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Wij gaan open!

Vrijdag 25 september 
om 9.30 uur openen wij onze deuren 

van Fashion by Makz.

Met o.a. Michael Kors | Versace | M Missoni | Est Seven | Liu Jo Black Label
Kocca | Elisabetta Franchi | Ted Baker | Rinascimento | Gestuz | Goldbergh

Boutique Moschino | Armani Exchange | MAC Jeans ...en nog veel meer!

Nancy Keizer weet nog steeds niet wie zij tijdens rampnacht bijstond

Het ontbrekende stukje 
van de heelmakende puzzel

Op 1 januari is het straks 20 jaar geleden dat Volendam 
breaking news was in Amerika (CNN) en Groot-Brittannië 
(BBC). Nederland raakte geschokt, omdat bar De Hemel in 
brand stond en tientallen feestvierende kinderen – van bui-
ten en van binnen – verwond raakten. Veertien jongeren 
kwamen te overlijden, duizenden mensen waren betrokken. 
Families, vrienden, omwonenden, hulpverleners, ooggetui-
gen, velen raakten getraumatiseerd. Naast de vele drama’s 
bracht de nasleep van de Nieuwjaarsbrand ook onvoorstel-
bare veerkracht en verrassende soms ontroerende gebeur-
tennissen met zich mee in de twintig jaar daarna. De Nivo 
brengt vanaf een reeks verhalen met mensen uit die betrok-
ken groep. Vandaag Nancy Keizer (43), mede-eigenaresse 
van BodyResults. Ze maakt onderdeel uit van een grote 
groep mensen die ter plekke zich ontfermde over slachtof-
fers met ernstige verwondingen. 

,,De vraag om er-
over te vertellen, 
maakte naderhand 
emoties bij me los. 
Ik twijfelde nader-
hand, wil ik mijn 
verhaal wel open-
baar maken? Wat 
brengt het mij? Ik 
praatte er immers 
nooit meer over”, 

begint ze. ,,Toch zit het van bin-
nen en het is een deel van je le-
ven. Veel mensen weten niet dat 
ik er bij betrokken was en dat zal 
voor meerdere dorpsgenoten gel-
den, die die avond hebben gehol-
pen. Dus misschien kan ik er ook 
anderen mee helpen, nu de ge-
beurtenis en de gevolgen weer ter 
sprake komen in het dorp. Mis-
schien is het ook goed, omdat 
mijn puzzel van die nacht niet he-
lemaal compleet is. En, het heeft 
mij heel veel goeds gebracht. Uit-
eindelijk.”

Geschreeuw
Ten tijde van de gebeurtenis had 
zij een relatie met Jan Tol. ,,We 
waren bezig met het realiseren 
van een huis. Die bewuste oude-
jaarsavond zaten we met een aan-
tal stelletjes in de WirWar Bar, 
onder De Hemel, de bar waar Jan 
áltijd zat met zijn vrienden. Toen 
ik iedereen van onze groep ‘Ge-
lukkig Nieuwjaar’ had gewenst, 
zei ik ‘ik ga even naar boven’. 
Maar op de trap stond het vast en 
opeens kwam er een hoge druk 
vanuit de klapdeurtjes van De 
Hemel en ik werd naar beneden 
gegooid. Het geluid, dat je hoorde, 
dat weet ik nog. Het geluid van 
paniek. Geschreeuw. Échte pa-
niek.” 
,,Toen ik opstond, ging er een 
stroom van jongeren naar de uit-
gang van de WirWar en ik ging 
daarin mee, werd door een kapot-
geslagen raam naar buiten ge-
loodst. Ik zag geen bekenden om 
me heen en dacht ‘Jan is binnen’, 
dus ik ging er weer in. Naar bin-
nen lopend, zag ik hem in het keu-
kentje achter in de WirWar staan. 
Iedereen vocht voor zijn leven. 
Andere jongeren liepen ook die 
kant op en vluchtten door het 
raampje van de keuken naar bui-
ten, maar dat moest niet, want de 
afstand naar beneden was te 
groot, dus dat was gevaarlijk. Al-
leen kregen we door een kabel dat 
raam niet dicht.” 

