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Haarlem Q Hendrik Duijts (71) is gisteravond benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jos Wienen reikte de versierselen uit. Duijts was vijftien jaar
lang bouwtechnisch adviseur en
vrijwilliger bij de renovatie van de
Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Hij
speelde zowel in de ontwikkeling en
voorbereiding als in de uitvoering
van de renovatie een belangrijke rol.

Teylers Museum verwerft bijzondere penning
Leontien van Engelen
Haarlem Q Teylers Museum heeft
een bijzondere bronzen portretpenning van Desiderus Erasmus (ca.
1466-1536) aan de collectie toegevoegd. De zeldzame penning is gemaakt door de Vlaamse kunstenaar
Quinten Massijs (1466-1530). Het
ontwerp, met op de voorzijde het
portret van Erasmus en profil en op
de keerzijde het hoofd van Termi-
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Vuurwerktherapie (2)
O

nus, de god van de dood, stamt uit
1519. Het is daarmee de eerste Renaissance-penning van de Nederlanden. Een tekening van Leonardo
da Vinci’s leerling Francesco Melzi
diende waarschijnlijk als voorbeeld
voor de achterkant van de penning.
Tot 6 januari zijn de penning en de
tekening nog samen te zien in de
tentoonstelling Leonardo da Vinci.
De achterzijde.

60 seconden

nlangs schreef ik op deze plek over de
vuurwerktherapie voor onze hond. Zodra
het donker wordt, verandert hij van een blij ei
in een angstig hoopje hond. Bang voor mogelijke knallen van vuurwerk.
De laatste weken is hij vanaf zonsondergang in
opperste staat van paraatheid om naar huis te
rennen bij elke knal. We gebruiken nu de
Pavlov-training 'knal is koek' en dat werkt
redelijk. Dit is vooral voor buiten een goed te
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hanteren methode, maar thuis schrikt hij ook
van het geknal.
We hebben kortgeleden wellicht dé oplossing
gevonden tegen zijn angst voor knallen als we
thuis zijn: techno.
Tijdens een bezoek aan vriendin M. is onze
hond ook mee. Haar zoon kan aardig plaatjes
draaien en heeft net een nieuwe mix gemaakt.
Uiteraard willen we een stukje horen en dus
sleept haar zoon een flinke box naar beneden

Tijd voor healing van je carrière?
Een inkijkje in loopbaanadvisering nieuwe stijl Q Alternatieve methodes

Haarlem Q Het is een beetje de tijd
van het jaar, maar misschien is het
ook wel in de geest van de tijd waarin we ons bevinden. Onder de kerstboom vragen we ons in de aanloop
naar een nieuw jaar af: wie ben ik en
wat kan ik? Zit je nog een beetje in
een goeie flow qua werk? Of is het
tijd voor een carrièrehealing? Een
inkijkje in loopbaanadvisering
nieuwe stijl waarin chakra’s de goede richting aangeven.
Milja Falentijn ziet haar agenda dezer dagen weer volledig vollopen. In
haar kantoor aan de Jansweg melden zich zzp’ers, ondernemers en
werknemers met vragen over de zingeving van het werkende bestaan.
Dat is wel eens anders geweest, vertelt de loopbaancoach.

Noodgedwongen

Falentijn studeerde psychologie
met als specialisme organisatiepsychologie. Haar eindscriptie moest in
een bedrijf het verband aantonen
tussen motivatie en prestatie. Falentijn: ,,Dat verband heb ik daar niet
kunnen vinden.’’
Ze werkte eerst voor een klein loopbaanadviesbureau, later in een grote
organisatie als opleidingsadviseur
maar begon daarna al snel voor
haarzelf. Haar wetenschappelijke
achtergrond stond niet in de weg
toen ze besloot meer alternatieve
methodes in haar werk te gebruiken
en daarvoor ontwikkelde ze carrièrehealing.
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Zandvoort kiest tóch voor drie
extra paviljoens in de winter
Zandvoort Q Het aantal Zandvoortse strandpaviljoens met een
vergunning om ook in de winter
open te zijn kan wat betreft de gemeente uitgebreid worden met
drie. Daarmee zou het aantal jaarrondpaviljoens op acht komen. B
en W weten ook al wie ze de vergunning willen geven: Rapa Nui,
De Spot en nieuwkomer Bernie’s.
Het besluit leidt tot verbijstering
bij andere strandpachters, zowel
bij die met een jaarrondvergunning als die zonder.
Theo Miedema van De Haven van
Zandvoort spreekt namens de vijf
paviljoens die al open mogen zijn
in de wintermaanden: ,,De hele
procedure verbaast ons. We wisten
dat er gewerkt werd aan een voorstel, maar het besluit erover zou
worden uitgesteld tot januari. Dit
is dus een complete verrassing.’’
,,Dan inhoudelijk: het evaluatierapport van afgelopen jaar is op
veel manieren te interpreteren. De
één leest erin dat er wel ruimte is
voor meer jaarrondpaviljoens, wij
lezen iets anders. Los daarvan kun
je je afvragen waarom nu voor deze paviljoens is gekozen. Bij de
start van de proef tien jaar geleden
waren er vijftien gegadigden. Niet
deze. Wat betreft Bernie’s: wij ver-

j.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl

Verband

en sluit zijn muziekapparatuur aan. Terwijl
wij op de bank luisteren naar zijn mix, gaat
onze hond ineens rustig op de vloer liggen.
Twee nummers later slaapt hij.
Ons plan voor de jaarwisseling krijgt nu langzaam vorm, techno vanaf zonsondergang. Nu
is het hopen dat hij vooral rustig werd van de
muziek en niet van de trillingen uit de box.
Zijn het toch de trillingen, dan nodigen we de
buren maar uit voor ons techno-feestje.

