef mij de kerstal maar!
Pauze
Gedicht John: een Wens!
Mw. N. strijd is nodig, in texel ??? is er niks voor de jeugd, dus worden agressief, Het kwaad zit in
iedere mens
Martien de doodsdrift van Freud, de mens heeft een seksuele drift en een doodsdrift.
Mw. N: de vrede zal niet gauw komen.
Martien Tanja Nijmeijer vindt moorden normaal!
Mw. N ziet vrede als verbinding met de andere dimensie
Ton: hoop doet leven!
Mw. P. als je vrede uitdraagt dan roep je vrede op
Dhr. T: wat zou ik wensen, vrede is zo abstract. ik wens ieder te-vreden te zijn
Mw. L : te is nooit goed behalve in tevreden
Dhr. J. Allah en God zijn hetzelfde de wereld is een! Als je niets te eten hebt mocht je van Muskens
een brood pikken!, Boterham van tevredenheid
Mw. N. Gaat morgen naar het Corpus te Oegstgeest!
Ton: buskruit in het oosten des lands rond Nieuwjaar.
Hij maakt van elke dag een feestdag.,
Laten wij dat allen proberen te doen!
Ton op ons kantoor is ruzie tussen twee mensen vanuit hun eigen onvrede, ik ben lekker toch beter
dan jij.
Thema volgende keer (vrijdag 28 december) wie ben ik en mijn niet-ik (met dank aan de heer R)
Garmt neemt dan afscheid van ons!
Verslag Martien, met dank aan Nora
Verslag Wie ben ik en mijn spiritualiteit. Gehouden op vrijdag 26 oktober 2012.
Wij zijn vandaag met 9 mensen bijeen rond dit spirituele thema.
Omdat Ton niet kon komen, neemt Martien het gespreksleiderschap waar met steun van Nora.
In het verslag van de vorige bijeenkomst had Mw P een foutje ontdekt: Belasert?! Wordt hersteld!.
Mw N. vond het een gezellige babbel. En dankt de Notulist.
Dan beginnen we met het thema:
dhr J. vertelt: zijn oudste dochter houdt van het paranormale en nam hem eens mee naar een beurs.
Dhr J was skeptisch, maar toen hij bij een aura-fotografe kwam wist die hem veel over zichzelf te
vertellen. Hier was hij zeer verbaasd, en weet nu dat er meer is tussen hemel en aarde.
Mw.N, was het een bijzondere vrouw? Dhr N: nee hoor, een gewone vrouw!
Mw. M. memoreert het woord Bijzonder en wijst op het belang van kleuren bij aura-lezen.
dhr J. ontdekte zo ook dat hij bijzonder handen had (Reikie). Hij kon met handoplegging een vriendin
van buikpijn afhelpen. Dhr N had iemand van de Baghwan gekend die een ander via
handoplegging van Migraine had af kunnen helpen!

Mw. M wijst erop dat je er goed mee moet omgaan: neem niet de spanningen van de ander over! Zij
wijst er ook op dat de kerk Reikie niet accepteert, hoewel de gave zelf wel van onze lieve heer
afkomstig is!
Mw. N: het is belangrijk de waarde van de aanraking te onderkennen. De kerk heeft ons te vaak in
een hoekje geduwd. Je mag zelf denken! Mw M. dat is het echte geloof!
Mw. N, gelooft dat je na de dood opgaat in een etherisch lichaam, waar licht is zonder schaduwen.
Mw. F mocht vroeger niet praten, het lijkt haar mooi om deel uit te maken van zo’n alomvattend iets.
Mw N herkent zich in engelen,
Dhr F. spiritualiteit kan veel goed doen. Maar mensen kunnen er ook soms instrumenteel mee
omgaan. Dan moet je oppassen.
Mw M als je het te vrijlaat kan er wildgroei ontstaan
Mw. P de kerk van nu is anders dan vroeger., toen ze 12 was ie ze gevormd, ervoer dat als vreemd.
Kon niet geloven.
Mw N. de kerken hebben goede dingen: zij zijn schatbewaarders van het leven van Christus, wij zijn
deel van Jezus. Er is een groeiend besef van goed en kwaad. In het etherische lichaam waar wij dan
gaan blijven, er is daar ook nog strijd, maar de liefde zal overwinnen.Ze ondertekend haar post nu
met Liefs voor alles en iedereen!
Martien vraagt of je wanneer je alles vanuit liefde doet, ook gelukkig bent? Mw N. bevestigt dit, met
haar Maatje ontdekt ze telkens weer dat het gaat om gelukkig zijn. Hij heeft het moeilijk, maar niets
moet!
Dhr J heeft te maken gehad met bijna dood-ervaringen, daarin kwam hij zijn moeder en een
mishandeld vrouw tegen, waar hij tevoren van had gehoord.
Mw. P was haar ex-man tegen gekomen in haar droom. Hij was al jaren dood toen, maar hij had
grote wite handen van was, dit vond ze wel eng. Had na de scheiding toch goede band gehouden.
Mw M wijst op het belang om dromen goed te begrijpen.
Derek Oglivy praat met de geesten: Mw P, soms wel vaag, maar hij is altijd positief!
Mw. M zegt dat je Reikie niet met kwade intenties kunt doen!
Martien vertelt van het schilderij van Jezus als goede herder dat boven zijn kinderbed hing.
Mw N, merkt op dat Reikie vaak hele dure cursussen zijn!
John draagthet gedicht ’n Pluim voor.
waarmee we een pauze nemen.
Martien vraagt ieder te vertellen welke emotie hun spiritualiteit schraagt?
Mw. F. vroeger waren de ouders heel antiek.
dhr J, had tijdelijk bij een man gewoond die zijn vrouw had mishandeld. Toen hij haar in zijn bijna
dood-ervaring had gezien heeft hij er een gedicht over gemaakt. Het raakte hem zeer!
Mw. P kan boos worden als ze iets niet begrijpt. In de pauze was iets gebeurd wat ze niet begreep.
Mw. M zat intiem op de schoot van mw N.
Mw F; het is inderdaad fijn om dingen te begrijpen!
Martien : begrijpen is veilig wil iedereen toch?
Mw. P. legt uit: ze herkent eigen blokkades van emotionele aard. In de kerk nu deelt ze in de
gemeenschap van de gelovigen, maar zoekt nog naar het geloof! Mw N: je voelt je er veilig!
Mw F was gedwongen naar de kerk, maar wil nu niet meer! Ze heeft dingen naast zich neer moeten
leggen.
Ze legt Mw P uit wat de bron is van haar tweestrijd. Zij zit met haar onbeantwoorde liefde met een
vrouw in haar maag.|
Mw. N wil niet meer knielen voor iemand, ook niet voor God.
Mw F vraagt zich af of de bijbel wel echt is gebeurd.
Mw P. stelt: het is een geschiedenisboek.
Mw.N, zijn vaak vanuit de mondelinge overlevering pas eeuwen later op papier gezet dus…
Het gaat om de beelden van goede mensen, diepere inhouden voor de mens nu. Net als Sinterklaas
(je) geeft (elkaar) cadeautjes.

Mw P. wat dan te zeggen van de nieuwe heiligen, zoals moeder Teresa?
Mw N: Ook Mandela? Ze vervolgt dat ze Engelse liedjes vroeger niet kon verstaan, en er haar eigen
tekst op maakte. Het niet begrijpen maakte haar verdrietig! Haar eigen teksten maakten haar dan
weer blij.
Dhr N. gelooft niet in het hiernamaals, is hij te nuchter voor. Hij denkt na zijn dood gewoon een
nieuw begin te maken, zou dat fijn vinden! Het blijft een verrassing. Het idee geeft troost.
Mw. N heeft in haar jeugd uittredingen gekend, zo kon ze zich staande houden in de vijandige
vreemde groep.
dhr F: voel je je dan betrokken? Mw N. nee, niet thuisvoelen in die groep!
Martien: bij jeugdige ervaring met mishandeling treedt vaak uittreding op!
dhr N: dat leidt ook vaak tot meervoudige persoonlijkheidsstoring.
Dhr F: toch ook prettig om erboven te staan. Hij gelooft in een hiernamaals voor alleen goede
mensen! Destructieve mensen niet welkom!
Mw. P hoopt wel op een hemel
Dhr N. vindt het erg dat mensen voor hun geloof vervolgd worden.
Dhr G: soms denk je ergens goed aan te doen. Wil je het kleine gevogelte een plezier doen met een
draadje met pnda’s mooi eraan gereigd. Hij dacht slim te zijn door het draadje aan de muur te
hangen laag bij de grond. Zo zouden koolmees. Pimpelmees, goudhaantje en mussen er lekker van
smullen. Tot zijn verbazing vielen ganzen, ekster en andere grote vogels erop aan, waardoor het
draadje knapte, en de pinda’s op de grond vielen. Toen heeft hij het boeltje maar verzameld en in de
prullenbak gedaan.
Martien vindt vertrouwen en veiligheid in zijn geloof, er is altijd iemand die hem opvangt als ie valt
(psalm 23) niet alleen Jezus, ook anderen om hen heen. (In het Hooglied in de Bijbel staat: en de
liefde die zij voelden was als een vonk van het vuur van Jahweh, zo is ieder die vanuit liefde handelt
in God’s geest actief)
Mw. P heeft 2 mensen in haar omgeving die stervende zijn. De familie wil hun leven rekken, maar ze
lijden zoveel pijn,, hoe kan God dit toestaan? Mw. N dit is kinderlijk gedacht! Mw P. dit is mijn gevoel
van rechtvaardigheid, ik zou zo niet willen sterven.
Thema van de volgende keer: wie ben ik en mijn feestdagen?
dhr G meldt dat het dan 30 november 2012 is
Dhr J heeft een cadeautje voor mw. P. en reikt haar dat feestelijk over. Mw P. is blij ermee.

Verslag van Wie ben ik en mijn naaste?
We zijn deze vrijdag 28 september met 10 mensen bijeen om elkaar rond onze naasten te bevragen.
We stellen het verslag van de vorige uniek-bijeenkomst vast.
mw. N opent: laten we bij de kern blijven, wie is mijn Naaste? Er zijn zoveel mensen mijn Nietnaasten! Hoe ga ik daar dan mee om? Ze vraagt: Hoe zie jij je naaste die naast je zit?
Dhr R vindt het moeilijk, heeft nog geen zicht, Mw. D: de een naast me is belangrijker dan de ander.
Ton: Het maakt verschil: de naaste die mij begrijpt.
Dhr F: diegene die mij in de maling neemt is ook mijn naaste! Martien: de naaste kan ik vertrouwen
en steunt mij als ik problemen heb Mw. P: mijn dochter is mijn naaste, waar ik van hou! dhr G: mijn
vrouw, daar moet ik wederzijds wat van hebben, zorgen voor elkaar
Mw. P. Christus zegt dat je van je naaste moet houden, dat is nogal wat! Wat heb ik eraan¬? Hoe ga
je om met iemand die je belasert? Mw. N: Christus zei: “Vergeef het hen, zij weten niet wat ze
doen!”Ton: Van Jezus houden is van alle situaties houden, ik heb geld geleend, ben niet kwaad als ik
niks terugkrijg, blijf vriendelijk, maar vraag wel wanneer ik het terugkrijg!. Misschien komt het een
keer.

Mw. N. houdt van Hannah van Buren, kreeg opeens een scherpe afwijzende e-mail van haar met
talloze verwijten. Bleek het naderhand alleen een persoonsverwisseling te zijn geweest. Mw N was
niet boos geweest, alleen teleurgesteld.
Ton: het waarom vragen is dom: zeg niet dat je van me houdt, woorden zijn slechts schijn!
Mw. P: als Mw N door had gevraagd had ze misschien meteen duidelijkheid gekregen
Ton: Christus was alleen maar kwaad als mensen zijn Vader beledigden (geldwisselaars in de Tempel)
dhr R: bedoelde Christus met “zij weten niet wat zij doen”; dat ze niet weten dat hij de zoon van God
is, of dat ze niemand zo hadden mogen behandelen? Mw. N: natuurlijk het laatste!
Mw. P: Ontving weekblad de Haarlemmer niet, en meldde dat bij het blad. Een week later sprak de
moeder van de krantenjongen haar aan met “Klerewijf, dat jij een klacht tegen mijn zoon hebt
ingediend!” Toen heeft mw P de jongen een enveloppe met € 5 gegeven. Hij reageerde niet, toen
sprak ze hem daarop aan. Een klein bedankje kon er toen wel vanaf, hij had er niet aan gedacht!
Mw. N. Vergeef het hun is een vraag aan de vader. Nederig en goed, Ootmoedig! Kennis en
waarheid. Dhr J: een vriend lag in scheiding, met drank op gaf hij J. een klap op zijn gezicht. Nu gaat J
niet meer naar de klaverjasclub. Heeft aangifte gedaan van klap en doodsbedreiging. J is niet boos op
hem, vindt hem zielig en voelt medelijden. Blijft wel zijn naaste
dhr N: vergeven van fouten. Mandela is een goed voorbeeld, kwam van Robbeneiland, grote
vergeving, zo vredig! Mw. N. Je kunt alleen gekwetst worden als je het toestaat! Ton: je bent zelf niet
te kwetsen! Dhr F: is een vernedering voor de ander!
Ton: Als mensen scheiden, dan hebben ze nooit van elkaar gehouden. Mw D. Niet iedereen is even
gevoelig. dhr J: niemand is hetzelfde mw. N: Toch zijn wij een!!!!!
Rookpauze Gedicht John: Liefde is:
Mw N: is blij met de positieve insteek maar als je 100 keer moet vragen thee met een wolkje melk, en
je partner geeft altijd zonder, vraag ja toch of ie echt van je houdt! Martien kent een vrouw van een
taxichauffeur, als hij haar ophaalt wil zij dat hij de deur voor haar openhoudt, maar dat doet hij nooit,
dus keert zij terug naar de pychiatrische afdeling waar ze woont. Ton: zo houdt hij de relatie in stand.
Mw. P: maar niet galant!
Ton: Soms woordenstrijd, waarna verzoening Mw N; Wel beetje sadistisch Ton ben ik misschien wel
een beetje Dhr G: hoe ouder je bent hoe beter je dingen begrijpt. Als je jong bent denk je niet aan
levenservaring.
Ton: wat voel je bij je naaste? Dhr G: Zo vlak bij einde van elks leven heb je elkaar steeds meer nodig!
Ton: bij ex had ik vroeger binnen het huwelijk moeite met dingen die zij etaleerde, waardoor ik meer
ruimte zocht. Nu kom ik dat ook tegen, maar kan er beter mee overweg.
Dhr F: met de naaste veel wel en veel niet. In het verleden 3 maal leerschool gehad, nu niet meer, is
nu gelukkig. Het kan beter: hij kan de ander begrijpen.
Dhr j: moeder zei: van het concert des levens krijgt niemand het program; en Toon Hermans: een
goede vriend is iemand die met lacht en met je grient. Ton: Thema 26 oktober: wie ben ik en mijn
spiritualiteit en welke rol spelen mijn emoties daarbinnen? Dhr J: leren omgaan en mee omgaan! Dhr
F: waar blijft de Yoga?
Verslag ML 30091213.10
Verslag “Wie ben ik en waarin ben ik uniek?” D.d. 31 augustus 2012
een deel van de aanwezigen (foto Martien Luijcks)

We zijn vandaag met 12 mensen bij elkaar om het thema onder de loep te nemen.
Mw. P bijt de spits af. Ik ben nergens uniek in. Mijn argwaan levert veel problemen in mijn relaties,
problemen maken, daarin ben ik uniek! Ik kan ook goed luisteren.

Mw. N (ism mw L): als je (niet) bewust bent van je fouten bent leer je er (niet) van!
Mw N. vervolgt: toen ik met kunst-bloemen werkte, zag ik overal bloemen om me heen! Het is
makkelijker om anderen te horen zeggen dan zelf over uniek zijn te praten. Ze was thuishulp bij
diverse mensen, bij de een was het gezellig een bakkie doen, bij de ander de plint schoonmaken met
een kwastje. Zij komt graag tegemoet aan mensen, in de hoop dat ze opbloeien. Ze is uniek in
dienstbaarheid en driftbuien!
Ton: tav de wensen van je klanten: het verschil tussen eigengereid en uniek!
Mw. F. Tweelingen zijn ook elk uniek!
Ton: je hebt bevestiging nodig om je uniciteit bewust te worden.
Dhr N. vindt het zelf moeilijk te zeggen waarin hij uniek is.
. Martien: ik vindt jouw positieve levenshouding uniek.
Dhr. N. reageert: ik wil niet bij de pakken gaan neerzitten.
Mw. F. Elk individu is uniek.
Mw. N. Wij hebben geleerd niets van onszelf te laten zien, we moeten zoeken naar meer openheid.
Dhr. N. Deelname aan deze middag stimuleert wel om meer open te worden. Vroeger vaak passief,
met zelden een nuttige feitelijke opmerking.
Dhr. P. Zou het ook echt niet weten. Is socioloog, kijkt meer naar wat mensen bindt. Zoekt groepen,
terwijl een psycholoog het individu zoekt.
Mw. L: In mijn opvoeding hoorde ik altijd: “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.
Mw. N. wil niet dom houden maar doen groeien.
Ton: een socioloog is als zuurdesem, verzamelt wat in groep leeft, brengt tot actie!
Mw. P. stelt dat haar openingszin niet negatief bedoeld was en wel met enige humor moet worden
bezien.
Dhr. F. wantrouwen is niet uniek, velen hebben er last van!
Martien: Alles wat boven het maaiveld komt wordt afgesneden!
Dhr. V. de ander bepaalt of je goed doet/bent; Goed he!!!
Ton: Ouders schieten hun kind vol met eigen (onvervulde) wensen, waarmee het kind maar moet
klaarkomen!
Mw. L. trouwt weldra met haar lieve (en ietwat eigenwijze) man.
Mw. P. mist haar dierbare (20 jaar oudere) vriend die haar op handen droeg, beschermde en
helemaal accepteerde zoals zij was. Ton: Voor veel mensen is het accepteren van de ander een groot
probleem, waarmee veel spanning gepaard gaat.
Mw. F. werd eens weggestuurd om een muizentrapje te gaan halen, ze baalde daar goed van!
Dhr. N. bleef in zo´n geval de hele dag weg, met de woorden: overal gezocht, nergens gevonden.
Mw. P moest op zoek naar de zoekgeraakte stukken.
Ton: Alleen anderen laten mij mijn positieve kanten zien.
Dhr F. als je negatief uniek bent, ben je zelfdestructief!
Mw. N. Je kunt een steen van alle kanten bekijken, telkens weer anders. Zo ook is iedereen of
niemand uniek!
Het is moeilijk van jezelf te zeggen dat je uniek bent. Valse schaamte speelt een rol.
Ton: Lady Gaga is uniek!
Allen zingen: “het is moeilijk bescheiden te blijven”.
Ton: Toen Bomans alleen op Rottemerplaat verbleef, miste hij de omgeving, waarover hij kon
schrijven, waarvan hij waardering ontving, dit kon hij niet aan!Dhr F. zet hier vraagtekens bij. Ton, hij
was kort daarna dood.
Mw N. We denken teveel voor de ander, moeten juist de ander in zijn / haar waarde laten.
Ton: de ander is nodig om je uniek-zijn vast te stellen.
Dhr. G is uniek gelukkig als hij alleen door de duinen loopt en zich volledig concentreert op de natuur.
Ton: uniek in het gevoel van volwaardigheid, toch in omgeving!
Mw. P. er wordt teveel geoordeeld.
Mw. N. Individueel lijdt soms tot navelstaren. De omgeving zegt waarin je uniek bent! Die
wisselwerking is nodig!

Mw. P. Astronaut Kuipers is een uniek mens, maar gaf alle eer aan de mensen om hem heen!
Ton: Positief als het van anderen komt!
Mw. P. eigengereid als het van jezelf komt!
Dhr V: zonder de ander, red je het niet.
Mw. P. Moet je wel uniek zijn? Iedereen is het product van zijn/haar omgeving.
Dhr P. Wat is de waarde van uniek zijn?
Dhr F: vaak opscheppen over de koppen van anderen heen!
Mw. F: Je mag toch wel zeggen waar je goed in bent.
Pauze
Martien: hoorde veel later dat zijn oom zijn bermkwaliteiten super vond, daarom kwam hij
toentertijjd bij diverse boeren om het hooi en sto te stapelen. Het kostte aanvankelijk wel leergeld.
Dhr G. is op vrijdag altijd in dit gebouw. Op zeker moment werd hij een vleermuis gewaar die zijn weg
in de huiskamer en keuken wist te vinden, heel unieke ervaring. In het duin zijn soms kinderen
luidruchting, zij beseffen de waarde van de stilte nog niet!
Dhr T, (net gearriveerd) Ik ben uniek door mijzelf te zijn.
De volgende keer: op vrijdag 28 september a.s. is het thema: Wie ben ik en mijn naaste? verslag ML
01092012,
Verslag Wie ben ik en mijn gewoonten, d.d. 27 juli 2012 in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Wij zijn vandaag met 8 personen aanwezig, 7 mannen en 1 vrouw. Vakantiestilte?

De dame naast 1 van de7 mannen (foto Garmt Zuidema)

Ton opent met de mededeling dat op maandag 6 augustus 2012 om 14.00 uur in het basishuis bij het
ISP een gespreksmiddag over de toekomst van de GGZ rond de ervaringen in de GGZ van Arpad
Bremer de voormalig voorlichter van Pandora en de scriptie “Doe effe normaal, maar wat is
normaal?” van Joyce Jacobsz voor de opleiding tot Natuurgeneeskundig Paranormaal Therapeut .
Ton en Martien nemen aan het gesprek deel. Toehoorders vanuit hier zijn welkom. Op 30 augustus
a.s. is een demonstatie in Utrecht, gaat over de bezuinigingen in de GGZ.
Ton en Martien gaan er niet heen, want zij achten de bezuinigingen onvermijdelijk.
Dan wordt het verslag van 29 juni besproken. Men vindt het goed verwoord, m.u.v. de e van eo, die
ontbrak.
Ton is vanochtend bij de penningmeester van de Clientenbond geweest. Zij heeft in het pedagogisch
vlak gewerkt , kreeg nooit weerwoord. Pedagogen willen dingen uitdiepen, het naadje van de kous

weten. Bijv. waarom iemand zijn naam wijzigt. Doet hem denken aan Godfried Bomans die met
carnaval iemand in bananencostuum zag lopen. Op de vraag waarom hij dat deed, antwoordde de
man `omdat ik het leuk vindÂ´. Niets meer!
Dan draagt dhr J. het gedicht `Vragen` voor
Ton opent dan het Thema van vandaag: Wie ben ik en mijn gewoonten?
Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg!
Dhr. N. bijt de spits af: bij de scheiding van zijn ex moest gedeeld worden. Daardoor moest hij zuinig
gaan doen. Het vreemde was dat hij ook nog zuinig bleef, toen hij weer wat ruimer bij kas was.
Ton: Swaab stelt dat alles in het brein zit!
Dhr. V. bestrijdt dat omdat veel uit de omstandigheden voortkomt!
Dhr N. n.a.v. vraag van Ton, is voor zijn gevoel toch wel gelukkig.
Ton voelt zich gelukkig, en wijdt dat aan dat hij veel meemaakt, soms in moet binden, maar toch
geluk beleeft. Tevredenheid is toch wat anders.
Dhr. G merkt op dat dit typisch iets is voor de middelbare leeftijd. De jeugd is meer op genot uit en
laat het geld rollen. Na de oorlog moesten we elk duppie omdraaien.
Dhr. J. : Gewoonte is moeilijk te veranderen. Tijdens zijn huwelijk kwam hij altijd bekaf thuis. Had
behoefte een uurtje voor zichzelf, dit kon niet voor zijn kinderen en vrouw. Soms zei hij weleens Ja
op een vraag van zijn kinderen. Naderhand “maar je had het beloofd”. Hij wist daar zelf niets meer
vanaf, want hij had alleen maar Ja gezegd om er vanaf te wezen!
Ton had kans op een miljoen van een oude baas die hij steunde. Komt vlak voor zijn dood een
buurvrouw die hem vertroetelde, Toen veranderde hij zijn testament in haar voordeel, en Ton ving
bot. Nadien alsnog 1 miljoen bezit verworven via zijn vrouw. Hetgeen hij bij de scheiding aan haar
overdroeg. Toen ging hij in een berging wonen. Zo heeft hij geleerd waar het echt om gaat.
Hij maakt zich zorgen over het welzijn van mensen die alleen maar om status en bezit geven.
Dhr. J. loopt nooit vaste routes, leert zo de stad kennen,
Ton: Sommige gewoonten kunnen in een relatie problemen geven (breekpunt)
Dhr J. Was een rot-scheiding, later goed kunnen uitpraten met ex.
Dhr G. goed om me heenkijken is mijn gewoonte!
Ton: Gewoontes en gevoelens?
Dhr J. Soms moet je dingen afhouden!
Ton: Pedagogen zouden nu doorvragen!
Dhr J. De opvoeding bepaalt, maar toch is verandering mogelijk!
Ton: vrouw die abortus heeft ondergaan, mist haar kind! Maar dat kind is toch niet haar bezit!!!!!
Mw P: kind is geen eigendom, loslaten, het gaat zijn eigen weg, Mijn dochter is totaal anders dan ik!
Dhr. N. vroeger bepaalden de ouders met wie je trouwen moest en welke opleiding je moest volgen.
Ton, en toen kwam Dirk Witte met “Mens durf te leven”. Het einde in van de zuilenmaatschappij.
Mw. P. ik zakte 1 keer voor mijn MULO, waarop mijn vader me voor rot schold. Ik was nog te speels.
Dhr. F. heeft niks toe te voegen, hij waardeert de openheid!
Martien loopt juist altijd vaste routes, bij voorkeur een stukje groen erin, ff vieze schoenen riskeren.
Dhr. N. werkte op in de in de Wolken te Amstelveen, men noemde het Achter de Wolken omdat je
om er te komen door een stuk mooie natuur liep.
Ton Achter het huis met de beelden is een moerasje met veel planten.
Dhr J. meldt dat er een zandplaat door NH loopt, die uitkomt bij de Ruine van Brederode. Ook bij de
Bethlehemlaan te Heemstede waar hij geboren is.
Dhr G geniet op een bankje ervan om mensen te bekijken en zich voor te stellen wat voor mens Â´t
is!
Mw. P. veel mannen vervelen zich als de vrouw wil winkelen.
Martien ook roken is een gewoonte, en ik zou graag een vrouw aan mijn zijde hebben
Ton: ook dat is een nobel streven.
Dhr J draagt verhaal over het Zwarte Schaap voor.
Hij zegt: Gewoontes zijn van jezelf, dat ben je zelf. Iedereen is uniek.
Samen Volgende Thema: Wie ben ik en waarin ben ik uniek? Wat maakt je bijzonder, je zijn, je doen.

Rondje
Dhr. J. Gedicht `overdenking`
Dhr. J. vond het een ongewoon gesprek
Mw. P: het viel me toch mee wat er ter sprake kwam. Ik heb altijd al veel broers en mannen om me
heen gehad.
Ton: wij zijn meer individualistisch geworden.
Dhr F. Egocentrisch is niet persoonlijk!
Dhr V: coaches worden zomaar aan de kant gezet.
Mw. P. Toezichthouders h
Dhr. G. Heeft goede ouders gehad, leerden hem kijken. Is altijd heel optimistisch geweest. Nu door
zijn `Makke` (Mokums) meer denken “waarmee ben ik bezig?”
Ton: heb je nu andere gewoonten, is je gedrag meer egocentrisch of juist meer humaan?
Dhr G. is blij met zijn vrouw die hem niet bindt, zo kan hij erop uit, waardoor hij niet teveel met
zichzelf bezig is.
Dhr F: denkt wel aan de dood.
Dhr N: blijft optimistisch
Ton vaak bij ongeneeslijke ziekte doen mensen juist wat ze altijd al zo graag wilden doen: bungie
Jumpen e.d.
Dhr G. Ik heb mij gericht op het goed onderbrengen van mijn fossielenverzameling (Teyler), waaraan
ik mijn hele leven bezig ben geweest. De nabestaanden zouden anders niet weten wat ermee te
beginnen.
Naar aanleiding van de beeldenstorm in Timboektoe waar orthodox Islamieten alles wat niet
Mohammedaans? is vernielen, vragen wij ons af, wat de waarde van oude cultuur voor ons is?
Ton op het oude Mullerorgel van de BAVO, heft mijn moeder nog gespeeld,
De Zuilen bij Beeckestijn zijn ook van waarde.
Dhr G. de fossielen zijn voor mij een levende activiteit met dode dingen geweest. Vooral mijn hobby
voor de Trilobieten zijn mijn lust en leven. Nog steeds geeft hij lezingen erover. In Gea heeft hij een
heel blad over zijn fossielen vol (dubbel ge verwijderd)- geschreven. Hij vindt het onderzoek ernaar
bijzonder interessant.
Dhr. J. heeft overdag een uil gezien. Deze werd door diverse andere vogels in eendracht uit hun
broedgebied weggejaagd. Hij is gek op de natuur.
Mw. P zag een Merel bij een vies drinkbakje, gelukkig dronk hij niet, want hij werd opgeschrikt door
lawaai, van waarschijnlijk van een loerende kat!
Dhr G. dankt zijn ouders omdat zij het gebied Duin en Kruidberg via rentmeester Cremer binnen
mochten om te wandelen en fietsen. Vanuit het verzamelen van schedeltjes van muizen en
eekhoorns is zijn “fossielen-levenswerk” ontstaan.
Ton zag twee Duifjes elkaar voeren waarna zij gemeenschap hadden.
Dhr J. Gierzwaluwen paren in de lucht, slapen doen ze ook in de lucht op de thermiek.
Mw. P. is veranderd door 2 hartinfarcten te overleven en heeft de mogelijkheid gekregen om wat van
het leven te maken. Ze wil deze middag positief besluiten.
Verslag Martien,
Wie ben ik en mijn heden, d.d. 29 juni 2012.
Met 13 personen waren we bijeen in de gezellige huiskamer van de NVSH om ons heden, als
scharnierpunt tussen verleden en toekomst, met elkaar te delen.
Ton heet iedereen welkom en begint een voorstelrondje.
Mw. M was blij met de afronding van de 1 cursus shiaitsu en voetreflexzonemassage en deelt de
chocolaatjes die daarvan over waren met ons. Ze merkt op dat macrobiotiek om aanvulling vraagt.
Ton is gezond en heeft geen vlees nodig, hij is vegetarier!

Dhr vR is nieuw hier. Hij is in zijn jeugd in de 50er jaren behandeld met een insulinekuur. Dat was
toen een middel van de psychiatrie. Het ging er bij die kuur om een insult op te wekken, die
verondersteld werd een heilzaam effect te hebben. Dhr vR betwijfelt zowel de noodzaak ervan als
het effect!
Dhr N. vertelt dat hij al lang deelneemt aan deze gespreksgroep
Mw. M. deze groep is leeftijdsloos. Zij heeft meerdere heilige in haar naam
Dhr V heeft ook meerdere namen, dit hangt af van het gezelschap waarin hij verkeert.
Dhr J. is bijna 60 jr oud, vindt het fijn hier vrijuit te kunnen praten. Je kunt hier dingen delen. Hij komt
hier al vanaf het begin,
Mw. P. vindt het interessant, je kunt hier ervaringen opdoen!
Mw. K woont in Hoorn, wil daar iets opstarten voor het ISP.
Martien is meestal wel erbij vanaf het begin, hij schrijft vaak het verslag,
Mw. L. neemt ook vaak deel aan deze middag,Â werkt bij het CBB KAM, en doet daar o.a. de eetclub
en het PSY-cafe.
Mw F. komt uit IJmuiden en komt ook vaker hier.
Mw.M. kon haar atelier nergens onderbrengen, dus is nu in haar eigen huis gevestigd.
Zij streeft ernaar om uit de WAJONG te komen, Wil zelf haar inkomen verdienen en wat weerbaarder
worden
Dhr G. komt hier al jaren, maakt schoon bij de NVSH en staat bij onze middag achter de bar. Hij hoort
graag de verhalen aan.
Het gaat nu redelijk goed met hem, Hij heeft veel plezier aan het Jam-maken. Vandaag heeft hij, na
de bramenjam/sap van vorige keer, Aalbessenjam bij zich. Vlierbessen hebben heel veel vitamine C.
Maar ze zijn laat dit jaar! Ze zitten nu nog in de knop.
Mw P brengt de groeten uit Noorwegen van Nora over. De hartelijke groetjes terug van ons.
Dhr J,draagt het gedicht Pluim voor.
Dus: Doe wel en zie niet om. Maar het heden wordt verleden, schoon’t ons aangerekend blijft
Dan het verslag van 25 mei: Wie ben ik en mijn energie?
Dhr J. zoekt hier ook feedback.
Dhr V: wie is de beoordelaar, wie stelt de maatstaf ?
Martien: bij voetbal is dat de coach!
Mw. P. het verleden lijkt ver achter me, zij is tevreden met het heden. Maar ziet wel toekomst! Zij
leeft van de ene dag in de andere!
Mw K maakt liever gen toekomstplannen en leeft ook bij de dag! Mw. P. reageert: Lekker rustig.
Dhr V: vergelijk de automobilist: keek vooruit, maar soms in het achteruitkijkspiegeltje.
Ton:gebarentaal: hier is de toekomst vooruit wijzen, In Brazilie wijst mijn juist naar achter!
Dhr N: kijk vroeger altijd maar vooruit, nu niet meer in heden. Leuk samen met mw. B.
Ton: Trouwen doe je samen met de hoop op de toekomst. Het gaat niet altijd goed (1/3)
Mw. L. mensen zijn uitgeleerd op elkaar, tijd voor nieuwe fase, nieuwe levenservaring.
Ton: sociale contacten worden belangrijker als je ouder wordt.
Dhr N. Wil in goede gezondheid oud worden.
Ton: als ik afhankelijk wordt, dan hoop ik op leuke verpleegsters om me heen.
De el Petrokerk in Amsterdam richt zich sterk op de buurt, Jezus als lijmmiddel. Het bijbelse verhaal
biedt houvast voor de toekomst.
Mw. P. het uit naam van God praten staat haar tegen!
Dhr N. soms slaan mensen je dood met spreuken of citaten uit de bijbel.
Mw. B probeert leuke dingen te doen. Is blij met dhr N.
Ton is lid van EO en VPRO. Met de tijd meegaan! Mw P. is ook lid van de EO.
Ton: altijd op zoek naar God’s evenbeeld in de medemens.
Dhr N. het Open Huis heeft Soep en broodjes als bindmiddel!

Mw M. is samen met 3 anderen naar de Hollandse schouwburg gegaan vanuit het ISP. Een van de
vier zag op tegen het Joods Museum, maar bleef erg lang naar de foto’s daar kijken
Ton: Niets zo veranderlijk als de mens!.
Mw. M. vader had gezegd: Wij houden je niet gevangen!. Toen voelde zij zich enerzijds juist wel
gevangen, anderzijds een behoefte om los te komen. Daarom at ze nu toch vlees!
Pauze
Dhr N: dacht gisteren aan Malle Pietje, blijkt hij net toen te zijn overleden.
Mw M. Er is elke Donderdag avond gratis dansen op station Haarlem. Zij kwam ook een Yogaleraar
tegen, erg leuk.
Dhr J.draagt het gedicht WELZIJN voor
Hij vertelt dat hij met zijn dochter naar Texel was geweest, een broodje in het zonnetje eten. Hij
voelde zich rijk! Â Een arme muzikant die daar zat kreeg zodoende een gift.
Ton: wat is de relatie tussen heden en levenslot?
Dhr J: als het fout gaat zal het mijn lot wel zijn!
Mw P. vroeger zei men tegen mij: je gedraagt je als een martelaar! Nu neem ik verantwoordelijkheid
voor mijzelf! Vraag: heb je het lot nu een plaats gegeven? Antw. Nee, gaat gewoon vooruit,
levensvreugde!
Mw. B: ik weet niet wie ik ben. Heb veel ellende meegemaakt, maar heb nooit in een roes geleefd!
Zit nu in een fase van lichamelijke achteruitgang. Heeft negatieve en positieve kanten. Zit nu in een
rolstoel, maar leuk met dhr N samen!
Dhr vR: Wie ik ben is heel vaag, Boedhistisch: wat gebeurt er met je? Bewustzijn, Bezit is niet de
manier om gelukkig te worden. Het hangt van je omgeving af. Soms overspoelen. Soms zwemmen
tegen de stroom in.
Bij de Mui, een draaikolk in IJmuiden,wordt je meegesleurd met de stroming, dan kun je beter
meedrijven dan in paniek raken.
Dhr G: op de rug meedrijven en laten meevoeren naar de kust. Zijn heden is zeer precair door zijn
ziekte. Gelukkig geen pijnen, hoe lang zal het duren, vraagt hij zich ’s-Avonds en ’s-Nachts wel af.
Het heden is echter niet beklemmend. Zijn bloedwaarden waren laatst heel laag. De pil om de kalk
aan te vullen hoeft nu niet meer. Â Hij is wel gauw moe.
Ton: hoe kun je in het heden leven, wat houdt je overeind?
Dhr G: Van mijn ouders heb ik altijd geleerd van de natuur te houden. Ik geniet van de paleontologie
en ook van de duinen e.d.. Ik moet wat te doen hebben: dus Jam maken, dan heb ik geen tijd om aan
de ziekte te denken.
Mw. B. ik kreeg opeens heel veel steun in mijn leven, Maatschappelijk Werk eens per week, en een
goede coach, toen ging ik ook zelf maar mijn best doen!
Mw. K. zit in een overgangsfase, zet nu dingen op een rijtje, is blij met de steun uit haar omgeving.
Heeft het gevoel dat er geen schot in zit. Dat het allemaal zo lang duurt. Is een beetje moegestreden.
Probeert er toch de moed in te houden. Anderen kijken haar raar aan, wat heb jij voor een gezicht,,,
Dhr. V. de ander oordeelt of veroordeelt dan.
Mw. F. jarenlang last van vader gehad, ook van vaatvernauwing (geen verband), nu ze daar
medicijnen voor heeft gaat het beter. Geen migraine meer.
Ton: als kind worden je meningen aangepraat, moet je later weer van afkicken.
Mw. B. Met 2 jaar polio, opname, gepest, trauma’s. Drank was de enige oplossing, iets durven! Het
heeft haar erg geholpen,
Mw. M. een priester sprak haar over de gevoelige mensen die vroeger op de brandstapel belandden
(een manier van bekeren?)
Mw. P. ik ga met mijn verleden, via het heden, naar de toekomst.
Ton: als kinderen paranormaal begaafd zijn, laat ze gewoon spelen, zet ze niet apart! Zie de 3 V’s
Mw. B. de VVV wijst je ook altijd de weg!
Dhr J. sluit af met het gedicht Scheiden: (bracht hem in een diep dal. Maar eigen ik hervonden)

Na enige discussie over het thema voor de volgende keer op 27 juli a.s. om 14.00 uur besluiten we
tot: WIE BEN IK EN MIJN GEWOONTEN
Verslag Martien 04072012
Wie ben ik en mijn energie?
vrijdag 25 mei 2012
Deze bijeenkomst zijn we met negen personen bijeen om te delen wat ons energie geeft.
Eerst bespreken wij het verslag van de vorige keer: Wie ben ik en mijn wensen en verlangens. Mw P.
is niet behandeld, heeft alleen een intake gehad. Ze kreeg te horen, dat het RIAGG van mening was
dat behandeling toch niet zou helpen, want als de ene fobie weg was, zou er een andere voor in de
plaats komen. Dit was pijnlijk om te horen. Geen excuus, geen handdruk, ze voelde zich toen met een
kluitje in het riet gestuurd. Je voelt je dan helemaal hulpeloos en angstig. Ton: geen goede inlevende
psycholoog!
Mw. P. had liever een goed gesprek over hoe om te gaan met fobien of zo.
Mw. M. reageert, je kreeg in elk geval geen medicijnen en ook meteen duidelijkheid!
Wat mw. P. er zelf mee heeft gedaan, vraagt Ton. Ze heeft het helemaal zelf op eigen kracht, met
hulp van boven?, een plaats kunnen geven. Ze heeft nu zicht op haar situatie.
Mw. F. reageert, het zit tussen de oren!
Ton brengt in herinnering een goede vriendin, die door alle hulpverlening als onbehandelbaar werd
weggestuurd. Alleen de AriÃ«nshof, daar konden ze haar helpen. Als ze soms te weinig vertrouwen
had om de therapie vol te houden ging ze naar buiten en omarmde een boom. Dit omdat de
levenssappen (energie) van de boom haar stimuleerden. Soms sloeg ze ‘m ook als ze boos was.
Martien merkt op na een vraag van mw. P. dat te bij weinig zelfvertrouwen het contact met dier of
natuur een bron van (hernieuwd) vertrouwen kunnen zijn. Er waren ook verkrachters en slachtoffers
in dezelfde therapiegroep, wederzijds waardevol.
Mw. M. vroeg een periode rust, en toen stopte haar Psychiater met de behandeling. Ze was via de
GGD bij het ISP beland, deze hadden haar voor een second opinion naar de Psychiater bemiddeld.
Deze had cognitieve therapie (gedachten-analyse, rationeel) en systeem-therapie (met ouders
samen, vertrouwen, schuld, verwijt) toegepast. Het was een zeer intensieve behandeling.
Op de vraag wat haar energie geeft antwoordt ze: de mensen van het hofje waar ze woont, want die
leven vanuit het hart.
Reactie van Mw. F. herkent iets van autisme in haar.
Ton: wat kun je eraan doen?
Martien: op teevee gezien dat een autist zo goed had geleerd van het gedrag van anderen, dat hij zelf
ook socialer was geworden.
Dhr. N: mensen met Asperger zijn vaak zeer intelligent.
Mw. F. waarom komen jullie niet uit voor je ziektebeeld?
Martien: Sommige mensen houden niet van etiketjes
Ton: Sommige mensen hebben baat bij een etiket!
Mw. M. heeft haar eigen etiket verwijderd, gebruikt nu alle energie, samen met eerlijke mensen.
Leven volgens eigen inzicht. Ze heeft nu afstand van haar moeder genomen, die kon de moederrol
niet aan! Moe is zelf autist! M. heeft nu geleerd van haar hart geen moordkuil te maken. Dat haar
gedachten waardevol zijn. Ze verzucht met een lach: Sommige levenslessen duren lang! De vrijheid
maakt haar blij!
Ton: Psychologen die niet echt betrokken zijn reageren vaak heel onderkoeld !
Mw. F. ontdek je grenzen!
Ton: Wat geeft je energie?
Mw. F. door met jezelf in het reine te komen!
Mw. M. Bij jou komt het doordat je altijd flink op de kop bent gezeten!
Mw. F. heeft tot haar 24e op een boot gezeten, en moest altijd haar mond houden!