‘Waarom hielp die
ambulancebroeder 
dat slachtoffer niet? 
Hij praatte nog. 
Maar die jongen was 
kennelijk niet 
meer te redden….’ 
Haar hartslag versnelt. Flarden 
van de film spelen zich weer af. 
,,Het was zo’n chaos. Alles lag om. 
Mensen wilden koelen, maar dan 
bleek het geen water maar augur-
kenzuur te zijn. Het was de hel. 
De één had roet op zo’n gezicht, 
de ander hangende vellen. Jan en 
ik besloten om te blijven. Om te 
helpen. Om jongeren van water te 
voorzien, van achter de bar, waar 
wij stonden. Steeds met natte doe-

ken koelen.”
,,Er liepen veel ambulancebroe-
ders rond. Op het moment dat ik 
met wat slachtoffers zat te praten 
die bij kennis waren, keek ik even 
om me heen en zag ik dat een am-
bulancebroeder een kind dat op 
de grond lag, even omdraaide. 
Vervolgens liep hij door… Ik was 
verbijsterd, een gevoel van on-
macht pakte me. Want waarom 
hielp hij dat slachtoffer niet? De 
jongen die daar lag, praatte nog, 
noemde steeds een telefoonnum-
mer. Het gekke was, dat het leek 
alsof zijn arm werd meegenomen 
en drie meter langer leek te wor-
den… Het leek wel kauwgum. 
Darmen die er uit lagen… Zo ern-
stig verbrand was dat kind. Nu ik 
het vertel, komt het even behoor-
lijk binnen…”
,,Die jongen was kennelijk niet 
meer te redden. Maar ik werd 
woest, toen ze hem lieten liggen. 
Ik zag een huisarts lopen met een 
brilletje op zijn neus, met zijn 
handen in de lucht. Ontredderd. 
Hij wist totaal niet wat hij moest 
doen. Maar dan dringt nog steeds 
niet de ernst van de situatie door 
bij jezelf. Het lijkt wel of je op 
een automatische piloot staat. In 
shock verkeert.”
,,Brandweermannen vroegen ons 
naar de bar er naast te gaan en 
een slachtoffer mee te nemen. 
Toen we bar De Kaketoe binnen-
kwamen, namen we om het 
hoekje, tegen de pui, plaats. Er 
werd ons gezegd dat we met onze 
rug tegen het raam moesten gaan 
zitten, zodat er zo weinig moge-
lijk zichtbaar werd voor de men-
sen buiten. In het begin hoorden 
we gebonk op de deur en de ra-
men, mensen riepen ‘wie is dat?’ 
en er werden namen genoemd. 
Het waren ouders of familieleden 
die hun kind of familielid zoch-
ten.”

Grijze gedaante
,,Toen ik om me heen keek, zag ik 
René Schilder (pius) liggen, maar 
hij was volledig onherkenbaar. 
Een soort van grijs gedaante, die 
naderhand steeds meer ging op-
zwellen. En dan zag je dat hij een 
klein beetje ademde. En naast me 
lag ook een kind, maar door de 
verwondingen kon ik niet zien of 
het een jongen of een meisje was. 
Zelf hielp ik een meid, met ver-
brand voorhoofd. Ik heb er tot 
vijf uur ’s morgens gezeten en 
heb héél veel gezien, maar geluk-
kig niet alles opgeslagen. Althans, 
ik kan er niet meer bij. Maar de 
geur, de geur van verbrand vlees, 
dat was zó indringend. Daar heb 
ik heel lang last van gehad.”
,,Ze had een zwart nylon truitje 
aan en ze vroeg een aantal keren 
‘zit mijn haar er nog op?’ We had-
den het over hoe gezellig de avond 
was geweest, maar ik vergat te 
vragen naar haar naam. Of ik heb 
het in de hectiek niet onthouden. 
Want er zitten veel gaten in de be-
leving van de nacht. Uiteindelijk 
mocht zij na uren met een ambu-
lance mee. Naderhand ben ik wel 
op zoek geweest naar haar, maar 
ik ben er nooit achter gekomen 
wie zij nou was.”
,,Daarna gingen we terug naar de 
WirWar Bar. Daar zaten nog wat 
barkeepers en hulpverleners, sa-
men dronken we koffie. Er werd 
van alles besproken en er kwa-
men al namen voorbij, van jonge-
ren waarvan ze dachten dat die 
overleden waren. Dat bleek ach-