Richard Stekelenburg

Jacob van der Meulen

Falentijn: ,,Tot voor kort kwamen
de mensen nauwelijks uit zichzelf
naar mij toe maar noodgedwongen.
Ze werden aangemeld door werkgevers in verband met reorganisaties,
outplacement of overspannenheid.
Nu kiezen mensen er vaker zelf voor
om te komen. Ze zijn vermoeid aan
het eind van het jaar gekomen en de
feestdagen zijn ze eigenlijk te veel.
Ze voelen zich schuldig naar hun geliefden omdat ze oververmoeid aan
het kerstdiner aanschuiven. Is het
weer die eindsprint waarvan je herstelt of moet je nu echt eens betekenis geven aan het werkende leven.
Of die juist ontdekken in je huidige
baan. Met carrièrehealing werk ik er
aan dat je weer kan houden van je
baan en dat het niet meer als werken
voelt. Door te onderzoeken wat je
echt wil en door inzicht in jezelf.’’
Uit de zorg en het onderwijs krijgt
Falentijn veel signalen van overspannenheid. ,,Mensen van buiten
deze sectoren begrijpen dat vaak
niet. In de zorg en het onderwijs
werken echter hulpvaardige mensen die vooral kijken wat de ander
nodig heeft. Ze weten soms niet hoe
ze voor zichzelf moeten zorgen. En
wat ze zelf nodig hebben.’’
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Verbijstering bij
strandpachters
over keuzes
bazen ons al wat langer over wat
Bernie’s voor elkaar krijgt bij de
gemeente en anderen al jaren niet.
Het mag duidelijk zijn: we gaan
ons hier tegen verzetten.’’
Volgens B en W is Rapa Nui geschikt omdat het vanwege zijn locatie aan de grens met Bloemendaal de andere paviljoens niet in
de weg zit. The Spot heeft met zijn
focus op watersport een heel eigen
publiek, zo is de redenering. Dat
paviljoen zal dan vermoedelijk
wel moeten verhuizen, omdat ze
nu ’s zomer pal naast jaarrondpaviljoen Nautique zit. Volgens de
voorwaarden van Hoogheemraadschap Rijnland moet tussen twee
jaarrondpaviljoens een minimale
afstand van twee paviljoens zitten.
Bernie’s zou de rol kunnen vervullen van congreslocatie op het
strand, zo stelt de gemeente.
Eigenaar van Bernie’s is Prins
Bernhard jr., tevens eigenaar van
het Circuit en drijvende kracht

achter de campagne om de Formule 1 terug te krijgen in Zandvoort,
zoals de hele badplaats graag wil.
Miedema: ,,Volgens mij is het gewoon een strandpaviljoen, ook
met die misschien twee of drie
congressen die ze er per winter
kunnen organiseren.’’
De gemeente liet eerder dit jaar
onderzoek doen naar de economische situatie van de paviljoens in
de winter, ook met het oog op een
eventuele uitbreiding. In dat onderzoek kwam naar voren dat er
’geen of zeer beperkte ruimte’ is
voor uitbreidingen. De spoeling is
dun. Los van onderlinge concurrentie geldt dat strandpaviljoens
het de horeca in het dorp moeilijk
maken, en die heeft het al zwaar.
Een vergunning voor de winter is
ondertussen bij veel strandpachters gewild; het bespaart de kosten
voor opbouwen en afbreken.
Rolf Vooges meldde zich al in 2005
voor een vergunning. Hij krijgt
hem niet. ,,Echt belachelijk’’, reageert hij als hij over de keuze van
de gemeente hoort. ,,Bernie’s? Sorry, maar dit is gewoon schofterig.
Het verbaast me ondertussen niets
van de gemeente Zandvoort. Ik
gun iedereen alles, maar dit hangt
van achterkamertjes en vriendjespolitie aan elkaar. Zo kennen we
de gemeente.’’

‘Net even vrolijker’

,,Klinkt allemaal een beetje zweverig maar ik hou het allemaal wel praktisch.’’