Ton: Het beeld van enerzijds een bevrijdende behandeling, anderzijds door het raamwerk heen leren
kijken!
Ton vraagt dhr. G. waar zijn zoon ondanks zijn stempel de energie vandaan haalt? G. vertelt dat zijn
zoon nu een vriendenkring heeft opgebouwd, hij gaat ook met hen naar Artis.
Zelf haalt de heer G. veel energie uit de natuur, niet omarmen van bomen, maar genieten van de
avondrust en dan soms een damhert zien, of edelhert of oerossen. Dat vindt hij geweldig.
Dus de natuur geeft hem een en al energie.
Mw. P. de natuur komt steeds dichterbij, nijlganzen, aalscholvers.
Dhr. N. elders zijn vaak mensen onder de medicijnen, daar heb je niet zo’n discussie, gesprek!.
Ton: Medicatie is soms nodig,
Dhr. N. als mensen stoppen met medicatie (risico instabiel)zie je ze ook vaak suicideren,
Martien: medicatie moet wel goed worden afgebouwd, als je wilt stoppen.
Dhr. F. heeft geen energie, heeft al jaren last van de ziekte van Pfeiffer. Maar hij douwt door!
Heeft wel steun aan zijn geloof.
Ton redt gelukkig zijn eigen energie!
Mw. F. is blij dat ze medicatie heeft voor haar vaarvernauwing.
Mw. P. heeft sedert 2 jaar een eigen tuintje, snoeien, potten etc. ’s avonds is ze er moe van. Maar
het geeft wel energie, is zeer stimulerend.
Mw. D. haalt haar energie uit praten met mensen. Samenzijn is leuk. Ook filosofie en wandelen. Ook
haar familie geeft energie.
Martien haalt zijn energie uit al die verschillende bomen bij zijn balkon, de vogels daarin, de teevee
m.n. detectives. Zijn katten, zingen en wandelen.
Na enig overleg besluiten we het volgende thema voor de bijeenkomst van 29 juni a.s.
Wie ben ik en mijn heden, het scharnierpunt tussen verleden en toekomst.
Als afronding biedt mw. M. een gratis Yoga-oefening aan, dit, omdat het voor iedereen beschikbaar
moet kunnen zijn.
De oefening maakt deel uit van de Makko Ho oefeningen
Het is een meridiaan-strekking en een long-dikke darm strekking
Door inspanning tot ontspanning.
Met dank aan mw. M. sluiten we af met een gezellige nazit.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom
Samenvatting:
Psychologen stellen zich vaak te afstandelijk op, in werk en prive
Contact met flora en fauna kan zelfvertrouwen sterken,
Verkrachter kan samen met verkrachte veel aan elkaar hebben in therapiesetting.
Omgaan met fobie kan door acceptatie leefbaar worden.
Afbouwen is belangrijk bij psychofamaca. Soms is medicatie noodzakelijk.
Sommigen hebben baat bij etiket, anderen juist niet!
Natuur, geloof, omgaan met mensen, dieren en bomen, muziek, wandelen, tuinieren, meditatie,
Yoga, een doel om voor te leven etc. geven energie!

Verslag Wie ben ik en mijn wensen en verlangens.
Vrijdag 27 april 2012
We waren rond dit thema met 14 mensen bijeen.

Allereerst werden wat formuleringen uit het vorig verslag gewijzigd, en ook de rot Ã‚-tjes.
Toen kreeg Mw N. die in maart verhinderd was, de gelegenheid te reageren op het vorige thema
“waartoe zijn wij hier?” Ze vertelt dat zij en haar partner op 24 april j.l. 15 jaar samen waren. Zij vindt
het antwoord van de Dalai Lama: “Wij zijn hier om zelf gelukkig te zijn, en anderen gelukkig te
maken”; wel mooi.
Bij de vorige bijeenkomst viel haar via het verslag op, dat er slechts 2 of 3 mogelijke antwoorden op
de vraag waren gesteld. Bovendien praatte men meer over anderen dan over zichzelf. Dat was toch
niet de bedoeling van deze bijeenkomsten? Als goed voorbeeld uit het verslag: de bijeenkomsten
verrijken mij en dragen bij aan mijn leven en werk.
Voorstelrondje
Mw D. is vanaf 2009Â medewerker van het kantoor.
Dhr N. komt sedert 1Â½ jaar hier, heeft nu meer vrije tijd. Op de vraag hoe hij zijn pensioen beleeft,
zegt hij dat hij een goede invulling van de dagen heeft;Â hij werkt bij Roads, gaat op stap met een
dame in een rolstoel, helpt in de maaltijdkeuken van Stem in de Stad.
Mw M. heeft Â het verlangen om volgende keer een uiteenzetting? over Reiki te houden en heeft de
wens om vanmiddag een kleine oefening met ons te doen.
Mw N. vraagt zich af of dat de bedoeling is?
Martien zoekt naar zijn eigen baan als coordinator.
Mw D. vindt dit niet terecht.
Mw L. doet enkele uren betaald werk? bij het CBB KAM, werkt mee met het CBBlad, is coach bij:
Herstellen doe je zelf, werkt mee aan e-health-site en organiseert de (Vriendendienst?)-maaltijden.
Dhr P. kent Ton en Martien al 10 jaar, wilde eens komen kijken, reageert op de uitnodiging.
Is actief geweest in het onderwijs, is vanuit de Vakbond (FNV) betrokken bij Oost-Europa, Oekraine
en Wit Rusland en Turkije. Neemt ook deel aan de WMO-Klankbordgroep Haarlem
en was ook actief binnen het Platform Minima Organisaties.
Mw N. woont in t Zand NH, en is een uur onderweg hiernaartoe.
Mw P. zingt in het Rouw- en Trouw-koor van de rk RK kerk, al is het vooral het eerste. Is ook strijdster
voor het behoud van de Verenigde Polders, Schalkwijk, Haarlem.
Dhr F. zit nog in zijn baaldagen, is nog niet toe aan vrijwilligerswerk, komt hier wel vrijwillig. En, zo
vult mw. Â P. aan: voor de gezelligheid! Is zijn motto.
Dhr. V. komt ook alweer een aantal jaren hier. Hij is geintroduceerd door Martien. Mist het als hij
een keer niet kan.
Mw K. loopt stage Financiele administratie bij het ISP, wil verder studeren. Doet ook actief aan Judo.
Ton: Kijk naar de verslagen, dan ken je mij wel..
Dhr. G. doet al jaren vrijwilligerswerk. Door ziekte is hij gauw moe, maar hij gaat elke dag fietsen. Hij
verheugt zich weer op het vlierbessen en bramen plukken, waarmee hij jam gaat maken.
Ton vraagt hem of wij de jam kunnen afnemen? Dhr G. beaamt.
Het verslag is hiermee goedgekeurd met dank aan de notulist.
Thema
Ton: workshop omgaan met emoties is kwestie van emoties, dit ligt op gebied van verlangens.
Daartegenover staan gevoelens. Deze leiden tot wensen.
Mw K. stelt dat je stofjes in de hersenen hebt, die je stemming bepalen. Met name dopamine noemt
ze, dat stimuleert weer de serotinine, waardoor je je prettiger gaat voelen.
Ton. als bij depressie mensen gaan hardlopen, maakt dat ook dopamine aan!.
Mw P. de hersenen sturen alles.
Ton: het is dus een stofwisselingszaak!
Martien: het oude dilemma: huil ik omdat ik stofjes in mijn hersenen heb, of omdat ik verdriet heb
over iets in mijn leven?
Mw N. Als iemand angstig reageert wanneer een jong kind voor het eerst een spin ziet, zal dat kind
ook angstig reageren en het levenslang bij zich dragen.
Mw D. mijn vader had parkinson, te weinig dopamine.

Mw N. ik wens mijzelf dat ik altijd voldoende dopamine in mijn hersenen heb om gelukkig te zijn.
Mw P. reist niet te ver, Angst! reactie: bang voor onbekende? Nee, ooit gezocht naar behandeling,
maar ze wilden niet behandelen. want dan zou ze toch maar een andere fobie krijgen. Ze had liever
een goed gesprek gehad, in plaats van deze koude douche.
Mw L: er zijn lotgenotengroepen. Ook RET (Rational Emotive Therapie) kan helpen.
Dhr. V. vroeger had men geen T .v . Hij herinnert zich een gezellige situatie van de hele familie
luisterend naar een hoorspel op de radio. Dat was pas gezellig.
T .v . is moderne gezelligheid, spelletjes doen natuurlijk vanouds.
Mw K. vraagt zich af wat er gezellig is aan gezelligheid?
Mw L. het gaat om het erbij horen.
Ton: het vlooien van de chimpansees is ook soort gezellig, ook coma-zuipen bij tieners.
Mw L. gezelligheid leer je van jongs af aan.
Mw K. Mensen willen bevestigd worden in elkaar, versterkt de cohesie.
Mw F.Â Als je iets van elkaar nodig hebt, is er geen gezelligheid.
Mw N. kent een man die zo eenzaam is, dat hij de pil van Drion wil hebben.
Dhr V. kent geen eenzaamheid, hij is blij als hij rust vindt.
Martien: als je vrijwillig voor alleen-zijn kiest, ben je niet eenzaam. Maar als je wordt uitgesloten of
anderszins gedwongen alleen blijft, dan kan eenzaamheid zich doen voelen.
Mw N. Geluk is kiezen voor elkaar. Je moet openstaan voor elkaar.
Ton: de drie V’s
Mw N. Het moet van twee kanten komen!
Mw D. Mijn moeder is eenzaam. Wil eigenlijk elke dag minstens een uur mijn bezoek. Maar als ik niet
kom, belt ze me niet op. Mw N. Moet ze andere mensen gaan opzoeken. Mw D. Dat wil ze niet!
Ton: naarmate mensen ouder worden hebben ze meer bevestiging nodig: fijn dat je nog leeft!
Dhr G. Door mijn ziekte (of door medicijnen) heb ik soms huilbuien, heb dan geen zin meer om te
leven. Vraag hoe los je dat op? Dhr G. dan ga ik de natuur in!
Ton vraagt dhr P om reactie. Hij vindt het een heel persoonlijk thema. Wens en verlangen zijn van
ieder zelf. Voor veel mensen nuttig om erover te praten. Maar niet voor mijzelf. Ik heb mijn
activiteiten waarin ik mij vind. Â Als iemand mij niet mag, is dat de ander ’ zijn/haar probleem!
Mw N. ik vind ruzie niet leuk! Soms zelfs moeilijk!
Ton: binnen een relatie is het vaak moeilijk om open te zijn, in deze groep (of andere “losse” groep)
kun je je vrij uiten.
Dhr V. zonder de angst dat je woorden tegen je gebruikt gaan worden.
Mw P. vroeg een oudere man/kennis mee te gaan naar de Keukenhof, hij kon op dat moment niet
mee. Toen zei hij dat zij hem altijd mocht bellen als ze behoefte had om te praten. Moest zij zich
bezwaard (schuldig) voelen als ze niet belde? Hij heeft behoefte aan contact!
Mw N. iedereen reageert anders, het is de kunst te begrijpen wat de bedoeling of betekenis van een
bepaalde reactie is. Dus maak je geen zorgen over die man.
Rondje
Mw M. wil iets met Reiki. Dhr N: is dat een soort van Mindfullness? Antwoord Ja en Nee. Reiki gaat
uit van de nieuwe tijd (Aquarius) waarin iedereen meer intuitief, minder materieel is. Het is
belangrijk te delen met elkaar.
Mw F: Komt dat uit India? Â Antwoord: (Nog) Niet bekend.
Mw L. Hoe duur is Reiki?
Mw M. Reiki eerste graad is zelf uitvoeren, het is een geneeskunde, liefde is aandacht. En nog meer
begrippen van uit gevoel en beleving. Reiki is individueel, besef van gemeenschap.
Ton. Dank voor je inleiding. Misschien kun je volgende keer een papier meenemen.
Mw N. Handoplegging werkt bij iedereen, Ieder heeft het in zich!
Mw M. Reiki heeft andere betekenis. Het gaat om betrokkenheid, energie in ons delen. Iedereen
moet de kans krijgen gelukkig te worden. Het is belangrijk de kennis door te geven, de tijd ervoor
nemen.
Mw, N. God is mens geworden, Hannah van Buuren stelt: We zijn deel ven het goddelijke.

Ton zegt: het thema v oor de volgende keer op 25 mei is: Wie ben ik en mijn energie?
Mededeling mw L: de eetclub van het CBB is ook op 25 mei a.s bij biologisch restaurant Jetties
(17.00-18.00 uur entree en bestellen) op de hoek van de Parklaan en de Kruisweg.
Verslag Martien Luijcks, met dank aan Petra Krom en Nora de Wijn.
Wie ben ik en waartoe zijn wij hier?
30 maart 2012, 14.00-16.30 uur in de huiskamer van de NVSH.
We waren vandaag met 10 mensen bijeen om samen weer een goed gesprek te voeren.
Allereerst blikken we terug op het verslag van 24 februari jl over ons en andermans vooroordeel. Ton
vertelt dat hij een bijeenkomst rond de Doornse Catechismus heeft bijgewoond over liefde,
vooroordeel en straf. Het ging over vooroordeel in relatie met verlangen (leidt tot teleurstelling) of
wensen. Het sprak hem gevoelsmatig niet aan.
Mw S. stelt dat verlangen een beweging naar het doel inhoudt, terwijl wensen meer terughoudend
is.
Ton: veel ouderen verlangen ernaar hun kinderen vaker te zien, maar de kinderen hebben hun eigen
leven. Mw. S. stelt: het is de eerste generatie die daarmee te maken heeft. Het kan goed zijn dat wij
als 2e generatie dat verlangen niet meer hebben.
Ton: vroeger kwamen de kinderen thuis om de verhalen van vroeger te halen, leuk voor vader of
moeder, want hun lange termijn geheugen werkte nog prima. Zo werd de familiegeschiedenis levend
gehouden. Hij is blij met de terugkeer van de ouderen in de Wijk, zeker als ze uit die wijk afkomstig
zijn. Anderen stemmen hiermee in. Het Hermushof in Zandvoort had vroeger een functie voor het
hele dorp, iedereen liep in en uit en wist zich er welkom. De Boerhaave begint nu met Klein Belgie in
Schalkwijk waar de ouderen kleinschaliger wonen. De grote centra Ook de buurtzorg is weer terug
met wijkverpleegsters.
Naar aanleiding van een vraag over het korte termijn geheugen meldt Ton dat hij alle afspraken in
zijn agenda moet noteren. Menigeen beaamt dit.
Veel ouderen nu worden door de familie bestraffend toegesproken als zij niet de goede dag van de
week weten. Dit drijft mensen nog meer in de vergetelheid. Het uitdelen van straffen is een teken
van onmacht meldt Ton.
Natuurlijk willen ouder kinderen graag klein houden, maar het kind groeit verder,
Mw. M: heeft zich in veel opzichten ontwikkeld, maar wordt vaak nog als te lief gezien. Ze baalt van
het doorpraten van haar verhalen aan haar ouders door een psycholoog. Sommige mensen kan ze
vertrouwen, anderen hebben haar misbruikt. Zo stelt ze dat haar ouders geld aan haar hebben
verdiend.
Mw M. vindt zichzelf in voetreflexzonetherapie en Shiatsu.
Ton we hebben de neiging om anderen op te voeden. Hij herkent dat het erom gaat mensen ruimte
geven opdat ze zichzelf kunnen ontdekken!
Mw. M; is nu minder leraar en meer pedagoog
Ton: maar niet mensenredder?
Mw. M. het gaat nu beter, heeft vanaf haar 8e jaar gezocht naar zekerheid. Voelt zich nu toch meer
ontspannen.
Ton: je kunt nu veel betekenen voor lotgenoten en herkenning aan hen bieden.
Mw. F. heeft jarenlang geknokt om haar ouders te bereiken, maar heeft het tenslotte los moeten
laten. Mw H. je kon het niet veranderen? Mw. N. Maar haar moeder reageerde alleen maar met
zwijgen! Wat moest ze anders doen. Ze mist haar moeder wel nog. In haar huwelijk moest ze alle
woorden op een gouden schaaltje leggen.
Mw. P heeft ook het gevoel dat ze niks positiefs heeft geleerd van haar ouders, ze heeft alles zelf
moeten ontdekken. Maar in haar jeugd heeft ze niet geleerd met mensen om te gaan.

Mw. F; je hebt toch een eigen verantwoordelijkheid!
Mw. P. alleen mijn ouders waren goed in hun eigen ogen. Het was een groot gezin, dat wel.
Mw D. heeft alleen maar een broer, de kerk van haar ouders ervoer ze niet kindvriendelijk. Haar
moeder gaf haar geen voorbeeld. Mw S: dus moest je dat zelf moeten ontwikkelen. Mw D. beaamt
Mw P. haar vader zei: ik heb geen liefde gehad, dus kan het ook niet geven. Ze was een laatkomer,
niet uit liefde geboren1
Ton was ook niet gepland, het spiraaltje ging mis waardoor de buurman een kind bij zijn moeder
maakte, zo graag wilde Ton geboren worden. Hij was moeders oogappel tot hij een vriendin kreeg en
moeder ertegen was, Toen zei Ton 3 maanden geen woord tegen haar. Zo bevocht hij zijn
zelfstandigheid,
Mw. P heeft niet zo’n vrijvechtmoment gekend, maar is wel blij dat ze leeft. Heeft geleerd toch van
zichzelf te houden.
Ton is 7 jaar getrouwd geweest, heeft er veel aan gehad en van geleerd, na de intieme tijd uit het
begin ging het niet meer, Hij heeft alle waardering voor zijn ex. Gaat nu weer met haar om. Dingen
kunnen plaatsen is heel belangrijk.
Mw. L. heeft het leven gekozen om er wat van te leren.
Mw H: we gaan soms plat op onze neus, voelen ons dan slachtoffer. Maar we moeten leren
ontdekken wat je erin kan tegenkomen. je moet er wat van leren.
Ton: voor sommige mensen is het tranendal hun hele leven. Kun je niet zomaar afpakken, het is een
veilige rol, een zekerheid. Hij leeft mee met hem/haar. De realiteit dringt zich dan vanzelf wel op. Dus
rouw met ze in hun tranendal.
Mw S. wat heb je te verliezen zou ik vragen?
Ton wijst op belang van erkenning en bevestiging.
Dhr G. hoort veel gepraat over negatieve ervaringen met onze ouders, hijzelf had juist prima ouders,
zij lieten hem en zijn broer alles zien om hen zo goed mogelijke basis voor het leven te geven. Naar
Blijdorp, Artis Emmen naar de Daf-fabriek naar de Willem Barentz boot, etc, geen moeite was zijn
ouders te veel. Zijn interesse in de natuur is door hen ontstaan. De Duin en Kruidbergweg werd vaak
bezocht, hij waardeert zijn ouders zeer, en mist die positieve insteek bij onze verhalen.
Mw H: je kon echt met alles bij ze terecht: antwoord: Ja!
Ton: en het was echt niet dwangmatig van hen? Antwoord Nee!
Ton en in de puberteit, hoe ging het toen?
Dhr G. stelt dat hij en zijn broer dwars tegen hun ouders ingingen, w.s. was dat de oorzaak van de
maagbloeding. Zijn zoon is gehandicapt, en werkt bij Jansje. Toen werd hij voor het blok gezet inzake
zijn hygiene. Daar moest hij dus aanpassen. Hij woont zelfstandig met begeleiding.
Martien vertelt over op zijn neus gaan op het ijs aan de Lorenzkade, een vader en zoon schaatsten
voorbij, zoonlief schiet in de lach wegens mijn smak, en schuddebuikt zo, dat hij zelf ook valt.
Waarom hij zelf ook kan lachten. Ton: lotgenotensteun
Na de Pauze gaan we over op het thema: Waarom zijn wij hier bijeen?
Mw S. wil samen met mw H een workschop beginnen: ”elk mens heeft zijn keuzes” Zij heeft training
gehad in NLP (neurolinguistisch programmeren) en TA (transactionele analyse). Het gaat daarbij om
systematische werkoefeningen om weer bij het eigen gevoel uit te komen.
Ton: heeft in Hoorn bij het alternatief centrum ook een workshop met Karin gehad, was om jezelf te
leren kennen. Hij vertelt: soms speelt het levenslot: een vriend van Martien en mij was altijd vijandig
tegen Ton. Dit duurde jaren. Op een dag zei hij tegen Ton: “jij bent mijn vaar niet!.
Mw. P. ik vind het fijn naar elk te luisteren, je kunt alles zeggen, van elkaar leren, je in elkaar
herkennen, je leert jezelf beter kennen, elkaar beter begrijpen.
Dhr G: je kunt hier wat van jezelf leren en van andere mensen wat hen bezielt en in hun gedachten
komt, herkennen!
Ton: gespreksgroepen van nabestaanden door uitvaartondernemers georganiseerd slaan aan!
Mw H. maar dit zijn geen lotgenoten, dit zijn allemaal andere mensen met verhalen en gedachten
Mw.F. Individuen!

Mw. L. niet therapeutisch, maar open en transparant, gelijkwaardig. Mw H en Mw S moeten
oppassen. Reactie: brengen mensen naar hun gevoel.
Ton mensen komen in het nauw, kortere lontjes, keren zich af van de GGZ spanning neemt toe
Er komen meer ongeleide projectielen.
Mw S. het gaat om terug te keren naar je gevoel en de eigen verantwoordelijkheid, niet zweverig.
Bij jezelf uitkomen houden en laten in vrijheid. Veel mensen zitten in een rollenspel, soms ver van
jezelf.
Ton: soms zegt ruzie ook weleens dat je veel op hebt met elkaar.
Mw: D: Veel vrouwen leiden onder echtscheiding, vaak meer dan mannen. Inbreuk op levensgeluk
Geldt niet voor alle vrouwen, soms ook zeer zakelijk
Mw. S. deze groep verrijkt mijn gedachtengang en vergroot mijn wereld, kan ik gebruiken in de
workshop.
Ton Als mensen mopperen laat ik dat bij henzelf.
Mw. D: er is een wetenschappelijke benadering van geluk, (artikel Metro)
Dhr G: wie heeft interesse in postzegels, MwP !
Volgend thema op voordracht door mw S: Wie ben ik en mijn wensen en of verlangens?
Datum vrijdag 27 april a.s.
.
Verslag wie ben ik en mijn vooroordeel. 24 februari 2012
We zijn vandaag met 9 mensen bij elkaar.
Ton is verhinderd; Martien neemt hem waar als gespreksleider.
Eerst werd het verslag van de vorige keer besproken.
Mw..H merkte n.a.v. de tekst over de familie opstelling op, dat deze niet voor probleemgezinnen
bedoeld is, maar gaat over gezinnen waarvan lid/leden hun plek niet duidelijk ervaren. Door de
verschillende rollen uit te beelden, wordt helder wat er mis is binnen het gezinssysteem.
Martien opent het voorstelrondje.
Mw. S is ge-inspireerd door het enthousiasme van mw. H. over deze gespreksmiddag. Zij zat lang
thuis en wilde weer eens participeren aan de samenleving. Zij doet samen met mw. H. workshops op
basisscholen over HIV en Aids
Dhr. N. vertelt dat hij al ca 2 jaren deelneemt aan deze Wie ben ik bijeenkomsten. Hij beleeft er
voldoening aan.
Mw F is schippersdochter en komt ook al een hele tijd bij deze middag.
Mw. P is vanaf 2008 al deelnemer.
Dhr J is al vanaf het begin betrokken.
Mw. M is al eerder hier geweest. Zij is zeer ge-interesseerd in de Familie opstelling.
Dhr, G is al jaren actief bij de NVSH, hij is blij er weer te zijn. Hij verheugt zich op de zomer, dan kan
hij weer gaan fietsen, en weer jam (o.a. vlierbessen-) gaan maken.
Martien vertelt over zijn streven om de loonsubsidie te veroveren.
Dan opent hij het thema van vandaag, wat doen wij met vooroordeel?
Mw. H. wijst op vooroordeel als angst voor het onbekende. Als je meer ervan afweet, wordt de angst
ervoor minder. Bijv. iemand met HIV kan beangstigend zijn, maar als je weet hoe je met het
besmettingsgevaar om moet gaan, dan ben je minder angstig.
Mw. F. heeft een voorbeeld bij een eetgelegenheid, als je er voor het eerst komt, dan moet je
afwassen. Maar mw. F. moet altijd afwassen als er zich niemand anders aanbiedt. Nu gaat ze er niet
meer heen.
Dhr J, er wordt daar veel geroddeld, maar ik doe daar niet aan mee!
Mw.S:tegen mw. F je kunt toch zeggen dat je ’t niet meer wilt, aanspreken!
Mw. M. ik ervaar dat mensen mij juist teveel instructies geven!
Mw H. mensen zien je als rustig en lief, en willen zich dan maar al te graag met je bemoeien.
Het maakt uit als je je mond open doet!

Mw. P merkt verbaasd op dat mw. F uit haar schulp is aan het kruipen.
Mw.S. het gaat er niet om aardig gevonden te worden. Mensen handelen vaak vanuit machtsgevoel.
Bij onzekere en stille mensen wil iedereen je bekeren tot een kerk.
Mw. M. vindt buikdansen leuk, daar kan ze haar gevoel in kwijt. Ook is ze nu bezig met heilige namen
die haar inspireren.
Zij waardeert authentieke mensen. Ze baalt van kerkdienaars die zeggen dat je maar met je etiket
moet leven.
Gedicht van dhr J.
Die Andere
Maakt het ietsn uit hoe iemand er uitziet
Waar het om gaat is zijn innerlijke gevoel.
Dat zie je aan de buitenkant niet
As je kunt begrijpen wat ik hier mee bedoel
Ook kun je die niet van een gezicht aflezen
Een ander heeft andere gevoelens dan jij
Laat daarin ‘n ieder zichzelf mogen zijn en wezen
Leg daarom jouw vooroordelen een opzij

Iedereen heeft zijn eigen waarde
Men zegt weleens Spreken is zilver, Zwijgen is goud
Accepteer elkaar dus hier op deze aarde
En voel dan wat liefde voor elkaar inhoudt
Het is een kwestie van geven en nemen
’n praatje of ’n luisterend oor voor hem of haar
Sta open voor elkaar dan zijn er minder problemen
Dit heb ikzelf ervaren, echt waar!
John W
Dhr J. vertelt dat hij zijn ADHD laat heeft ontdekt. Zo leerde hij wie hij was. Als mensen een
vooroordeel tegen je uiten, is dat een tekort van diegene die het zegt.
Mw.S. Je laat jezelf dwingen, maar je bent er toch zelf bij!
Mw. P. Maar het is toch ook een kwestie van durven! We bedenken ook zelf vooroordelen om zo
grenzen aan te geven.
Mw. J. ja, maar de tweede keer was het moeten afwassen echt vervelend.
Mw. P. maar het heeft ook zijn tijd nodig.
Mw. F. het feest gaat de volgende keer niet door!
Mw.S. maar je moet niet wegblijven, hoor!
Mw. P. ervaart in mw.S een wat bazige houding, en vindt dat niet leuk.
Mw.S. houdt van assertiviteit . Ze doet aan waarheidsvinding, dus onderscheiden waarheid en illusie.
Ze vraagt mw. P te melden wat haar zo raakt
Mw. P ervaart een zekere jaloezie omdat mw.S. alles zo goed kan uitspreken.
Daarmee is de onenigheid van de baan.
Dhr J. heeft tijdens een excursie meegemaakt dat iemand hem toeriep “Kun je nou je bek niet een
keer houden? Hij was er toen flink van geschrokken, maar nu snapt ie dat je het niet iedereen naar
hun zin kan maken.

Mw.S; soms is het belangrijk dat mensen elkaar een spiegel voorhouden, al zegt het vaak meer van
de ander dan van jezelf.
Mw.S. de reden waarom ik zo direct reageer, is omdat mw F. dreigt weg te blijven. Er is natuurlijk wel
verschil tussen iets cru of juist iets gewoon zeggen.
Mw.S. wat ik doe is 1. uitspreken wat er gebeurt (bijv. ik zie dat je wilt dat ik weer ga afwassen) en 2.
zeggen maar ik voel me er zus of zo bij. ( bijvoorbeeld en dat vind ik niet leuk). Daarmee hoef je niet
boos te worden, maar breng je je punt op tafel.
Mw. P. herinnert zich dat ze bij een bezoek aan familie van haar vriend, zich bij de vrouwen in de
keuken moest vervoegen.
Martien herkent dat ook; toen hij bij de vrouwen ging staan kreeg hij complicaties met de mannen.
Martien het matriarchaat heerst in Limburg, en ook in de Turkse cultuur (onder Grootmoeders
paraplu)
Mw. P. is blij dat er begrip is..
Dhr J, meldt dat hij verschillende dialecten kan horen bijv de Zilks en Noordwijks.
Na een praatje aan de bar ronden we samen af.
Dhr J. vond het zeer interessant, het zien van verschillende meningen, verschillende visies
tegenkomen, heerlijk om met iedereen te praten.
Mw. P. is blij dat ze met het ongemak niet is weggegaan, dat lost niets op.
Mw. F. je moet voor jezelf opkomen. Jaloesie komt makkelijk voor in een groep.
Mw.S. voorheen was ik ook niet zo vrij, mijn hart bonsde misschien wel harder dan dat van jou! Ik
vraag me altijd af Kan ik van de ander wat leren of niet? Bang hoeft niet, je mag zijn zoals je bent.
Mw P. toch blij ermee.
Mw M goed benoemen is een kunst.
Dhr J. Met iedereen is te praten. Het gaat erom hoe je het opvat.
Mw. P bij sommige heftige momenten heb je tijd nodig om te verwerken. Meeleven is ook belangrijk
Mw.S. ik sta er op bepaalde momenten ook bij stil. Soms tijdelijk dingen parkeren, en later misschien
weer oppakken.
Dhr G is blij met kleine dingen tafel dekken voor 60 mensen, en afruimen en flessen lozen. Geeft hem
voldoening. De 60 vrijwilligers houden samen toch maar het bejaardenhuis draaiende. Hij
onderhoudt ook de binnentuin, een aanrader voor iedereen (Hofstede Velserbroek)
Mw. P. schept voldoening uit het zingen bij uitvaarten. Aswoensdag was de dirigent niet blij.
Mw.S iets voor een ander doen schept behagen
Mw. F. moet hier kunnen!
Mw.S. Leuke mensen hier
Mw. M. Het is goed om je mond open te doen, soms andere meningen om je heen, soms kan iemand
boos zijn. Het hoeft niks met jou te maken te hebben.
Mw.S. leest een boek. Je mag je eigen mening hebben. Ik weet niet wat de ander ziet of denkt. Het
boek helpt te zijn.
Dhr N. weer heel interessante meningen, veel van opgestoken!
Mw. F. Mw L. komt niet meer omdat ze het weerwoord mist. Dan zou ze nu wel weer kunnen komen.
Mw M. Vooroordeel niet teveel toelaten, voorheen van met liefde willen transformeren, beter
proberen gewoon met mond uiten.
Mw. F. heb vroeger alles over me heen laten waaien, was erg verlegen, Nu niet meer!
Dhr G interressant en weer wat geleerd
Mw. M. leuk en insprirerende geluiden van anderen gehoord
Dhr J; Gedicht
Een Wens
Was het op aarde maar een groot land zonder grenzen
Dat is wat ik graag zou wensen
Zou er dan geen oorlog meer zijn

Als er geen verschillende talen meer zouden wezen
En er maar een taal was die 'n ieder kon lezen
Of als ere geen hongersnood meer bestond
Met minder ziekten dan waren er meer mensen gezond
Wat als er geen verschillende geloven meer zouden bestaan
Zou het dan met de vele oorlogen zijn gedaan

Hoe zou het zijn als de mensen geen wapens meer gebruiken om te moorden
En de conflicten zouden uitpraten met alleen woorden
Of als er geen rassenhaat meer zou voorkomen
Dat iedereen gelijk behandeld wordt
Dat is een van mijn grootste dromen
Voor iedereen op aarde geluk gezondheid en harmonie
Dit is zoals ik het leven het liefste zie
Iedereen zijn eigen normen en waarde
Ik hoop dat mijn wensen uitkomen
Dan is er vrede in mij en op aarde
-0-0-0-

Martien sluit deze bijeenkomst af, met de woorden dat het mag geen therareutisch gebeuren
worden, maar het ging goed vandaag.
Thema volgende keer Wie ben ik en waarom zijn wij hier bijeen
Assertiviteit = Opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartner(s)
agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijft blijven.

Verslag Martien Luijcks, 26-2-2012, met dank aan Petra Krom
Verslag Wie ben ik en mijn wijsheid?
27 januari 2012, 14.30 uur te Ripperdastraat 11 Haarlem,
We zijn met z’n tienen (tenslotte feitelijk 12) bijeen in de gezellige huiskamer van de NVSH om ons te
buigen over het raadsel van de wijsheid.
Verslag 28 dec Mw. N vult aan Ze is tevreden en blij, omdat niemand dat van haar afneemt
Met dank aan de verslaglegger.
Voorstelrondje
Dhr N trekt alweer een half jaar van Drees.
Mw. D is actief voor het ISP
Martien is sinds 1 januari Penningmeester voor de Stichting ISP.
Mw. S is een gast van mw. P en is voor het eerst hier. Zij is actief voor de werkgroep HIV en
vooroordeel(voorlichting op scholen groep 8). Ook is ze actief met probleemgezinnen via zog.

Familie-opstelling (mensen nemen een positie in rond de centrale persoon, en uiten hun gevoelens
en gedachten, waardoor inzicht en wijsheid kunnen groeien)
Dhr J. is 11 jaar geleden afgekeurd, kwam toen tot het Inzicht over ADHD, richt zich nu op wat hij fijn
vind, passie voorlichting Vogels en ADHD. Geniet nu van het leven.
Mw. P zoekt o.a. hier zichzelf. Heeft Passie in zingen en ingezonden stukjes aan kranten.
Mw. N is e-vriendin van mw. P ter wederzijdse correctie. Was 12,5 jaar actief voor de NVSH. Ze heeft
mooi afscheid daarvan kunnen nemen. Zij geniet nu van vakantie in haar camper met haar vriend
Mw. L leidt met plezier 2 eetclubs en het Psychiatriecafe van het Clientenbelangenbureau
Dhr V is nu vrijwilliger bij Ecosol, Bij Roads moest hij een eigen bijdrage betalen (AWBZ) en een
diagnose hebben, dus dat ging niet meer.
Garmt heeft een griepje, en Robert(64 jaar), die liever nu op de fiets zou zitten, neemt hem waar
voor ons natje en droogje. Hij verheugt zich op Frankrijk. Hij is penningmeester van de NVSH
Ton is Ridder dankzij het slapen voor de 2e kamer met Agnes Kant (werkgroep Onderdak)
Thema wie ben ik en mijn wijsheid.
Mw P Wat verstaan we onder wijsheid?
Mw. D lekker eigenwijs zijn, in positieve zin!
Mw. H blijf dicht bij jezelf in je eigen wijsheid
Mw P wijsheid is niet kennis, je kunt niet alles weten.
Mw H, Negatief eigenwijs is maar relatief. het gaat om wat je gevoel zegt. Alle wijze adviezen van
anderen kunnen wel eens niet bij je passen. Hou het bij jezelf.
Ton ziet het als verbanden zien, mijn wijsheid, uitstralen, inzicht in jezelf, in je gevoel. Door dingen
beter te plaatsen kun je wijzer overkomen.
Mw H, wijsheid is geen oordelen, wedervraag stellen om ander te helpen tot eigen inzicht (wijsheid)
te komen.
Gedicht John
Woorden
Als ik mocht zeggen wat ik dacht,
Maar dat wil ik helemaal niet.
Ik luister en denk, dat is mijn kracht
Dan doe ik niemand verdriet
Oordelen ligt niet in mijn macht
’n verkeerd woord doet zoveel pijn
En leed wat men niet ziet
Denk aan een ander zijn welzijn
Ook al begrijp je die ander niet
Dat ben ik, het voelt zo fijn
Om mezelf te zijn.
J.Weijers, 19-5-2003
Dhr J wijsheid hangt voor mij samen met hobby interesse, dat geeft kennis en inzicht Openstaan leidt
tot wijsheid
Mw. L. inzicht in situaties!
Martien vat samen Levenswijsheid, door levenservaring
Mw. N de Wijzen uit het Oosten hadden de wijsheid de ster te volgen in het vertrouwen het Kind te
vinden. Zij heeft goed contact met Hannah van Buren. Deze schildert beelden als de schaduw van een
kaars is mooier als er weinig objecten in de weg staan. Een andere bewustzijnslaag. De mens is God
in zichzelf. Wij zijn deel van het etherisch lichaam, dat ons opstuwt

Mw H herkent dit. Wij, in het westen zijn te zeer verstandelijk en vergeten hoe bij het spirituele te
komen, bij de energieen die ons voeden
Ton als ik mij door het etherisch lichaam laat leiden, wens ik toch nog soms voetjes op de grond te
voelen.
Mw H. het gaat om het NU, het nu is alles!,
Mw. P door m’n achtergrond heb ik dat niet meegekregen, kan er nu wel in wegglijden.
Mw N. bevestigt je kunt er beter bij komen. Het gaat om de ijlte waarin wij de start vinden om het
leven te begejenen, maar elkaar weervinden in de ijlte
Ton kom mensen tegen die zeggen Jezus zelf te zijn, dan proberen weer bewust te laten worden van
de realiteit, Het denken in termen van Etherisch Lichaam kan mensen zeer labiel maken.
Mw. H. het is een andere manier van denken. Wij zijn samen bezig een hoger nivo te vinden
Ton het spirituele is wel belangrijk maar eerst beentjes op de grond wel betalingen doen. Mensen die
drugs gebruiken, is hun eigen keus, maar zeker niet de oplossing voor iedereen.
Dhr J. Sinds mijn diagnose ADHD zit ik op een ander nivo. Heb meer rust gekregen en meer begrip
voor anderen.
Mw. P twijfelt aan het leven na de dood, leven lijkt haar gewoon op te houden met de dood.
Mw. N. misschien kun je het toch anders zien. Je moet vertrouwen in jezelf hebben.
Dhr N. toch proberen er het beste van te maken in de jaren die me nog resten.
Mw. N. de mensheid zit in de fase van Puberteit.
Dhr. N, ja, we willen alles ontdekken en onderzoeken en uitproberen.
Mw. P. dit is toch een bijzondere groep, hier kun je alles bespreken.
Mw. L een haan zegt ook nooit dat ie vroeger een ei was.
Ton een klant van het ISP kwam zeer heftig binnenvallen, maar kon verhaal kwijt!
Dan volgt weer een gedicht van John
’n Gegeven
De gave om te geven,
Is een cadeau dan men heeft
Als een present in je leven
Met de gift die je dan geeft
En de dankbaarheid ervan beleven
In woorden of de daden
Geven om iets te kunnen delen
Als energie om je op te laden
Warmte en liefde geven aan velen
Recht uit mijn hart vastberaden
Gedurende ’n bepaalde tijd
Blaat de watersnip als een geit.
De geitenmelker is dan actief
Op zoek naar een vrouw lief
Dit even voor de aardigheid.
Een kikker zat op een pad.
Het is toch niet zo raar dat
Was hij van z’n pad afgeweken
of soms niet goed uitgekeken
Nee hoor, hij was ladderzat.