teraf gezien niet te kloppen. Maar 
het besef, van wat er daadwerke-
lijk was gebeurd, kwam maar 
deels binnen. Wat ik me nog goed 
kan herinneren, was dat er conti-
nue een telefoon af ging van een 
dodelijk slachtoffer dat nog bo-
ven lag. Het ging om Nico Kwak-
man (ballap). En het was zijn 
tweelingbroer René, die belde…  
Het is allemaal onvoorstelbaar, 
nu ik er weer aan terugdenk. Nico 
en René woonden tegenover mijn 
ouderlijk huis in de Plutostraat. 
Dus toen mijn vader ons kwam 
halen aan het einde van de nacht, 
moest ik hem vertellen dat onze 
overbuurjongen dood was.”

‘Inmiddels weet ik 
dat er meer meiden 
en vrouwen zijn die 
lesbische gevoelens 
hebben, maar op dat 
moment waren er 
maar weinig 
vrouwen in Volendam 
die voor hun 
geaardheid uit
durfden te komen’

,,Toen ik daarna ’s morgens bij 
mijn toenmalige schoonouders 
binnenkwam en er werd iets ge-
vraagd, brak ik. Het leek wel of ik 
urenlang buiten mezelf had ge-
staan. En dan kom je terug in de 
liefde en dan mag je jezelf laten 
gaan, dan hoef je jezelf niet meer 
sterk te houden.”
,,Er was professionele hulp, maar 

voor ons in het begin niet. We zijn 
die week nog één keer bij elkaar 
geweest met wat barpersoneel en 
hulpverleners. Later kwam ook 
de nazorg op gang, maar daar heb 
ik geen gebruik van gemaakt. 
Tuurlijk was het heel heftig wat 
ik allemaal had beleefd en gezien, 
maar omdat je zelf niks hebt, ga 
je mettertijd een harnas om je 
heen bouwen. Dus als ik ergens 
vriendelijk moest zijn, zette ik 
mijn lach op.”
Die schijnvertoning verdween tij-
delijk, toen  enkele jaren later 
nieuwe liefde in haar leven kwam. 
,,Mijn relatie met Jan strandde en 
even later gebeurde er iets bij-
zonders. Iets waar ik nooit eerder 
aan had gedacht, maar ik kan ver-
liefd worden op een persoon, op 
een karakter. En het gekke is, dat 
Diana ook op 26 juni geboren is, 
net als Jan. Een echte kreeft”, 
doelt Nancy op haar huidige part-
ner.
,,Daar waar je normaal gesproken 
op jeugdigere leeftijd ontdekt dat 
je gevoelens kan krijgen voor een 
persoon met dezelfde geaardheid, 
daar overkwam het mij. Ik gaf les 
in de sportschool en zij kwam in 
mijn les en eigenlijk zeiden we 
iets, over elkaar, tegen een geza-
menlijke vriendin. Diana zat nog 
in een relatie met een man. Eerst 
draaiden we er om heen. Tot we 
samen op een conventie waren en 
met elkaar spraken. Ik stopte de 
gevoelens weg, maar het werd 
verliefdheid en dat kun je niet 
wegstoppen. Zij verbrak haar re-
latie en we spraken af. Eerst ging 
het stiekem. Een tijdje lang leidde 
ik een dubbelleven. Niemand 
mocht het weten. Maar verliefd-
heid kun je niet verbergen en zij 
wilde ook dat ik een keuze zou 
maken.”
,,Waarom ik dat andere leven in 
stand hield? Ik was bang, bang 
voor de reacties. Ik gaf les in een 

sportschool en iedereen kende 
mij. Inmiddels weet ik dat er 
meer meiden en vrouwen zijn die 
lesbische gevoelens hebben – 
maar ze komen er jammer genoeg 
niet voor uit – maar op dat mo-
ment waren er maar weinig vrou-
wen in Volendam die voor hun 
geaardheid uit durfden te komen. 
Ik dacht: waarom laat ik mijn ge-
luk tegengehouden, omdat ik even 
anders ben dan de meeste mensen 
hier gewend zijn?”    