Falentijn: ,,Zeven jaar geleden ben
ik er mee begonnen. Wat ik heb geleerd is dat je naar binnen moet gaan
om te weten wat je eigenlijk echt
wil. Mensen zitten hier op de stoel
en ik vraag ze niets over zichzelf te
vertellen. Dat zijn ze natuurlijk niet
gewend bij een bezoek aan een adviseur. Dan doe ik een reading. Ik
maak contact met iemands energie,
de chakra’s en ontdek kwaliteiten,
overtuigingen en ideeën. Waarom je
ruzie krijgt met je baas. Ik zie hoe de
energie van iemand onder druk
wordt gezet. De ideeën die je mee
hebt gekregen van vroeger. Ik lees
hoe iemand communiceert, hoe hij
zich letterlijk beweegt en stappen
zet, waar zijn hart naar uitgaat en
hoe iemand informatie verwerkt.’’

Grootmoeder
Falentijn doet bij de reading haar
ogen dicht en vertelt. ,,Een beetje:

’Wat was het
leukste op je
werk dit jaar?’
grootmoeder vertelt. De methode is
sneller en directer dan traditionele
methodes en gaat een laag dieper.
De werkwijze is met name geschikt
voor mensen die al veel hebben nagedacht over hun loopbaan of onderneming, die hun overwegingen
goed onder woorden kunnen brengen, en die toch niet helder krijgen
wat een volgende goede stap is.
Klinkt allemaal een beetje zweverig
maar ik hou het allemaal wel praktisch. Ik ben immers opgeleid als
wetenschapper. Ik ben loopbaanad-
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viseur, dus ik weet wel dat de bezoeker met een werkvraag komt.’’

Trots
Falentijn probeert in haar werk
mensen naar binnen te laten kijken.
Verder doet ze graag een paar suggesties die je onder de kerstboom
kan ten uitvoer kan brengen. ,,Beantwoordt een aantal essentiële vragen. Die zijn niet moeilijk te bedenken maar wel effectief. Wat was het
leukste op je werk dit jaar? Waar heb
je van genoten? Waar ben je trots op?
Hoe kun je zorgen dat je daar in 2019
meer van gaat doen. En bedenkt hoe
je er voor kunt zorgen dat je de vervelende dingen minder gaat doen.
Of ze zelfs helemaal niet meer hoeft
te doen. Je kunt die vragen in je eentje stellen of juist met vrienden en
familie brainstormen. Net wat je het
prettigst vindt.’’
Succes de komende dagen!

advertentie

Ik fietste Vogelenzang binnen
en werd ‘welkom’ geheten door
een bord met dat opschrift. Dat
bord, had ik eerder gelezen, is
een initiatief van Loes van der
Linden, die hoopt dat mensen
na deze begroeting ‘net even
vrolijker’ door haar dorp rijden.
Voor die gemoedstoestand had
ik dat bord niet nodig, want
altijd als ik de dorpsgrenzen
van Vogelenzang passeer, bekruipt mij een behaaglijk gevoel. Waar het door komt?
Goede vraag. Ik heb iets vergelijkbaars met Schalkwijk. Al
ben ik nog zo humeurig, laat
mij door die buurt fietsen of
wandelen, en het chagrijn verdampt subiet. Overigens zijn er
ook voorbeelden van het tegenovergestelde, straten en buurten waar ik heel somber van
word, hoe goed gemutst ik ook
ben.
Komt het door die naam, Vogelenzang? Ik hou van vogels en
merk dat de mussen hier weldoorvoeder ogen dan elders.
Merels fluiten zuiverder. Het
roodborstje is er zo tam dat je
‘m bijna kunt aaien. Dat je de
vogels zo goed kunt horen, zegt

Frans op
vrijdag

iets over de stilte die te V. allerminst beklemmend is. Hier is
de stilte zoals die behoort te
zijn: van een vredige soort.
Bij de Coop-supermarkt tref ik
een oma met een rollator die uit
het niets aan me vraagt of ik
haar wil begeleiden naar de
overkant. Daar ben ik niet te
beroerd voor. Ik steek mijn arm
in de hare, voorzichtig, want
daar zit weinig vlees meer aan.
Aldus schuifelen we naar de
overkant. Als ik weer terugga,

zegt een andere dame die het
tafereel kennelijk heeft gadegeslagen: ‘Oma is net weduwe.
Dik zestig jaar waren ze getrouwd. Wat een tijd hè. Waar
kom je dat nog tegen?’ In Vogelenzang dus.
Ware ik een jonge snuiter, dan
kocht ik hier een huis. Je hoeft
geen helderziende te zijn om te
snappen dat de woningmarkt
in Haarlem en directe omgeving binnen enkele jaren tamelijk vastgedraaid zal zijn. Er is
niets meer te krijgen of alleen
voor astronomische bedragen.
Het iets verderop gelegen Vogelenzang zou dan een toevluchtsoord kunnen worden
voor het jonge volk. Ruimte om
te bouwen lijkt er ook genoeg.
Scholen kunnen in een handomdraai worden neergezet. De
bewoners beseffen het nu misschien nog niet, maar het Bloemendaalse kerndorp ligt klaar
om ontdekt te worden.
Als ik wat later het dorp uitrij,
werpt een ander bord van Loes
van der Linden me een ‘tot
ziens’ toe. Reken maar.
Frans van Deijl