John Weijers, 11-3-2003
Dhr J vervolgt Je moet je neerleggen bij wat kan en niet kan.
Ton, ik wilde zelfs zo graag geboren worden dat ik via het zaad van de buurman ter wereld kwam, het
leven is een leuke leerschool! Komt vaak introverte mensen tegen die zoveel wijsheid hebben,
waarvan hij versteld staat, gebaseerd op levenservaring, niet op theorie.
Soms is dan een klein zetje voldoende om weer de eigen weg terug te vinden.
Het geeft een kick, mensen gevangen door de balast, dat dan los kunnen laten.
Mw. N Lopen door een kring van mannelijke en vrouwelijke kant. Opnieuw geboren worden.
Weet dat ieder gewenst geboren is vanuit het Etherisch Lichaam. Een fijn idee om ondanks deze
vader en moeder toch gewenst te zijn.
Ton als je kind niet tevreden met je is kunt je zeggen had je een andere pa moeten zoeken.
Mw P. stoort zich als mensen in naam van God praten, het komt uit de bijbel.
Ton denkt soms aan zo’n adventkalender, je hebt allemaal vakjes, en jij bepaalt wanneer er eentje
open en weer dicht gaat. Als je je veilig voelt bij de ander, dan kan er weer eentje open, en zoniet,
dan weer dicht.
Mw. P, laatst erg open geweest, nadien toch angst voor het vooroordeel van mensen.
Mw. H. als iemand een mooie gedachte of idee (spiritueel) heeft, mag je het altijd jatten. En teveel
geven is niet erg, mensen pikken er toch uit wat ze zelf willen, wat bij ze past.
Mw. N. vraagt zich af, of we elkaar wel serieus nemen
Martien er zijn nu eenmaal verschillende leerstijlen.
Dhr J. waarom het je twee oren? Een om in en de ander om weet uit te laten gaan. En 1 mond, om te
kunnen slikken
Mw H ik ben zelf verantwoordelijk wat mij aanspreekt bijv bij Hannah van Buren
Afsluiting
Ton maar oppassen voor sekten
Martien wil best geloven, maar houdt graag het verstand op de achtergrond.
Mw H het gaat erom wat jij ervan vindt
Mw D. kijkt iedere dag op de filosofenkalender, om reflectie te vinden van de dag.
Ton als een klant een overtuiging heeft ga ik erin mee bijv. Jehova,Â moeilijk om uit de groep weg te
komen. Het leven is een zoektocht. Kan begrijpen als mensen vanuit andere culturen zich soms in ons
land gevoelsmatig verloren voelen. Een man moest gewoon terug naar zijn oorsprong.
Dhr D heeft weer genoten
Dhr N vond het een leuke middag,Â heeft wat opgestoken. Vindt het fijn om mee te mogen maken.
Heeft nu meer tijd om te denken.
Mw D. houdt van wijsheid en spiritualiteit, ervaart meer richting en vrijheid.
Mw.H. vindt het leuk; in 1993 stond ze nog voor no noncenceÂ maar vanaf 99 onzeker, maar
ontdekte nieuw dingen, leukÂ gaaf en okee
Dhr J..vindt het interessant hoe mensen denken en voelen, mooi hier te zijn
Mw. P. ervaart zich door elkaar geschud, maar blijft er vrolijk onder.
Dhr R wordt ook gevraagd wat hij ervan vond. Hij zegt ik hou niet van diepgraven want dat creeert
onrust.
Volgende keer vrijdag 24 februari 2012 om 14 uur Wie ben ik en mijn vooroordeel
“Wie ben ik en mijn blijdschap en geluk?” Vrijdag 30 dec. 2011 in de gezellige huiskamer van de
NVSH. Verslag Martien Luijcks, 31 december 2011
Martien is vanaf 1 januari a.s. geen coordinator meer. van het ISP, maar het ISP gaat wel door, dus
ook deze bijeenkomsten. Martien wordt nu penningmeester van het ISP. Het ISP gaat in 2012 verder.

We waren met 10 mensen aanwezig. 8 bekenden en 2 nieuwen.
De nieuwen stelden zich voor Dhr W is al lange tijd bezoeker van het ISP. Hij bezoekt al mensen vanaf
begin en daarvoor van het ISP (oudgediende) Na zijn opname (geschrokken, mopperen) wilde hij
mensen gaan ondersteunen. Heeft ook een huisgenoot, die soms heftig kan zijn, heeft hem wel
geholpen weer zijn humor te hervinden.,
Mw S is stagiaire bedrijfsadministratie en is blij bij het ISP ervaringen te mogen opdoen. Ze heeft veel
meegemaakt en streeft graag naar helderheid in logische en psychische zin.
Verslag november Inzicht en Genezing vindt men qua sfeer goed weergegeven.
Thema Dhr W. ervaart blijdschap en geluk als hij te horen krijgt dat mensen blij zijn met zijn diensten
(we houden van je!)
Mw. N haar partner kan je gelukkig maken. Het vinden van iets dat je kwijt was, maakt blij en
gelukkig, Het geluk zit vaak in kleine momenten.
Mw. F had een vervelende busreis, telkens de verkeerde bus. Maar toen ze in Haarlem belandde ging
ze op zoek naar schoenen, ze vond de ideale schoen. Dus toch geluksdag!
Dhr G. ervaart geluk in het kleine. Hij had familieleden uitgenodigd voor de kerst, en had zalm
klaargemaakt Zegt de gast tegen zijn vrouw “dat kun jij toch niet maken!”/ Wanneer de gast even
weg is, zegt die vrouw tegen hr G “ik kan voor hem nooit wat goed doen” Dit gaf de hr G een groot
geluksmoment, het vertrouwen en de openhartigheid jegens hem deden hem goed. De vrouw
bedankt hem nog, voor zijn luisterend oor. Bevestiging heeft iedereen nodig.
Ton bevestiging vinden we ook in groepen, zoals bijv. de kerk. Iemand die veel klappen in het leven
heeft gehad heeft meer bevestiging nodig.
Allen Het gaat om waardering en mensen nemen zoals ze zijn!
Ton Een vrouw had haar verslaafde zoon in huis genomen, onder voorwaarde dat hij zijn leven
beterde. Dit gebeurde niet, waarop hij het huis uit moest. Ze was blij toen ze dat voor elkaar had
gekregen.
Mw. P. hoopte de 24e een kaart te krijgen van haar religieuze "vriendin", en de kaart kwam
inderdaad op die dag. Dat was het enige blije van haar leven op dit moment. Had de laatste tijd veel
dierbare mensen verloren, en daarnaast ook nog veel vijandige e-mail ontvangen. Gelukkig toch dat
moment van geluk.
Dhr F wil weggaan als men hem vraagt naar zijn blijdschap en geluk. Dat is een moeilijk onderwerp
voor hem.
Ton is redelijk gelukkig, vindt het soms moeilijk om geluk te accepteren
Mw F herkent dat ze niet goed tegen feestjes kent.
Martien houdt ook niet van popie-jopie feesten.
Ton ik ga vaak na 3 kwartier weg, dan heb ik genoeg van het feest. Er was niks meer te halen.
Mw. N blijf bij jezelf.
Een nieuwe gast schuift aan dhr T, Hij is zoekende zegt hij.
Dhr G, gaat, als het hem niet meer zo bevalt in de groep, soms wandelen in de duinen. Daar vindt hij
dan rust. Is hij vrij van zorgen, voelt zich dan blij, Het gaat om kleine momenten.
Mw. P vindt het erg als je omgeving zo vijandig is. Verwijten doen pijn.
Ton mensen moeten elkaar meer in hun waarde laten.
Dhr W de verwijten hebben niks met jezelf te maken. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd.
Ton een kennis was altijd kribbig naar mij, op zekere dag zei hij Je bent niet mijn Va. Ik was voor hem
een verwerking van de problemen die hij met zijn vader had.
Dhr T Respect is het belangrijkste, hij zoekt het meestal bij gelijkgezinden.
Ton gewapende vrede? Je moet je niet op je ziel laten trappen.
Mw. S. ieder mens ziet het gemis of gebrek bij de ander, maar het gaat erom de kwaliteit van de
ander te erkennen. Maar eerst moet je weten wie je bent. Dan kun je je geluk uitstralen.
Mw. N iedereen zijn moet zijn eigen plek weten !
Mw K. mijn gedachten worden door de groep beinvloed.

Mw. N de ander is een spiegel voor je?
Mw. K. je kunt ervoor kiezen om een rationele weg te gaan, ik heb vanaf mijn 15e van mijn omgeving
geleerd, veel ideeen opgedaan.
Dkr W. is een gevoelsmens. Als hij te analytisch wordt, dan is hij ongelukkig. Hij streeft ernaar om
gevoel en verstand een te laten zijn. (zout en zoet water mengen moeilijk). Dan wordt hij gelukkiger.
Houdt vast aan mensen en momenten die je gelukkig maken.
Ton je bent als een duiventil, je laat het ene poortje open en een ander weer dicht. Afhankelijk wat je
wilt laten zien. Soms staat alles open. Dan voel je je veilig.
Pauze dhr T vertrekt weer.
Ton vertelt van de oudejaarsavond in zijn ouderlijk huis, de radio stond aan voor de precieze tijd. Als
het zover was sprak vader een gebed uit, dat ca. 5 minuten duurde. De kinderen wilden wel naar het
vuurwerk, maar moesten blijven wachten tot het gebed klaar was. Dan stormden zij naar buiten. Het
is een blije herinnering van Ton.
Dhr Th. Als je gelukkig bent geef je blijdschap. Wat is de weg naar geluk? Het heeft met gevoel te
maken! Tevredenheid brengt geluk. Als voorbeeld geeft hij twee mensen met een half glas voor zich.
De een ziet het als half vol, de ander als half leeg. In Afrika zijn de mensen gelukkiger dan hier.
Mw F. wil de politieke kant op, maar dat is niet onze bedoeling.
Dhr Th als je pensioen omlaag gaat kun je gaan somberen, maar je kunt ook tevreden zijn met wat je
over hebt!. De angst om achteruit te gaan is niet nodig. Wijsheid heeft ook te maken met geluk.
Samen wijsheid delen geeft geluk.
Ton als mijn klanten soms angstig zijn, mogen ze mij altijd bellen, dan kunnen ze het uiten, en
worden bewuster ervan. Mensen moeten soms hun verhaal kwijt. Dat lucht op. Het luisterend oor en
communicatie kan verlichting brengen.
Mw F; maar als het pensioen nu helemaal wegvalt?
Dhr Th de jeugd zou eerder aan het pensioen moeten beginnen.
Ton; het hebben van bezit leidt tot angst het kwijt te raken.
Dhr W anders bouwen we toch een nieuwe ark van Noach!
Dhr Th. Het gaat om het zoeken van de persoonlijke toekomst.
Als je de gemeenschap niet tot last wil zijn, dan kun je kiezen voor euthanasie. Zolang je nog een lach
te bieden hebt ben je niemand tot last.
Mw P heeft zorgen over de toekomst, de begrafenispolis dekt niet alles, help!
Martien de gemeente toch altijd kan bijspringen, want je hebt je altijd nuttig gemaakt voor de
gemeente via je wijkraadswerk.
Ton de gemeente biedt tegenwoordig zelfs een grafsteen, en misschien ook wel een bloemetje
Mw P. vindt dat niet leuk gezegd. Het is een emotionele zaak! Ze is ook al zoveel mensen verloren; je
geluksgevoel wordt erdoor aangetast. Ze vraagt Komt er iets voor in de plaats?
Dhr T wijst op eb en vloed er is helemaal niks meer, maar later moet je wegspringen voor de
overvloed.
Ton ontmoet eenzame mensen, zitten in hun schulp, mijn domein, laten omgeving niet toe.Is als een
ui. Er kunnen in het contact de schillen afvallen,. Dan komen mensen aan hun kern. Dan zie je hun
talenten Dan pas kunnen zij weer naar buiten kijken.
Dhr Th als een sinaasappel die je eerst moet pellen, vooraleer je kunt eten ervan. Ieder mens heeft
wat moois.
Het thema van de volgende keer is Wie ben ik en mijn eigen wijsheid.
Rondje
Dhr D is diep onder de indruk
Mw. S vond het leerzaam en interessant en vond het leuk erbij te zijn
Martien is bezig met zijn verloren baan en de WW
Mw F. hoopt dat het bezwaar tot succes leidt

Mw. N is gelukkig en blij erbij te kunnen zijn, volgend jaar misschien minder vaak.
Dhr Th vindt het mooi dat er zo vrij over persoonlijke dingen wordt gepraat
Mw P beklaagt zich dat Martien overal de draak mee steekt.
Martien als je alles wil vasthouden, dan strand je
Ton Oudejaar is altijd een kwestie van draaksteken
Dhr F nee
Dhr W. Leerzaam en een goede bijeenkomst.
Mw. N bedankt voor je goede inbreng
Ton Alle waardering,
Dhr W. ouder en meer relativeren. Hij denkt nog over wandeltocht naar Santiago de Compostella.
Martien heeft interesse om mee te gaan
Dhr W. droomt dat hij een handeltje heeft onder de Chinese muur
Ton is gelukkig als hij in veilige situatie dicht naast een ander ligt. Dan is er een gelukkig gevoel in alle
stilte, wederzijds! Is een zijnsbeleving. Alleen als er van beide kanten veiligheid is.
Verslag wie ben ik en mijn inzicht en genezing | d.d. 25 nov. 2011 in huiskamer NVSH.
Er waren deze middag weer 8 personen aanwezig om het gesprek over dit onderwerp zin te geven.
Het vorige verslag werd vastgesteld en met wijzigingen (V>G sportleraar) akkoord verklaard.
Er is een verzoek om een afsluitende zin te produceren aan het verslag (zie eind dit verslag)
In de aanloop tot het thema wordt door mw. N. geopperd dat als je iemand kritiseert, je het beter
vanuit liefde kunt doen. Dan komt het altijd beter over!
Ton opent het thema Wie ben ik en mijn inzicht en genezing?
In deze tijd van individualisme, de kracht van het zelfdoen, bezuinigingen, minder hulp en minder
zorg, rijst de vraag wat kan ik er zelf nog aan doen? Het inzicht brengt genezing.
De groep vraagt zich af wat er met het thema bedoeld wordt.
Martien vult aan als je beseft wat je hindert, kun je er beter mee omgaan.
Dhr V. een kennis van hem kon niet meer lopen vanwege osteoperose. hij kon nergens geholpen
worden. Zijn oorlogsverleden in het jappenkamp speelde hem ook zwaar parten Hij gaf de moed al
bijna op. Toen zag hij op een website dat acupunctuur kon helpen.Â Hij wendde zich tot China town
in Den Haag, waar hij na de eerste behandeling al een beetje liep. Na de tweede behandeling met
naalden was hij helemaal genezen en kon weer gewoon lopen.
Zelf had de heer D last van oorsuizingen. Ook hierop bood de Acupunctuur kans op herstel.
Maar omdat de zorgverzekering het niet dekte, kon hij er niet naartoe.
Mw. P, had 2 jaar geleden last van hernia en iscias, en kon niet meer rechtop komen.Â Een vriendin
vertelde haar dat de Chiropraktor haar kon helpen. Na 5 therapieen in een week tijd Â was ze weer in
staat om gewoon te gaan en staan waar ze wou.
Ton gaat het om het vertrouwen in de therapeut?
Mw P ik vertrouwde mijn vriendin, en gaf me na enige aarzeling door de pijn toch helemaal over aan
de therapeut. Ze had inzicht in de noodzaak van hulp en geloofde toen in de genezing.
Martien vertelt, soms heb ik teveel indrukken opgedaan waar ik zelf niet meer uitkom. Dan bel ik Ton
op. In dat gesprek komt hij dankzij de relativerende toon van Ton tot inzicht en dan is de paniek weer
over.
Ton vertelt dat hij ruim 5 jaar geleden naar de cardioloog ging voor zijn hart. Omdat hij deze man niet
kon vertrouwen is hij toen maar weer naar huis gegaan,
Een jaar daarna probeerde hij het opnieuw, deze cardioloog klikte meteen, Â ook humor en samen
beslisten ze voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, waar het allemaal even goed
verliep. Het vertrouwen was deze keer wel in orde, dit is de basis van de genezing.
Mw. D. soms ga je naar de dokter, en blijkt hetgeen waarvoor je komt niet te genezen.Â Niet alles is
te genezen, toch? Als je dat eenmaal weet, kun je er wel beter mee omgaan.

Mw. N. Als je een bot breekt kun je er makkelijk over praten. Maar als er een situationele denkwijze
in je hoofd blijft malen, dan kan je daar vaak niet over praten met je omgeving.
Mw. D. dan kun je wel begrip vinden in een lotgenotengroep.
Mw. N. bij artsen kun je dan niet terecht, wel kunnen zij je de weg erheen wijzen. Dan pas ontdek je
hoe het werkt, en kun je er een vorm voor vinden.
Mw. D. begeleiding bij het genezingsproces is vaak nog gebrekkig. Wanneer dan ook nog je partner
hebt, die geen geduld heeft, dan kun je het moeilijk uitpraten.
Mw N over innerlijke problemen praten mensen niet zo gemakkelijk
Dhr V. Niemand snapte dat een vrouw in een rolstoel die revalideerde toch heel blij was, zij
verheugde zich op het resultaat weer kunnen lopen.
Ton als je niet meer kunt genezen hoe ga je daarmee om?
Dhr G soms wel moeilijk, mijn pa werd 82, dat hoop ik wel te halen met mijn ziekte.
Hij kan niet meer sporten, maar wel nog fietsen, zoekt bramen, bessen etc. voor zijn grote hobby jam
maken. Toen hij jong was zei de dokter dat hij een knik in zijn wervelkolom had en dat hij oefeningen
moest doen om daar geen last van te houden. Nu doet hij nog elke dag oefeningen op de bank
beneden bij het opstaan. Het is een beetje aan jezelf werken zodat je weer verder kunt.
Ton vaak worden mensen aangekeken dat ze niet goed hun best doen of dat ze zelf schuld zijn.
Mw N. heeft ook een half jaar oefeningen moeten doen.
Ton sommige mensen zijn gehecht aan hun eigen handicap.
Mw. N Reclame speelt hier ook op in. Een hypochonder wordt hier ziek van!. Wie redt deze mens?
Ton bij een klante uit Amsterdam heeft hij een jaar lang alleen maar geluisterd, zichzelf wegcijferend.
GaandewegÂ kwam haar eigen inzicht boven en begon ze te klagen over al die rafelranders om haar
heen. Nu begint ze weer meer respect te krijgen voor die mensen en bloeit ze op.
Mensen willen zo graag stempels drukken..
Bij een klant in Haarlem Noord heeft hij ook jaren geluisterd, en begripvol gereageerd toen hij al zijn
hulpverleners vervloekte, maar nu waardeert hij de goede onder hen ook en is er zelfs blij mee.
Na de pauze vertelt Martien 2 voorbeelden Een vrouw zag vuurwerk aan het voeteneind van haar
bed. In een gesprek in de groepsruimte gingen wij op zoek naar waar dat vuurwerk voor stond.
Tijdens de foute gokjes, kwam het gesprek op haar uitgaan in Amsterdam tot 5 jaar geleden.
Supergezellig. Haar vriendin met wie ze dat toen deed had toentertijd Â echter verkering gekregen
met een jonge man. Daarop had ze de vriendin en het uitgaan vaarwel gezegd. Nu zat ze al 5 jaar
thuis bij haar man, zonder verzetje. Daarvoor stond het vuurwerk!. Binnen 2 weken was mevrouw
alweer naar huis toe en was haar “waan” voorbij.
Een andere vrouw klaagde altijd over haar man. In een gesprek op de gang over het belang van
humor, vroeg ik haar of ze weleens voor de spiegel om zichzelf kon lachen. Dit bracht haar tot inzicht
in haar overdreven ernst. En ze was snel weer definitief thuis bij haar man.
Ton de hulpverlening neem niet de tijd om naar de situatie te kijken, ze komen gelijk met
aandoeningen, therapie en medicatie. Ingaan op de situatie biedt veel perspectief.
Dhr. N. ja maar Depressie en Manie zij toch echt ernstige ziektebeelden. Het zijn echte aandoeningen
en zitten in de genen. Bijvoorbeeld homo of lesbisch zit toch ook in de genen.
Mw. N. we nemen ieder als mens. Ieder mens heeft een vrouwelijke en een mannelijke kant. En
homo’s zijn lieve mensen!
Ton door jarenlang wederzijds contact gaan mensen op elkaar lijken,
Mw. P. net als de hond en zijn baasje.
Het thema de volgende keer
Op vrijdag 30 december Wie ben ik en mijn blijdschap en geluk?
Rondje
Mw. D. het zien van een figuur in een inktvlek kan ook inzicht in jezelf geven (Roschach) het is zelf
zeggen wat je denkt dat het is.

Dhr V als ik een onderzoek moet ondergaan onderzoek ik de onderzoeker.
Vanwege haar verjaardag zingen wij een liedje voor Mw. P.
Samenvatting
Genezing kan alle kanten op. Onder genezing kan er vertrouwen in een ander, inzicht in jezelf en
genezing door het uitbrengen en volgen van de eigen wilskracht verstaan worden.
Ondanks de tegenslagen die men kan tegenkomen is het niet makkelijk te vertrouwen in de hulp- of
dienstverlenende mensen blijf praten over je situatie of probleem; is het uitgangs- en lichtpunt.
Door middel van praten bereik je het zien van een figuur in de inktvlek.
Verslag Martien Luijcks. met dank voor de samenvatting door Souad Amasslam

Verslag Wie ben ik en welke keuzes maak ik?
Vrijdag 28 oktober 2011.
Deze keer zijn we met z’n elven aanwezig.
Bij het verslag van 30 september zijn de twee gedichten door omstandigheden, niet geplaatst.
De schade wordt z.s.m. hersteld,
Ton opent bij het ISP treffen we vaak mensen die contacten zoeken, dan is het zoeken waar de klant
zich thuis voelt en geïntroduceerd kan worden. Sociale kaart van ontmoetingsplekken en activiteiten
in de buurt is van belang.
Nora is met haar camper door Europa getrokken, genoot van de natuur en de naturisten. Ze is blij er
weer te zijn.
Dhr H. is 65 jaar en hij weet al sinds jaar en dag wat hij zoekt.
Mw. D. werkt bij het ISP, praat veel met mensen. Ziet het als Maatschappelijk Werk.
Martien is door een klant als zo dom als het achtereind van een muis gekenschetst (hihi). Hij heeft
bezwaar tegen slachtoffergedrag. Het gaat om zoeken naar oplossingen, niet om zeuren om wat
misging. Heeft naar voorbeeld van John (met dank) weer contact kunnen leggen met zijn ex
schriftelijk over dochter.
Mw. L werkt deels betaald, deels vrijwillig voor het Cliëntenbelangenbureau, en ook voor de
Groenmarktkerk.
Dhr, J. houdt van sociaal contact, van lezen, doet excursies en inleidingen voor Koinonia. Houdt van
zijn 3 kinderen en van zijn vriendin, rookt
Mw. M is 30 jaar (is de jongste hier) werkt bij (handboek)binderij, maar heeft haar passie gevonden
in dansen, buikdansen, gaaf! en geniet ook van de Art of living.
Mw. P is 67 jaar, doet vrijwilligerswerk voor de kerk, koffie e.d. Ook neemt ze deel aan Inspirerende
bronnen ( oecumenische werkgroep). Is destijds via Martien en Ton bij de ISP-middagen gekomen.
Dhr. V. wordt soms ook wel Chris genoemd of nog anders Peter. Wij besluiten in overleg met hem
het bij Victor te houden.
Dhr G. komt hier al lang, doet al jaren vrijwilligerswerk voor de NVSH en ook in Velserbroek voor een
bejaardenhuis. Hij dekt de tafel en ruimt erna ook weer af. De grote aantallen lege wijnflessen
verbazen hem. Wij denken aan het dolce far niente (het zalige nietsdoen), dat de ouderen graag
wordt gegund. Dhr. G. houdt ook van werken in de tuin.
Ton heeft een warrig leven gehad. Is blij samen met Martien tijdig het ISP te hebben opgericht,
vooruitziende blik dat de maatschappij zou gaan veranderen. Vanuit Cliëntenbond, nu Geestdrift.
Heeft moeite met het “versterven” in de tehuizen (als iemand niet meer zelf kan eten, dan niet
bijspringen met voedsel ene drinken). De Vriendendienst!

Martien reageert ja, de Vriendendienst is 5 jaar lang goed gegaan, toen gaandeweg afgevoerd en
opgedoekt. Alleen nog relikwieën over de Vriendendienst maaltijden van het CBB (mw. L heeft nog
een relikwie in haar tasje)
en de ‘Vaas” in Hoofddorp die is weg-bezuinigd, maar nu door het ISP een nieuwe start maakt als ISP
vriendenavond.
Ton opent het thema welke keuzes maak je?
Mw. M maakt keuzes vanuit het hart. Je bent op jezelf teruggeworpen, maar door alles heen, toch de
goede weg vinden. Heeft wel verlatingsangst, maar maakt nu eigen keuzes, het geloof steunt haar
daarbij, kan zich daaraan goed overgeven.
Nora bewondert dit. Heeft vroeger geen keuzes mogen maken, slechts wensen mogen uitspreken.
En dan nog, alleen als het goed voor me is. Heeft deze gestrenge God ingeruild voor het goddelijke
waar wij deel van zijn. Mag nu wel zorg voor mijzelf hebben!
Mw P. las eens een spreuk het niet maken van keuzes, is ook een keuze!
Mw L. werkte eens bij het Rijksarchief, toen ze de mogelijkheid had om over te stappen naar een
andere baan rond Jeugdzorg, ze durfde die stap niet te maken. Vraagt zich af of ze anders misschien
niet was vastgelopen? Wij vinden dat je dat niet kan weten. Mw L. neigt ernaar het veilige te kiezen.
Soms loopt ze tegen spanningen op. Kan dan weggaan, maar nu vindt ze het zelf beter om aan
zichzelf te werken door meer ruimte te vragen tijdens het werk vriendelijk assertief zijn. Je hoeft
immers niet altijd uit te leggen als je “nee” zegt.
Mw M. dansen maakt mij sociaal, daardoor sta ik meer open voor anderen. In het dansen kan ze de
theoretische kennis een plaats geven, het relativeren. Het gaat om het praktisch beleven, vanuit het
gevoel keuzes maken. De ratio is niet noodzakelijk.
Ton Goethe had het over 2 zielen in de mens gevoel en verstand. Gevoel bevordert het welzijn!
Mw. P. mijn vader gaf mij geen liefde, anderen ook niet, zo heb ik nooit voor mijzelf leren opkomen,
ik werd geleefd. Nu durf ik voor mijzelf op te komen.
Meerderen “Mens durf te leven”.
Dhr, J. leert van zijn fouten, door het leven zelf. Hij kwam eens bij NH landschap een spreuk tegen
“waarom steeds dezelfde fouten maken, Je hebt toch keuze genoeg”. Op een zeker moment was hij
niet assertief genoeg en liep vast, en koos toen voor Zonneduin, in een sfeer van lotgenotencontact.
Vond daar ook professionals die wisten wat hij nodig had. Vertrouwde relatie, goede gesprekken ook
in de groep.
Martien je bent gek als je geen hulp zoekt, als je vastloopt in je leven!
Dhr. G. vroeger werd mij in mijn problemen aangeraden om Tango te gaan dansen. Maar hij heeft
het nooit gedaan. Hij had eens de keuze voor sportleraar, maar omdat hij zoveel sportblessures had,
kon hij de keus niet maken.
Dhr H. Er is een soort problemen onder de mensen, die ik me wel kan indenken, maar niet
voorstellen. Heb er zelf nooit problemen mee gehad. Uitgaand van wat kan en wat niet.
Het doet hem denken aan een blok met gaten. Als alle gaten dicht zijn en eentje open, moet je daar
wel doorheen.
Oud liedje “Als je niet opstaat, blijf je maar liggen, als je maar weet wat ervan komt!”
Dhr. G. is aan het afbouwen. Houdt van de natuur en had een fossielencollectie. Een gedeelte is nu al
bij het Teyler museum. Morgen komt iemand kijken voor de oudste fossielen, Trilobiten zonder ogen
(500 miljoen jaar oud) en die met facet-ogen. Hij wil die graag samen in een keer verkopen.
Ton de keuzen zitten ook in de belangstelling van iemand.
Dhr V. had graag sportleraar geworden was een paar maanden tijdens diensttijd in opleiding
daarvoor in Hooghove bij Assen, een naamgenoot nodigde hem echter uit voor Nieuw Guinea.
Mw, D. eigen keuze is bezig zijn met mensen om me heen, vind ik prettig, Ook de keuze voor
Maatschappelijk Werk.
Dhr John draagt een gedicht voor.
’n Pluim

(Mei 2003)
Geweest is het verleden
De tijd staat nooit stil
’n Nieuwe toekomst tevreden
Dat doorloopt in het heden
De nieuwe tijd zal het je leren
Om je eigen kracht te zien
Dat wat je wel kunt presteren
Geef daarom jezelf eens een tien
Dan ontdek je een ander leven
Met alles wat het jou biedt
Ga dan opnieuw dingen anders beleven
En zorg dat je weer van het leven geniet
Want wie het niet los kan laten
Het verleden
Die heeft weinig toekomst in het
Heden
John W.
Na de Pauze draagt hij het gedicht herfstdepressie van voor de opname in Zonneduin:
Chaos
(18-9-2006)
Brainstormen in mijn hoofd als een
Aanwezige lage drukgebied.
Stormachtige gedachten gevat in
Zware donkere wolken flitsen voorbij.
Tranen als regendruppels vullen
Mijn ogen, het is noodweer het giet.
Als in een tornado draait een
Spiraal het positieve uit mij.
De hevige wind doet mijn denken
Verwaaien, en gaat op in dichte mist.
Golven van emoties overspoelen mij
En botsen woest op een ruwe zee.
Midden in zwaar onweer die met een
Lichtflits alles in me uitwist.
Mijn innerlijke compas draait door
Waar ik nu ben ik heb geen idee.
Lopend tegen een gurekoude wind die
Mijn geest doet bevriezen.
Ontneemt mij de warmte en energie
Als ook mijn innerlijke rust.

Maar de kracht van mijn eigen natuur
Heeft me geholpen om mezelf niet
Meer te verliezen.
Al is het nu weer of geen weer de
Stormen zijn nu windstil geworden
En gesust.
John W.

Ton reageert en de aarde was woest en ledig,……
Theo en Martien vullen aan en Gods Geest zweefde over de wateren
Mw P. kiezen is niet alleen een kwestie van willen of kunnen, het is ook een kwestie van durven.
Voor het eerst durf ik voor mijzelf op te komen (voor mezelf te kiezen) meen ik gezegd te hebben.
Mw M. je moet zeker voor jezelf kiezen, pas als je echt voor jezelf bent, kun je er voor de ander zijn.
Zij ervoer kwaliteit in een Shiatsu drukpuntmassage. Ook in Yoga ademtechniek vindt ze kwaliteit.
Het gaat om doorleven. Zij kiest ervoor als Healer te zijn, anderen te helpen. Is blij met de mensen bij
Art of Living; zie http //nl.artofliving.eu/. Door innerlijke vrede ontstaat ook vrede in de mensheid
Ton in Hoorn is “de nieuwe Mens” actief. Heeft wel de air van “zwevend”. Maar met edelstenen en
therapieën toch sommige mensen een eigen plek bieden waar ze een gevoel van veiligheid, welzijn
en kwaliteit kunnen ontdekken.
Dhr. J. reageert met het gedicht Lichaam en Geest
Lichaam en geest
(5-8-2003)
Die horen samen goed te functioneren
Maar dit is niet altijd het geval
Wat je dan ook wilt proberen
Dat dit niet altijd lukken zal
Om iets te kunnen presteren
Daar is soms moeilijk om mee om
Te gaan
Vooral als er iets van je word
Verwacht
Je eigen ik stoort zich daar aan
Een naar gevoel van onmacht
Pijn, ver5driet, in je ooghoek ’n traan
Maar na de regen is er altijd weer
Zonneschijn
Dan zit je weer beter in je vel
Gezond van lichaam, vrij van pijn
En helder van geest wonderwel
Met weer ’n goed gevoel dat is fijn
Als je dit kunt leren te doceren
Geeft je dat een goed gevoel
Als je dit alles beter kan accepteren
Dan bereik je uiteindelijk jou doel

Om je eigen ik te kunnen respecteren
John W.
Ton 10 jaar antroposoof geweest, bewustzijn, de mens kan waarnemen, plaats geven aan de dingen
om hem/haar heen. Als je van jezelf houdt, dan houd je ook meer van de ander.
Mw. M Vrijwilligerswerk is goed, maar bij de ademhaling mensen niet meteen teveel
verantwoordelijkheid geven, ook hier is begeleiding nodig. Eerst moet je basis in orde zijn, je moet
een goed ego opbouwen voordat je het kunt afbreken.
Ton een klant van hem heeft problemen met drinkende broer. Toch neemt de pijn daarover met de
tijd af.
Mw. L. het is ook een kwestie van accepteren!
Nora bij mij is het meer wens dan keuze! Ik geef mijn maatje veel bevestiging, hij leeft alleen??? in
zichzelf. Door de bevestiging is hij toch blij.
Ton in het begin hebben veel GGZ-klanten een vast standpunt. Altijd begrip als iemand ergens niet
over wil praten, is blijkbaar nog niet zover! Hoe heftiger men tekeer gaat hoe meer men twijfelt.
Maar eerst komt de veiligheid, dan pas het vertrouwen, en tenslotte de volledigheid, d.w.z. zichzelf
vinden, hetgeen met veel emoties gepaard kan gaan!. Zie ispbode dec 10 pag. 13 de 3 V's
Afsluitend
Theo blij even erbij te zijn geweest.
Nora iedereen mag een Mandala, zelf gemaakt. uitzoeken en meenemen. Ze vindt het vandaag
ouderwets gezellig, geesteskind
Mw D zoekt iemand die iets over Reikie (Reiki) kan vertellen
Dhr V. 2-6 november jaarbeursgebouw, daar zeker iemand over Reiki
Mw M wil volgende keer folders van AoL Art of Living meenemen, iedereen akkoord
Martien vond het een fijne middag
Mw. L. Leerzaam en leuk
Dhr J. ontzettend gezellig
Mw. P. sluit zich hierop aan. Ze heeft nu geen spanning rond haar hoofd, dus ontspannen. Zegt dat ze
meer met haar verstand leeft dan met haar gevoel. Nora denkt dat ook.
Ton herkent die hoofdspanning vooral als hij bezorgd is over de goede afloop
Dhr V een goed georganiseerde leerzame Chaos
Verslag Martien, 29 oktober 2011
Met dank aan Petra
Wie ben ik en mijn inspiratie
30 september 2011.
Aanwezig 8 personen
Ton heet iedereen welkom,
We kennen elkaar, dus voorstellen hoeft niet.
Het verslag van augustus over gezelligheid roep herinneringen op, het was wel gezellig, maar een
beetje oppervlakkig. Misschien moet gezelligheid ook niet te ver geanalyseerd worden.
Wat geeft ons inspiratie?
John Kijkers
Gaan we over naar wat ons inspireert of wat we herkennen in anderen.
ontspannen in de bus zitten, alles lekker loslaten.
dominee voor de preek, afhankelijk wensen kerkeraad.

beelden van anderen kunnen je inspireren en bijblijven bijv. dat een lichtknop niet altijd resulteert in
lichtgeven.
in de natuur wandelen, genieten van de schoonheid daar
in de sportwereld, m.n. voetbal moet coach wel kunnen inspireren, dirigent muziek
de king of pop had drugs nodig voor de pijn, ook inspiratie??
onze dichter blowt soms. nieuwe gezichtpunten, kreeg ook inspiratie door erkenning van eigen adhd.
Mag er zijn!!
als je iets nieuws begint, maar het oude kun je niet zomaar achterlaten
de sterrenhemel in Duisburg of midden op de Veluwe
tevee uitzetten, gaan lezen,
negeren Nieuws
Brandnetelsoep maken van jonge scheuten, heerlijk
de Arme kant van Nederland ondanks ellende toch kreatief
Tevee biedt vaak goede afloop (mensen tijdelijk arm)
Inspiratie uit andere mensen halen, groepsgesprek etc.
door herhaald in groep te komen kan toch een vonk overslaan na enige tijd (zie 3 V’s )
vrijkaartje werd niet geaccepteerd, onrecht aanvechten
bij misverstand met autoriteit toch excuus ontvangen
Bidden
het schrijven van een ingezonden bericht dat wordt geplaatst, teleurstelling als niet!

Na de pauze Gedicht John VRIJHEID
gidsen voor anderen
fazantenjager op Texel geniet nu van de dieren, en is nu gids.
Ganzen zijn mooi, maar als er teveel zijn, ze missen natuurlijke vijanden
Het besef dat de mens boven het dier staat, hoewel de mens ‘s-mensens wolf kan zijn!
vrijwilligerswerk doen voor anderen.

ook zien dat anderen er slechter aan toe zijn dan jij
creatieve activiteiten (knutselclub ISP, Dienstencentra etc)
in Wibauthuis in Hoofddorp voor ouderen, komen ook schoolkinderen op bezoek
flilosofieboekjes over praktische dingen
anderen kunnen ook inspireren, Albert Schweitzer na musicale carriere later toch arts-opleiding.