Eeuwig dankbaar
,,Ik kwam huilend bij een goede 
vriendin, Natasja Walboom, bin-
nen. ‘Ga nou naar je ouders, wat 
heb je te verliezen? Er staat je 
een heel mooi leven te wachten’, 
zei ze. Toen ben ik heengegaan. 
Zenuwachtig, was ik. Mijn vader 
accepteerde het meteen, mijn 
moeder snapte het eerst niet. 
Want ik had immers een relatie 
gehad met een man. Ik legde het 
uit en er was begrip. Daar ben ik 
mijn ouders en zus eeuwig dank-
baar voor. Er is daarna nooit een 
negatieve klank over geweest, 
misschien één keer, toen mijn 
moeder werd aangeklampt in de 
supermarkt, op een niet leuke ma-
nier.”
Ondertussen gaf zij de Nieuw-
jaarsbrand een plek, althans ze 
ondernam een poging daartoe. 
,,Toen ik er in het begin van onze 
relatie met Diana over sprak, 
bleek het heel fijn om er met ie-
mand over te praten die – behalve 
de grote lijnen – geen enkele weet 
had van wat er die avond was ge-
beurd.” 
Toch ging het schuren. De sport-
school was haar arena maar ook 
een vluchtoord. ,,Ik wilde het ge-
luksstofje creëren, maar op een 
gegeven moment moest ik daar 
zoveel voor doen, om dat stofje 
nog maar een beetje te voelen. 

Dus trainde ik ’s ochtends vroeg 
voordat ik lesgaf en na mijn les-
sen, als ik maar in beweging was. 
Verslavend werd het. Het duurde 
een tijdje, voordat ik omviel.”
,,Elk uurtje wat ik had, vulde ik 
met sporten en bewegen, om het 
maar te vergeten. Dat was mijn 
manier van verwerken. Ik heb en-
kele keren een waarschuwing ge-
had. Belandde ik op de Eerste 
Hulp. ‘Ik ga dood, want ik heb een 
hartaanval’, zei ik. Lag ik aan de 
monitor, maar er bleek niks aan 
de hand, behalve zware hyper-
ventilatie. Dat waren wel signa-
len, maar zoals dat wel eens wordt 
gezegd ‘even schudden met je 
hoofd en dan gewoon verder 
gaan’. Ik ging nóg wat meer doen. 
Uiteindelijk is mijn ijzeren condi-
tie mijn grote vijand geworden.” 

‘Ik was en ben een 
gevoelsmens. 
Alleen, ik mocht al 
die jaren niet voelen 
van mezelf’

,,Totdat ik tijdens het lesgeven 
een paniekaanval kreeg en dat 
was erg eng. Dat was de druppel 
die er toe leidde dat ik thuis kwam 
te zitten. Dat is bizar. Ik kwam bij 
psychologe Gerda Buijs en zij 
hielp me onder meer bij het pro-
ces te zoeken naar degene die ik 
had geholpen, maar die zoektocht 
had niet het gehoopte resultaat.”
,,Naderhand ging ik opnieuw naar 
een psycholoog, die mij advi-
seerde een andere hobby te zoe-
ken. ‘Koop een puzzel’. Ik meteen 
een puzzel van duizend stukjes 
gekocht. Die lag op de salontafel 
en daar ging ik, geobsedeerd 

stond ik aan die tafel te puzzelen. 
Niemand moest me storen, want 
dit was voor mijn therapie. Ik was 
knettergek.” 
,,Het was de bedoeling dat ik af en 
toe een deel van de puzzel deed. 
Maar zo’n type ben ik niet. Na een 
tijdje heb ik de psycholoog ge-
zegd dat het zo niet werkte. Ik had 
de antwoorden op de vragen al 
van tevoren in mijn hoofd en het 
mocht ook alleen over de Nieuw-
jaarsbrand gaan, terwijl er zoveel 
andere dingen in mijn leven – en-
kele heftige gebeurtenissen in 
ons gezin – waren gebeurd. Die 
elementen speelden namelijk wel 
mee in waarom ik daar zat. Dat 
moest ik maar parkeren. Maar ik 
was en ben een gevoelsmens. Al-
leen, ik mocht al die jaren niet 
voelen van mezelf. Was alleen 
maar grenzen aan het verleggen.”
,,Qua verwerkingsproces bleef er 
ruimte voor verbetering en uit-
eindelijk belandde ik op de Rain-
bow Ranch in Spanje. Dat was 
écht een eye-opener. Daar heb ik 
erg veel achter kunnen laten…” 
Haar woordenstroom stopt plots. 
De tranen vloeien. Hevig.
,,Daar heb ik geleerd was het is 
om verdrietig te zijn. Ik voelde 
namelijk al die tijd geen emotie 
neer. Want Nance kon de wereld 
aan. Ik pijnigde mezelf door tel-
kens keihard te blijven trainen. 
Maar daar in Spanje, tussen die 
honden en paarden, daar hoefde 
niks.”
,,En als ik Diana niet had gehad, 
was het niet zo ver gekomen. Zij 
was mijn redding, ze stimuleerde 
me hulp te zoeken, maar is ook 
het type dat genoegen kan nemen 
met een zes als dat ook oké is; ik 
ging bijna altijd voor een twaalf.”