Tenslotte werden nog wat verhalen verteld uit het leven gegrepen. Over egels in vijver en uitzoeken
of je partner de goede keus is
Volgende keer is het op 28 oktober a.s. het thema dan Welke keuzes maak ik?
Het was gezellig
Verslag “Wie ben ik bijeenkomst op vrijdag 26-08-2011”. In de huiskamer van de NVSH te Haarlem,
Ripperdastraat 11
Er zijn 10 mensen naar de “Wie ben ik bijeenkomst” gekomen.
Het onderwerp dat voor vandaag is uitgekozen door de mensen in de groep is het thema
“Gezelligheid”
Voorstel rondje Iedereen stelt zich om de beurt voor Dhr. D. is d.m.v. internet erachter gekomen dat
het InformatieSteunPunt bestaat. Hij komt ook wel eens bij de Egelantier in Haarlem.
Mw. P. vind de Wie ben ik bijeenkomsten “gezellig”. Ze kan dan andere mensen leren kennen.
Dhr. N. doet een vrijwilligersbaantje bij ROADS zijn taak is “de kas- uren administratie” doen.
Mw L. doet vrijwilligerswerk bij “De Vriendendienst” en het Clientenbelangenbureau Zijlvest 1a en
heeft daar veel plezier in.
Enkele algemene mededelingen van mw L.
Er is een Open Podium op dinsdag van Pshy cafe d.d 30 augustus inloop 17.00 uur en vervolgens de
laatste dinsdag van de maand een inloop vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur.
30 september 2011 is er een etentje van de Vriendendienst. Restaurant Taste of India, Gedempte
Oude Gracht 51, Starttijd 17.00 uur. Opgeven bij mw. L. Clientenbelangenbureau 023-5187690.
26 september Er is bij Stem in de Stad een feestelijke opening. Stem in de Stad zit nu op een nieuw
adres Nieuwe Groenmarkt waar eerst Vincentius zat. De feestelijke opening is vanaf 14.00 uur.
Mw. L gaat een cursus leiden deze heet Vriendschap en vrije tijd. Deze cursus wordt gegeven vanuit
het Clientenbelangenbureau.
Mw. F is vroeger schipperskind geweest samen met haar familie. Het was er nooit gezellig op het
schip.
Ze heeft er vele herinneringen aan.
Mw. D. werkt op dit moment bij het ISP en doet maatschappelijk werk. Het ISP is een laagdrempelige
instelling.
Dhr. J heeft bij de Passant gewerkt. Bij de Passant komen mensen met allerlei vormen van autisme.
Het is daar op een bepaalde manier georganiseerd. Daarna had hij en computerzaak. Ook deed hij
mee met de RIBW aan een project “Herstellen doe je zelf”. Hij heeft een studie Natuurgeneeskunde
gedaan.
Een ander project waar hij aan meedoet is een training werken met eigen ervaring en hoe kom je van
het GGZ stempel af.
Mw. W is iemand waar T. regelmatig op bezoek gaat. Vandaag wil ze meedoen aan de “Wie ben ik”
Dhr. G staat achter de bar om ieder een drankje in te schenken en een versnapering rond te delen.

Hij heeft vroeger met bont gewerkt en bij een Uitvaartmaatschappij. Hij maakt vaak wandelingen of
gaat fietsen in de natuur in Spaarnwoude.
Ook doet hij vrijwilligerswerk bij Zorgcentrum “De Hofstede”. Daar verkoopt hij o.a. jam en dekt de
tafels.
Dhr.T werkt al 16 jaar voor het ISP en heeft mede het ISP opgericht. Hij heeft op de moedermavo in
Zandvoort gezeten. Hij zat daar tussen de vrouwen en twee mannen en heeft daar nog net wat
certificaten voor talen behaald. Ook geleerd hoe je beter met vrouwen om kan gaan.
Ook is T helemaal doorgelicht door verschillende onderzoeken in het ziekenhuis.
Gezelligheid heeft veel te maken met gevoel, zegt hij. Waar mensen zich prettig voelen en
gerespecteerd en de samenwerking onderling goed is, is het gezellig.
Dhr.N vertelt wat over Kononia. Kononia is vooral voor alleenstaande mensen.
Ook komen er alleenstaande ouders en mensen van Paswerk.
De Soos is vijf dagen per week open. Er is een open tafel. Dit is eten met elkaar op zaterdag- avond.
Iemand merkt op dat het er erg klein is en vraagt zich af of daar makkelijk brand uit kan breken.
Dhr.J De Passant is 2 jaar geleden opgezet voor mensen met verschillende vormen van autisme.
Enkele activiteiten zijn
- Eten bij een gelegenheid in de Spaarnwouderstraat.
- Ontmoeting
- Darten
- Woensdagochtend inloop.
Dhr.T Het zijn overwegend individualisten bij Kononia die elkaar toch opzoeken.. Dat is zo
tegenwoordig.
Mw.L Aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem zit Binnen Steeds.
Dan heb je ook nog “De Drempel” in IJmuiden aan de Merwedestraat/Waalstraat open van dinsdag
t/m zondag.
Dhr. D Gezelligheid ontstaat niet zomaar. Men moet gezamenlijk iets doen een concrete activiteit. En
men moet gemeenschappelijke interesse hebben voor zaken.
Een visite bij familie is niet altijd gezellig. Het blijft vaak bij het vertellen van een activiteit of
gebeurtenis maar het blijft oppervlakkig en het gesprek gaat niet de diepte in.
Dit komt omdat in een familie iedereen individualistisch bezig is.
De “ Wie ben ik bijeenkomst” is gezellig omdat het ergens over gaat, over een bepaald onderwerp
waar ieder anders op reageert. Men hoort hoe anderen over gezelligheid denken.
Bij Kontext is het onderwerp afgebakend b.v. stop met roken.
Mw. P Het gesprek kan veel nut hebben bv. Bij een uitvaart. Men moet gezelligheid maken voor
zichzelf. Maar `s avond wil ik graag alleen zijn. Dan maak ik het gezellig voor mezelf met kaarsen.
Dhr. G Gezelligheid komt uit jezelf. Maar het moet wel klikken met iemand.
Dhr. T. een dialoog is soms erg waardevol voor mensen.
Dhr. J Sociale onderwerpen kan men gemeenschappelijke interesse voor hebben.
Mw. F de gezelligheid vroeger op het schip was waardeloos. Moest weer helemaal leren hoe ik
contact moet leggen met andere mensen. Die heb ik wel nodig in mijn omgeving.
Dhr. D vrouwen kunnen goed reflecteren en voelen over het waarom. Mannen zijn rationeler.
Mw. P dit is erg generaliserend vrouwen kunnen ook rationeel zijn. Dit hangt ervan af wie het is.
Dhr.T Vrouwen hebben vaak “een grotere hoek in hun waarneming” en daardoor meer inzicht over
hun situatie. Ze doen veel verschillende zaken werken voor de kinderen zorgen, voor hun man
zorgen, het huishouden en nog veel meer. Bv. Marokkaanse vrouwen willen niet met een neef uit
Marokko trouwen.
Dhr. D Yolanthe is getrouwd met een voetballer. Dit heeft zij bewust gekozen want haar vader is
miljonair. Dit heeft zij van tevoren bedacht (bewuste keuze) zodat zij ook een goed leven heeft.
Mw. P mmmm ik weet niet of dat zo is. Ze kan ook gewoon verliefd geworden zijn.
Mw. P Evaluatie Ik vond het gesprek in de groep niet erg diepgaand vandaag. We wisten niet veel te
vertellen over gezelligheid.

Dhr. T Mijn overleden zus is getrouwd met een Groninger met een andere geaardheid dan zij. Zij
hadden daardoor veel contacten en activiteiten apart maar wisten ook wat zij samen hadden.
Dhr. D Een onderwerp voor volgende keer is Inspiratie. Iedereen stemt hiermee in.
Mw. P Er is een thema bij de oecumenische kerk over Inspiratie misschien kan ik daar wat punten
uithalen voor volgende keer.
De volgende keer is “De wie ben ik” vrijdag 30 september 2011 vanaf 14.30 uur-16.30 uur Inloop
14.00 uur, uitloop 17.00 uur.
Dit verslag is gemaakt door Doke en Ton
Wie ben ik en wat geeft mij energie.
Vrijdag 29 juli 2011 in huiskamer NVSH Haarlem
Bij deze alweer 59e ISP-gespreksmiddag waren weer 11 mensen bij elkaar om met elkaar het thema
te bespreken. Ton heeft vanmiddag de gespreksleiding en er was 1 afmelding.
Even een paar mededelingen vooraf:
Voor Garmt was er een bloemetje vanwege z’n 80e verjaardag begin juli.
De gastvrouw van de eetclub kreeg een complimentje vanwege haar goede zorgen bij het etentje bij
de Chinees.
Er werd gezegd dat goed afscheid nemen ook (veel) energie kan geven.
Als iemand vrijwilligerswerk doet waar hij of zij plezier in heeft, geeft dat ook (hernieuwde) energie.

Gramt krijgt bloemen van Karin Loos voor zijn verjaardag. de datum op de foto is onjuist
Voorstelrondje Mevr. K. komt uit Hoorn, heeft een relatie met de gespreksleider en doet heel veel
vrijwilligerswerk in de GGZ-wereld. Zij heeft weinig energie vanwege een lichte vorm van ME. Zij
haalt ook haar energie uit de toneelgroep waar zij inspeelt en het is een toneelgroep met mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Per 1 september heeft zij ook een nieuwe “baan”
buiten de GGZ-wereld.
Mevr. F. heeft een hartruis en moet daar rekening mee houden dat zij niet te veel doet; zij verdeelt
haar energie.
Mevr. P. geeft aan dat zij geen energie hebt, want op dit tijdstip slaapt zij meestal. Haar laatste
verhuizing gaf haar juist heel veel energie en zij geeft ook aan dat zij op z’n tijd moet uitrusten en
moet zichzelf niet zo afmatten. Mevr. P. zingt in een koor en dat geeft haar heel veel energie.
Dhr. D. krijgt heel veel energie bij het fietsen, mits het droog weer is. Hij fietst s’ morgens vroeg graag
door de duinen en geniet van de ontluikende natuur. Dhr. D. wordt ook blij van kunst en muziek en
hij houdt ook van nuttige dingen om te doen; hij had van bankhangen een sport gemaakt, nu
gebruikt hij geen alcohol meer en is zijn grenzen fysiek en mentaal aan het verleggen.
Dhr. F. is nog steeds zoekende wat betreft zijn energie; hij heeft namelijk de ziekte van Pfeiffer. Door
deze ziekte is hij zijn energiepeil bijna verloren en het alternatief is dat hij tevreden moet zijn met de
dingen die hij nog wel kan.
Dhr. F. vindt de bijeenkomsten gezellig.

Dhr. V. geeft aan dat hij ook weinig tot geen energie heeft. Vroeger liep hij halve marathon, maar
door blessures is hij daar mee gestopt. Via de huisarts heeft hij het advies gekregen om gewoon door
te zetten waarmee hij bezig is.
Mevr. N. heeft een black out en probeert iedere dag wat leuks te doen.
Samen met haar partner maakt zij verre of korte reizen met de camper.
Als je alleen bent, kan er een wisselwerking optreden met een contact en of vriendschap. Als je
kannetje vol is, is het tijd voor een volgende stap.
Mevr. L. sport en zwemt veel ivm met haar schilklier. Zij geeft aan dat iedereen naar haar of zijn
lichaam moet luisteren. Haar vele werkzaamheden geven haar de nodige energie.
Dhr. G. geeft aan dat hij aan marathonschaatsen heeft gedaan, maar nu dat hij minder energie heeft.
Hij heeft nu meer tijd voor zijn hobby’s en hij staat wel eens op een markt om zelfgemaakte jam te
verkopen en dat is soms in bijzijn van zijn zoon.
Dhr. M. wandelt per dag een half uur, meer redt hij niet vanwege heup-en rugklachten. Hij haalt ook
energie uit fotograferen/filmen en het maken van verslagen op de computer. Zijn levensdoel is om
van mensen te genieten die elkaar warmte geven en begripvol naar elkaar zijn.
Dhr. T. haalt energie uit de verschillende onderzoeken die hij verricht of verricht heeft. Bij zijn jonge
partner haalt hij ook veel energie, want daar kan hij zichzelf zijn. In de loop van zijn leven zijn er de
scherpe kant afgegaan en hij heeft 3 V’s ontdekt namelijk Veiligheid-Vertrouwen-Volledigheid.
Deze 3 woorden dragen bij aan het zelfvertrouwen van mensen, met betrekking tot werk, relatie enz.
Als men veel verdriet heeft, kan dit tot een ontregeling leiden en dan moet men proberen om zich
(weer) te ontdekken en daar kunnen verschillende acpecten een rol in spelen.
Wij hebben het bekende gedicht gemist, want diegene had zich afgemeld, wij hopen dat hij er de
volgende keer weer bij is.
Vriendelijke Hoornse groet,
Karin.
Ps. Ik ben er pas weer bij eind oktober, want ik kan niet altijd op vrijdag weg, tot dan!!!!!!!
Wie ben ik en hou ik van mijzelf.
Vrijdag 24 juni 2011 in huiskamer NVSH Haarlem
Bij deze alweer 58e ISP-gespreksmiddag waren weer 10 mensen bij elkaar om met elkaar het thema
te bespreken Ton is verhinderd, Martien neemt de gespreksleiding waar.
Voorstelrondje Dhr. N. is bijna 65, gaat graag genieten van de WAO. Hij heeft het laatste jaar meer
vrij, waardoor hij vaak deel kan nemen aan deze Wie ben ik-bijeenkomsten. Hij vindt de
onderwerpen leuk, dwingt je na te denken over jezelf. Vroeger deed hij dat nooit. Hij waardeert de
vertrouwelijkheid.
Dhr. J. neemt al deel sinds het begin. Hij doet veel vrijwilligerswerk rond zijn hobby vogels.
Mw. P. vindt hier de mooie verhalen. Zij zingt bij Con Amore, het rouw-en-trouw-koor van de RKkerk.
Mw. E.. is eenmalig hier. Zij is nu zij 66 jaar is, fulltime dichter. Zij komt ook op scholen waar ze de
kinderen wil uitdagen zich de vraag te stellen “Wie ben ik”. Ter voorbereiding is zij hier.
Dhr. X. komt graag, hij houdt van hier en daar, kiest wat hij leuk vindt
Mw. L. heeft een lieve man. Doet vrijwilligers werk bij een cliëntenorganisatie, organiseert daarvoor
eetclub, psy-café en werkt mee aan het Cliëntenbelangenblad. Daarnaast is zij ook aktief voor een
kerk.
Mw. X. is medewerker van het ISP, helpt mensen met schulden e.d. laagdrempelige toegang, vaak
komen mensen ook voor een praatje.

Dhr, G. is bijna 80, hij moet wat te doen hebben. Doet elke ochtend helpen bij een groot
bejaardenhuis. Ook helpt hij met het schoonhouden van de NVSH-ruimte. Deze middag staat hij
achter de bar en neemt deel aan het gesprek.
Martien ontdekt elke keer weer wat meer van zichzelf, vindt het leuk mee te mogen doen.
Mw. F.(wat later gearriveerd) komt net uit het ziekenhuis. Tijdens haar vakantie in Witteveen bij
Emmen werd zij onwel. Moest wegens hartruis en vocht achter de long worden opgenomen. Het
gebeuren hoe ze zo onwel werd en daaromheen, verwonderde haar nog.
Ze is blij dat ze in Nederland was toen het gebeurde. Nu in Ziekenhuis Emmen en vervolgens
Spaarneziekenhuis Zuid geholpen.
Verslag vorige bijeenkomst 27 mei 2011
mw. P. vult aan ik was al jaren hartpatiënt, en nu dus niet meer!
Thema Wie ben ik en hou ik van mijzelf?
Ter opening van het thema draagt John het volgende gedicht voor.
Ik ben er nog niet
Ook al heb ik een nieuwe bladzijde opengeslagen
Na al de vorige pagina’s te hebben gelezen
Toch blijven er voor mij nog vele en vele vragen
Al zou ik graag eens mezelf kunnen zijn en wezen
Zoals een pas ontluikend fris voorjaarsblad
Dat zich ontwikkeld als het begin van een nieuw leven
Dat in de herfst en winter opgesloten in een knop zat
Niet alleen, maar door al het lentegroen omgeven
Ik zal zelf in vele dingen nog moeten groeien
En zoeken naar wat ik zelf wel of niet moet doen
Dan pas zal er iets in mijzelf gaan opbloeien
En gaat het licht voor mij dan van rood naar groen
John Weijers 01-04-2009
Mw. P opent het thema Hou ik wel van mijzelf? Wat is houden van jezelf? Verzorg ik mijzelf voor
anderen of voor mijzelf? Ik heb niet geleerd om van mezelf te houden. In mijn jeugd had m’n vader
altijd commentaar op mij. Nu geniet zij van de TV-dominee die zegt “God Loves You, So do I” Zij vindt
het fijn als wij van deze groep ook van haar houden.
Mw. F. is blij met het mobiel, zij was midden in de bossen toen ze onwel werd. Tevoren had zij nog
geprotesteerd tegen de tafelgenoten die haar aanmaanden sneller te eten. Ze krijgt instemming van
de groep.
We vinden dat je bij veel tegenslagen moeilijk van jezelf kunt houden. Net zomin tijdens een
neerslachtig moment of periode, denken we.
Mw. L. In de opvoeding kreeg ik ook altijd commentaar van haar moeder. Dit was ook wel uit
onvermogen, merkt ze op. Vroeger mocht je niet praten, geen ruzie maken; aandacht vragen was al
teveel; zeker aan tafel. Men herkent dit wel door de andere culturen zien we nu de maaltijd meer als
een gezelligheidsmoment.
Mw. L. vervolgt nu is de situatie anders. Met moeder is het contact nu beter dan ooit, terwijl de
andere zussen haar mijden. Het contact met hen is minimaal. Soms helpt ruzie maken de band juist
te verbeteren.

Dhr. J. ik ging meer van mezelf houden toen ik me beperkte tot dingen die ik goed kon. Zo kan ik trots
op mijzelf zijn. Ook door de gedichten kan ik mijzelf kwijt. De natuur laat zien dat alles goed komt.
Mw L. beaamt de bossen geven rust.
Mw. P. Hangt niet meer aan de familie, meer aan de vrienden. Helaas is een dierbare en lieve
vriendin recent overleden.
Mw. L. beaamt vrienden worden steeds belangrijker!
Men vult aan de familie is verplichtend, vrienden kies je zelf.
Dhr. N een broer van hem loopt de familie van hem en zijn vrouw allemaal af. Het gevaar is dat je
erdoor geleefd wordt.
Dhr. J hou van jezelf, anders lopen ze over je heen. Een bepaald egoïsme mag je hebben!
Mw. F. vertelt over haar oude zieke kat. Ze kreeg de klitten niet meer uit de vacht. Toen moest hij
geholpen worden.
Mw. E. bevestigt, haar langharige kat moest ook veel geborsteld worden, maar op het einde ging dat
niet meer.
Martien vertelt over zijn geloof. Vroeger was hij opgevoed in de Jansenistische sfeer, Hel en
Verdoemenis, een Gestrenge Straffende God. Tijdens zijn studententijd ontdekte hij een Liefdevolle
God, waarmee hij meer ademruimte kreeg.
Dhr. J. er komen nog maar weinig mensen in de kerk, wel zijn mensen meer meditatief bezig.
Martien vertelt over zijn zorgzame moeder. Toen haar partner overleed, was zij teleurgesteld. Maar
dacht het leven wel aan te kunnen, ze rende met een nichtje mee, waarbij ze haast ten val kwam.
Toen knakte er iets. De open glasgordijnen werden vervangen door gesloten gordijnen. De krant
werd afgezegd, een al te opdringerige en al te zorgzame buurvrouw werd de deur uitgewerkt.
Vervolgens zakte ze weg in de vergetelheid.
Dhr J. vertelt over een echtpaar waarbij de vrouw alles regelde, de man had niks in de melk te
brokkelen. Toen zij overleed, ging hij ineens actief op bezoek bij kinderen en anderen, en werd zo
een gezellig mens. Het kan verkeren.
Dhr X. geniet van de verhalen
Mw. F. heeft medicijnen van het ziekenhuis gekregen, waardoor ze meer slaapt.
Mw. E. komt uit een groot gezin, altijd gezellig, nu heeft ze nog steeds contact met enkelen
daarbinnen. Maar bepaalt zelf wat ze wil, geen verplichtingen. Ze vertelt over een ongewenste email, waarbij ze het contact terugfloot naar de telefoon.
Mw. X. herkent de te korte onpersoonlijke e-berichten, ze vindt e-mail te dwingend, en stelt dat een
reactie dan voldoende moet zijn.
Mw. E. je moet jezelf niet opofferen, door voor de goede vrede dan toch maar weer door te gaan
met een e-correspondentie. Genoeg is genoeg.
Martien herkent wel dat je soms zo kortweg formuleert, dat het voor de ander echt koud op het dak
kan vallen. Het hangt er echt van af of je het een beetje persoonlijk formuleert.
Mw. P. stelt je kunt via e-mail ook goed je verhaal kwijt, en leuk als er iemand op reageert.
Mw. E. je hoeft niet te reageren.
Mw. F. herkent in dit e-mail thema het alles op een weegschaaltje moeten leggen, zoals het bij hen
thuis ging.
Op verzoek draagt mw.E. een gedicht voor uit haar net uitgegeven bundel.
Domweg gelukkig
‘Domweg gelukkig’ wil ik het niet noemen
mij is een lange weg daaraan voorafgegaan
om hier in harmonie met het gras te staan
en rust te vinden in het ruiken van de bloemen.
Als bladeren spiegelen in het gladde water

de beek zijn stroming onder houdt
zie ik de paarden achter kreupelhout
en wens; verwacht niets meer voor later.
Wanneer was deze toekomst aangebroken
mijn dagen staan vol gouden licht
de vogels zingen hoog hun strofen
en al mijn argumenten zijn gezwicht
ik adem mijn geluk en kan slechts loven
mijn leven is op hier en nu gericht.
Else Dudink | uit de bundel; "De shantykoren zingen". Deze is bij Blokker in Heemstede, Binnenweg
138
en Bruna Zandvoort Grote Krocht 18 voor E. 10.- te koop
Rondje Hr. N. Goede constructieve middag, je leert ervan. Ook problemen bespreekbaar, uitbreiding
contacten.
Hr, J. Leuk om te horen, iedereen weerzien, gedicht, je kunt jezelf zijn.
Mw. P. Prettige middagen, je leert naar jezelf te kijken, dat is ze niet gewend. Haar vriendin had de
huisarts gebeld, die wilde niet komen,
Reactie dan had ze beter meteen 112 kunnen bellen!
Mw. P. mist haar vriendin Hanny,
Reactie de goede dingen neem je toch mee!
Mw E. een mooie middag, een prettig gesprek.
Dhr X moeilijk onderwerp, maar vond het wel gezellig
Mw. L gezellig groepsgesprek, geen interview
Mw. X omgaan met mensen, meer richten op positieve dingen, kijken wat er goed gaat, niet
doemdenken.
Mw. F. Je kunt hier met je eigen verhaal komen.
Dhr. G. goede gesprekken
Afsluitend leest dhr. J een slotgedicht voor:
Woorden
Als ik mocht zeggen wat ik dacht
Maar dat wil ik helemaal niet
Ik luister en denk dat is mijn kracht
Dan doe ik niemand verdriet
Oordelen ligt niet in mijn macht
’n Verkeerd woord doet zoveel pijn
En leed wat men niet inziet
Denk aan een ander zijn welzijn
Ook al begrijp je die ander niet
Dat ben ik, het voelt zo fijn
Om mezelf te zijn
John Weijers 19-05-2003
Volgend thema 29 juli a.s Wie ben ik en wat geeft me energie?

Verslag Martien, met dank aan Lia
Verslag van Wie ben ik en mijn levenslust.
Haarlem, 27 mei 2011,
Eerst wordt het verslag van de vorige keer 29 april over onze toekomst besproken,
Mw N. meldt dat de tekst van “gebrokenheid” niet juist was geformuleerd, het moet zijn
“Gebroken zijn wij, verdeeld. Waarom?
Opdat wij weten zullen wat is geheeld.”
Mw. P, dankt Martien voor het heldere verslag.
Hr, G. heeft nog niks gehoord van het Teyler Museum over zijn archeologische fossielen. Hij zal
volgende week nog eens bellen.
Mw. F. deelt mee dat ze verbaasd had gestaan over een misdadiger die spijt betuigde.
Deze 57e “Wie ben ik”-bijeenkomst zijn we weer met elf personen (5 vrouwen, 6 mannen) bij elkaar
voor een goed gesprek over onze levenslust.
Dhr J. is afwezig wegens ziekte,
Ton nodigt ons uit te vertellen over onze levenslust.
Mw. X ze heeft Levenslust en ze verheugt zich op haar vakantie, maar ze wil ook meer in de sociale
sfeer realiseren. Ze vindt het leuk om meer goede reacties van anderen te krijgen.
Mw. L. sinds ze ouder is, wordt het leven steeds leuker. Je hebt meer te vertellen, Vroeger was het
niet leuk, maar ze heeft dat een plaats kunnen geven.
Mw. F komt soms ook met het hoofd boven water, leert een beetje beter om te gaan met haar
verleden, maar het gaat nog niet vanzelf. Het is de kunst het verleden een plaats te geven. Ze heeft
wel fut om het aan te pakken. De vissersmentaliteit is hard. Ze zou graag naar het oosten gaan, naar
Enschede. Ze is gezellig samen met mw. L een dagje naar Zwolle geweest.
Hr. N. was altijd al vol levenslust, ze zeiden als kind al dat hij opgroeide voor galg en rad,
Ton een waar compliment!
Hr. N nu ook de andere kant van het leven gezien, ziekte die hem overviel, ziekenhuisopname, maar
op de 8e verdieping met mooi uitzicht en leuke verpleging had hij het niet slecht daar. Hij beseft het
belang van de gezellige en sociale groepsmomenten bij Koinonia en van deze Wie ben ikbijeenkomsten, nu veel bewuster.
Allen bij Koinonia veel boeiende mensen met hun eigen verhaal!
Hr. X heeft wel levenslust, maar iets houdt dat tegen. Toch houdt hij van het leven! De last van de
Straling is nu weg, nu heeft hij last van de waspoeder. De dokter kan er niks aan doen.
Mw. P. heeft sinds gisteren een stoot levenslust erbij gekregen, haar hart (wegens ruis door huisarts
verwezen naar cardioloog) blijkt gezonder te zijn dan ze dacht. Nog even een fietstest op 7 juli, …..
Alleen de hoge bloeddruk, die ze al vanaf haar zwangerschap heeft, blijft bestaan. Ze verveelt zich
nooit, geniet van de kleine dingen.
Mw. N reageert we nemen vaak een oordeel van een ander zo zwaar op, bijv. zorgen maken over ruis
in het hart die de huisarts constateert, terwijl de specialist dan stelt dat het niets ernstigs is.
Ton als men grote levenslust heeft, en er komt de klad in, dan valt men vaak in een diepe dip.
Mw. N. heeft lang nagedacht over het afscheid van de NVSH, maar het warme afscheid heeft haar de
rust en de moed gegeven om verder te gaan. Ze heeft nergens spijt van. “Ik ben wat ik nu ben” Het
afscheid heeft haar veel waardering gegeven. Vindt het wel fijn om terug te keren bij het ISP. Neemt
ook af en toe deel aan een activiteit van de NVSH. Ze is nu wat ouder en ziet de dingen wat anders.
Maar geniet van de Spaanse vrijheid, niets meer moeten!
Hr. T.voelt zichzelf gezond, tevreden en gelukkig. Hij ziet iedere dag als een uitdaging. Heeft veel
geleerd van zijn ervaringen in de voorbije jaren, en tracht daarop voort te bouwen. Contact met
medemensen vindt hij erg belangrijk, de dag vraagt om er iets van te maken.

Hij bedankt de mens waarmee hij een goed gesprek heeft altijd daarvoor. Het voegt hem levenslust
toe. De kerk als instituut leeft niet meer voor hem, als gemeenschap voelt hij zich erin thuis.
Mw. P levenslust heb je toch of niet?
Martien ziet zijn gedrevenheid als levenslust.
Ton sommigen mensen met gedrevenheid vermoorden anderen.
Martien ik probeer het in te zetten in de dienstbaarheid aan anderen. Leuk als het lukt om
problemen op te lossen.
Mw. N ik kreeg kritiek in mijn werk ik zou het alleen maar voor mijzelf doen, jij ook?
Martien nee, want ik betrek de ander altijd zoveel mogelijk bij het oplossen van zijn/haar/ons
probleem.
Ton en je privé dan?
Martien net een nieuwe 2e-hands filmcamera gekocht, en natuurlijk de relatie met mijn vriendin.
Nora ziet geen bezwaar in dienstbaarheid. Goed en kwaad in het verleden heeft zo moeten zijn, wat
je ermee doet komt pas later.
Ton verdriet als levenslust, het getroost worden heeft ook een waarde.
Hr. G. Levenslust vroeger Ja, tot mijn ziekte zich openbaarde, toen minder levenslust. Bijvoorbeeld
geen zin om naar Boedapest te gaan. Er zit met zijn medicatie niet veel meer bij.
Ton toch nog een sprankje hoop?
Mw. P. trek wel tijdig aan de bel, ik kan wel bijspringen achter de bar.
Hr. G wil zo lang mogelijk de bar van de ISP-middag blijven draaien.
Mw. N. de Hr. G heeft het moeilijk, het is heel geweldig dat hij hier blijft werken.
Ton Maria Montessori zei “Help mij het zelf te doen” . Mijn jongste omgeving was dwingend, totdat
ze er achter kwamen “laat hem zichzelf zijn”. Dat werkte bevrijdend.
Sommige cliënten die hij tegenkomt hebben vaak behoefte aan in zichzelf weg te kruipen.
Vaak zijn zij door de hulpverlening afgestoten. In die relatie ben je een spiegel voor elkaar.
Er kunnen dan vonken overspringen. Hij verwijst naar de 3 V’s Veiligheid, (kan wel een jaar duren
vooraleer ) Vertrouwen en tenslotte Volledigheid. Wat je daarin samen meemaakt vult je accu.
Mensen zijn nodig vanuit de gelijkwaardigheid, wederzijdse bevestiging.
In jezelf keren, de mogelijkheid om in jezelf te kijken, ontdek jezelf.
Waardering is ook nodig.
Eigenliefde hij vindt het jammer als mensen niet van zichzelf houden. Een leegte.
De Goddelijke vonk in ieder mens. Dus niemand is gek! Anders zou God ook gek zijn! Men heeft
hoogstens een beperking, noem het desnoods een handicap!!
Ton wordt gauw 82, is blij met elke nieuwe dag.
Hr. T alles wat je goeds doet komt in een grote Kosmische Pot, wanneer je het nodig hebt kun je er
dan ook weer wat uithalen. Geven Ontvangen Delen (GOD).
Ton heb geleerd dat relaties vaak rechtstreeks zijn, maar mensen die elkaar anders nooit zouden zien
ontmoeten elkaar wel in een driehoekige vorm. Met bovenaan bijv. God. Al ontslaat je dat niet van
Hr. T mensen moeten weten dat ze een beroep op je kunnen doen.
Mw. N werd eens door een collega gehaat, toch bleef ze voor haar openstaan.
Ton sluit dit rondje af, en vraagt of mensen nog wat kwijt willen?
Hr. T heeft in moeilijke momenten altijd veel eraan gehad, door tegen zichzelf te zeggen je bent
belangrijk! Hij wil anderen aanraden, dit ook te doen.
Hr. N Heet het niet “je kunt pas van anderen houden als je van jezelf houdt”
Mw. F soms moet je water bij de wijn doen!
Mw. P houden van jezelf! Hoe doe je dat?
Mw. N Niet draaien om gevoel. Woorden zijn niet genoeg! Het uiten van gevoelens is ook moeilijk.
Eigenlijk laat je meer gevoel zien met gewoon tegen elkaar aan schurken.
Dan opent Ton het rondje Hoe vond je het?
Martien “leuk”,

Hr. T “positief verhelderend”.
Mw. N “heerlijk om hier te zijn”
Mw. P “raakt in hoofd, maar dat komt wel goed, toch beetje negatief gevoel”
Hr. X “beetje positief en negatief, maar mag er wezen”
Hr. N “genoten van de kennis, bijzondere onderwerpen, kom je in een café niet tegen”
Mw. F “weer een stapje verder, positief, fijn”
Mw. L “Prettig dieper over dingen door te praten”
Mw. X “Levenslust was een leuk thema, geeft handvatten, inspirerende bijeenkomst”
Re Hr. T “de kosmische pot”
Mw. X “soort huiswerk”
Hr. G “veel goede dingen gehoord, geeft wel een vleugje kracht, maar die duurt slechts tot de
volgende hap pillen”
Ton “in het algemeen interesseer ik me niet voor de mensen om me heen. vaak te veel bla bla, heb
wel contacten binnen feestjes e.d, maar is niet echt mijn jasje an”
In het contact met zijn cliënten heeft hij vaak geestelijke/lichamelijke intimiteit, korte
eeuwigheidsmomenten, die vasthouden, geeft energie, laadt de accu weer op.
Hij vat de kern van onze gespreksmiddag als volgt samen hier individuen met hun eigen verhaal, met
daarop reacties, een feest van herkenning.
Verder cliënten zijn niet sociaal, gesloten, hebben soms kritiek op anderen. Hij accepteert dat altijd.
Soms wel relativeren “wat mot dat nou”? Maar wel laten wat het is. “Ik ben de spiegel van de ander,
en de ander van mij”
Voor de volgende keer (24 juni a.s.) kiezen we als thema
“Wie ben ik en hou ik van mijzelf?”
"Wie ben ik en mijn toekomst"
Vrijdag 29 april 2011 in de gezellige huiskamer van de NVSH Haarlem
Tijdens deze 56e “Wie ben ik”-bijeenkomst zijn we net als vorige keer met
9 mensen bij elkaar, maar nu om het thema “mijn toekomst” te bespreken.
De toekomst is onzeker en daarbij gaat het niet alleen om de materiële zaken.
Een tweetal vaste bezoekers was verhinderd en had zich afgemeld.
Ton opent het gesprek met een voorstelrondje.
Mw. A. is nieuw, ze is via het ISP hier, ze geeft de bijeenkomst een goede kans.
Mw. B. is actief voor het ISP sinds zomer 2010, had aanvankelijk het plan om er stage te lopen, maar
is nu vrijwilligster.
Hr. X vond de bijeenkomst via een advertentie.
Dhr. J. is zelf in het verleden door het ISP geholpen, en verwijst nu mensen naar het ISP.
Nora is 72 jaar oud, en wil altijd graag mensen helpen. Na jaren activiteiten voor de NVSH te hebben
gedaan geniet ze nu van haar vrijheid. Ze heeft voor de eerste keer in haar leven een mooi afscheid
gehad. Ze komt speciaal hierheen omdat ze het prachtig vindt hoe mensen door “hun gebrokenheid”
juist weer kunnen helen.
Dhr. G. was tijdens de periode met Nora haar steun en toeverlaat. Na haar afscheid heeft hij haar
vervangen. Hij doet daarnaast ook vrijwilligerswerk bij een Zorgcentrum.
Mw. E. heeft in het verleden hulp gevraagd bij het ISP voor formulieren, maar doet het tegenwoordig
zelf. Door ingewikkelde herinneringen van de gemeentelijke diensten, moest ze recent toch weer een
beroep op het ISP doen. Uitgenodigd om aan deze ‘Wie ben ik” deel te nemen, is ze na enige
aarzeling toch gekomen.
Ton stelt zich voor als maatje van Martien.
Martien stelt zich voor als zoekend.

Dhr J. draagt een gedicht voor
Een Nieuw Leven (2003)
Alleen zijn is zo eenzaam en stil
Samen iets kunnen delen, dat is pas leven.
Op zoek naar iemand die jou wil
Om elkaar wat te kunnen geven.
Iets om samen te mogen delen
Het dragen van elkaars last.
Eerlijkheid heeft vele voordelen
Want leugens zijn alleen maar ongepast.
Open staan voor elkaars gevoel
Leren om de ander te begrijpen.
Samenwerken aan een goed doel
Een strohalm om vast te kunnen grijpen.
Samen gelukkig kunnen zijn
Dat is het mooiste in een leven.
Zonder leed, verdriet of pijn
Geluk en voorspoed beleven.
Dan zou ik tevreden zijn in dit heden
Een nieuwe start, een nieuw begin.
Het afsluiten van het verleden
Voor mij heeft het leven dan weer zin.
John W.
Vervolgens gaan we samen in op ons devies in het leven en de toekomst Vanuit de kerk zegt men “al
het heden wordt verleden, (of) schoon ’t ons toegerekend blijft!”
Reactie dit is teveel schuld-gericht! Je mag leven! Je kunt leren van je fouten.
Er wordt geopperd dat schuld alleen in het materiële bestaat! Alles is liefde en het is een les om te
leven. Dit wordt bevestigd als een Kosmisch beeld van geven en nemen!
Ton Het leven als leerschool!
Nora Als er eens iets fout is gegaan stellen mensen vaak de schuldvraag, bijvoorbeeld ik ben mijn pen
kwijt, met als reactie wat heb je er dan mee gedaan? Samen zoeken is veel leuker!
Als een minister een fout maakt, moet hij gelijk weg, bijv. als hij gedronken heeft, ook een minister
heeft recht op zijn leerervaring.
Ton onzekerheid is een voorwaarde voor contact en voor ontwikkeling. Het doet je groeien!
Hr J. zekerheden kunnen ook nodig zijn, doen waarin je goed bent.
Ton in de beperking toont zich de meester.
Hr. J je moet wel van je fouten leren, ze niet weer opnieuw begaan. Goede gesprekken met zijn ex
zijn zijn deel, de verwijten voorbij, een helend contact.
Mw X herkent zich niet in deze mogelijkheid tot overleg met de ex. Alleen als het gaat over de
kinderen.
Ton sommige dingen zijn gewoon (nog) niet bespreekbaar.
Mw. E. je moet niet tegen de natuurlijke stroom in willen gaan. Anders krijg je er klappen van! Zij
gelooft in leven in actie, zo valt alles weer op z’n plek! Het is een uitdaging om weer in het stuk te
komen. Zo krijgt het zware hoofd (dwz dingen om je zorgen over te maken) niet de overhand.

Belangrijk daarbij is op z’n tijd een goed gesprek. Ook door nieuwe dingen te doen, wordt de dag
lichter, zodat je niet blijft hangen.
Mw. A vult aan het leven kent geluk en ongeluk, het laatste is ook nodig, voor alles is een tijd.
Gelukkig is het leven lang en veel kadootjes wachten om uitgepakt te worden. Let wel beetje bij
beetje, want als je te gretig uitpakt, verliest het wellicht zijn charme.
Een praat- en rook-pauze biedt ons wat afwisseling.
Om 15.30 uur gaan we verder.
Mw. A. ervaart vaak veel afstand, vindt het belangrijk dan soms een stem te horen. Een ex vriend
wilde haar teveel bezitten, die heeft ze de deur gewezen. Er was verschil in ontwikkeling, de kunst
om vrij te laten ontbrak. Goddelijke liefde is gemakkelijker.
Ton toen zijn ex door haar partner teveel werd geclaimd heeft zijn hem ook geloosd. Tot grote
vreugde van haar dochter.
Mw. B. wat spiegelt de ander over jou? Je kunt jezelf daarin tegenkomen.
Dhr. G. het verleden was geweldig. Ik kon alles doen waarin ik zin had. Mijn eerste vrouw was goed,
maar helaas overleden. Mijn tweede vrouw is ook goed. De toekomst is onzeker. Hij heeft
prostaatkanker (waarschijnlijk uitgezaaid). Hoopt de 80 nog te halen. Hij geniet ook nu nog van duin
en polder, de vogels die fluiten, de hazen die stoeien in het veld. Bestaanszekerheid hier en nu, heel
intens, maar de handicap is dominant aanwezig, maar toch genieten van zijn zee-egels, gewone en
fossiele. Hij heeft een unieke verzameling daarvan, welke hij heeft kunnen onderbrengen bij het
Teylermuseum. Dit geeft hem veel voldoening.
Martien vertelt over de problemen die hij met zijn vriendin heeft, hij wil de fouten uit het verleden
met haar deze keer niet weer laten gebeuren.
Dhr J. heeft meegedaan aan vogelonderzoek, waarvan de gegevens in een gids zijn opgenomen. Zo
blijft hij in beeld.
Ton sommigen zien hun kinderen als hun toekomst. De zoon/dochter moet waarmaken wat pa/ma
zelf niet kon bereiken. Hij kent het uit ervaring had architect moeten worden, werd bouwkundige.
Nora vindt het opvallend dat de mensen om haar heen zo vriendelijk zijn. Het is een
wisselwerking. Mensen zitten vaak zo vast aan regels, school, pesten, onmacht, onmenselijk gedrag.
De PC maakt contacten onpersoonlijk,
Mw. B. vertelt het verhaal van de kikkers, twee vielen in een put, de omstanders gaven hen op, en
schreeuwden hou maar op, je redt het toch niet. Een van de slachtoffers onderin de put overleed, de
tweede bleef maar springen en springen totdat hij weer bovenaan kwam. Hij bleek doof te zijn! Hij
dacht dat de anderen hem aanmoedigden.
Volgende keer op vrijdag 27 mei a.s. wordt het thema wie ben ik en mijn levenslust?
Ton doe wel en zie niet om! Als je alleen in de achteruitspiegel kijkt verongeluk je zeker.
Mw. B. we moeten terug naar het voelen en bewegen. Minder woorden, meer contacten.
Dhr. G. verbaast zich over de fietser die de hele weg bleef bellen.
Dhr J. sluit af met 2 gedichten:
José
Innerlijk boos en kwaad
Uiterlijk somber en stil
Vertel dan wat er niet meer gaat
En wat je zelf wil
Breng weer vreugde in je leven
Met een stralende lach
Dat wil ik jou meegeven

Niks moet en alles mag
Leny
Meestal kalm, rustig en stil
Dan weer onstuimig als ‘n zee
Die volgt ook zijn eigen wil
Daar zit hij niet mee
Zo moet het bij jou ook gaan
Maar dan in een natuurlijk evenwicht
Werk aan een goed bestaan
Dat jou leven verlicht
John W.
Martien / maandag 2 mei 2011
“Wie ben ik” en hoe geef ik mijn verleden een plaats?
Datum vrijdag 25 maart 2011 in de huiskamer van de NVSH Haarlem
Er waren deze 55e keer 9 aanwezigen, waaronder 2 vrouwen.
Ton stelt dat het in deze gespreksmiddag gaat om in vertrouwen te spreken en te vragen naar de
betekenis, maar niet om kritiek te geven. De onderlinge gelijkwaardigheid biedt hiertoe de garantie.
Na het verslag te hebben doorgenomen, begint het voorstelrondje.
De heer V vertelt dat hij blij is met het ISP en hier veel opsteekt. Hij voelt zich hier thuis.
Mw L. werkt bij het CBB, waar ze o.a. ook de eetclub voor organiseert. Het CBB gaat binnenkort weer
onder GGZ-Ingeest ressorteren. Zij is door het CBB weliswaar geattendeerd op deze bijeenkomst,
maar mag het niet vanuit het CBB invullen, dus neemt ze gewoon privé aan deze gespreksmiddag
deel.
Dhr E. is aangetrokken door het onderwerp, hij is hier voor het eerst.
Mw. P. is bevriend (geweest? met Martien, en is hier graag. Ze mist Nora die evenwicht bracht. Ze
zingt in het Rouw- en Trouw-koor van een RK-kerk. Zij wil graag leren “wie ben ik?” De pastor van die
kerk was geschorst omdat hij hosties ook aan Protestanten gaf. Nu is hij weer actief. Zij was daarvoor
nog op t.v.
Ton vertelt over de Zandvoortse Pastor die dat ook doet en telkens bij Bisschop Punt vertelt dat hij
zijn leven zal beteren.
Martien denkt aan “Aku Printa” (“Ik geef opdracht”, met dank aan heer V. voor de vertaling uit het
Maleis) dat de Hollandse ambtenaren in Nieuw Guinea tegen de inlandse hoofden zeiden bijv. om
een school te doen bouwen. Hetgeen dan niet gebeurde, waarna drie jaar later de Ambtenaar weer
kwam en weer “Aku Printa” zei.
Dhr N. werkt bij Roads. Over 4 maanden gaat hij met pensioen, zal hij dan trakteren?
Dhr. G. doet heel veel werk bij Hofstede, tafels voor een 60-tal 50-plussers dekken en afruimen,
flessen opruimen bij het biljart etc. Heeft Nora altijd geholpen, die nu in Spanje op vakantie is met
haar partner.
Hr P. is op voordracht van Margriet Senneker, penningmeester bij het ISP geworden. hij is zo al 4 jaar
actief. Vorig jaar was hij voor 6 maanden even uit beeld, maar nu is hij er weer.
Ton Ik word bijna 82 jaar oud. Hoe blijf je energie houden? Hij wil zijn dip kunnen accepteren,
weigert het een ziekte te noemen. De samenleving is individueler geworden, daardoor ontstaat
eenzaamheid. Hij wenst dat mensen elkaar meer accepteren en samen erdoorheen kunnen komen.

Dan gaan we over naar het thema zelf dan geeft Ton het woord aan Dhr E. vertelt dat hij een
detentieverleden heeft. Sinds kort woont hij in een soort groepswoning, maar hij heeft dit verleden
verzwegen. Via via is dit nu toch een medebewoner ter ore gekomen, hierdoor ontstond twijfel
rondom zijn persoon. Dit deed zijn deelname aan de groep geen goed. Hij vraagt zich af, om de
ontstane twijfel te pareren, hoe hij dit kan aanpakken?
Hij wordt uitgenodigd zijn verhaal te vertellen. Hij vertelt dat hij 6 maanden detentie had gekregen
omdat hij t.g.v. zijn woede over het (stiekeme?) drugsgebruik van zijn zoon, amok maakte in huis en
ook naar zijn vrouw en kind geweld had gebruikt. Zodoende kreeg hij deze straf.
Hij heeft een hoge opleiding genoten, maar heeft het er niet mee gered.
Nu hij in zijn nieuwe woonsetting tegen deze twijfel aanliep, voelde hij zich niet gelukkig.
Nadat hij nu hier zijn verhaal had gedaan en op de vragen van anderen had geantwoord, was hij
opgelucht. Hij had het gevoel dat door het erover praten hij zijn verleden een plaats had gegeven.
Ton wie het leven niet wil verliezen zal het niet winnen.
Mw. P. en Mw. L je moet het eerst verwerkt hebben voordat je het een plaats kan geven.
Ton al het heden wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft.
Hr P. iedereen heeft bagage, de vitaliteit neemt af. Dan valt een stuk verleden weg. Herinnering
neemt af, je leeft op de korte termijn. Gelukkig maar het leven hier en nu is goed, overleven.
Hr. N. vergeet weleens namen, flashbacks soms, details komen soms ineens boven.
Ton Wie zijn mensen eigenlijk? Soms moet je een jaar lang alleen maar veiligheid bieden. Onbewust
komen stukken van het verleden dan ineens boven. Je kunt het deksel niet meer dicht houden.
Schrijf je dromen op. Probeer je verleden een plaats te geven.
Hr. P. Ja, een plaats geven aan wie ik was. Het gevoel heeft nu een hogere prioriteit!
Mw. P. waardeert de veiligheid en vindt vertrouwen hier.
Ton en dán de bloem van Volledigheid!
Hr V het verleden een plaats geven kan gehinderd worden door de pijn en het verdriet erin, en dan
nog vrienden om je heen, die zeggen dat je je niet moet aanstellen en naar de toekomst moet kijken.
Dan wordt je weleens boos op je vrienden!
Ton een cliënte van hem had een partner die Parkinson kreeg, ze moest van hem scheiden om te
bereiken dat hij opgenomen kon worden. Door haar te wijzen op de dingen die hij nog wel kon, werd
het haar mogelijk weer een stuk opener te staan naar hem. Het biedt een nieuwe ingang voor haar!
Mw. P. draagt een zware last met zich mee vanuit haar jeugd, waarin ze altijd door haar vader werd
afgekat. Hij hield niet van haar. Elke dag is weer een knokpartij. Toch heeft ze een wapen gevonden
in de humor, waardoor ze het kan relativeren.
Mw. L. vertelt dat haar moeder altijd kritiek op haar had, door de therapie heeft ze het kunnen
verwerken. Haar verleden is zo niet meer tot last. Ze vormt nu een steun voor anderen die hun
verleden nog niet hebben verwerkt. Bijvoorbeeld haar zussen zitten nu pas in problemen met haar
moeder. Zij heeft nu goed contact met moeder. Zij probeert te bemiddelen met de zussen. De angst
dat ze op moeder zou gaan gelijken, is voor haar over. Moeder had immers een ander verleden.
De oude generatie heeft nooit leren praten, het ging immers altijd meer om brood op de plank.
Zij moeten het nog leren.
Martien omgaan met verleden, door opnieuw contact te leggen met een oude liefde, waarin ik
toentertijd niet erg positief met haar omging, nu een herkansing zoeken.
Hr P hou je van haar?
Martien zegt na enige aarzeling Ja,
Hr G. in het verleden met veel voldoening aan sport gedaan, en ook fossielen gezocht, nu hij bijna 80
wordt, ervaart hij een grote terugval waardoor dat allemaal niet meer kan. Zelfs het wandelen gaat
niet meer zoals vroeger. Ook geestelijk voelt hij zich niet goed. Hij dacht zelfs aan het inlopen van de
Noordzee zover hij kon…. Maar (nog) niet gedaan.
Hr. P. dankt hem voor de steun,
Hr. N. vraagt of hij wel genoeg complimentjes krijgt voor zijn werk
Ton soms moet je veel weggeven, maar krijg je toch weinig terug. Hou je accu in de gaten, bijtanken!
Mw. P. vraagt aan de hr G. waarom heb je me niet gebeld?

Ton werken met oudere mensen die vegeteren, je vraagt je af is dit nu mijn voorland? Je eigen
omgeving is belangrijk, zorg voor een prettige sfeer “kan ik wat voor je doen, buurman? Eruit
stappen pas als niets meer telt.
Mw. P. haalt veel steun uit Hour of Power, soms ex-verslaafden die het geloof hebben gevonden,
toch eruit gekomen.
Dhr P. zegt laten we blij zijn dat het leven eindigt, het eeuwig leven is geen ideaal. Stel dat je je
kinderen zou overleven, dat is toch niet leuk!
Hr. N. Wat is mijn toekomst?
Ton dit kan het thema zijn voor de volgende keer!
Tenslotte krijgt dhr E. het woord.
Hij zegt dat hij blij is dat hij zijn verhaal kwijt kon. Hij is verrast dat anderen dat ook konden en deden.
Het haalt het dramatisch theatrale uit zijn beleving. Het relativeert zijn schuld- en schaamte-gevoel.
Mw. P. je mag hier jezelf zijn.
Ton naar aanleiding van de overspelige vrouw zei Jezus wie zonder zonden is werpe de eerste steen;
de een na de ander droop af! Toen zei Jezus ga heen en zondig niet meer!

Wie ben ik en mijn verlaten.
ISP-gespreksmiddag 25 februari 2011 bij de NVSH Haarlem
We waren op deze middag met 9 personen, 4 vrouwen en 5 mannen.
Ton opent met een terugblik op de vorige keer, wat hakt erin, en vraagt of er nog reacties op het
verslag zijn. Mw. X merkt op dat er soms opnamen gemaakt worden zonder toestemming, ook wil ze
niet met naam in het verslag staan. Ook andere aanwezigen sluiten zich hierbij aan. Martien
onderneemt actie.
Dan opent Ton het gesprek over Wie ben ik en mijn verlaten.
Hij is met een cliënte samen naar haar moeder gegaan. Deze heeft problemen met het korte
geheugen, maar groet telkens alle voorbijgangers die voorbij haar raam lopen. Als dochter op bezoek
is vertelt ze uitgebreid over die voorbijgangers, Zo houdt ze haar geheugen bij. Dochter kon daar
eerst geen begrip voor opbrengen, maar nu ging het beter, Bovendien werd nu aan moeder gevraagd
hoe het in haar jeugd eraan toe ging. Dit leidde tot een zeer interessant gesprek. Ton merkt hierbij
op, dat als je je ouders moet missen, er een heel stuk verleden verdwijnt.
Mw G. vindt het vreselijk dat ze al haar vrienden in de loop der jaren is kwijtgeraakt, of overleden, of
dement geworden. Van de 70 bridge-spelers van 40 jaar geleden, is zij nu alleen nog over. Dat doet
pijn. Haar 3 lieve kinderen wonen ver weg, en de trein met seniorenkaart, is moeizaam, hoewel de
NS-medewerkster haar soms geweldig steunen. Je kunt je soms erg verlaten voelen op zo’n perron.
Ze woont sinds kort in een flat voor senioren en had bij binnenkomst alle flatbewoners uitgenodigd.
De helft liet helemaal niks horen. De andere helft kwam, vaak als groep, wel even kennismaken, maar
daarna hoorde er niks meer van. Ze werd verder nergens meer uitgenodigd. Ze ijvert wel voor een
creatieve ruimte in de flat.
Ze krijgt gelukkig gauw een scootmobiel zodat ze weer op eigen kracht uit kan gaan, bijvoorbeeld
naar haar koor, waar ze al lang niet meer kwam. Ze wil niet afhankelijk zijn van anderen.
Bij Koinonia vond ze haar culturele draai niet, misschien de Vereniging, maar die vraagt entree.
Mw F. vat de waarde van deze gespreksmiddag samen als het biedt gelegenheid woorden te vinden
en gedachten op een rijtje te zetten.
Ton heeft veel klanten die hem soms bellen als ze zich verlaten voelen. Dan willen ze even zijn stem
horen. Dat waardeert hij zeer. In de vriendschap voelt de relatie goed of je hebt niks.
Hr. G voelt zich niet verlaten. Hij is na het overlijden van zijn 1e vrouw, hertrouwd en is gelukkig. Hij
merkt op dat zijn schoonzus van 90 jaar soms in een dip zit, maar als hij op bezoek is fleurt ze
helemaal weer op en haalt ze volop vrolijke herinneringen op.

Ton Jantje huilt, Jantje lacht!
En ook Als iemand klaagt, waardeer het, zelfs als er eigenlijk niks te klagen is, door het te waarderen
laat je de ander zijn wie die is en laat je jezelf zien. Zo blijf je in contact.
Hr G heeft alleen moeite met het verlies van zijn sportiviteit, tien jaar geleden was hij nog
70 jaar oud, maar toen kon hij nog alles aan. Nu niet meer
Martien reageert muzikaal “Die Jugendzeit, die kommt nie mehr”
Ton vraagt aan G en de wijsheid? Hr G antwoordt, “Ja, meer overzicht!”
Mw. L. voelt zich niet verlaten, zij laat het verleden rusten.
Hr N. voelt zich nu nog niet verlaten, maar is bang voor de dag dat hij hulpbehoevend en niet meer
mobiel is. Maar iedereen roept er zijn ook dan nog allerlei mogelijkheden om erop uit te gaan, je
hoeft niet thuis te blijven kniezen.
Ton mensen stellen zich tegenwoordig meer als individu op. Mensen die creatief blijven, worden ook
niet zo gauw dement.
Mw. F heeft bepaalde plekken waar ze zich thuis voelt. Ze eet bij wijksteunpunt Delta in IJmuiden.
Martien herkent zijn verlaten in zijn echtscheiding en het vertrek bij de voormalige Vriendendienst.
Hr. X herkent zijn verlaten in het vertrek uit zijn geliefde woning in Bloemendaal. Hij voelt zich soms
wel gelukkig, maar meestal maar kort. Hij is niet ongelukkig, maar heeft soms gewoon de pest in! Pikt
vaak een terrasje in het Bloemendaalse.
Ton legt de uitdrukking “sterbe und werde” uit. Een graankorrel moet eerst sterven, om daarna tot
bloei te kunnen komen. Hij zag zijn dochter na de scheiding niet meer, en heeft haar toen gemeld dat
zij zijn dochter niet meer was. Nadien heeft hij een lange strandwandeling met haar gemaakt, waarbij
beiden het achterste van hun tong lieten zien. Op deze nieuwe basis is een goede verstandhouding
verankerd.
Hij stelt “als ik het gevoel heb dat ik dingen alleen maar in rondjes zie draaien, dan moet ik de beuk
erin gooien”. Dan pas voelt ie zich goed.
Ook merkt hij op dat als dierbaren sterven en je hebt het voor je gevoel goed afgesloten, dan blijven
alleen de goede herinneringen.
Mw. X wil hier niet in de slachtofferrol zitten. Ze wil alleen naar de toekomst kijken.
Mw. F. stelt dat haar verleden niet goed is. Ze leert zeggen Het zij zo, het is niet anders.
Allen reageren de eerste levensjaren vormen je persoon. Het is moeilijk om daar later nog een
nieuwe veilige basis te ontwikkelen.
Mw. F reed eens met een auto mee en een steen vanaf een viaduct schampte de auto. Ze was blij dat
ze het had overleefd. Er is nog hoop!
Martien staat stil bij de migranten die hun vaderland verlieten voor een betere toekomst.
Het nieuwe thema voor de bijeenkomst van 25 maart a.s. wordt gevraagd. Na inbreng van de
aanwezigen vat Ton het thema met instemming van allen als volgt vast:
Wie ben ik en hoe geef ik mijn verleden een plaats.
Tenslotte gaat het over godsdiensten die mensen vrij laten ervoor te kiezen m.n. de Islam
En Sektes die mensen hersenspoelen, en geloven die mensen naar de letter leren m.n. Jehova’s
Getuigen.
Op 2 maart a.s. is stemmen, mensen, er hangt veel van af.
Verslag Martien
27 februari 2011
Wie ben ik en wat hakt erin?

Op vrijdagmiddag 28 januari j.l. waren we weer met 9 mensen bijeen in de gezellige huiskamer van
de NVSH.
Vooraf werd kennisgemaakt met elkaar.
Om 14.30 uur gingen we gezellig in de kring zitten en opende Ton het gesprek. Hij maakte eerst
duidelijk dat het hier niet om een dispuut ging!
Hij vertelde dat deze bijeenkomst was opgericht door het ISP, omdat er behoefte was aan een
luisterend oor en aan goede informatie. Zo was hij samen met Martien begonnen met het ISP. Zij
maken samen regelmatig ruzie, waarbij anderen dan denken, dat komt nooit meer goed, maar toch
altijd weer goede vrienden. Ook neemt hij deel aan de cliëntenraad van de Houttuinen en is van
mening dat de wijkcentra veel meer wijkgericht zouden moeten zijn.
mw.X vertelt dat ze op Tevee is geweest bij gelegenheid van haar toetreding tot de WMO-raad
Haarlemmermeer.
mw C is nieuw, zij hoorde van de middag via de krant. Zij kent de locatie al langer. Zij is zeer
benieuwd naar wat er gaat gebeuren.
hr N vertelt dat hij wegens een ernstige dip waardoor hij thuis kwam te zitten. Toentertijd vond hij
gelukkig een plek binnen de ID-regeling (een werkplek via de gemeente) waardoor hij weer aan de
slag kon.
mw C is benieuwd naar hoe je een dip overwint
hr N zegt dat hij zijn dip hij zelf onder de knie heeft gekregen, mede omdat hij in zijn werk zijn
verhaal kwijt kon, nu gaat het prima met hem. Hij moet nog 4 maanden tot hij van Drees gaat
trekken. Hij heeft een positieve levenshouding en komt graag in Koinonia, een club voor
alleengaanden in Haarlem.
Martien vertelt dat hij soms ’s-ochtends een dip heeft waarin er niet veel van zijn zelfwaarde
overblijft. Hij heeft ooit gehoord dat je rustig een kwartier mag somberen, maar daarna gewoon
weer aan de slag met je leven moet gaan. Dat praktiseert hij dan, en dan gaat het weer over. Hij
heeft er gelukkig maar weinig mee te maken. Het open contact met Ton helpt hem vaak goed. Ook
de humor redt hem vaak.
Er ontstaat een gesprek over waar spanningen toe kunnen leiden, bijvoorbeeld tot kanker. Een goede
relatie kan dit helpen genezen. Ook reflectie op je eigen levenswandel kan helpen een nieuwe weg te
vinden.
mw. L vertelt dat ze door spanningen op haar toenmalige werk erg in de war was geraakt, dat is nu
14 jaar geleden. Sindsdien gaat het goed met haar, mede door haar werk bij de Vriendendienst en
later bij het Cliëntenbelangenbureau (CBB) waar ze haar draai wel heeft gevonden. Ze heeft veel
plezier aan de eetclub in Haarlem en Amstelveen en de gespreksgroep Vriendschap en Vrijetijd. Ook
het CBB-blad vindt ze leuk om aan mee te doen.
hr J (59) is al 11 jaar gescheiden na een huwelijk van 25 jaar. Er werd op zijn 45-ste werd ADHD bij
hem geconstateerd. Via zijn psychiater ontving hij een goed boek over ADHD waarin hij veel van
zichzelf herkende en waardoor de acceptatie van zichzelf. Met veel moed heeft hij hiermee leren
omgaan, hij kan het nu goed uitleggen. Hij heeft een hobby in het vogels kijken waarmee hij ook
excursies geeft voor de bezoekers van Koinonia. Hij heeft ook veel last van zijn lichaam, waarvoor hij
wacht op het AMC. Ook begeleid hij mensen met problemen naar het ISP. Na tien jaar zijn ex-vrouw
niet gezien te hebben heeft hij recent een goed gesprek met haar gehad. Dit ontlastte beiden heel
bijzonder. Als kind werd hij gezien als druk en lastig en hij “kon toch niks”.
hr G heeft geen problemen gehad, hij had aanvankelijk geen plezier aan zijn werk als bontwerker,
maar toen overgestapt als chauffeur bij een uitvaartcentrum. Dit vond hij zeer bevredigend. Zijn
vrouw werd ziek, zodat hij in de rol van mantelzorger terecht kwam. Gelukkig vond hiji via de NVSH
weer nieuwe vrienden. Nu werkt hij als vrijwilliger bij het Zorgcentrum Hofstede in Velserbroek. Hij
zorgt daar voor de tafels-dekken en afruimen, soms vindt hij zo een hele kist met lege wijnflessen.
Veel mensen komen daar eten. Daarnaast werkt hij ook voor de NVSH, waar hij tevens de middag
van het ISP faciliteert en ook eraan deelneemt. Hij geniet ook van Jam-maken, en plukt daarvoor in
velserbroek de nodige vlierbes, aalbes en braam.

mw G is ook nieuw, ze is 85 jaar oud. Zij kan goed zingen (sopraan) en denkt terug aan de vele
optredens met z’n drieën, die ze eens had. Ze ziet alle mensen om haar heen wegvallen. Nu heeft ze
een probleem met vervoer naar het koor.
mw C biedt aan haar te bemiddelen naar een chauffeur die haar graag zal halen en brengen. Zij is
voorgelicht door haar klasgenootjes op de lagere school, van haar ouders hoorde zij niks, hetgeen
veel weerklank geeft in de groep.
Haar man is haar 10 jaar geleden ontvallen na het gouden huwelijk. Sextant was haar lijfblad. Ze
woonden samen in een groot NDSM huis in Amsterdam Noord. Haar man kreeg een hartkwaal, 112
gebeld. Naar het ziekenhuis, IC, 14 dagen hartbewaking, hij kwam niet meer uit de operatie. Hadden
een actief leven gehad samen bridgeclub, leesclub. Nu allemaal exit. vrienden zijn ziek of overleden.
Toen zij zelf een keer ziek werd, weigerde zij de operatie. Ze heeft het gered.
Gedicht
Moeder
Een vogel in de winterkou
dat is ook het kerstgebeuren
voor mijn moeder waar ik van hou
de ijsvogel met zijn mooie felle kleuren
Zo puur door God aan ons gegeven
daar moeten wij goed mee omgaan
zo als alles in ons leven
voor een mooi en vredig bestaan
wees zuinig met alles wat leeft
dit is voor mij m’n allergrootste hartewens
dat men tevreden is met wat het ons allemaal geeft
zorg voor elkaar en leef als mens
hr J Weijers
Pauze
Na de pauze vraagt Ton aan mw C wat ze ervan gevonden heeft.
mw C meldt dat hier ze eerlijke mensen tegenkomt en het thema aardig behandeld vindt.
Ze vertelt op verzoek dat ze zelf ook een moeilijke tijd had, maar alleen maar lichamelijke klachten
daarvan had. Ze was verpleegster met hart en ziel, maar met de veranderingen in de zorg naar
efficiëntie, werkdruk en beeldvorming, liep ze tegen zichzelf op. Daardoor kreeg ze kramp in haar
benen, dit, hoewel ze veel aan (aanvallende) sport deed (een vriend zei dat ze onvoorspelbaar
speelde, dat vindt zij nu juist de grap). De Neuroloog raadde haar, na onderzoek aan, om op hakken
te gaan lopen. Tijdens een lange fietstocht ontdekte ze dat ze dit toch echt te gortig vond. Nu werkt
ze als cassiërre en vult zakjes met geld. Ze werkt in ploegendienst, ook in het weekend. Haar hart ligt
nog steeds bij de verpleging. Ze heeft wel vrienden, maar het is moeilijk om haar passie met reizen te
delen.
Gedicht D
Den Dolder, Donderdag 13 december
De damclub Dubbeldam
De dampartij Dolf Dam – Daan Slag
Doordat drievoudig damkampioen deze damzet deed,

dat doet Dolf duidelijk doordacht.
Daaropvolgend doet Daan de doorslaggevende drieslag.
Dan direct daarna de doorbraak door Dolf, dubbelslag dus dam!
deze damcombinatie, dom, dom, dom, dacht Daan.
dit deed de dappere dammer de das om.
Deze dampartij duurde daardoor 33 damminuten, doodzonde, dachten de dertigtal damliefhebbers
damverslag deze damdag,
door dammeester
Damjan Damdan
Thema volgende keer 25 februari a.s.
Wie ben ik een mijn verlaten?
Naarmate je ouder wordt vallen mensen om je heen weg, vrienden verlies je.
Verlaten worden of zijn, is soms wel en soms niet fijn.
Verslag “Wie ben ik en mijn afscheid en mijn nieuwe start” | vrijdag 7 januari 2011
Een achttal mensen zijn vandaag verzameld rond dit thema.
Een brief van Nora (en Theo) wordt door hr G voorgelezen “ Nieuwjaars brief 2010/2011
Ja dit jaar maar weer eens een brief, er is heel veel gebeurd.
We gaan heel blij het nieuwe jaar in en voor we het vergeten Wensen wij dat vele mensen toe.
Op de eerste plaats konden wij een camper kopen, dat velen al wel wisten. De tochten die we er al
mee gemaakt hebben waren ook bevredigend. De nieuwe mensen die we tegenkwamen, ook weer
heerlijk. “Klein is de wereld die wij verlaten. Groot is de wereld die we binnengaan.” Is een tekst die
Nora al heel lang meedraagt. En is voor veel situaties toepasbaar. Wat verder ons leven bepaalde is
Het afscheid van de activiteiten bij de NVSH afd. Haarlem. We zijn daar langzaam naar toe gegroeid.
12 ½ jaar mochten wij daar vrijwilliger zijn. We hebben er beiden veel ervaring opgedaan. Onze
eerste gedachten waren Aandacht voor Geven Ontvangen en Delen. Welke verbazing bleek dat deze
drie woorden een goddelijke boodschap had.
We kozen in het verleden deze weg op een bijzondere wijze.
Langzaam aan groeide er een diepere dimensie Wij zelf zijn deel van dat Goddelijke. Veel mensen
hebben moeilijke tijden meegemaakt. Ieder zijn eigen pad. Het volgende waar Nora iets aan had was
de gedachte “Gebroken ben ik en verdeeld… WAAROM ??? Opdat ik weten mag wat is geheeld.” En
dat is nu juist wat we ervaren hebben bij ons afscheid in Haarlem. Onze opvolgers hebben ons zo’n
geweldig afscheid gegund. Dat voelde heel helend. We gaan nu genieten van een nog grotere wereld
die wij met liefde binnengaan.
De volgende boodschap kwam op ons pad De allerbelangrijkste boodschap van Little Grandmother
blijft; herinner je wie je werkelijk bent. Herinner je dat alles onderdeel is van een groter plan. Jouw
hoger zelf heeft je hierheen gestuurd om te leren en te ervaren. Je bent perfect zoals je bent. Er zijn
geen fouten, alleen leermomenten die je helpen te groeien. Omdat iedereen hier is om te leren en
om te groeien kan en mag je anderen niet beoordelen. Daar heb je het recht niet toe. Iedereen volgt
zijn eigen pad. De ene zit misschien op de universiteit, de ander zit nog in de kleuterklas. Het maakt
niet uit wat anderen van je denken. Het draait niet om jou. Jij bent perfect zoals je bent. Je zit op
precies het juiste pad. Voel je niet slecht over jezelf en voel je vooral niet schuldig. We zijn veel te
hard voor onszelf. Wees trots op wie je bent. We gaan de wereld veranderen en redden. Niemand zal
ons komen redden want wij zijn zelf de reddingswerkers. Wij hebben alle verantwoording. Wij zijn de

sterkste van de sterkste en we zijn hier om de wereld te veranderen en dat kan alleen met Liefde.
Onvoorwaardelijke liefde, zonder oordeel. Blijf positief ook al is dat soms moeilijk en lijkt alles tegen
te zitten. Blijf positief en wees liefde. Je mag deze liefde doorgeven ook aan degenen die het niet
lijken te verdienen, zij hebben het juist nodig. Dit is wat wij ieder toewensen.
Theo Nora
Nieland / de Wijn “
Ton brengt deze bijeenkomst rond het thema weer in ons midden.
mw. P heeft op oudjaar getafeltennist met vriendinnen, met aansluitend een feestelijke avond. Na 12
uur middernacht de buurt Nieuwjaar gewenst. De eigen buurt ligt nog wat moeilijker doordat ze
verhuisd is. Ze trekt zich er niks van aan, en gaat uit voor nieuwe kansen.
Feia heeft twee avonden in groepsverband doorgebracht, het was erg gezellig. Verder is ze thuis
gebleven. Ze laat alles in het nieuwe jaar op zich afkomen.
Ton heeft samen met 2 vriendinnen en zijn ex-vrouw een gezellige oudejaarsavond gehad. Wel
verbaast hij zich over het vergapen aan de emotionele shows op teevee, terwijl we toch in een
individualistische tijd leven. Met de kersttijd heeft hij het meestal wel moeilijk, maar tijdens de
kerstdienst van Ingeest Bennebroek ervoer hij toch een familiegevoel. Over de Toekomst van
bezuinigen maakt hij zich geen zorgen, want daardoor gaan mensen elkaar beter verstaan en ook
meer voor elkaar klaar staan. Het korte termijngeheugen wordt wel minder. Daarom moet hij dingen
gaan opschrijven. Vroeger had men niet door dat dat kon helpen.
Hij deelt graag boekjes van sterrenbeelden uit om zo de communicatie te vergemakkelijken. Mensen
die het nog niet hebben gekregen krijgen nog een boekje.
hr G houdt vooral van siervuurwerk. Hij kijkt graag op oudjaar naar het vuurwerk van IJmuiden. Zat in
2009 wel met diverse lichamelijke ongemakken, en hoopt in de toekomst daar oplossingen voor te
vinden.(met dank aan de medische stand). Hij voelt zich wel steeds meer bewust van zijn leeftijd. Als
hij schaatsers ziet denkt hij met weemoed terug aan zijn jonge jaren toen hij nog flitsend kon
schaatsen.
Martien heeft een nieuw gebit en hoopt daarmee te leren omgaan. Hij heeft oudjaar doorgebracht
bij vrienden, waarmee hij een goed en gezellig gesprek had. Na 12 uur bij de buren de beste wensen
gebracht,en gedronken op het nieuwe jaar. Om 1 uur is hij op de fiets naar huis gereden, daar er
geen bussen reden in de Oudejaarsnacht.
Bijna alle jongeren reageerden onderweg op zijn nieuwjaarswensen.
Hij vindt dat hij op de goede weg is met het delen van verantwoordelijkheden met de vrijwilligers
binnen het kantoor en hoopt dat in het nieuwe jaar te kunnen continueren.
Ook heeft hij op een vreemde manier weer contact gekregen met een studievriendin, wat hij leuk
vindt.
mw.X heeft voor het eerst sinds lang oudjaar gevierd met vrienden..Er waren geen buren bij na 12
uur, maar teevee en gezellig praten was echt leuk. Zij heeft ervan genoten.
Haar moeder is gevallen en heeft daar een flinke klap van gehad, dus zij moet soms inspringen met
koken e.d. Zij start dit nieuwe jaar met de WMO-raad van Haarlemmermeer. Allen wensen haar
succes.
mw. L viert de kerst traditiegetrouw in familiekring. Deels verplichting, maar bij het overlijden van
iemand merkte ze toch dat het wat meer betekende je moet blij zijn met wat je hebt aan contact. Ze
heeft zich bedacht dat ze met de kerst als ze geen familie meer heeft, graag samen met eenzame
anderen de kerst zou willen vieren.
De subsidie voor haar werkplek is voor 2012 onzeker, wel wordt er een kroonprinses Karin als
opvolgster van directeur Ria aangesteld, die over 4 jaar het Cliëntenbelangenbureau gaat leiden.
Ton reageert naar aanleiding van het sterfgeval met “als je veel leuke dingen samen hebt beleefd,
dan is het sterven van iemand niet zo erg, want je gaat dan gewoon verder”
Ook wijst hij erop dat veel ouderen klagen over het weinige bezoek dat ze van hun kinderen krijgen.
Dat is vaak een gevoel van het korte geheugen. Mensen kunnen vaak nog wel een tijdje onthouden

wie er over de galerij voor de flat voorbij loopt. Ze praten daar dan over met de kinderen. Deze zitten
daar vaak niet op te wachten.
Feia merkt op dat het kantoor van het Team Integrale Zorg verhuist naar Beverwijk, waardoor zij
verder moet reizen.
Ton stelt dat de buurthuizen een steeds belangrijker rol gaan vervullen, ook als het gaat om ggzcliënten die nu nog bij de DAC’s aanlopen.
Martien vult aan de Drempel, de Spil, de Boei etc.
Roos heeft oudjaar bij een vriend doorgebracht. Geen buren een gelukkig nieuwjaar gewenst. Ze
informeert ons opnieuw over haar moeder die zo bemoeizuchtig blijft doen. Het herinnert haar aan
de kritiek die ze in haar jeugd altijd over zich heen kreeg.
Ton vraagt aan Roos wat zou gebeuren als moeder overlijden zou? Roos antwoordt “zou me een stuk
opluchten.”
Hij vertelt dat zijn moeder zich heeft bemoeid met zijn relatie, en dat ze 3 maanden geen woord
wisselden. Toen Pa meldde dat moe eronder door dreigde te gaan werd de zaak uitgepraat. Je moet
altijd grenzen stellen.
Hij stelt verder dat velen niet gewenst zijn door hun ouders. Toch heeft zelf het niet zeker zijn of je
vader wel je vader is, ook een zekere vrijheid je bent alleen van jezelf
Na de korte pauze volgt het rondje
hr G vond het geweldig. Hij stelt dat hoe je met je ouders bent omgegaan in je latere leven veel
invloed heeft. Zijn vrouw heeft altijd voor haar zusjes en broertjes moeten zorgen terwijl de ouders
in de kroeg zaten. Ze heeft moeite met intimiteit.
Hijzelf werd door zijn ouders altijd meegenomen naar leuke evenementen, dat vond ie fijn.
Ook namen zijn ouders hun in bed en dan werd de reis voorbereid, intiem dus.
Ton je moet de negatieve kanten van je opvoeding proberen te overwinnen.
Martien vond het gezellig, interessant en leuk.
mw.X vond het thema van opnieuw beginnen een goed idee.
Feia vertelt dat ze de eerste 6 jaar van haar leven alleen maar op de boot woonde, geen mobilofoon
laat zwijgen een babyfoon, praten was uit den boze voor een kind. Toen ze 6 werd kreeg ze het
benauwd en wilde weg, kwam toen aan wal.
mw. P mist Nora en de andere afwezigen, hetgeen beaming oproept. Haar gebit is aan sanering toe,
maar ze kan door duizeligheid niet liggen op een tandartsstoel. Na veel zoeken heeft ze een praktijk
gevonden die met half-zit/lig stoel wil werken, dit is een praktijk in de Oostenrijklaan. Ze hoeft
hierdoor niet onder narcose.
Algemeen wordt opgemerkt dat vroeger veel tandartsen zonder verdoving werkten.
En fondspatiënten graag een keertje extra lieten komen.
mw. P is blij met haar afspraak op 28 januari voor het begin van de behandeling. Ze is bang dat ze
veel moet gaan betalen. mw. L oppert elk jaar een kroon is wel te doen.
Naar aanleiding van het begrip tandhakker komen we bij het thema van de volgende keer mw. L
vond het een leuke bijeenkomst
Roos heeft een hekel aan de tandarts, het dertigjarenplan stelde ook al niks voor.
Ton sluit af met zijn tandenborstel. Zo kan hij altijd laten zien dat hij zijn gebit goed bijhoudt.
De volgende keer is het 28 januari met als thema Wie ben ik en hoe hakt het erin?
Verslag Martien Luijcks
Verslag van Wie-ben-ik van vrijdag 26 november 2010.
Er waren, ondanks het koude weer, 13 personen aanwezig en er kwam later nog een vrouw bij.
mw. P viert haar 67e verjaardag en heeft koek meegenomen.

Nora en Theo nemen afscheid met gebak en thee/koffie en Nora vindt dat Theo haar grote vriend is
en dat is hij waard.
Het ISP neemt na de pauze afscheid van Nora en Theo.
Er wordt een compliment aan Martien gegeven voor zijn verslaggeving van de vorige keer.
Vanmiddag gaat het over Wie-ben-ik en shoppen en ergens een boodschap aan hebben.
Garmt is de vervanger van Nora en wordt de gastheer.
hr J draagt een gedicht voor:

Liefde is
Het houden van elkaar
Samen lopen hand in hand
Een streling door je haar
Vrijen op het warme zand
Er altijd zijn voor elkaar
Samen door het leven gaan
Een cadeautje voor haar
Voor elkaar klaar staan
’n omhelzing met een zoen
Bij verdriet haar troosten
Zoveel mogelijk samen doen
Op elkaars gezondheid proosten
Lieve woorden tegen haar zeggen
Gezellig ergens gaan eten
’n bloemetje om iets bij te leggen
Haar verjaardag niet vergeten
Samen uit samen thuis
Met z’n twee lekker dansen
Of lekker thuis voor de buis
Samen met elkaar sjanzen
Elkaar nemen zoals je bent
Dat houd de echte liefde in
Elkaar zoveel mogelijk verwend
Dan heeft ’n ieder het naar zijn zin
Het shoppen is een boodschap aan jezelf hoe jij in ’t leven staat en of je gehoord wordt door jouw
naasten.
Als je roept ik ben er ook nog, treed je op de voorgrond zonder dat het jouw bedoeling was.