Spiegel
,,Ik kwam daar in Spanje en kreeg 
mijn eigen stacaravan. Er lopen 

paarden, honden, kippen, ezels. 
Het was voor mij sowieso al een 
overwinning dat ik alleen zo ver 
had gereisd. Ik wilde me nog 
steeds groot houden. Arriveerde 
daar met nog twee personen en 
meteen kwam er op ons alle drie 
een verschillende hond af. Heel 
gek. Een hond die bij je past. En 
die lag dan de hele tijd voor mijn 
caravan. Die hond beschermde 
mij. Vervolgens koos ik een 
paard. De eerste opdracht was om 
samen met het paard en de thera-
peut een stukje te lopen in het 
bos. Opeens bleef het paard staan. 
‘Loop maar door’, zei de thera-

peut, maar ik kreeg het paard 
met geen enkele mogelijkheid in 
beweging. Zeker drie kwartier 
duurde het. Tot ik verdrietig 
werd, toen liep het paard ver-
der. Dat dier hield mij een spie-
gel voor.”
,,Ik leerde er paardrijden zon-
der zadel, je moet jezelf gewoon 
helemaal overgeven. Als je te-
genstribbelt met loslaten, voelt 
het paard dat aan en laat het je 
merken.”
,,Ik zag er allerlei muren, vol ge-
kliederd met teksten en plaat-
jes. Ze zeiden dat ik ook aan het 
eind van de behandeling iets 
mocht maken. Ik lachte van bin-
nen: zie je mij al met een kwast? 
Uiteindelijk leek ik wel Picasso. 
Ik werd er heel ziek met veertig 
graden koorts en diarree. Alle 
ellende kwam er uit. Dan kwam 
Rein van de Ranch me ’s mor-
gens weer ophalen. ‘Hoe zieker 
je bent, des te harder is het no-
dig’. Ik heb daar zoals gezegd 
erg veel achter kunnen laten.”
Eindelijk begon de zelfontplooi-
ing. ,,Als je durft te laten zien 
wie je bent, zonder harnas, krijg 
je de mensen om je heen die je 
nodig hebt. Open staan voor an-
deren, zonder oordeel. Ik ben 
van mensen, wil mensen voelen. 
Daarom vind ik het allerlekkerst 
om in de zaal op de werkvloer 
tussen de mensen te zijn.”
,,En soms moeten er deuren 
dicht gaan om andere deuren te 
openen. Dat 
was bij Atlas 
zo, dat was bij 
Toptraining 
zo, toen Mi-
chel Snoek en 
ik daar werk-
ten. Op een 

gegeven mo-
ment werden 
we benaderd 
om ergens zelf 
in te stappen. 
Zoiets komt al-
leen op je pad 
als je er klaar 
voor bent. Zo 
ontstond Body-
Results.”
,,En vervolgens 
zijn we van ons 
centrum op het 
M a r i n a p a r k 
naar het hui-
dige grotere 
pand gegaan. 
En dan ben je 
net geopend en 
komt corona. 
Daar zit je niet 
op te wachten, 
dat bezorgde 
ons veel slape-
loze nachten en 
veel stress, 
maar het gaf 
ons ook veel 
nieuwe inzich-
ten. Waardoor 
we enkele din-
gen hebben 
veranderd en 
enorm aan het 
groeien zijn. 
We willen dat 
mensen zich 
prettig voelen 
in onze sport-
school, dus men 
mag ook vier 
keer kosteloos 
proberen om de 
sfeer en de 
mensen te erva-
ren.”
,,We hebben al-
lebei bagage, 
Michel en ik. 
Dat maakt ook 
dat we er open 

Eddy Veerman
Door

in staan, qua bedrijfsvoering. 
Tuurlijk moet er geld worden 
verdiend, maar ik wil graag de 
mensen zien en begroeten. Nu we 
de verandering hebben gemaakt 
van klein naar groot, is dat niet 
gemakkelijk. Daarom moet er bij 
de ontvangst sprake zijn van een 
sfeervolle receptie, met continue 
bezetting. Want dat warme con-
tact vind ik persoonlijk heel be-
langrijk.”