Als mensen elkaar ontmoeten moet men elkaar eigenlijk aankijken, want dat zegt meestal meer dan
woorden zegt Theo.
Als men elkaar aankijkt, ziet men elkaar ook staan en is er geen sprake van onverschilligheid.
Het is meestal niet moedwillig als men elkaar niet aankijkt, dit is meestal aangeleerd.
Als men elkaar aankijkt heeft men ook aandacht voor diegene en zijn men bewust van de dingen om
ons heen.
Men kan meestal aan een koele blik afleiden of men diegene wel mag die hij of zij aankijkt.
Men moet ook de sfeer kunnen aanvoelen en respect kunnen aantonen voor anderen mensen.
Een heleboel mensen zijn kwetsbaar als men een persoon voor de 1e keer ontmoet en daar is moed
voor nodig om dat te laten blijken.
Als men oogcontact heeft is men gelijkwaardig en het heeft ook te maken met machtsverschil.
De hulpverlener moet ondergeschikt zijn aan en geen eisen stellen.
Het openlijk contact hebben met iemand is cultuurverschillend; in Arabische landen is de vrouw
onderdanig aan de man, vooral op het platteland en bij de oudere generatie.
De ogen van de mens zijn de kijkers van de ziel en geeft gelijkwaardigheid aan.
De luikjes gaan meestal open aan de hand van waardigheid en de vrouwen kijken dan in de spiegel
naar hun gezicht.
Als een tegenspeler men niet aankijkt kan het een vorm van intimidatie zijn.
Als men elkaar aankijkt dan wordt men beter gehoord en dan luistert diegene ook echt naar jou.
Men kan ook uiting geven dmv. Gedichten
Men kan ook een verzamelwoede hebben en die vinden dat rommelig en gezellig.
Verschillende mensen shoppen ook wat betreft de hulpverleners; zij kijken wie het best bij hun
hulpvraag past.
Als men een vage hulpvraag heeft, vraagt diegene om aandacht en het is ook een vergelijkbaar
onderzoek.
Mensen zijn vaak een kameleon zij gaan zich zelf afvragen over hoe en waarom en het geeft
innerlijke kracht omzelf oplossingen te bedenken. Zilver is spreken, zwijgen is goud.
Men wil ook graag serieus genomen worden en men mag denken ik mag even zo zijn; in het dagelijks
leven gaat het vaak anders als men bedoeld had.
Het gevoel van jezelf kunnen zijn, moet men vasthouden en dat speelt vooral in de intieme
relatiesfeer.

Elke boodschap heeft een prijs en hoeft niet altijd in geld uitgedrukt worden.
In ieder gesprek kun je wat leren van de ander ahaerlebnis.
Op een gegeven moment past de puzzle in elkaar en dan komt men (weer) in het stramien en dat kan
worden gezien als een cadeautje.

Hier volgt een gedicht van hr J wat gaat over de Herfst:
Herfst:
Bladeren verkleuren van groen
Naar bruin, geel, rood, naar een
Ongewoon scala van kleuren.
Diverse vruchten, zaden en bessen
Versieren de planten, stuiken en bomen.
De bodem staat vol met een grote
Dervisiteit aan paddestoelen
Tussen rottend blad, herfstgeuren.
Temperaturen die geleidelijk
Dalen, de nachtvorsten zitten er
Aan te komen .
De vallende bladeren verhullen
De vele vormen van stuiken en
Bomen in de natuur.
Fraai gevormde wolken helder wit
Tot donker zwart afgewisseld door
’n Blauwe lucht.
Herfststormen met regen, hagel en
Sneeuwbuien, het is koud en guur.
Zwermen vogels op trek naar het
Zuiden toe voor de winter op de vlucht.
Vele dieren zoeken een veilige
Voor de naderende winter en leggen ’n voedselvoorraad aan.
Tijdens de donkere dagen voor de
Kerst gezellig thuis sfeervol
Bij het kaarslicht.
De dagen korten, heldere nachten
Met fonkelende sterren rondom de maan.

Het was tijdens een van deze dagen
Dat ik zat te schrijven dit Herfstgedicht
Na afloop van de bijeenkomst was mw. P zeer vereerd vanwege de aandacht voor haar verjaardag.
Het was de 51e keer van wie ben ik en dat wordt gevierd met een drankje en hapje aan de bar.
Nora wil graag een groepsfoto vanwege haar afscheid.
Het is voor 99,9 % zeker dat de bijeenkomsten blijven waar ze tot nu toe gehouden zijn.
Ton vond het een fijne bijeenkomst en dankt ieder voor haar of zijn inbreng en ook dank aan de
notulist.
Tijdens de volgende bijeenkomst gaat het over Wie-ben-ik en afsceid en een nieuwe start.
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 7 januari 2011.
Wij wensen jullie allemaal een fijne kerst en een goed nieuwjaar.
van links naar rechts Dhr G, Ton, mw T, (inzet mw S) hr D, hr X, mw. P, hr G, mw.L, dhr W, Nora,
Martien, Mw.K foto door Theo
Vriendelijke groet, Karin Wie ben ik en mijn buurt NVSH – huiskamer 29 oktober 2010
Er waren deze keer rond het thema Wie ben ik en mijn Buurt, in totaal elf mensen aanwezig;
5 Vrouwen en 6 mannen.
Het gaat ons bij “buurt” om de directe omgeving!
Kennismaking
Een man zoekt naar invulling na zijn werk
Een andere man vindt zijn hobby in vogels en gedichten. Hij probeert als ervaringsdeskundige voor
andere ADHD-ers iets te betekenen.
Een vrouw heeft plezier aan haar driekleurige poes. Heeft (eigenlijk pas)mag weg ABN leren spreken
nadat ze kritiek had gekregen op haar plat praten.
Een andere vrouw werkt 4 uur betaald en voor de rest organiseert ze veel activiteiten.
Ze meldt dat op 26 november er weer een vriendenmaaltijd is, deze keer bij La Place in het
voormalige Dreefzicht. Iedereen is welkom. Ze wil graag hobby’s ontdekken.
Man 3 had veel plezier gehad aan houtbewerking bij Roads, maar dat was nu verkast.
Deed veel schaken met oude mensen bij een lokatie in Heemstede. Wordt weleens gevraagd voor
een potje schaak bij mensen thuis.
Vrouw 3 had vrijwilligerswerk bij Roads gedaan, nuvolgt zij alleen nog cursus.daar.
Martien werkt aan het in praktijk brengen van van ’n project “de koffie om de hoek-theorie”
Man 5 is al wat ouder en komt uit Spaarndam. Is sinds 3 jaar weduwnaar
Man 6 is een actief mens die altijd bezig wil zijn. Hij helpt graag. Hij kan niet niks doen.
Hij verleent diensten in een bejaardenhuis in Velserbroek, tafels dekken, tuin onderhouden etc. ook
helpt hij Nora bij het draaiend houden van de activiteiten van de NVSH. Tenslotte is hij graag bezig in
zijn eigen tuin.

Ton vertelt samen met Martien ISP begonnen in 1994, na jaren in de Wereldwinkel te hebben
gewoond. Daar kwamen mensen ook al aan voor een praatje. Na een jaar bij psychiater Toch. Deze
zei hem zelf zijn therapie te sturen. Ontdekte belang van het zelfdoen. Ook ontwikkelde hij een eigen
visie op de maatschappij.
Nora zelf vertelt dat zij volgende maand afscheid neemt van de Soos en ook van deze bijeenkomsten.
Op 18 december a.s. neemt zij afscheid om 15.00 uur bij de NVSH. Op 26 november a.s. viert zij ook
haar afscheid bij onze Wie Ben Ik-middag.
Twee trouwe bezoekers worden vandaag gemist. Een van hen viert op 26 november haar verjaardag
tijdens onze middag.
Vrouw 5 werkt ook bij het ISP waar ze graag mensen helpt. (Het ISP is blij met haar).
Na dit voorstelrondje sluit hr J af met een gedicht:
Auto’s
Staan stil en verlaten in de straten
Hun uitlaten de rook achtergelaten
In de ozonlaag, nu vol met gaten
Iemand is zijn hond aan het uitlaten
Deze gedachte op papier
Ik kon het niet laten
.
Man 2 woont in de Kamp. Er is een actieve buurtcommissie die regelmatig met plantjes de buurt
verfraait, veel speeltuig voor de kinderen, de wijkraad koopt bloemvelden in die aan de
buurtbewoners worden doorgegeven, alleen de potten moeten ze zelf aanschaffen.
Verder geen koffie in het wijkraadgebouwtje, geen groeten geen contacten, alleen gedag zeggen! Hij
woont er al 7 jaar en zou best meer contact willen hebben.
Man 5 heeft schatten van buren. Kent ze al vanaf 1974, aanvankelijk gewoon achterom binnenlopen,
maar ook nu nog kent hij alle buren bij naam en toenaam. Is sportief in een vereniging is oppasser
van diverse katten in de buurt, kent zo´n 50 tot 60 mensen in de buurt.
Vrouw 4 woont in een hele leuke buurt bij ´t Zand, buren wipten zo bij elkaar binnen. Maar nu
poorten en sloten, het binnenwippen is voorbij. Contacten verwateren, zelfs bij feest nog maar 2
buren te zien. Wel nog kennismaken met nieuwe buren. Wel Oekraïense vrouw Nederlandse taal
geleerd Ook een Turkse vrouw leert zij de eerste Nederlandse taal
Vrouw 3 woont in Schalwijk, voelt zich onveilig door overlastgevende jongeren en vernielzucht. Heeft
weinig vrienden in de buurt. Heeft geen baan, wel vrijwilligerswerk
Heeft in buurt een goede vriend, met wie ze problemen kan bespreken
Man 5 merkt op je leert elkaar kennen in de buurt door dingen samen te doen.
Vrouw 3 Ja als je jezelf kan zijn. heb last van angsten en onzekerheid. Zij.heeft ook een buurvriend
die haar niet wil begrijpen, maar wel in nood voor haar klaarstaat. Vindt haar zeuren! (“ Ben je
uitgeluld “ ) Of toch niet echt?
Enkelen dan is hij toch je vriendschap niet waard? Je kunt hem zeggen dat je er zo niet mee kan
omgaan, dan verwijt je niks.
Nora “ Gebroken ben ik en verdeeld Waarom?

OPDAT
IK
WETEN ZAL

WAT
IS
GEHEELD
”

Chaos
Brainstormen in mijn hoofd als een aanwezig lage drukgebied
Stormachtige gedachten gevat in
Zware donkere wolken flitsen voorbij
Tranen als regendruppels vullen mijn ogen
Het is noodweer, het giet
Als in een tornado draait een
Spiraal al het positieve uit mij
Hevige wind doet mij denken verwaaijen
En gaat op in dichte mist
Golven van emoties overspoelen mij
En botsen woest op een ruwe zee
Midden in zwaar onweer die met een
Lichtflits alles in me uitwist
Mijn innerlijke kompas draait door
Waar ik nu ben, ik heb geen idee
Lopend tegen een gure koude wind die
Mijn geest doet bevriezen
Ontneemt mij de warmte en energie
Als ook mijn innerlijke rust
Maar de kracht van mijn innerlijke natuur
Heeft me geholpen om mezelf niet meer te verliezen
Al is het nu weer of geen weer
De stormen zijn nu windstil geworden
En gesust
hr J W.
Vrouw 1 komt van een schip, daar heb je geen buren!. Vroeger vond ze het niet leuk.. Had een
puntmuts gekregen, werd ermee gepest en gooide ‘m toen weg. Pas nu voelt ze de woede en spijt
om het weggooien.
Nora merkt op .” Sommige dingen ombuigen naar iets moois, tranen wassen schoon “
Dan komt het gesprek op verlatingsangst, je wil niet alleen blijven! Toch moet je vechten om te
overleven. De familie staat model voor je omgang met de buurt. Je echoot eigenlijk die spanning!
De vrouw voelt dergelijke dingen veel fijner aan, dit versus “ zeur niet”!. (hoewel dat ook door
vrouwen wordt gezegd over de man)

Man 5 binnen de relatie moet je niet therapeutisch met elkaar omgaan. En ook een relatie is het
kunnen omgaan met de vervelende kanten van de ander, maar de leuke kanten moeten wel
overheersen.
Vrouw 3 heb de buurvriend toch weer gebeld.
Nora reageert “ stap maar door! “
Ton de man wil jagen; als een vrouw van hem houdt is zijn Haantjesrol uitgespeeld, dan wordt hij
onzeker.
Vrouw 3; is genegeerd door haar moeder.
Nora dit geneest pas als moeder overleden is.
Vrouw 3 er is ook niet met haar te praten hierover, ze ontkent het allemaal gewoon.
Meerderen herkennen dit ook bij zichzelf.
Ton memoreert de uitspraak bij de geboorte van zijn dochter Wees bereid mij als gast te ontvangen,
(in laatste instantie is iedereen alleen.) In wezen moet ieder op zijn eigen benen staan
Vrouw 3 oude generatie, oorlogsverleden,
Nora te veel mensen worden niet gewenst. Daarvoor is de NVSH ook opgericht.
Nora draagt het devies van de NVSH voor:
“Durf in vrijheid jezelf te zijn
Zonder de ander te kwetsen
Een ieder heeft 't recht
In vrijheid zichzelf te zijn
En zichzelf verder te ontwikkelen.
Hieronder wordt verstaan
Dat mensen gerespecteerd worden
in hun eigen geaardheid die ...
in alle vrijheid beleeft mag worden.
We willen de ander Bemoedigen in een mooi
Zelfbewust seksleven
Waarbij de ander geen kwaad berokkend wordt”
Pauze
Ton komt zelf bij een buurtfeest van Zandvoort weleens bekenden tegen, maar echt lang volhouden
lukt toch niet.
Martien vindt in zijn buurt wel wat kennissen, door gemeenschappelijke interesse, werk in de
psychiatrie en door interesse in dieren. Hij vindt de meeste gezellige contacten in zijn werk, op
kantoor en op bezoek bij mensen thuis of in de instellingen.
Ton we zijn heel dicht bij onszelf gebleven deze keer.
Dan volgt het rondje Eerst vertelt Nora nog over het belang van de Intimiteitensoos niet afhankelijk
van wellust, maar alleen doen wat jij en de ander wil.
Daartoe draagt ze het devies van de NVSH “ Huid “ voor Huid
Huid is een afdruk van onze identiteit
Ze is een weergaloos fascinerend
communicatiemiddel.
Ook zonder beschilderd, geringd,
getatoeëerd of doorboord te zijn
De huid omhult ons niet alleen.
Zij onthult ons ook.

Getuigen de vingerafdrukken.
Wie we zijn, staat in de lijnen en
bogen op onze huid geschreven.
Zij beschermt ons tegen ziektekiemen
En speelt een rol bij onze
warmte regeling.
Doet in benauwde ogenblikken
het klamme zweet uitbreken
en verraadt ons in geuren en kleuren.
Onze naakte huid is de levende
buitenkant van ons levensverhaal.
Met of zonder versiersels als
Glinsterende leestekens.
We laten ons lezen.
Bleek, bruin. Blozend, mat of glanzend
Doorleefd gerimpeld of glad.
Het samen naakt zijn heeft iets puurs.
In deze tijd van vereenzaming
in contactarmoede hebben we altijd nog
onze huid met haar contactwerking.
De naakte huid maakt het letterlijk
Mededeelzaam.
Er is een uitdrukking
de dingen door de huid te zien, d.w.z.
tot in de kern doordringen.
De huid als braille voor de ziende.
Man 5 vindt dat we hier iedereen in zijn/haar waarde laten, niet aanvallen, dat is hier niet nodig, juist
meer het bevestigen van elkaar.
Man 3 vond het boeiend en leerzaam vandaag,
Man 5 zegt dat de buren altijd zwaaien en vaak tijd nemen voor een kort gesprek.
Vrouw 1 wil nog kwijt dat ze in Beverwijk een vrouw gewond zag liggen, maar er toch maar omheen
was gelopen om de trein niet te missen. Ze was op haar hoede en stapte dapper door.
Man 2 beleeft de bijeenkomsten als gezellig buurten bij elkaar.
Man 1 vindt in zijn eigen buurt niks van zijn gading. Kouwe kak. Vindt zijn gezelligheid in Koinonia,
vogels van divers pluimage en toch een blijvertje in Haarlem.
Vrouw 5 waardeert de bijeenkomst als gespreksmogelijkheid. Is blij met deze en ook andere
ontmoetingsgelegenheden.
Man 6 woont in een jonge buurt en wil niet als boeman gezien worden. Er zijn in de buurt wel
straatfeesten (2 per jaar). Het is soms schipperen met de buren. Ziet het gevaar van fietsen op de
stoep terwijl er om de hoek winkels zijn, maar houdt liever zijn mond erover.
Betreurt het verlies van de kleine winkelier in de buurt. Grote winkels zijn vaak ongezellig.
Het thema voor de volgende keer (26 november, afscheid Nora, verjaardag mw. P) is Wie ben ik en
mijn shoppen en waar heb ik een boodschap aan?
En als uitsmijter een gedicht Spoorloos:
Mijn voetstappen door het mulle zand, ze zijn er niet alleen.
Lopend langs de kustlijn verdwijnen mijn verdwijnen mijn voetafdrukken in de golven van de zee.
Op een eindeloos schelpenpad krakend en knisperend onder mijn teen.
Het stuivende zand nemen al mijn andere stappen spoorloos met zich mee.
’t Was tijdens een zware noordwesterstorm windkracht negen.

Ik hoorde de vele meeuwen die al krijsend dansten in de lucht.
In gedachten verzonken was ik daar in de stromende regen.
Het was een droom, ik schrok wakker en lag in bed, gelukkig maar en slaakte een diepe zucht.
(hr J W)
-0-0-0Verslag Wie ben ik en mijn verwachting,
jezelf accepteren, geaccepteerd worden, de ander accepteren Vrijdag 24 september 2010
In de gezellige huiskamer van de NVSH zijn vandaag veertien mensen (7 vrouwen en 7 mannen)
bijeen om deel te nemen aan de gespreksmiddag over het in de kop genoemde onderwerp.
Mededelingen
Nora vertelde dat ze met haar man zal stoppen met de NVSH .
27 oktober zal de najaarsvergadering worden gehouden, waarin de voorgang van de NVSH Haarlem
wordt bepaald.
Nora zal in november afscheid nemen van de “Wie Ben Ik”-gespreksgroep als “gastvrouw” vanuit de
NVSH.
Kennismakingsrondje
Nora vertelt al krijg je alle hulp van de wereld, je zult het toch zelf moeten doen!
Een andere vrouw las over de bijeenkomst in de krant. Ze doet mee aan activiteiten bij de Boshoek,
in Uithoorn bij het vormingscentrum, en vindt ook bij de NVVH een fijne activiteit.
Een man vindt de bijeenkomsten gezellig en is zoekend. (wie weet?)
Een andere man werkt nog bij Roads (onderdeel van Arkin) en is ook vrijwillig actief voor Koinonia.
Hij kan nu weer vaker komen omdat hij vrijdags makkelijk vrij kan zijn.
Ton draait al weer een tijdje mee. Vroeg zich eens af “wat doe ik?”. Toen gescheiden en 15 jaar in
een berging gewoond, met muizen en een parkiet tussen de kranten. Is toen ook actief geworden in
het sociale. Dat de RIBW minder geld krijgt vindt hij geen probleem, zo wordt kost en baat eindelijk
eens duidelijk, en gaat het eens om resultaat!
Samen met Martien neemt hij deel aan de Landelijke Vereniging Thuislozen. Zien dat mensen zich
soms niet lekker voelen in hun omgeving, thuisloos. Grijpen dan makkelijk naar de fles of drugs. Met
schulden samen het voorportaal van de dakloosheid. Daarom het belang zien van contact met de
eigen omgeving (het thema van de Wie ben ik bijeenkomst in buurthuis Alleman Amstelveen op de
2e woensdag van Oktober a.s.)
Martien stelt zich voor maakt zich zorgen over de groeiende tweespalt in de samenleving. Doet zelf
zijn best om elke dag weer wat te leren.
Een vrouw werkt enkele uren betaald bij het CBB en organiseert het Psy-café en de eetgroep
Gedicht hr J:
Chaos
Brainstormen in mijn hoofd als een aanwezig lage drukgebied
Stormachtige gedachten gevat in
Zware donkere wolken flitsen voorbij
Tranen als regendruppels vullen mijn ogen
Het is noodweer, het giet
Als in een tornado draait een
Spiraal al het positieve uit mij

Hevige wind doet mij denken verwaaijen
En gaat op in dichte mist
Golven van emoties overspoelen mij
En botsen woest op een ruwe zee
Midden in zwaar onweer die met een
Lichtflits alles in me uitwist
Mijn innerlijke kompas draait door
Waar ik nu ben, ik heb geen idee
Lopend tegen een gure koude wind die
Mijn geest doet bevriezen
Ontneemt mij de warmte en energie
Als ook mijn innerlijke rust
Maar de kracht van mijn innerlijke natuur
Heeft me geholpen om mezelf niet meer te verliezen
Al is het nu weer of geen weer
De stormen zijn nu windstil geworden
En gesust
Thema Acceptatie
Een vrouw van de Landelijke Federatie Belangenorganisaties Onderling Sterk vertelt over de
opvoeding die haar voortdurend negatief zagen, waardoor ze erg aan zichzelf ging twijfelen. Na een
slaapkuur in een veilige omgeving, (her)vond ze zichzelf en werd actief voor haar lotgenoten en voor
de landelijke federatie.
Ton vraagt of iemand dit herkent.
Een vrouw die van jongst af aan niet serieus werd genomen, herkent dit zeker, ze voelt zich echt
goed, maar zoals ze zegt je wordt niet voor vol gezien al ben je 64!!
Ton zegt de ander heeft misschien wel schuld, maar toch altijd ben je zelf verantwoordelijk.
Een andere man heeft zich in zijn huwelijk helemaal weggecijferd. Daar is hij van teruggekomen. Het
had te maken met de dwangmatigheid die hoort bij zijn ADHD, te hard van stapel lopen. Toen is hij
pas begonnen met puberen.
Uit de groep komt een zucht van herkenning, Ja dat na-puberen is mooi!
Een vrouw is net verhuisd, ze begint een nieuw leven, vindt dat wel moeilijk, (beetje deprie) heeft
nog niet het kneuterige in haar nieuwe huis gevonden.
Ton verhuizen kost je een paar jaar van je leven.
Nora je moet ook je lichaam accepteren, als mensen telkens zeggen dat je het niet goed doet, dan
moet je op zeker moment grenzen stellen.
Een andere vrouw vult aan Maar als je elkaar plaagt, hou je juist van elkaar.
Soms is de onzekerheid zo groot, dat iemand wegens commentaar zijn gedrag of uiterlijk verandert Is
dat kameleon of overleving?
Een nieuwe man in ons gezelschap stelt iedereen, waaronder ik, heeft wel vervelende eigenschappen
onzeker voelen. Vaak ook wegens zelfkritiek! En ook niet alles om je heen accepteren, nee, zeker
niet.
Een waarschuwing uit de groep pas op voor korte lontjes!!
Meerdere mensen herkennen zich in het zich gevangen voelen in het ouderlijk web, de negatieve
belevenissen uit de kindertijd hangen als een molensteen aan hun been.
Een vrouw herkent veel eigenschappen van haar oma in zichzelf. Het slaat een generatie over!
Ton merkt op dat hij heftig is maar hij kan er niet tegen dat een directeur zijn excuses maakt terwijl
hij zo’n grote fout heeft gemaakt, of mensen die telkens weer dezelfde papieren produceren, en net
doen of ze wat nieuws leveren. Ton pikt dat niet.
Hij wijst wel op het belang in deze van het nuanceren van het eigen beeld in betrokken mensen om
hem heen.

Pauze
Tijdens de pauze ontstond een gezellige kleinschalige conversatie, waarvan geen verslag.
Accepteren van anderen
Met de binnenkomst van een van de stagiair(e)s van het ISP krijgt deze het woord Hij vindt het
belangrijk dat iedereen zichzelf accepteert je bent wie je bent! Je kunt jezelf wel veranderen, maar
dan moet je dat ook accepteren en verantwoorden naar jezelf en …..
Als hij mensen in nood tegenkomt die boos zijn, dan biedt hij hen aan samen oplossing te zoeken en
dat hij zich 100 % voor hen zal inzetten. Zo kan de persoon zich vertrouwd gaan voelen bij je. Veel
privé dingen komen dan aan bod, daar staat hij dan voor open, blij dat hij dat mag aanhoren. Als het
niet lukt, dan vraagt hij wat er aan de hand is.
Als hij de hulpvraag van de cliënt niet kan oplossen, dan verwijst hij de cliënt door naar een instantie
waar hij wel geholpen kan worden.
Achteraf houdt hij dan wel contact om te zien of het goed gaat.
Ton vraagt en wat als iemand bij je komt wiens huis bijna ontruimd wordt?
De stagiair antwoordt luisteren; benaderen van de schuldeisers, proberen uitzetting te voorkomen
door voorstellen te doen. Als niet lukt, bijstaan van de persoon zo goed en zo kwaad als het gaat.
De mens moet natuurlijk wel meewerken aan zijn eigen hulp.
Als hulpverlener is luisteren belangrijker dan praten. Je bent wegwijzer. De klant moet zelf kiezen.
Een andere man vult aan als mensen niet eerlijk naar je zijn, dan kun je ze niet helpen.
Ton noemt dat ze kruipen dan in hun schulp. Het gaat om het veilig gevoel, dat is een voorwaarde.
Dan krijgt de nieuwe stagiaire het woord. Ze stelt als je jezelf niet accepteert, kun je ook de ander
niet accepteren. Ze ziet als mensen hun verhaal niet kwijt kunnen, dan worden ze makkelijk
depressief, want ze weten niet meer of ze van zichzelf houden.
Zij is in haar privé altijd al een aanspreekpunt voor haar vrienden en vriendinnen. Ze luistert,
adviseert, gaat mee. Het kan over van alles gaan. Een ISP in het klein
Ze staat altijd voor iedereen klaar.
Ton vraagt dat heeft toch ook invloed op je stemming. waar ligt je beperking?
Ze vertelt dat ze een keer echt in de problemen was, Een vriendin die ze hielp was ineens dagen niet
bereikbaar. Toen zat ze in de piepzak. Was trouwens wel goed afgeliep met goede hulpverlening.
Ton wijst op het belang van privé en werk Ook wijst hij op onze neiging om anderen te corrigeren,
nee! We moeten anderen accepteren. De ander blijft altijd die ander!
Een andere man houdt van alle mensen, maar heeft problemen met mensen die niet teruggroeten.
Een vrouw vult aan als je hen met een glimlacht tegemoet treedt, krijg je al gauw een glimlach terug.
Een andere vrouw had een tuintje. De Turkse buurman was altijd vriendelijk, behalve als er familie bij
was, dan negeerde hij haar. Een kwestie van cultuur!!!
Martien doet graag adviseren.
Een ander raadt hem af dit te doen!
Ton wijst op de ruzie die hij en Martien soms hebben. Maar de vriendschap blijft.
Afronding
Na de verwijzing naar de wie ben ik bijeenkomst op 13 oktober a.s. in Alleman te Amstelveen begint
Ton met de rondvraag hoe men het vond (Opmerkingen gesorteerd naar geslacht)
Vrouwen zeer leerzaam / fijn dat het thema op papier was., goede voorbereiding / eerste keer, zeer
interessant en gezellig/ Blij er weer bij te zijn, geen haren overeind /zou leuk zijn op een
zondagmiddag, klikt goed met onze doelgroep. / geslaagd, leuk de verschillende gezichten te zien,
vindt de onderwerpen goed, neemt er wat van mee / was goed iedereen mag zijn/haar mening
Mannen prima / leerzaam.en interessant / graag ermee doorgaan met fijne gespreksmiddagen / erg
wennen, vraagt zich af of het te combineren is met groepstherapie? Daarbij gaat het om ingaan op

individueel probleem, hier gaat het om ieders eigen verhaal en reageren op elkaar, communicatie, Hij
gaat binnenkort naar Centrum 40-45 / geslaagd en interessant / Interessant en voldaan /. Iedereen
zo verschillend en mooi, toch communicatie /
THEMA volgende keer (29 oktober a.s. 14.00 uur)
Wie ben ik een mijn buurt
Slotgedicht hr J
Een Wens
Was het op aarde maar een groot land zonder grenzen
Dat is wat ik graag zou wensen
Zou er dan geen oorlog meer zijn
Als er geen verschillende talen meer zouden wezen
En er maar één taal was die ’n ieder kon lezen
Of als er geen hongersnood meer bestond
Met minder ziekten dan waren er meer mensen gezond
Wat als er geen verschillende geloven niet meer zouden bestaan
Zou het dan met de vele oorlogen zijn gedaan
Hoe zou het zijn als de mensen geen wapens meer gebruiken om te moorden
En de conflicten zouden uitpraten met alleen woorden
Of als er geen rassenhaat meer zou voorkomen
Dat iedereen gelijk behandeld wordt
Dat is één van mijn grootste dromen
Voor iedereen op aarde geluk, gezondheid en harmonie
Dit is zoals ik het leven het liefste zie
Iedereen zijn eigen normen en waarde
Ik hoop dat mijn wensen uitkomen
Dan is er vrede in mij en op aarde
-0-0-0Wie ben ik en mijn Stemming
Vrijdag 27 augustus 2010 in de huiskamer van de NVSH
Er waren vandaag zeven personen aanwezig 3 vrouwen en 4 mannen.
Verslag Martien Terugblik op de vorige bijeenkomst De vrouw die het thema had bevorderd, en
helaas vorige keer verhinderd was vertelt het verhaal van de bal. Als kind van 12 had zij in het water
allerlei spul gevist, waaronder een bal. Het meeste was vies en moest worden teruggegooid, maar de
bal was haar hebbeding.
Zij speelde ermee een was er blij mee, want het was haar eerste eigen speeltje.
Op een dag gooide zij de bal de lucht in, waarop die belandde op een plat dak. Dat speet haar zeer.
Het hebbeding werd zo een zoet(zure)e herinnering.
Het thema vandaag is ik en mijn stemming.
Van uiterste vreugde tot uiterste wanhoop, die beter vertaald kan worden met frustratie,
In de politiek ligt de frustratie waarschijnlijk bij de CDA door haar halvering.
Een man verteld onzeker te zijn (geweest) in vreemde omgevingen en dan druk te worden,
Een vrouw vertelt dan juist rustig te worden.

Een andere vrouw vertelt dat als iemand haar irriteert, zij dan boosheid voelt, maar toch een
kunstmatige glimlacht tevoorschijn kan toveren, waarmee ze de situatie weer onder controle heeft,
ze gaat er zo bewust mee om.
Een man vertelt soms baat te hebben bij overdrijving van je gevoel op humoristische manier.
Een andere man maakte mee dat een voetballer op z’n teen stond, dat deed flink pijn met die
aluminium nopjes, hij zei toen vriendelijk (het was een beer van een vent) dat hij nu al 2 keer op zijn
teen had gestaan, en dat hij daar mogelijk ontstemd over kon raken. Vervolgens had hij geen last
meer van die reus.
Ook vertelt hij over een vriendin die hij kwijtraakte omdat ze de afspraken niet zo nauw nam.
De derde man vertelde over de frustratie t.g.v. de tussenwoning, die veel duurder was dan zijn vorige
woning..
Een vrouw vertelt over een stomerij, waarbij de was in de zak moest blijven. De zak kreeg ze
naderhand kapot terug. Toen ze er later op terugkwam, werd het glashard ontkend. Zij komt nu niet
meer in die stomerij.
Een vierde man gaat bij het niet doorgaan van iets leuks, een ander leuk iets ondernemen.
De eerste vrouw is verwonderd en blij dat ze ontdekt wat met frustratie te kunnen doen!
Samenvattend lijkt frustratie meestal van de(/iets) ander(s) te komen. De wijze waarop je ermee
omgaat kan soms bruggen slaan.
Situaties verzameld door de gespreksleider
In gezelschappen kan de feestvreugde soms omslaan in geweld. Zie hierna bij excessen.
Ook Voetbal leidt tot veel stemmingen. Door een grappige vergissing kan een groep mensen in de
lach schieten, waardoor het ijs is gebroken en gezelligheid ontstaat..
Sommige mensen gaan de Limburgse tongval nadoen als ze een Limburger ontmoeten. Hetzelfde
geldt voor sommigen die te maken krijgen met mensen met een psychische achtergrond. Dit heeft
iets van een kameleon de kleur aannemen van je omgeving.
Er wordt gepraat over de kwaliteit die nodig is om goed met mensen in de psychiatrie om te kunnen
gaan. Het gaat vooral om mensen serieus te nemen.
Het is belangrijk om in te schatten van de stemming van iemand is en daarop je gedrag af te
stemmen.
Bij de Jehova’s Getuigen heeft men cursussen waarin men leert te verkondigen. Als men een emmer
water over het hoofd krijgt, zegt zo iemand bijv “wel lekker fris” o.i.d. Zo’n soort cursus zouden
hulp/dienstverleners en politie misschien ook kunnen baten.
Een leugentje om “bestwil” komt vaak voor, niemand heeft zin om zijn/haar eigen ruiten in te
gooien.
Thema relaties
a. Een oude man vraagt zich af hoe relaties zo lang kunnen duren, ondanks de grote verschillen
tussen mensen heden ten dage. In IJmuiden en andere visserdorpen, ook bij schippers, en ook bij
woonwagenbewoners, heerst een cultuur van kunnen vertrouwen op elkaar, want je hebt elkaar
misschien nodig.Ze hebben vaak alleen contact bij geboorte, trouwen en sterven, Dus Niet Horen,
Niet Zien, Zwijgen. Vreemden worden er eerst op hun waarde geschat..
b. Als de ander je steeds op het verkeerde been zet, kun je daarop inspelen, door je voor te stellen
wat de volgende actie van die persoon zal zijn en een reactie te formuleren die goed van pas komt.
Zo ontstaat vreugde in tegenstelling tot. overdondering. Dit kan alleen als er een basis van goed
contact is (geweest). Het kan geen methode zijn, de ander blijft altijd mens.
De drie V’s veiligheid, vertrouwen en volledigheid staan in de relatie centraal
Excessen
Collectieve momenten worden vaak door veel mensen bezocht. Bij Lowlands e.d. is het mede door
muziek, alcohol en drugs een vredig samenzijn. Elders is kwaade opzet of amok soms een gevaar.

Mensen die hun kinderen en (ex)vrouw vermoorden, (als ik niet, dan ook zij niet) doen denken aan
de nieuwe leeuw die in het leven van een leeuwin komt, en eerst de kroost van de oude leeuw
verorbert om een nieuwe situatie te vestigen rondom zichzelf
Thema volgende keer
Het thema wordt voor vrijdag 24 september 2010 Wie ben ik en mijn verwachting?
Ondertitel wordt jezelf accepteren, geaccepteerd worden, de ander accepteren
Verslag “Wie ben ik” bijeenkomst Vrijdag 30 Juli 2010
NVSH gebouw Haarlem, Ton opent het gesprek. Het thema van vandaag is mijn hebbeding.
Aanwezig zeven heren en drie dames, er zijn twee afmeldingen.
Notulisten zijn Betty en Martien. Een deelnemer geeft aan dat notuleren niet makkelijk is, je kan
nogal eens kritiek krijgen over wat je toch echt werkelijk hebt gehoord en genoteerd. Wat is de
onderliggende oorzaak van boze reacties? Daarvan gaat het onderwerp over op betekenis van
dingen, wat iets voor jou betekent kan voor de ander een heel andere betekenis hebben of een
ander gevoel geven.
Wat is nu bijvoorbeeld een hebbeding, wat verstaan we hieronder?
Dat blijkt voor iedereen iets anders te zijn, er komt van alles voorbij:
Een pen, nodig om dingen op te schrijven, een deelnemer verteld, dat wanneer hij iets aan het papier
toevertrouwd geeft dat ruimte in zijn hoofd, zijn geheugen en hij functioneert dan beter. Hij ziet een
hebbeding als iets dat hij nodig heeft.
Een persoon als bijvoorbeeld een partner kan ook gezien worden als een hebbeding, iemand die je
voor jezelf wilt hebben voor de pronk of tegen de eenzaamheid.
Een kledingstuk, dat bijvoorbeeld status uitstraalt.
Een camper, een wens om die te hebben. En als je het hebt … mis je dan het verlangen iets te hebben
wat je nog niet hebt?
Een bal, iets dat je dierbaar is, waar herinneringen aan vast zitten, het heeft een verhaal wat
belangrijk voor je is.
Een computer of auto, iets om mee te showen.
Of iets willen hebben dat nieuw is en elkaar besmetten met de wens om dit te hebben.
Huisdieren als hebbeding, je kunt ze wegsturen wanneer je wil
1e man Het is een innerlijk iets, heeft te maken met een gevoel van vrijheid. Hij meldt ook Gedane
zaken nemen geen keer.
2e man vertelt Vroeger was ik meer materialistisch. Toen iemand tegengekomen die me de kleine
dingen leerde waarderen. Bijv. oude radio’s. Sindsdien meer op mijn gemak, voel me gelukkig, en leef
vanuit mijn hart.
3e man Het is iets vertrouwd, bijv een boek dat je heeft veranderd, kan een hebbeding zijn.

4e man mist een hebbeding, heeft last van heimwee, maar wel een auto, die geeft hem vrijheid. Zijn
gedachten kunnen goed of slecht zijn, houden hem bezig.
Vierde man Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig is er geld
3e man weer het geslachtsdeel kan hebbeding zijn.
1e vrouw je mag ermee spelen, goed doseren, niet verslavend, doe de ander en jezelf een plezier
ermee.
3e man ex vriendin zei zeg niet dat je van me houdt, Liefde is slechts schijn, Liefde is Zijn
1e vrouw mijn maatje is een bijzonder mens, beleef er elke dag plezier aan. Hij houdt vooral van
zichzelf. Dit bevestig ik.
3e man oudere mensen verliezen vaak veel, dan kan er een nieuwe fase aanbreken, meer
gevoelsmatig. Dan is een aanhaling juist welkom. De Rationele blokkades zijn dan weggevallen. De
omgeving heeft vaak problemen ermee. Is niet pure sex, gaat om contact en streling. Mensen waar
ze van hielden zijn weg, Jij bent er dan.
1e vrouw ja maar het gaat toch om zieke mensen?
3e man weer Nee, mensen reageren anders vanuit de nieuwe situatie, ik ben dan een hebbeding bij
gebrek aan beter.
5e man gelukkig zijn, tevreden maken, daar blij mee zijn. Deel je hebbeding,, de telescoop
meenemen op excursie, laat ook anderen erin delen.
1e vrouw Tot de dood ons scheidt. Soms is je partner dan toch zeker wel een blok aan je been
2e vrouw beaamt met een glimlach.
6e man zegt verschil tussen man een vrouw?
1e vrouw zoeken om mens te zijn
6e man Mijn ex-vriendin kwam uit de psychiatrie, Ik heb echt geprobeerd een serieuze relatie met
haar op te bouwen, het is echter niet gelukt. In het begin liep ik met haar en kwam in gesprek met
een paar meisjes. Zij was boos, ik gebruikte haar alleen maar als hebbeding. Ik heb het niet zo
bedoeld, maar misschien had ze gelijk
5e man wil weer contact met zijn ex om dingen uit te praten. Misverstanden (oud zeer) op te lossen.
Zijn ex was echt zijn hebbeding.

Gedicht
Die andere

Maakt het iets uit hoe iemand er uit ziet?
Waar het om gaat is zijn innerlijke gevoel
Dat zie je aan de buitenkant niet
Als je kunt begrijpen wat ik hiermee bedoel
Ook kun je dit niet van een gezicht aflezen
Een ander heeft andere gevoelens dan jij
Laat daarom ieder zichzelf mogen zijn en wezen
Leg daarom jouw vooroordelen eens opzij
Iedereen heeft zijn eigen waarde
Men zeg weleens spreken is zilver en zwijgen is goud
Accepteer elkaar dus hier op deze aarde
En voel dan wat liefde voor elkaar inhoudt
Het is een kwestie van geven en nemen
’n praatje of een luisterend oor voor hem of haar
Sta open voor elkaar dan zijn er minder problemen
Dit heb ik zelf ervaren, echt waar
hr J Weijers 3e man hebbeding ben ik zelf, mijn mondharmonica is slechts een middel om weer bij
jezelf te komen. Jezus tegen moeder wat heb ik met jou? Tegen broer; zie daar je moeder’’ . En
‘Vergeeft ’t ze, ze weten niet wat ze doen’. Dit Is echt hoogstaand, wijsheid..
Ook noemt de 2e man Lucas 17.33 ‘Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en
zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden’.
1e vrouw Het gaat erom in het reine met jezelf te komen.
3e man leest graag gedichten van daklozen (schrijverscollectief) vaak over kern zoeken, vertrouwd
iets, vrouw
2e vrouw ja, dat is makkelijk de vrouw mag voor hem gaan zorgen.

Thema volgende keer?

7e man wanhoop?
6e man wie ben ik en mijn stemming
3e man wie ben ik en mijn verwachting
Iedereen steunt de stemming eerst en de verwachting in september
3e man toevoeging de uiterste wanhoop en vreugde
1e vrouw de NVSH ruimte gaat stoppen op 27 oktober is de najaarsvergadering

Verslag “Wie ben ik” bijeenkomst Vrijdag 25 juni 2010
NVSH gebouw Haarlem,
Aanwezig zes dames en één heer
Thema eerlijkheid naar jezelf en anderen
Notulist Betty
Martien opent het gesprek met een relaas over een verkeerd treinkaartje en de reactie van de
conducteur, die volgens hem aanvoelde dat Martien onschuldig zwart reed en geen boete voor hem
uit schreef. Iemand had hier een andere ervaring mee, volgens haar was ze net zo onschuldig, maar
kreeg ze wel een boete. Zij vond geen er of herkenning van haar eerlijkheid.
We spreken over de eerlijkheid van een conducteur, in hoeverre luistert deze eerlijk naar zijn intuïtie,
hoe eerlijk is deze intuïtie ingekleurd door jarenlange ervaring en hoe eerlijk benaderd deze
man/vrouw de reizigers.
Wanneer iemand aangeeft dat ze ervaart vaak niet gehoord te worden door anderen is de vraag, in
het kader van eerlijkheid naar jezelf, in hoeverre laat je je horen. Dan komen gewoontes boven, die
soms wat hardnekkige kindstukjes zijn. Meerdere aanwezigen geven aan, een en ander te hebben
meegemaakt in de jeugd en daar op een bepaalde manier mee om te gaan, ieder op zijn of haar
eigen manier.
Eerlijk zijn naar jezelf omschrijft een bezoeker ook als aangeven aan anderen wat je wel of niet van
hen aan wilt nemen aan advies of goede raad. Voelen wat er bij je past, je eigen behoeftes en
grenzen hierin ervaren en er op reageren met respect naar de ander.
Als iemand zegt geïrriteerd te zijn over hoe een ander in het gesprek van zich laat horen. Blijkt maar
weer; ook dat eerlijk kunnen uiten is eerlijkheid naar jezelf en de ander.
Soms weet je niet hoe iets op te lossen of aan te pakken. Het is dan makkelijk om naar een ander te
wijzen als veroorzaker of schuldige. Eerlijkheid naar jezelf en de ander, door te zeggen wat je zelf had
kunnen doen, leid tot meer zelfsturing en verantwoording ten opzichte van de ander.
Niet iedereen vind het even makkelijk om over persoonlijke zaken te spreken, over familie en hoe je
met je familie om gaat. Een bezoekster geeft aan dat ze daar niet aan wil komen, zich er
ongemakkelijk bij voelt, omdat ze gewend is deze herinneringen weg te stoppen.
We ervaren dat er een verschil is in communiceren. Let je erg op details of zie je makkelijk het grote
geheel. Vertel je een verhaal beknopt van begin tot eind of spring je van de hak op de tak. We
concluderen alles heeft zo zijn voor en nadelen. Ieder heeft zo zijn of haar kwaliteiten en
specialiteiten. We geven elkaar eerlijk feedback hierover.
Wat een fijne middag met heel leerzame ervaringen van elkaar. Betty en Martien bedanken de
deelnemers voor hun openheid en vertrouwen.
Mededelingen
Volgende bijeenkomst 30 juli.
De eetclub gaat 30 juli weer eten.

Verslag ISP 28 mei ’10
Thema “Wie ben ik “en mijn rekening en verantwoording / openheid en Geheim.
Eerst 2 mededelingen Ton, 1ste Er is (boekje uitgegeven / vraag???) naar de zingeving voor
kwetsbare mensen, b.v. daklozen. Een uitspraak van iemand over deze vraag in het algemeen Wat is
de zingeving van het leven…. HET LEVEN ZELF. We zullen het overdenken en mogelijk iets gebruiken
voor deze gespreksgroep.
* ten 2de Er is een boekje verschenen van De Bulet “Sleutel naar je zelf.”
Over emoties zoals Bang en Boos zijn. je kan er tegen vechten of je kan er je van bewust zijn.. het
accepteren… er iets van leren.
Aanwezig waren 7 personen, 3 heren 4 dames
De sfeer zat er al snel in.
Punten die naar voren kwamen * Ik voel mij snel overrompeld door de ander.
* Vind het niet prettig overal verantwoording over te af te leggen.
Voel mij dan minder zelfstandig.
*Ik houd meer rekening met een ander dan met mijzelf
* De ander roept gevoelens op die ik zelf in een vroeger stadium heb ervaren.
b.v. ‘n dominante vader. Daar kan ik nog niet goed mee omgaan.
* verantwoording naar de school / opleiding.
* kan niet met haat omgaan.
* het gevoel van afgewezen te zijn. Nog steeds het kind voelen in je zelf. Je vinger opsteken als je iets
wilt vragen en dan nog steeds voel je dat grotere stemmen voorrang krijgen. Natuurlijk kan je er ook
mee spelen. Ik laat mij niet van tafel vegen.
Wat verstaan we onder verantwoordelijkheid? En hoe gaan we er mee om?
* Heb je onenigheid in een situatie Kijk er eens naar Beiden scheppen een sfeer waarin onprettige
gevoelens ontstaan. Hoe benader je de ander? Zet je hem op een voetstuk of zie je de ander als je
gelijke?
* Zit je in een team…. Dan is er een collectieve verantwoording voor het geheel.
Niet denken dat je aangevallen wordt doch even op je inlaten werken en horen wat de moeilijkheden
zijn. Desnoods een lijstje met punten maken en er dan rustig op terug komen.
* Boos worden heeft geen enkele zin Het kost veel energie. Parels voor de zwijnen.
* Bewust worden van het gebeuren. Er een les uit leren.
* prijs de Mens die kankert. En vraag wat voegt het toe aan je welzijn.
* de mensen om je heen zijn niet je hulpverleners. Zij geven ons wel de mogelijkheid sociale
contacten te vergroten en te verdiepen, vertrouwen te krijgen, in de ander en in je zelf.
Er werd gevraagd Voel jij je belazerd? Nadat iemand een nieuwe woning had gekregen. Neen het is
ook door mijn toedoen van mijn doen en laten. Maar mijn vertrouwen in de medemens is er niet
door gegroeid. Heb je er iets van geleerd is de volgende vraag. Eigenlijk zie ik in dat ik mij laat
belazeren. Dat levert ergernis op.
Meestal is de raad die een hulpverlener soms geeft ook stof voor de hulpverlener zelf. Bij anderen zie
je de situatie beter dan bij je zelf.

Bij de ontwikkeling van een kind die een grote bevestiging krijgt, In het kind geloofd dan zal het kind
kunnen groeien. Nu is het voor volwassen mensen de kunst in jezelf die bevestiging te geven om te
kunnen groeien. Het stuur in eigen hand nemen.
Zorgen voor openheid. Er zijn altijd mogelijkheden iets op te lossen. Soms nog met behulp van
hulpverlening. Uiteindelijk moet je het zelf doen
Vandaar het thema voor de volgende keer. Wie ben ik en EERLIJKHEID naar mij zelf toe.
En nog een thema voor een volgende keer :Wie ben Ik en de hulpverlening
We gunnen ieder een plek waar je je vrij kunt voelen geen geheimen voor elkaar hoeft te hebben.
Verslag door Nora Verslag van Wie ben ik van vrijdag 23 april 2010.
Er waren 9 personen aanwezig, 5 vrouwen en 4 mannen.
Het thema was “Wie ben ik” en mijn geluk / wijsheid.
De middag begon met het voorlezen van een gedicht over de lente.
In de loop van de middag werd duidelijk dat geluksgevoel voor iedereen anders is
er was iemand in de groep die erg gelukkig was met het feit dat zij ging verhuizen
er was ook iemand die vertelde dat zij oma was geworden en dat gaf toch wel vreugde
een geluksgevoel kan ook zijn dat je openlijk over je gevoelens kan praten, bijvoorbeeld over
seksualiteit/intimiteit
er zijn ook verschillen van geluksgevoel tussen de Westerse wereld en het verre Oosten
wijsheid is keuzes kunnen maken zonder fouten
wijsheid is niet gerelateerd aan oud zijn
verstandige keuzes maken is (ook) wijsheid
levenservaring is ook een vorm van wijsheid
wijsheid is ook om open naar elkaar te zijn en elkaar te vertrouwen
geluk moet je af en toe in je schoot komen vallen; je kunt geluk moeilijk afdwingen

Toename van wijsheid krijg je als je op een gegeven moment kunt zeggen dat je blij bent met je
bestaan.
Het ISP (InformatieSteunPunt) organiseert op vrijdag 28 mei 2010 weer een gespreks-en
ontmoetingsmiddag rond het onderwerp ”Wie ben ik”en rekening en verantwoording/ openheid en
geheim.
Deze bijeenkomst in de serie “Wie ben ik” wordt gehouden in de gezelligste ‘huiskamer’ van
Haarlem, de NVSH-ruimte aan de Ripperdastraat 11 te Haarlem, nabij station Haarlem.
In deze gespreksbijeenkomst willen wij samen onderzoeken, in hoeverre
rekening/verantwoording/openheid en geheim een grote rol speelt in mijn ik en hoe het
samenspeelt binnen mijn sociale functioneren.

Iedereen die zich in dit thema herkent en op wederzijds betrokken wijze hierover met elkaar
ervaringen, meningen en gevoelens wil uitwisselen, is van harte welkom op deze laatste vrijdag in
mei 2010.
Ton de Vries is voor deze bijeenkomst beschikbaar als gespreksleider en Nora zorgt daarbij voor de
innerlijke mens.
De huiskamer aan de Ripperdastraat 11 is open vanaf 14.00 uur.
Na een korte kennismaking begint het gesprek om 14.30 uur.
Rond 16.30 uur wordt dan gezamenlijk een drankje genuttigd ter afsluiting van deze bijeenkomst.
De toegang is gratis, evenals de versnaperingen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Martien Luijcks, telefoonnummer 06-50486221 of 0235402030.
Voor een terugblik op de “Wie ben ik”- bijeenkomsten vanaf 1 augustus 2008 t/m 29 januari 2010 klik
hier.
Vriendelijke groet,
Karin.
Wie ben ik en mijn geluksgevoel
Vrijdag 26 maart 2010
Aanwezig op deze zonnige laatste vrijdag van maart 2010 waren 10 personen; 6 vrouwen en 4
mannen.
Na een ontvangst aan de bar, verzamelden de aanwezigen zich rond 14.30 uur in het gezellige zitje
rond Ton, de gespreksleider.
Een vrouw begint Het meewerken aan zoiets als de Voedselbank, door broden rond te brengen, is
een bron van geluk.
Ton meldt dat Geluk ook als thema bij het buurtdialoog in Hoorn Kersenbogaart is gebruikt
Hij heeft een boek bij zich over investeren in geluk. Het zou ook te maken hebben met een gen.
Iedereen krijgt hiervan de kriebels. het is toch niet eerlijk als de een het wel heeft en de ander niet.
Uit onderzoek blijkt dat het gen gelukkig bij iedereen aanwezig is, maar in een moeilijke periode
(depressie) minder actief is. Het lijkt dan beter om over dingen heen te stappen of te begraven; dus
zand erover..
Het ontbotten van de knoppen geeft ook een geluksgevoel.
Iemand voelt zich een straatjutter, blij als er leuke of mooie dingen te vinden zijn, bijv.
statiegeldflesjes, of een plastic zakje voor de uitwerpselen van de hond..
Angst voor de dokter, is bepaald niet een bron van geluk.
Je kunt gelukkig zijn in je huis, met je kinderen.
In de USA zegt men “Are You Happy”, dit lijkt toch iets meer oppervlakkig dan geluksgevoel “Happy,
aber glücklich bin ich nicht!”. In het woordje “Cool” zit misschien ook wel iets van super,
welbevinden, geluk…
Geluksgevoel komt ook als je samen met anderen een gezelligheid / betrokkenheid bereikt, waarin
mensen zich veilig voelen.
Misschien ook in het samen eten zit iets van geluk.
Het lezen van een boek, het huishouden doen kan een gelukgevoel bieden.
Geluk is een werkwoord, het kan de bevestiging van jezelf zijn door de ander.
Net als zeg niet dat je van me houdt, doe het!!!!
Als je weinig gewend bent, dan ligt het geluk in een bal op het water.
Als je in een kleine ruimte bent opgegroeid zul je het geluk ook in kleine dingen kunnen vinden.
Het kind in mij is gelukkig! De kunst is dat te koesteren in het nu.
In een bejaardenhuis op bezoek is het kind in mij gelukkig.

Een man vertelt over het bootje dat hij kreeg, alleen een week later. De vreugde over het bootje was
toen al weg, Wat restte was het geluk in het samen spelen ermee! Vader had zijn opvoedmethodes.
Een vrouw wenste altijd graag een camper. Maar nu ze het ding heeft, is de lol van de wens er van af.
Wat moet je dan?? Soms geldt dit ook voor een partner, diploma.
Het terugvinden van wat kwijt was, is ook fijn.
“Wat is geluk?” vraagt een vrouw Het zingen bij uitvaarten geeft wel veel voldoening. Maar verliefd
zijn is alleen maar een illusie. Waardering krijgen in je eigen kunnen kan je wel een goed gevoel in
jezelf geven (geluk). Zeker als er een negatieve opvoeding onder zit.
Een man vraagt of ze daar niet overheen is gegroeid?
Antwoord nu meer zelfvertrouwen door de bevestiging van mensen om me heen.
Terug naar het kind. De kinderziel moet je behouden. Ook in bevestiging door anderen. Het gaat om
herkennen, erkennen.
Een vrouw merkt op dat ze veel mensen om zich heen heeft zien verdwijnen of wegvallen. Ze zit op
een breekpunt
Ton stelt vanuit zijn kerkelijke achtergrond “het heden is verleden, schoon het ons aangerekend
blijft”.
Het gaat om loslaten en nieuwe mensen ontmoeten. Leef in het nu. Ze went aan het verlies en is er
misschien soms wel blij mee.
Het behalen van een bepaalde prestatie geeft ook een gevoel van geluk. Bijvoorbeeld minder roken,
waardoor je je prettiger voelt. Soms zijn die prestaties een soort bewijzen vanuit geldingsdrang. Dan
heeft het meer een egocentrisch doel. Hoewel als je je beter voelt, kan dat soms ook vriendelijk
uitstralen naar anderen.
Mentaal vermogen, Investeren in geluk. Jan Auke Walburg Trimbos /jan 2009
Het boek noemt de volgende 6 punten:
Positief, optimistisch denken
leven met een betekenisvolle missie en die met succes uitdragen
bewust leven en bewust genieten
Interactie met anderen
gezonde leefstijl
geluk delen

Afrondend vertelt een vrouw dat ze de schoenen van haar overleden moeder draagt. Het is in de
fraai beschilderde vorm een bron van geluk..
Een andere vrouw concludeert de zang kan vooral geluk brengen als je er waardering voor krijgt.
Een derde vrouw vindt het gesprek niet af.
Wij beraden ons daarom op het thema voor de volgende keer,
Het idee is om ouderen in de tehuizen te laten opbloeien.
Het heet “Meer geluk dan wijsheid”, Moet het niet zijn “Meer wijsheid dan geluk”
We kiezen voor thema van de volgende keer "Wie ben ik” en mijn geluk / wijsheid!!
Wegens Koninginnedag wijken we uit naar vrijdag de 23e april.

verslag Martien Luijcks,
met dank aan mw. P Krom
“Wie ben ik en het vrouwelijke in mij.”
InformatieSteunPunt “Wie ben ik bijeenkomst” d.d. 26-02-2010
De bijeenkomst begon om 14.00 uur. Er waren 10 personen aanwezig.
Zomaar als begin Iemand maakte een grapje Als ik ADHD heb, ben ik alle dagen heel dorstig.
Een vrouw onder de deelnemers is vaak bezig met zichzelf. Mijn ik stuurt mijn, denken voelen willen.
Swen Kramer en hoe het gegaan is. Knap van hem dat hij teleurstellingen kan incasseren, zijn trainer.
Henk Gemser mag een fout maken. Een grap hierover is Ik wil een nieuwe baan. Een buiten of een
binnen baan? Een wisselbaan kan ook. Ha, ha.
Man en vrouw hebben en soms een teleurstelling bij de geboorte t.a.v. het geslacht van het kind.
Hoe reageerde de man t.a.v. dit onderwerp?
Een vrouw uit ons midden zegt mannen en vrouwen zaken kan ik niet zomaar splitsen in mezelf.
Er zijn ook manwijven ik heb b.v. nooit moeder willen worden.
Het vrouwelijke in de man is vrouwelijk b.v. het zorgen. B.v. iemand helpen, zorgen dat het geld
binnen komt.
Evolutie bij de vrouw De vrouw doet meer tegelijk, voor de kinderen zorgen maar ook legio andere
zaken, de endogene mens. Endogene mens betekend hier (Med.) Van binnenuit ontstaand, niet door
milieu factoren veroorzaakt. (Taalk.) behorend tot de moedertaal, endogeen taalsysteem
taalsysteem waarin de taalgebruiker de taal het eerst geleerd heeft, eigen taal, moedertaal.
Shirley Mac Lean Reis naar Santiago de Compostella, gebroken en verdeeld . Waarom? Opdat ik
weten zal wat er gebeurd.
Bij een gevoelige persoon kan het vrouwelijke in haar ook het mannelijke zoeken.
Er zijn homo`s die vrouwen haten. Maar ook homo`s die een vrouwelijke uitstraling hebben.
Een ander uit de kring zegt dat hij zijn energie uit zijn vriendinnen haalt. Dit is ongeveer 70% energie.
Er zijn ook vriendinnen die een mannelijke uitstraling hebben. Een man kan meerdere relaties met
vriendinnen hebben.
Dit is wel eens op de tv geweest. Het is soms voor de vrouwen niet zo erg prettig.
Het kontact met moeder is ook geestelijke energie. Heelheid, mens zijn, mannen willen plaatsen,
volledigheid van het mens zijn.
VVV, dit betekent vertrouwen, vrijheid en veiligheid de basis voor een goede communicatie.
Een ander zegt dat hij blij is dat hij een man is. Vroeger voelde ik schaamte om bloemen te kopen
voor iemand. Toen mijn vader stierf kon ik niet huilen. Later stroomde de tranen wel toen ik in bed
lag.
De vrouw is zwak, de man sterk. Een collega van hem was homo.
Iemand uit de groep vindt dat we een beetje afstandelijk zitten te praten over het vrouwelijke in
onszelf.
Iemand uit de groep is opgegroeid als enig meisje tussen zes broers. Ik heb van mijn broers veel
voorbeelden en manieren van leven overgenomen.
Ik ken iemand die lesbisch is zegt een ander. Ze heeft iets mannelijks maar heeft alleen vriendinnen.
Ze heeft nooit met mannen iets op kunnen bouwen aan relaties en wilde dit ook niet. Ook de relaties
met vriendinnen zijn erg broos en kunnen steeds veranderen.
De tv persoonlijkheid Kelly ( een man (travestiet) die later vrouw werd). De vader van Kelly kon geen
begrip opbrengen voor Kelly. Kelly was zichzelf echter wel bewust van dit proces.

Er worden kinderen geboren waarvan het niet duidelijk is hoe iemand geboren is. Een man of een
vrouw.
Een travestiet is geen echte man. Nalatenschap Waarom zijn mensen niet tweeslachtig. Wat moet er
niet gebeuren voor vrouwen gevoelens hebben?
Een banketbakker kan een man zijn. In dit beroep zit iets fijnzinnigs en vrouwelijks. Er kunnen twee
zielen wonen in mijn gevoel.
Het is de uiterlijke vorm die het beestje een naam geeft.
Als mensen vertrouwen kunnen opbouwen met de mensen in de wereld om hen heen en zich prettig
voelen gaan ze minder snoepen en eten. Dus veel eten en snoepen is een vorm van frustratie en
onmacht.
Een mannelijke en vrouwelijke kant in het psychische is niet aanwezig. Het heeft ermee te maken
hoe de ik figuur alles om hem/haar heen ervaart.
Wie ben ik en hoe is mijn geluksgevoel. Dit onderwerp willen wij volgende keer gaan bespreken op
26 maart 2010 vanaf 14.00 uur Rippenstraat 11, Haarlem.
De omstandigheden waarom iemand nog leeft.
Ton en mw.X.
Verslag ” Wie ben ik en mijn Capaciteit”
29 januari 2010
Op deze regenachtige dag kwamen er weer 8 personen naar de Ripperdastraat 11. Martien begon
14.30 h. de bijeenkomst (Ton was verhinderd)
Het ging dus om wat je kunt en wat je niet kunt en hoe gaat mijn ik daarmee om.
Ieder deed hierover zijn zegje; vertelde al dan niet zijn / haar verhaal.
Een vrouw De struikelblokken die je tegenkomt zijn vaak de afwijzingen. “Jij kan dat toch niet.“ “Je
van tafel geveegd gevoelen.” “Je niet begrepen voelen.”Je voelt je niet veilig.
Wanneer iemand je waardeert of je bemoedigd komen je capaciteiten meer tot uiting. Hoe kom je de
dag door. Een goede dagbesteding en ontdekken war jouw capaciteiten zijn. Wanneer je in je jeugd
niet geleerd hebt je mond open te doen. Is het moeilijk je capaciteiten te ontwikkelen. Bij wonen Plus
hebben ze daar echter iets op gevonden. Mensen worden er begeleid in een activiteit en krijgen
daarmee een dagbesteding waarbij je jouw capaciteit kan ontwikkelen. Dat kan zijn tekenen; Kaarsen
maken; gesprekken voeren.
Je doet wat je kan. Je kunt meer dan je dacht. Zelfs iemand kundig in een rolstoel helpen.
Een andere vrouw zegt Hier zit ook weer een gevaar in dat wanneer er teveel van je geraagd
wordt kan je dit niet volbrengen. Twee mannen bevestigen dat het bij sollicitaties het nog wel eens
voor komt dat je iets aangeboden krijgt wat echt niet bij je past. Hierin kan je je niet ontwikkelen.
Een vrouw heeft de volgende situatie Ik heb te veel capaciteiten. Dan moet ik kiezen. Zingen kan ik
goed en doe ik graag. Het liefst dienstbaar zijn bij kerkdiensten. Wordt daar ook gewaardeerd en krijg
ook ruimte solo te zingen. Daar kan ik mijn capaciteiten toch de kans geven te ontwikkelen. Je krijgt
er meer zelfvertrouwen van. Met mannen omgaan is mijn slechtste capaciteit.
Een vrouw heeft ook veel capaciteiten, maar kan nu geen begin vinden..
Een man vindt het gesprek genoeg, en luistert graag verder.
Het volgende speelde zich af in de jeugdige dagen gevoel van de tafel geveegd te worden. Ze heeft 2
rechter handen maar voor de rest heb je er niets aan werd er gezegd bij een nieuw baantje. Mogelijk

niet slecht bedoeld doch heel je leven blijft het je bij. Dan is de vraag “Hoe gaat mijn ikje daar dan
mee om? Dat is een hele klus. Mijn diepste ZIJN roept om bevestiging om te groeien. Maar telkens
krijgt dat ikje weer een dreun. Je kan toch niets. Hoe kan je dan je ZELF ontwikkelen.
Onze Dichter had er een mooi gedicht over en las dat voor.
Als een ieder maar vertelde wat hij denkt.
Dan doe je soms mensen veel verdriet.
Maar luisteren naar een ander is een grote kracht
En kan pijn veroorzaken die je niet ziet
Vooroordelen heeft al zoveel leed gebracht.
Denk altijd aan ’n andermans zijn welzijn.
KUNNEN ZWIJGEN OVER ANDEREN DAT IS PAS MACHT
Dan kun je over jezelf tevreden zijn
J.W.
De vogelaar onder ons die zijn kennis doorgeeft door excursussen te geven en lezingen te geven.
Moeilijk is het wanneer je onder druk wordt gezet. Een vorm van onmacht, je niet begrepen
voelen. Het kan zich uiten in paniek, gooien en smijten. Moeilijk is het bij je zelf te blijven en een
veilige plek te zoeken. We zijn beïnvloed door onze opvoeding; onze omgeving; cultuur en de tijd
waarin we leven. Moeilijk is het wanneer je onderdruk wordt gezet. Een vorm van onmacht, je niet
begrepen voelen. Het kan zich uiten in paniek, gooien en smijten. Moeilijk is het bij je zelf te blijven
en een veilige plek te zoeken. We zijn beïnvloed door onze opvoeding; onze omgeving; cultuur en de
tijd waarin we leven.
Hoe waardevol is het je capaciteiten te ontdekken. Je kan meer dan je geleerd hebt. Wat een
opleiding van een huishoudschool. Denk je toch niet dat je in een bibliotheek kan gaan werken.
Vroeger te laag ingeschaald.
Een man kan niet tegen aanvallen op zijn persoon, wordt dan panisch of agressief. Is blij als hij zich
weer veilig voelt en zich weer positief open kan stellen voor de wereld.
Tweede Ronde
We zijn door het leven toch wel assertieve geworden.
Waarom houd iemand zijn pet op. Ja het hoort toch niet in gezelschap.Wanneer we het verhaal
gehoord hebben dat er achter zit mag de pet opblijven en begrijpen wij dat.
Er staat op die pet “Ik maak van niemand een uitzondering” en het tweede “Niemand hoeft aan de
kant te staan” Gekregen bij de Binnenvest. (Veilige vesting) Een warme veilige plaats. En daar wil ik
reclame voor maken.
Een man zegt Kan slecht tegen aanvallen Maar toch heb ik geleerd woorden te vinden waarmee je de
ander toch kan laten horen dat ik niet weggevaagd hoeft te worden. Niet met geweld maar een
liefdevolle tekst . Het is een heel leerproces.
Een vraag Iemand noemt mij onterecht Achterbaks. Hoe ga je daar mee om?
Verschillende opties Denk bij je zelf “men zegt meer van zichzelf dan van mij.”
Laat zoiets maar los. Als het in je hoofd blijft zitten wordt je er ziek van.
We hebben deze middag erg fijn gevonden met een goede leiding van Martien. Er werd redelijk goed
geluisterd. Ieder gaat met een goed gevoel naar huis.

J.W. Heeft nog een gedicht.
De zon is onder Het is Nacht
Een maan verlicht het water
golvend licht en kabbelt zacht
ik hoor eenden gesnater
stond er bij stil en dacht
Nevels verdwijnen in nieuw licht
Warme zonnestralen en vogelkoren
Een nieuwe dag is in zicht
De duisternis heeft verleren
Klaar met dromen.
Het nieuwe Thema voor Februari ( De laatste vrijdagmiddag van de maand februari de 26e)We
kozen “Mijn Ik en de vrouw in mij”
Dit komt van de gedachte Dat in iedere mens iets vrouwelijks zit en iets mannelijks.
Opgemaakt Nora 29-1-2010 21:11
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Verslag Wie ben ik en mijn priori – TIJD
8 januari 2010
Na de nieuwjaarswensen kon om twee uur voor 6+1 = 7 personen de gespreksronde beginnen.
Radio Haarlem had tevoren weer een telefonisch interview gehouden tijdens een groepsgebeuren
binnen de studio. Uiteraard kwam niemand in de groep ervoor uit moeite te hebben met het stellen
van prioriteiten. Misschien begrijpen zij het niet helemaal.
Zoniet bij onze gespreksbijeenkomst.
Wat is prioriteit was de eerste vraag. Verwezen werd naar prior of priorin. Het gaat om de eerste
boven de anderen. In dit geval het stellen van de ene activiteit, idee, behoefte etc. boven het/de
andere
Toen begonnen we met het gesprek.
Een vrouw was net begonnen met het stellen van prioriteiten, zij had in haar jeugd nooit veel mogen
praten. Zij was dan ook bezig met weer te gaan praten. Ze groeit ervan.
Een vrouw had net een cursus gelopen van ervaringsdeskundigen, en had er veel goede ervaringen
opgedaan (o.a. eigen mening vormen, hoe gesprek aanknopen, hoe deelnemen aan een groep etc.).
Het enige dat ze miste was het leren houden van een presentatie.
De vraag is of een verwerking van je eigen problemen, niet eigenlijk voorwaarde is om
ervaringskundige genoemd te kunnen worden.
Een man had problemen om tijd vrij te maken voor dingen die hij wel graag wilde, maar die veel tijd
vergden. Iemand merkte op dat het handig was zoiets dan uit te stellen tot je er echt zin in hebt, dan
gaat het allemaal veel prettiger en vlotter.
Wat doet rekening 555 voor de Tsunami met de 7 ton die over is gebleven, (de president wees de
hulp af). De directie blijft blijkbaar wachten op een nieuwe ramp. Ook dit is prioriteiten stellen.
Een vrouw had liever een andere hulpverlener, bij de warme overdracht van de oude aan de nieuwe
hulpverlener kreeg zij het gevoel dat beide hulpverleners nogal veel in de ruimte kletsten.
De hulpverlener stelt in het algemeen misschien toch andere prioriteiten dan een betrokken
lotgenoot of goede buur.

De tijd is eigenlijk een subjectief beleven. Als je een uur in de bus zit, zwijgend naast iemand naast je,
duurt dat uur langer dan dat je een uur in diezelfde bus terwijl je een goed gesprek voert met die
buurman/vrouw. Zo ook lijkt tijd snel te gaan in paniek, terwijl je in de praktijk tijd genoeg hebt.
Bij veel gezelligheid of als je helemaal opgaat in je activiteit, kan de tijd weg zijn. Je staat dan niet
meer stil bij de tijd, je vergeet de tijd. Soms weet je niet eens meer hoe laat het is, en schrik je als je
de klok ziet.
Een man merkt op dat het soms niet uitmaakt wat iemand zegt, als je maar graag bij die iemand
bent. Misschien dat voor vrouwen de inhoud van het gesprek toch belangrijker is.
Als je eenzaam bent kan de tijd zich soms echt voortslepen, dan moet je dingen zoeken om de tijd te
doden,
Als je je rot voelt en nergens meer zin in hebt kan de tijd je echt tot wanhoop drijven. De oermens
kroop in de winter bij de beren in het hol, en hield ook een soort winterslaap.
Wij zijn eigenlijk niet meer natuurlijk, wij willen in de winter net zo actief zijn als in de zomer. Het
licht is natuurlijk de verbindende schakel. Het zonlicht biedt veel vitamine D, waardoor je weer fut
krijgt. Geniet van elk minuutje zon, vooral in de winter en het voorjaar.
Tijd is door mensen ingevoerd, er bestaat helemaal geen tijd! Een dier kent ook geen tijd, wel weet
de poes wanneer de baas thuiskomt, zonder de klok precies te weten.
Je kunt ook tijd offeren aan iemand, terwijl aan een negatief iemand je geen seconde wilt besteden.
Tenslotte werd er een rondje gemaakt
Een vrouw vertelde over de schok van de brand waarin haar vader was beland. Zij was toen 8 jaar.
Een man vertelde over de schok van een broertje dat door een vrachtwagen tegen een tractor werd
aangereden, en vlak naast zijn slaap geraakt werd. Er was grote onzekerheid of hij het zou overleven.
Hij was toen 8 jaar.
Een andere man had een intensieve ervaring toen hij kopje onder water ging, de grens tussen leven
en dood maakte hem bewust van zichzelf. Hij was toen ook ca. 8 jaar oud.
Door Psychotherapie kun je vervelende ervaringen uit het verleden soms opnieuw doormaken,
waardoor het beter geplaatst kan worden in je leven. Je kunt het nog eens overdoen.
Tenslotte schoof ook Nora aan, die onder het gesprek de tijd aan wat anders had besteed, maar
graag haar gedicht beschikbaar voor dit verslag stelde:
Het ik.
Het ik is iets in mij zelve.
Het is een iets
Het is niet niets
Waar is het zelve? Ik zoekt naar het zelf
Ik zoekt naar de kern … het begin
Ik is ook het stemmetje in mijn hoofd.
Doe het maar. Ach je bent toch alleen.
Niemand ziet het.
Of je goede Ik ” Kom, vergeef het maar”
Alles komt in/naar het zelve.

Het zelve verandert niet, of toch wel
Het zelve is een Zijn. Ik heeft een wil
Zo simpel is het.
Dealen met het zelve en mijn IK
Het zelve is een deel van het goddelijke.
Mogen allen één zijn.
Waarom moet Ik zo knokken.
Gebroken is Ik en … verdeeld.
Waarom ??? Opdat Ik weten zal wat is geheeld.
Nora zaterdag 26 december 2009
Een prior of priorin/priores (van het Latijn = eerste) is de titel van de kloosteroverste in verschillende
religieuze orden (augustijnen, dominicanen etc) (van Wikipedia)
Verslag gespreksbijeenkomst Wie ben ik en het kind in mij d.d. 27 november 2009
Op deze vrijdagmiddag spraken 8 mensen mee over het thema.
Gespreksleider Ton legde uit dat hoe ouder je wordt, hoe kinderlijker je wordt. Je komt als kind op
aarde en gaat als kind van aarde.
Als hij terugkijkt was hij toch geforceerd in zijn ontwikkeling, zijn kind-zijn werd belemmerd. Maar
zijn relaties gaan wel goed.
Het is per individu verschillend welk kind-zijn hij of zij heeft beleefd. Het zijn de ervaringen die jij hebt
gehad, wat jouw kind-zijn maakt. Positieve of negatieve ervaringen die je in je jeugd hebt beleefd ,
spelen een cruciale rol in jouw kind-zijn.
Om het kind in je te vinden, moet je jezelf de vraag stellen Op welke momenten voel ik me weer een
kind.
Een vrouw vertelde dat ze twee personen in een was. Ze voelde zich bejaard en een kind tegelijk. Het
kind leefde in haar , maar zij voelde zich toch bejaard en oud. Op haar verjaardagsfeestje voelde ze
zich weer kind. Ze voelde op haar verjaardag blijdschap. Door die blijdschap voelde ze zich weer
helemaal kinds. Ze zegt ook Als kind kan je meer spontaan zijn dan als een volwassene.
Een man vertelde dat hij vaak terugdenkt aan zijn kinderjaren. Vooral als hij in moeilijke situaties zit.
Als hij zich weer kind voelt , hoeft hij ook geen verantwoording af te leggen. Als kind kan je bepaalde
dingen doen , die je als volwassene niet kunt doen. Kinderen zijn impulsief en spontaan, net als hijzelf
, maar dan wel op zijn eigen manier. Het is daarom ook de reden dat hij gedichten schrijft. Hij zegt
humor is belangrijk, die humor kun je vinden als je teruggaat naar het kind in je.

Een man vertelde dat hij meestal open in het leven staat. Hij probeert zo vrij mogelijk te zijn. Hij vind
zichzelf vrij onbevangen om op die manier zo goed mogelijk om te gaan met anderen. Dit, mede met
het oog om het leuk te maken. Hij vind het dan ook heerlijk om alleenstaand te zijn en benadert veel
dinges lekker speels. Hij beleefd het leven als een kind.
Een man vertelde, dat wanneer hij muziek luistert, hij zich weer als een kind voelt. Maar wanneer zijn
familie aanwezig is, voelt hij zich negatief in het kind-zijn. Hij krijgt het gevoel dat hij dan nog het
kleine broertje is van de familie.
De volgende keer is de bijeenkomst niet op de laatste vrijdag, maar op 8 januari 2010, tevens te zien
als nieuwjaarsreceptie.
Het thema is dan Wie ben ik en mijn priori-Tijd !
Verslag Guiseppe Lijkwan, met dank aan Martien .
Verslag gespreksbijeenkomst Wie ben ik en mijn gekte d.d. 30 oktober 2009
Op deze vrijdagmiddag spraken 10 mensen mee over het thema.
Gespreksleider Ton legde uit dat het niet ging om waanzin, maar om eigenaardigheden waardoor je
bijzonder bent.
Een man vroeg zich af of zijn on-welbehagen voortkwam uit electriciteit of uit mangaan. Hij zoekt
door naar de oorzaak.
Martien had voor deze bijeenkomst een interview gegeven voor radio Haarlem 105, hetgeen een
gemelijke sfeer kende. Hij vroeg om een opname van het interview, maar wacht daar nog steeds op.
Het onderwerp noodt blijkbaar uit tot niet serieus nemen, hetgeen voor meerderen van de
aanwezigen zeer herkenbaar is. Als het gaat om leven met een verstandelijke beperking (Onderling
Sterk KAM - Kennemerland Amstelland en de Meerlanden), of om anders omgaan met seksualiteit
(Nederlandse Vereniging van Seksuele Hervorming - of beter Vorming), dan is “serieus nemen” voor
de pers niet altijd even makkelijk.
Zo is de “luierzondag” bij de NVSH gewoon op verzoek van mensen die zich daar behaaglijk bij
voelen! Wie kan daar nou wat tegen hebben?
Bij de NVSH gaat om “ in vrijheid jezelf te zijn, zonder de ander te kwetsen.”
Bij Onderling Sterk gaat het om zelf het woord te kunnen voeren.

Soms moet je de bakens verzetten.
Heet het niet, dat de man trouwt met een vrouw met hetzelfde karakter als dat van zijn moeder,
zoals de vrouw de vader zoekt in haar partner.
Een man worstelde vroeger met zijn seksualiteit, maar is daaroverheen gekomen. Hij vertelt over een
andere man die zichzelf vaak bevredigde, die was ook daaroverheen gegroeid.
Een zege vond hij, doch vanuit de NVSH bezien een treurnis.
Men kan leren op zijn eigen benen te staan.
Een vrouw vertelt dat ze zich niet meer thuis voelt in het Velser Huiskamerproject, omdat daar ook
alcohol gedronken werd.
Het Goddelijke in de mens kwam vervolgens centraal te staan.
Het Goddelijke is een DOE-woord God is een zijn, Het bewegen.