‘Je bent erg 
egoïstisch, want 
ik moest zo droog 
zijn als het maar kon’
,,We staan inderdaad anders in 
het leven door wat we samen heb-
ben meegemaakt. We zijn dit pro-
ces begonnen met schuld en ma-
ken een succesvolle groei door, 
maar we gaan geen gekke dingen 
doen. Laatst zei iemand dat het 
tijd werd om mijn Renault Twingo 
weg te doen, voor een grotere 
auto. Nou, als ik dat doe, dan komt 
er een nieuwe fiets voor terug. 
Bij mij is het niet te doen om het 
aanzien. Ten tijde van ‘de brand’ 
was ik daar nog wel mee bezig, 
met kleding en merken.”
Ze refereert aan de puzzel die ze 
aanschafte vanuit therapeutische 
overweging. ,,Toen ik bijna klaar 
was, bleek het laatste stukje zoek 
te zijn. Het hele huis werd over-
hoop gehaald, ook omdat we dach-
ten dat de katten er mee hadden 
gespeeld. Het leidde zelfs tot ru-
zie. Toen ik een tijd later terug 
kwam van de Rainbow Ranch, lag 
dat ontbrekende stukje opeens 
naast de kast. Ongelofelijk. Ik kon 
daarna eindelijk mezelf zijn, zo-
als je je van binnen voelt. Met je 
emoties, je geluk. Alles wat je 
bent.”

Extreme

,,Ik ben te lang veel te streng voor 
mezelf geweest, tot in het ex-
treme. Ik sprong nooit uit de 
band. Dat kon niet.” Het lichaam 
moest in shape blijven, maar dat 
werd een obsessie. ,,Ik wil nog 
steeds dat het lichaam in topcon-
ditie blijft, was vóór de verhui-
zing van onze sportschool ook in 
voorbereiding op een bodyfit-
ness-wedstrijd, maar heb dat – 
omdat de verhuizing vervroegd 
gebeurde – aan me voorbij laten 
gaan. Ik had er ook les in poseren 
voor genomen, was podiumklaar. 
Maar ik draafde wel weer een 
beetje door en dan ben je niet zo 
leuk voor je partner. Je bent erg 
egoïstisch, want ik moest zo droog 
zijn als het maar kon. Uitgemer-
geld was ik, één en al ader.” 
,,Ik wil het een keertje meema-
ken, het podium op en het proces 
er naar toe. De voorbereiding 
duurt wel zo’n anderhalf jaar. 
Maar dan doe ik het wel op een 
mildere manier. Meer ontspan-
nen. Bij de opening van BodyRe-
sults in het nieuwe pand kregen 
we heel veel flessen wijn en tij-
dens coronatijd hebben we er ge-
noeg van genuttigd. Dat is goed.” 
Want ze mag het leven vieren. ,,Ik 
heb met eigen ogen gezien dat het 
zomaar anders kan worden. En bij 
mezelf heeft het zó lang geduurd 
dat het er uit kwam, dat je mag 
zijn wie je bent. Wat je daardoor 
bij jezelf aanricht, dat je het zo 
lang niet toelaat, dat is heel hef-
tig. Uiteindelijk heeft, wat me is 
overkomen, heel veel gebracht. 
Waar ik nu sta, dat had ik nooit 
durven dromen.”
Vanuit symbolisch oogpunt kan 
het doen van haar verhaal ertoe 
leiden dat die andere puzzel ook 
wordt voltooid. ,,Je hebt je best 
gedaan voor iemand die ramp-
nacht en dan wil je contact heb-
ben met diegene. Als ik een meid 
zie fietsen of lopen, met een door 
de Nieuwjaarsbrand gehavend 
gezicht, denk ik: hé, zou dat haar 
zijn? Al twintig jaar. Misschien 
komt het straks ook goed met die 
zoektocht.” 