Je kunt de letters GOD zetten voor Geven, Ontvangen en Delen.
In ieder mens zit het Goddelijke.
De kunst is dat te zien ook in de ander!.
.
De volgende keer Wie ben ik en het kind in mij!
En mijn mogelijkheden en beperkingen
Verslag Martien, met dank aan Nora.
Verslag Wie ben ik en mijn bereikbaarheid, dd 25 september 2009
Vandaag waren er 10 mensen aanwezig (waarvan 3 vrouwen), op onze Gespreksbijeenkomst in de
gezellige huiskamer bij de NVSH
Een man vertelt altijd bereikbaar te zijn voor iedereen. Hij werkt als vrijwilliger; schaakt met ouderen
(als ze wakker zijn ). Ook doet hij vaak de boodschappen voor hun. Hij vindt het leuk om te mogen
doen. Welgeteld schaakt hij met 16 mensen thuis. Hij krijgt er veel waardering en voldoening voor
terug. Hij heeft een groot sociaal netwerk.
Een andere man werkt bij het InformatieSteunPunt ISP. Hij is ervaringsdeskundige. “Mensen die in
een psychiatrisch ziekenhuis verblijven of verbleven, hebben te maken met vooroordelen. Hij
bied graag advies en steun aan bij uw psycho/sociale en of maatschappelijke problemen. Hij bereikt
graag grenzen. Hij houdt er niet van als mensen continu zeuren over hun angsten. Hij wil graag dat
die mensen zich wat positiever opstellen. Voor hem is de PC een goed communicatiemiddel. Ook
stelt hij zich digitaal altijd bereikbaar op.
Een jongeman is 3e jaars SMD -student op het ROC in Leiden. Zijn afstudeerstageplaats is bij het
InformatieSteunPunt ISP. Hij hoopt veel te leren over de interacties tussen de hulpverlener en de
client en wilt zijn hulpverlenende kijk verbreden. Hij is bereikbaar voor iedereen . Hij staat voor alles
en iedereen open en is niet boos te krijgen. Dat komt doordat hij zich aanpast bij iedereen . Maar als
hij boos is , is hij echt goed boos ! Het blijft namelijk voor een lange tijd in zijn hoofd afspelen
waardoor hij zijn stem moet verheffen tegen de boosdoener.
Een vrouw is actief bij het ISP als vrijwilliger en ook elders in de ggz. Zij is vooral bereikbaar voor haar
moeder en voor Ton. Zij neemt ook deel aan de sociale activiteiten in Kersenbogerd. Een
wijkcentrum daar is een echte duiventil. Mensen van divers pluimage zijn daar welkom om samen
dingen te ondernemen en vliegen in en uit.
Een man is coach bij een praatgroep met mensen die ADHD hebben, Hij heeft 3 mensen geholpen
met deze aandoening. Hij is voor hen zeer bereikbaar, maar als hij te dichtbij komt klappen mensen
soms dicht of draaien weg.
Hij is niet bereikbaar via de PC. Hij heeft er niets mee en hij snapt het ook niet. Hij heeft dat ook
tegen zijn Coach gezegd maar die kon niet begrijpen waarom hij dat niet kon snappen. Nu begrijpt de
coach het wel en snapt ook meer van ADHD. Hij maakt wel gedichten waarin hij heel bereikbaar is.
Een vrouw vindt mensen leuk. Ze heeft een periode gehad waarin ze niet bereikbaar was. Ze voelde
zich eenzaam in een nieuwbouwwijk. De partner leefde helemaal voor zijn werk, dat vond hij ”Oh zo
belangrijk!”. Dat leverde voor haar onbereikbaarheid op. Dan kun je je ei niet kwijt. Je hebt niet
genoeg mensen om je heen, waar je goed mee kan praten. Het zijn geen gesprekspartners. Toen
heeft ze haar gevoel kwijt gekund bij een deskundige. Het gaat gewoon om conversatie, gewoon je
verhaal kunnen vertellen.
Zij kan haar gevoel niet kwijt als zij mensen niet kan zien, dus de PC is voor haar geen
communicatiemiddel.
Een vrouw is in de AOW beland en kan nu volop genieten van haar pensioen. Ze eet vaak in de
Boerhaave waar ze met vaste mensen samen praat tijdens de maaltijd. Daar genieten ze allen van. Zij
kan zich soms wel veel beter uiten tegen een PC dan tegen een persoon.
Een man is wel bereikbaar, maar soms hebben mensen geen tijd meer voor je. Tijdens zijn werk voor
een GGZ-organisatie is hij soms mobiel voor de diverse projecten (o.a. Tiemen Verbeek-project), dat
vindt hij leuk om te doen. Hij gaat gauw Drees trekken.

Een andere man vertelt dat hij een gehandicapte zoon had die hem verweet er nooit voor hem te zijn
geweest. Hij verdedigde zich voor het altijd brood op de plank moeten zorgen, daardoor dat Moe
altijd de opvoeding verzorgde. Hij doet nu veel vrijwilligerswerk bij een bejaardenhuis, eten koken,
tuinieren etc. Hij kan geen nee zeggen, maar hij voelt zich gelukkig heel sterk en is ook voor zijn
vrouw zeer bereikbaar.
De laatste man vertelt dat de kinderen vaak de ouderen in de steek laten. Als dan iemand bereikbaar
is, dan klampt men zich gauw aan die persoon vast. Als een laatste strohalm. Ook vertelt hij
gaandeweg veel dingen minder belangrijk te vinden. Een man toont niet zo gemakkelijk zijn emoties
merkt hij op, zeker niet naar een ex toe.
Iemand had via internet goede hulp gehad van een digitale therapeut. Men reageerde deze moet dan
wel heel inlevend zijn geweest.
Dan sluit hr J het gesprek af met een gedicht Openheid is bereikbaarheid
Zo is eenzaamheid een strijd
Waar is een iemand toe bereid
Dat gaat niet vanzelf,dat kost tijd
Iedereen is op zoek naar een stukje genegenheid
Iets kunnen doen aan zijn eenzaamheid
Gelukkig zorgt men dat je er niet onder lijdt
Samenvattend kan gesteld worden dat iedereen zich op de eigen manier bereikbaar op stelt naar de
anderen om hem/haar heen. Sommigen kunnen dat meer in het directe contact, anderen beter via
de PC. De bijeenkomst ademt een sfeer van betrokkenheid waar iedereen zich veilig bij voelt.
Vooruitblikkend op de volgende bijeenkomst op vrijdag 30 oktober a.s. memoreren we de
Kersenbogerd, waar iedereen welkom is.
Het thema word Wie ben ik en mijn gekte?
Met als ondertitels; 1. hoe anders ben ik?
2. in hoeverre heeft de opvoeding invloed hierop?
Verslag Wie ben ik en wat mag ik wel en wat niet? 28 augustus 2009
Vandaag namen 9 personen deel aan onze gespreksmiddag,
Mededelingen.
- 6 November a.s. heeft het ISP haar Mini-symposium in de kapel van het Rosenstock Huessyhuis in
de Hagestraat 10 te Haarlem. Het Thema is de Wijk Centraal.
Het Dorpshuis in Bloemendaal kan wegens de financiën niet doorgaan.De Zorgzame Sociale
Samenleving wil ook de mensen die in isolement zitten bereiken. Het ISP vindt dat de buurtcentra
opgekrikt moet worden en meer als een duiventil moeten functioneren.
-Het ISP ondersteunt de Bingo van Onderling Sterk, de vereniging van verstandelijk (en lichamelijk)
gehandicapten, die vanavond in de Baan plaatsvindt
- Het RIBWorganiseert relatiebemiddeling voor haar bewoners,
- Het Eetcafé van de oude Vriendendienst (CBB) eet op 25 september a.s.om 18.00 uur bij Chinees
Restaurant Sin YUE , Zijlweg 82 te Haarlem.
- Nora is tot 2 oktober a.s. verhinderd, een andere deelneemster is t/m november verhinderd.
- Wegens de kerst wordt de gespreksbijeenkomst van december verplaatst naar 8 januari 2010,
tevens te zien als een soort Nieuwjaarsbijeenkomst.
- Vanaf 14 oktober zal het CBB 8 bijeenkomsten hebben op woensdag van 13.30 -15.30 uur in het
teken van vriendschap en vrije tijd. De bijeenkomsten worden gehouden in Binnensteeds aan de
Nieuwe Groenmarkt te Haarlem. Geen kosten m.u.v. de uitstapjes.

Wat mag (niet)
Islamitische school financieel gekort, hoewel de prestaties heel goed waren. Er leken veel onterechte
ontslagen te vallen. Vergelijk de Vrije School die dat eerder ook al had.
Laura het meisje van bijna 14 dat niet alleen de wereld rond mag zeilen.
Islamitische vrouwen willen vaak niet door mannen worden aangeraakt. Dus waarom niet fouilleren
door vrouwelijke agenten. In Turkije mag op school geen hoofddoekje gedragen worden, hier mag
het wel
Burka 's zijn anoniem. maar je ziet niet wie erin schuilt. Een gevaar?

Wijzelf
Een weerslag van het gesprek
- Een vrouw koestert haar verliefdheid.
- Een andere vrouw zoekt naar de nieuwe mens, die vanuit vrijheid zichzelf kan zijn zonder de ander
te kwetsen. De mens is nog in de puberteit. Vroeger werden we dom gehouden door Kerk en
Staat.Wie bepaalt wat mag of niet?
- Je bent vrij te doen wat je wil, als je maar niet een ander aandoet wat je zelf niet wilt.
- Het is uitdagend om iets te doen dat niet mag (verboden vrucht), maar het lijkt verstandig om daar
niet aan toe te geven.
- Als anderen tegen je zijn, moet je niet tegen de bierkaai gaan vechten. Soms is het dan beter te
vertrekken.
- Een man ergerde zich aan de groteske betutteling van Laura (zie hiervoor)
- Een vrouw waardeert de sfeer van de bijeenkomsten, dat je elkaar blijft respecteren, er wordt niet
gehakt op elkaar. Ieder mag zijn of haar visie hebben.
Ter afsluiting volgt een gedicht van hr J over blowen, (mag wel/niet)
- Verslaving heeft het Romeinse Rijk neergehaald.
- het gaat om nieuwe wegen zoeken, soms is een middel nodig omdat dat een goed gevoel geeft.
- Ouderen in de instellingen worden dikwijls emotioneel. In plaats van dat men daarover verheugd is,
de mens uit zijn/haar gevoel, wordt er vaak meteen naar de medische (kalmerings)middelen
gegrepen.
- Ook de kinderen, vaak zelf door de ouder betutteld, betuttelen hun ouder op hun beurt als deze
zorgafhankelijk is geworden.
- Ouderen worden vaak te weinig serieus genomen.
- Als je niet met een computer om kan gaan word je vaak ook niet meer serieus genomen, je wordt
uitgescholden voor "digibeet ".
- Als iemand genoeg heeft van het leven, dan roept iedereen dikwijls je moet blijven!
- Er moet respect zijn voor de vrije keuze!
- De vader van Laura leeft op zijn zeilboot en heeft Laura al bijna 14 jaar meegenomen.
- Er zijn genoeg boten die met haar mee zouden varen.
- Zojuist een 17-jarige alleen gezeild had om de wereld, via internet had hij zijn lessen gevolgt en
verslag gedaan van elke minuut.
- Zodra er grenzen komen, zijn er problemen.
Achtergrond
Een vrouw wijst naar het geweten; de eigen normen en waarden.

Een man vindt zichzelf een afgerichte hond, hij vervuilt zijn eigen nest niet.
Een vrouw durf in vrijheid jezelf te zijn, mensen durven dat vaak niet aan.
Een man stelt een flesje bier kan, een fles jenever niet. je moet weten wanneer je genoeg hebt. Je
wilt immers anderen niet tot last zijn.
Scheiding
Een man stelt dat scheiden ook vrijheid kan geven.
Een ander stelt dat het ook veel pijn kan veroorzaken.
Een ander spoedde zich weg toen angst in plaats van gelijkwaardigheid in de relatie kwam
Angst vervult de rol van waarschuwing, terwijl gelijkwaardigheid veiligheid biedt.
hr J leest het gedicht "Pijn " voor
Slot.
Ton veel mensen die een psychisch verleden hebben, hebben intern veel problemen. Maar hun
lichaam is vaak nog gaaf in de communicatie, dat staat voor gevoel vs emotie. Aanraking geeft
warmte, niet sex-gericht, maar betrokken. Dit leidt tot vertrouwen.
Na afloop pakte iemand haar mobiel met de uitspraak "kijken of ik bereikbaar ben? " Van hieruit
volgt het thema van de volgende keer op 25 september a.s. vanaf 14.00 uur "Wie ben ik en mijn
bereikbaarheid ", dit uiteraard niet alleen per mobiel.
Verslag Martien Luijcks
Thema bijeenkomst 31 juli 2009 om 14.00 uur. "Wie ben ik en wat is mij lief "
15 personen waren aanwezig om hierover van gedachte te wisselen.
Negen mannen en zes vrouwen.
Eerst was er een voorstel rondje.
Vooraf las er iemand een stukje tekst voor van Henri Nouwe. Dit is een dominee van de Amerikaanse
kerk te zien a.s. zondag 2 augustus op rtl 5 bij de EO. Deze tekst richtte zich ook op "Wie ben ik en de
dingen om ons heen ".
Bij de voorstel ronde was men van mening dat een ieder nu een plek had dat aansloot bij de
persoonlijke behoefte. Bij de een wat meer dan bij de ander. Velen waren blij elkaar weer te zien.
Ook besefte men dat het tegenkomen van vrienden en medemensen iets kan toevoegen aan ieders
leven. Men kan eens horen hoe een medemens in het leven staat. Iemand kan behoefte hebben aan
kontakt.
Soms is er in de woonbuurten zo weinig kontakt met mensen en is er veel eenzaamheid.
Een persoon had meerdere soorten werk gedaan. Waar mensen verschillend tegenaan kunnen
kijken. Nu doet hij veel vrijwilligerswerk.
Iemand die terug uit Zuid-Afrika is en zich weer opnieuw wil settelen in Nederland stelt zich voor.
Iemand die zoekende is en anderen wil tegenkomen.
Iemand die op vakantie is geweest naar Zwitserland met een groep. Er ontstonden toen twee
groepen.
Iemand die gelukkig is en doet wat hij wil en zijn problemen oplost op z`n eigen persoonlijke manier.
Iemand die vrijwilligerswerk doet in "het Reinalda Verpleeghuis "
Iemand die een goed leven heeft met zijn vrouw en familie met kleinkinderen.
Iemand die meer weet van ADHD en wat daarbij komt kijken.
Iemand die alleenstaand is en alleen bij een koor zingt.
Iemand die vrijwilligerswerk doet bij "ROADS ". Deze instelling heet nu ARKIN vanaf januari 2009. En
hij zet zich ook in voor zijn Ideebaan.

Iemand die bij het Cliëntenbelangenbureau zit en het cliëntenbelangenblad bij Psycafe en de
Vriendendienst.
Iemand die bij de NVSH werkt als vrijwilliger.
Een paar mensen die vrijwilligerswerk doen bij het InformatieSteunPunt.
Duidelijk werd wel dat familie en/of andere vertrouwelijke kontakten erg belangrijk zijn.
Wel werd betoogd dat het in de familie kring dikwijls erg moeilijk is om geheel jezelf te zijn en om te
kunnen zeggen wat je wilt en voelt. Bij meer vertrouwelijke kontakten met vrienden was dit beter en
soms goed.
Aktiviteiten waar men zelf voor kan kiezen geven ook een goed gevoel. Dit heeft dan zeker te maken
met de prestatie die geleverd kan worden en de complimentjes die hiervoor ontvangen worden.
Bij de mannen was dit meer rationeel en bij de vrouwen sloeg het gevoel meer aan.
Een deelnemer, die bij uitvaarten werkte had geleerd om het leed van anderen meer voor zich te
begrenzen. Dit om priv C3 A9 meer "overeind " te blijven. Hij bemerkte dat het verdringen van leed
ook bij veel uitvaart genoten aanwezig is.
In de samenspraak was er onderling veel openheid over het toch dikwijls zoeken naar "Wat is mij lief
". Enkelen zeiden dat dit zo elders niet mogelijk respectievelijk moeilijk is.
De sfeer in de groep was goed. Men probeerde elkaar aan te vullen en men reageerde vriendelijk op
elkaar vanuit zichzelf. Ieder kon vanuit zichzelf zeggen wat hij/zij graag wilde vertellen.
Een bepaalde leefvorm waarin iemand redelijk gelukkig is en de vrijheid waarin iemand kan leven is
belangrijk.
Aan het slot kwam de eigenlijke natuur van de mens meer aan bod. Men ging ook zoeken naar een
onderwerp voor de volgende keer en opperde het idee om de volgende keer te gaan discussiëren
over achter welke stelling men nu het meeste staat.
De evolutieleer van Darwin of Het Scheppingsverhaal van de bijbel. Velen stonden achter de
evolutieleer van Darwin. De fossielen kwamen aan bod. Voor de volgende keer vond men dit toch
een te ingewikkeld onderwerp om dieper op in te gaan.
Een deelnemer had een gedicht gelezen en gemaakt. Een onlangs overleden vrouw had hij getypeerd
als "Menslievend, plantaardig en diervriendelijk ".
De mens als deelnemer van het geschapene stond weer centraal, mogelijk als "beheerder en
rentmeester ".
Hieruit ontstond het thema voor de volgende ISP samenspraak op vrijdag 28 augustus a.s.
Het thema is "Wie ben ik " en "Wat mag ik wel en wat mag ik niet ".
Weer vanaf 14.00 uur Ridderstraat 11, Haarlem.
Verslag van Ton de Vries en mw.X Toussaint Raven.
Zie hier ook de aandacht voor WIE BEN IK vanuit de Reiligie
Verslag van de ISP-bijeenkomst "Wie ben ik" en Waarin vind ik mijn vrijheid?
26 juni 2009
Bij deze bijeenkomst waren 12 mensen aanwezig.
De vrijheid die ieder ervoer werd openhartig besproken.
Sommige mensen ervoeren vrijheid in de natuur. Soms om een onveilig jeugdsituatie te mijden, soms
om het jagen in de carriere in balans te houden.
Onvrijheid werd gevonden in de geweldige regelzucht in Nederland.
Teveel vrijheid leidde soms tot eenzaamheid..
Oorlog heeft veel onvrijheid in zich, maar gebeurt toch om het bewaren van de vrijheid?
Vrijheid werd gevonden in het vrij zijn van relaties, als die erg dwingend of veeleisend waren.

Zoals voor de vrouw die altijd op tijd moet zijn met de maaltijd op tafel; of voor de man die om 6 uur
thuis moeten zijn voor diezelfde maaltijd. Of het voortdurend hakken en katten van je partner. Dan
kun je tevreden zijn met je alleen blijven, zonder je eenzaam te voelen.
Binnen relaties
het loslaten van de band met dochter waarvoor de zorg te groot was, had geleid tot meer vrijheid in
het leven van beiden. De vader kon zo ook zijn eigen dingen doen en zich vrij voelen
Vrijheid tot het aangaan van een relatie die gelijkwaardige omgang kent, is natuurlijk ook een goede
zaak.
Als je jarenlang alleen bent geweest, kan een relatie ook ruimte bieden. Dan ontstaat er een
taakverdeling. Soms leidt dit tot een werkrelatie. Het is een kunst om in een relatie creatief je eigen
vrijheid te creeeren.
Als er in een relatie een sterke dominantie is, dan kan de andere partner zichzelf tekort doen, zichzelf
opofferen; waar blijf je dan zelf?
Leven voor dingen die je interessant vond, leverde niet genoeg voldoening, dus maakte een man de
keuze om iets betekenen voor mensen in directe omgang, waarin hij kan zijn wie hij is.
De vrijheidsdrang der partners tegenwoordig kan makkelijk leiden tot scheiding.
Samenleving
Zeelui hebben vertrouwen in hun maatje, dit is typisch voor de oude haven-streken.
Er is wel een zekere stugheid, al varieert het gezelligheidsgehalte van streek tot streek.
In Zandvoort organiseert het Genootschap Oud Zandvoort vaak bijeenkomsten, die beginnen
dan met diavoorstellingen over hoe het vroeger was. Dit biedt dan toch een verbondenheid, ook met
de nieuwkomers in Zandvoort!?
Opvoeding
De jeugd speelt voor een vrouw een rol, zeker omdat de ouders zo opgingen in het najagen van hun
doel, dat het kind aan het lot werd overgelaten en veel moest verhuizen (te veel vrijheid, te weinig
zorg). Dit geeft ontworteling. Gelukkig is er nieuwe hoop in de relatie met de broers en zusters.
Thuis kon je geen vragen stellen, dat beperkt de ontplooiingskansen. Je zit als kind in een
afhankelijkheidssituatie.
Hoe kun je je ouders en andere omgeving dankbaar zijn voor de persoon die je nu bent?
Soms is er behoefte aan wraak
Op gevaar dat je niet wordt serieus genomen, dan nog spreek het uit, maak van je hart geen
moordkuil.
Tenslotte
Er zijn verschillen tussen man en vrouw Zijn vrouwen meer dwangmatig in het eisen van een relatie?
Zijn mannen alleen maar uit op versieren en dan een wip? We weten het niet.
De keuze voor leven als kameleon, jezelf wegcijferen, ter wille van de ander, biedt als bewuste keuze
ook een zekere waarde.
Verhuizing, verlies van relatie, verlies van werk, kan leiden tot eenzaamheid..
Bij jezelf blijven, leidt dan tot vrijheid. Eigen leven leiden. Zelf op pad gaan, erop uit.gaan!
Onbeantwoorde liefde is niet vol te houden?
De trouwtekst voor Ton was:
In laatste instantie is eenieder alleen
En voor de pasgeboren dochter:
Wees bereid mij als gast te ontvangen
Verslag door Martien
reageer

Wie ben ik en wat wil ik (nog) meer?
29 mei 2009
Op deze bijeenkomst bogen de zes aanwezigen zich met grote betrokkenheid over het onderwerp.
De breedheid van de thema, leidde tot een waaier van openheid.
De een openbaarde zijn toename van geduld met de ander, mede zijn verwondering in de ander(en).
Een aanwezige memoreerde zijn belevingen die vanaf het heden een nieuw licht op zijn verleden
wierpen, als basis van zijn toekomst.
Een derde begon het vertrouwen te vinden.
De vierde wist zich verheugd in het stimuleren van de mensen om haar heen tot zelfvertrouwen.
De vijfde bevrijdde zich van stress op het werk.
En de zesde openbaarde haar verliefde; maar onbeantwoorde gevoelens (Liefde). Koester het!
Sommige mensen hebben baat bij het van zich afschrijven van het verleden. Dit gebeurt vaak via een
brief. De noodzaak om antwoord te krijgen op deze geschreven ontboezemingen leek van
ondergeschikt belang te zijn.
Tenslotte waren we van mening dat het zicht houden op het gevoel voor de toekomst.
Met een gezellig en lekker drankje gingen we, weer iets wijzer, ieder ons weg
De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 juni 2009 en staat in het teken van "Wie ben ik"
en mijn vrijheid.

Wie ben ik en wat is de zin van het leven en hoe draai ik daarin mee?
24 april 2009.
.
In het persbericht tevoren werd de zin van zin van het leven volgens de wereld-religies als volgt
weergegeven
Volgens de BOEDDHA moet je leven om de fouten die je in dit leven of je vorige leven hebt gemaakt
weer goed te maken.
Bij het HINDOEISME gaat het om zaken waar je heen moet zoeken in het leven als deugdzaamheid,
welvaart, plezier en vrijheid.
In het TAOisme gaat het leven om de weg die je gaat, niet de bedoelingen of resultaten tellen, maar
de weg zelf. Er is geen uiteindelijk doel
Het CHRISTENDOM stelde wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals
gelukkig te zijn.
Het doel van de mens hier op aarde volgens de ISLAM is, om de Goddelijke eigenschappen in zich op
te nemen en uit te werken. Dit is dan ook de reden, dat wij begiftigd zijn met verschillende
vermogens en een verstand om dit doel te kunnen verwezenlijken.

Bij het Japanse SHINTO-geloof gaat het om het vinden van de goede weg door het kiezen van je eigen
weg
Het HUMANISME gaat ervan uit dat de mens moreel zelf zijn weg kan vinden... de mens als god zelf
De zin van het leven volgens de Joodse ethiek is reiken naar de toekomst, naar de verwerkelijking van
de goddelijke droom. Wij zijn niet in de wereld geworpen van zinloosheid (Heidegger) of van walging
(Sartre). In het JODENDOM staat het verlangen naar het dichterbij komen van een toekomst van heil
en geluk voorop.
In de gezelligste huishamer van Nederland waren vandaag acht mensen actief betrokken bij de eigen
en elkaars beleving van het Ik over de zin van het leven.
Na een kennismakingsrondje ging men in op het thema:
De een haalde de zin uit het inhalen van de gemiste afronding van een opleiding maar was er blij mee
dat de helft binnen was, maar wilde ook tot afronding komen. Een tevreden mens.
Een ander zag de zin in het blijven stellen van vragen. Elke dag, elk moment van de dag is er een
nieuw begin. Vanuit het breken komt de heling.
Een ander zag zin in het zich prettig voelen, wel dingen samen doen, maar bij jezelf blijven.
De vierde aanwezige vond zin in het voorkomen van de fouten in het verleden en het zelf behaaglijk
voelen samen met de anderen.
De vijfde zag zin in het "zijn of niet zijn", lekker in je vel zitten. Daarbij vragen als waar zijn we mee
bezig? Zoals keizer Augustus al zei "de mens is een eeuwige beginneling"
De zesde stelde dat het leven alleen maar zin had zolang je iets voor anderen kunt betekenen.
De zevende in de kring vond zin in het gelukkig weer tevreden zijn en met vrienden "waarmee je kan
lachen en grienen" (Toon Hermans)
De achtste vind de zin in geborgenheid, het aanvullen op elkaar, vertrouwen en veiligheid.
Waarom kom je mensen tegen? Het is je pad om te gaan!
We vonden elkaar in de slotstelling de zin van het leven is het leven zelf.
"Wie ben ik " en waar zit het unieke in mij? / 27 maart 2009
Er waren vandaag 6 deelnemers aan deze gespreksmiddag van het ISP.
Eerst werden de bakens gezet
Als het gaat om bijzondere gebeurtenissen zoals een prestatie of een bijzondere gave gaat het vaak
om dingen waarover mensen kunnen praten. Te denken valt hierbij aan een zuivere zangstem of een
scherp gehoor, of dingen als een record rennen, of zaken van je uiterlijk of je verschijning. Hiermee
oogst een mens bewondering
Als het gaat over dingen in jezelf die bijzonder zijn, waarmee je anderen een veilig gevoel geeft, of de
gelegenheid geeft om zichzelf te mogen zijn, gaat het om iets anders.
Of de inleving die je hebt, waarmee je anderen kunt inspireren
Of het inzicht waardoor je je optreden tegenover anderen gevoeliger en respectvoller maakt.
Of het inzicht waarmee je minder dominant wordt en zo meer ruimte biedend bezig bent, waardoor
de ander tot bloei kan komen.
Verslag Martien, met dank aan Naomi

Wie ben ik en waarin kan ik mijzelf vinden en hoe veilig is dat dan ?
27 februari 2009
Er waren 5 mensen bij elkaar gekomen om dit thema samen te bespreken.
Het 1ste rondje leverde op
* In het maken van filmen en dan speciaal het vast leggen van menselijke momenten
* een (rustige) wandeling (in de natuur) waar de gedachten de vrije loop vinden, of waarin je jezelf
hervindt.
* In het beleven in het contact met je medemens de ander te zien groeien en waardoor je zelf ook
groeit.
* In het zingen in een koor als dienstverlening voor de gemeenschap. En het zingen in een koor waar
je zelf veel plezier in hebt.
* In de ervaring na een operatie weer zien waar je bent en het besef dat je ouder wordt en hoe je dat
in gaat vullen.
* In een nieuwe uitdaging door de opgebouwde levenservaring te gebruiken voor b.v een buddy voor
de ander te zijn.
Het bleek dat deze manieren van jezelf kunnen zijn een goed gevoel geven, maar ook kwam er een
kwetsbaarheid naar voren Je komt jezelf tegen.
We leven in een emotionele maatschappij. We leven in en "ik-maatschappij. In tegenstelling met
vroeger jaren waarin ons ik geen plaats had.
Doordat de mens meedoet aan de evolutie Is het nodig dat wij in onze tijd dit Ik-gevoel bewust
meemaken en er iets mee doen.
Zeer belangrijk was de opmerking "Betutteling is een zwaar negatief punt in de communicatie,
menigeen stoort zich daaraan. Dit verhindert juist jezelf te zijn. "
Reïntegratie-gedachten zijn ook een onderdeel van zijn, zij geven een kader waar dat nodig is in de
ontwikkeling van de mensheid.
Jammer dat Zorgen over de toekomst ons verhinderen, de weg naar jezelf te vinden. Zorg voor
overbevolking, zorg voor de opvoeding van kinderen een veilige basis te geven.
De kunst op dit moment voor ons is in het NU te leven, maar dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan! We groeien naar een hoger bewustzijn.
Tot slot werd er een mooi gedicht over het IK gelezen
Over het "IK " "IK " ben het ik
"IK " kom voort uit de leegte in het licht "IK " ben de asem die"t leven voedt
"IK " ben die leegte, het niets achter alle bewustzijn,
Het "IK " het alles
"IK " trek mijn boog van regenbogen over alle wateren .
de voortdurende begeesteringen van materie.
"IK " ben het in en uitgaan van de adem
de onzichtbare, onbereikbare bries,
Het onbeschrijflijke atoom van de Schepping
"IK " ben het "IK "
Het thema van laatste vrijdagmiddag van de volgende maand (27 maart) is:Wie ben ik en wat is het
unieke in mij?
Kom ook eens kennismaken met deze bijzondere praatgroep waar je echt jezelf kan zijn.
Bijeenkomst "wie ben ik " en mijn gezellige plekjes d.d. 30 januari 3008
Het thema deze keer ging over gezelligheid en wanneer voel je je gelukkig.

Het geluk voel je vooral als je je erkend voelt, door een vriend, door een relatie, door een goede
prestatie, door.een ander, of door het besef dat je eigenlijk wel goed afbent, ondanks je vele twijfels.
Het verheugen op de komst een ander geeft als een geluksgevoel, de wetenschap dat hij of zij je ziet
staan maakt al een warmte in je los. Ook het nagenieten van fijn momenten van samenzijn kan een
geluksbeleving bieden. Ook het feit dat je dingen (nog) kunt doen, kan je een gevoel van geluk
verschaffen.
De betrokkenheid van anderen kan vaak een grote rol spelen in iets wat we geluk noemen.
Zonder betrokkenheid is er vaak een gevoel van alleen-zijn en dat is geen basis voor geluk.
Het ISP streeft ernaar om vanuit betrokkenheid met mensen om te gaan, en biedt zo een handreiking
tot gezelligheid en draagt zo mogelijk bij tot een handreiking van geluk.
Ook in het bezoekwerk brengt het ISP menigeen weer een sprankje hoop op geluk.
Wie tenslotte zijn/haar gelukt wil beproeven kan misschien gezelligheid vinden bij de Nivon,
Zorghotel Pitsstop of Koinonia om het dichtbij te houden
Verslag Martien Luijcks
Met dank aan mw. L Passant
Verslag ISP bijeenkomst "Wie ben ik " en mijn toekomst 2 januari 2009
Met het krieken van het jaar namen acht mensen deel aan de gespreksmiddag van het ISP over onze
toekomst in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Het gesprek bestond uit 2 delen Voor de pauze werd de algemene situatie bekeken, na de pauze de
individuele verwachting.
1. Algemeen
Eerst ging het om het verschil tussen mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn en zij die deel willen
(of moeten) nemen aan de gewone samenleving. Als zij dan in de samenleving wonen hebben ze
echter vaak niets meer dan geraniums om naar te kijken, anderen gaan zwerven.
Hoe zit het met de mogelijkheden in de maatschappij? Dit ligt nogal moeilijk.
Een maatje (buddy) die mensen introduceert op de "goede plekken" lijkt een uitkomst. Ook
praktische cursussen over hoe je kunt omgaan met je ziekte, bewust kunt worden van de grip op
jezelf en je omgeving, lijken goede manieren om verder te komen. Misschien zelfs leidend tot
(on)gewenst betaald werk?
2. Individueel
Zelf ervaren wij het belang van motivatie. Je wil weer kunnen lopen, omdat je toch weer iets van je
leven wilt maken. Je wil vrij ergens naar toe kunnen gaan, deelnemen aan activiteiten, waar je anders
niet zo makkelijk aan toekomt. Ook voor een relatie kun je willen knokken er weer bovenop te
komen. Zo ervaren wij onze motivatie.
De priv C3 A9 wensen waren gelegen rond deze bevochten mogelijkheden.
Je knokt om je dingen te realiseren, nietwaar.
Tenslotte speelde het loslaten van je verleden en het maken van een nieuw begin.
Met dank aan Nora
Verslag Martien Luijcks 3 jan 09

MANTELZORG
"Wie ben ik " en mijn zieke medemens
28 november 2008
Bij deze bijeenkomst waren 5 personen aanwezig.
De zieke medemens in onze discussie betreft nadrukkelijk de zgn. Langdurig Zorgafhankelijken, dus
niet de kortdurend zieken.
We kwamen tot de volgende beeldvorming omtrent het onderwerp:
Je stelt je dienstbaar op naar de zieke, help hem of haar zoveel mogelijk zelf te doen; Stimuleer de
ander tot het samen dingen doen. Je wil er voor de
ander zijn, toch moet je op je eigen benen blijven staan. Je accepteert hem/haar. Je helpt de ander
bij het realiseren van de mogelijkheden.
Maar daarbij goed bij je zelf blijven. En vergeet niet ook tijd voor jezelf (je eigen IK bewaken) te
nemen.
Dat neemt niet weg dat je zorgzaam wil zijn voor de zieke medemens
De trouw en liefde die je al doende biedt kan een grote voldoening geven.
Ook aan de orde kwam het afscheid nemen van het leven.
De kunst is dan het bevestigen van de ander in zijn/haar leven en keuzes.
Tenslotte kwam de pil van Drion ter sprake. Moet een mens niet de keuze hebben om ondraaglijk
lijden en totaal verlies van kwaliteit van het leven,
in niet-medische sfeer te beëindigen.
Een waarschuwing voor misbruik is hier uiteraard op zijn plaats.
Met dank aan Nora,
verslag Martien Luijcks
verschenen in ISP-bode 10
verslag van thema "Wie ben ik" en mijn vrienden. (31 oktober 2008)
Op vrijdag 31 oktober 2008 was een vijftal mensen bijeen in de Ripperdastraat te Haarlem om van
gedachten te wisselen rond het thema Wat heb ik met vriendschap?
Veel tieners hebben hartsvriend(inn)en.
Ook volwassenen, met partner of alleenstaand, hebben vrienden nodig. Sommige vriendschappen
zijn zeer intens. Dingen samen doen, elkaar helpen bij klusjes, elkaar ondersteunen in moeilijke
omstandigheden. Vrienden, samen lachen, samen grienen, zo formuleerde Toon Hermans het.
Toch is het niet eenvoudig vriendschap vast te houden.
Soms zijn eisen van de vriend(in) te heftig.
Belangrijk is het accepteren van wie je bent, accepteer de ander zoals die is!
In sommige gevallen is een ontmoetingsplek een bron van vriendschap. Als de sfeer daar vertroebelt,
dan kun je beter een nieuwe weg zoeken, zo lijkt het
Nora (de vijfde aanwezige) is onze gastvrouw van de NVSH, zij schuift aan na de pauze. Zij brengt het
thema jaloezie in beeld, zij vindt dat het meest te bestrijden gevoel. Mensen moeten elkaar niet
willen bezitten.
De mens ontwikkelt zich van gecontroleerd door de groep (familie of buurt) naar meer individualiteit
toe. Daarvoor is ruimte in de (vriendschaps)-relatie noodzakelijk. Soms kan het ook zijn dat je
mensen los moet laten van of zelf losgelaten wordt door mensen omdat je verder groeit of omdat
een ander een andere weg in slaat. Mensen kunnen uit elkaar groeien, dan is het scheiden der wegen
helaas onvermijdelijk.

Op zoek naar nieuwe vrienden. Samen op weg, tot de wegen scheiden. Je moet ook voor elkaar iets
te betekenen hebben, er moet een klikmoment zijn, anders kun je niets delen.
Ook kunnen vriendschappen zelfs binnen familieverband ontstaan, zo is de kring met vorige
bijeenkomst weer rond.
Verslag Martien

Verslag van bijeenkomst 26 september. Thema "Wie ben ik en mijn familie"
Er namen weer 5 mensen deel aan dit gesprek.
Familie is niet altijd een geschenk.
Soms willen ouders dat het kind bereikt wat zij niet konden bereiken (vaak in hetzelfde beroep).
Soms ontdekken we (achteraf) dat dit enige waarde heeft gehad, maar vaker is het niet gelukt dit te
realiseren, of kozen we er niet voor. Meegaan met die dwang/drang vanuit de ouders leidt echter tot
spanningen.
Als je dan altijd het gevoel hebt gehad dat je er niet bijhoorde, dan kan dat zelfs leiden tot opname.
Velen herkennen, afhankelijk van de omstandigheden, de puberteit als een mindere, andere als een
betere periode.
Ooms, oma's of andere familieleden kunnen soms een lichtpunt zijn van welzijn in een stressvolle
familiesfeer vol bedreiging en onveiligheid.
Zonder humor gaan we dood,
Vraag is de Kiboet niet een beter alternatief voor het kleine gezin?
Er is weer een toename te zien van de grote gezinnen Polygame gezinnen in Amerika (vlg. Heyboer),
of samengestelde gezinnen in Nederland, d.w.z. gescheiden man en gescheiden vrouw, elk met eigen
kinderen, vinden elkaar en willen weer gezamenlijke kinderen. Hallo Grootfamilie!
Tenslotte je vrienden kies je, met je familie wordt je opgezadeld.
Of kies je toch echt zelf voor de familie waarin je wordt geboren, dan zijn de problemen hoogstens
een karma, waaraan je moet werken.
Het was weer een fijn gesprek
Verslag middag op 29 augustus rond het thema "Als men je niet zien zitten "
Er waren 5 mensen actief en aanwezig
Oplossingen voor als men je niet zag zitten
zelf mijden
de ander laten weggaan, maar zelf altijd vriendelijk blijven (kost tijd alleer je vriendelijkheid zonder
boosheid is) Zolang doorgaan tot het spontaan kan

Belangrijk is zelfinzicht en de wil om aan jezelf te werken.
Sommige mensen hebben dat niet, en dan is het moeilijk om ermee om te gaan
Bevestigen kan helpen.
Verder werd (wederzijds) respect een voorwaarde gezien,
Als je al ten aanval wilt dan Bondgenootschap tegen de afwijzende partij vinden
Maar soms moet je een groep verliezen om de andere te winnen.
Tot zover dit sumiere verslagje
We waren een soort onderlinge steun variant van dr Phil vonden we.
Martien
Verslag van de "Wie Ben Ik"- bijeenkomst d.d. 1 augustus 2008
Op 1 augustus, het jaar des heren 2008, hadden zich 8 personen in de huiskamer van de NVSH
verzameld om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema "hoe kun je van jezelf houden,
als anderen je niet zien zitten "
Als snel werd dit thema geïnterpreteerd met de vragen hoe is het, als anderen niet van je houden.
Een schrandere deelnemer bracht in het midden de prangende vraag "Hou je wel van jezelf? ",
hetgeen eigenlijk wel het meeste aansluit op het project-thema Wie ben Ik?
Allereerst werd gekeken naar de mensen buiten ons waarmee wij te maken hebben. Vastgesteld
werd dat je van familieleden niet veel hoeft te verwachten en dat die je dikwijls in de kou laten. Over
vrienden was men positiever en werd in het algemeen een warmte-uitstraling geconstateerd.
Voor de totale sfeer werd ingebracht dat er sprake kan zijn van sympathie en antipathie. Het belang
hiervan werd vrij spoedig teniet gedaan met de opmerking "als ze je niet ziet zien zitten is dat hun
probleem! ".
Spoedig kwamen de deelnemers weer tot zichzelf met de constatering dat het heel belangrijk is om
jezelf te zijn. Om dit te bereiken gaat hier meestal een proces van loutering aan vooraf.
Ingebracht werd dat er ook organisaties zijn die voor mensen, die met vooroordeel vanuit hun
handicap te maken hebben. Als voorbeeld werd aangevoerd, voor mensen die een ADHD aandoening
hebben, is dit ook erg belangrijk Met name werd hier genoemd stichting "Impuls " voor mensen met
AD(h)D e.d. Ook de stichting "Cerebraal " voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Het welzijngevoel werd als geheel zeer belangrijk ervaren. In dit kader werd gesteld "een tevreden
mens is een gelukkig mens ", dit aansluitend op jezelf zijn en van jezelf houden.
Ook het vertrouwen dat je geniet van je eigen sociale kring, maakt dat je verder kunt.
Als uitsmijter werden nog een aantal begrippen gelanceerd invloed van mijn denken, met name om
problemen te relativeren; mijn opvoeding bepaalt mede hoe ik ben; negatief denken over mezelf; het
belang van inleven; ontwikkeling/ontplooiing van jezelf; uitdaging; bevesting; belang van Netwerk en
trots zijn op jezelf
De volgende keer gaat het thema "heeft de ander gelijk als-ie mij niet ziet zitten? " verder op deze
vraagstelling.

Ieder die respectvol voor ieders en de eigen mening wil meepraten over dit onderwerp is op vrijdag
29 augustus van 14.00-17.00 van harte welkom bij de NVSH, Ripperdastraat 11 te Haarlem, nabij het
NS-station. De entree is gratis.
Ton de Vries en Martien Luijcks

