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Voor hen die pech hadden
geboren werden op een foute plek
Voor hen die geen ouders kenden

hen slechts dragen in hun hart
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De opbrengst van dit boek komt ten goede aan het zelfstandig wonen 
project van de Stichting Weeshuizen Belarus. 
www.weeshuizenbelarus.nl



7

INHOUD

INLEIDING 9
PROLOOG 13
DEEL 1 15
DEEL 2 75
DEEL 3 229
RECEPTEN 257
VERKLARENDE WOORDENLIJST 271
INTERVIEWS 277
DANKWOORD 295
DE KERNRAMP VAN TSJERNOBYL 297



9

INLEIDING

In 2007 viel tijdens een gesprek voor het eerst de naam Ria Schraverus 
en Stichting Weeshuizen Belarus. In eerste instantie dacht ik: weer ie-
mand die op vakantie in Belarus is geweest, een weeshuis hee, bezocht 
en het daar allemaal zo zielig vond dat ze nu ladingen kleding en spullen 
daarheen brengt. Niet dat ik vind dat zoiets geen goed initiatief is, inte-
gendeel, veel tehuizen daar hebben tekort aan alles en elke hulp die ze 
krijgen is fantastisch. Maar het blij, een beetje water naar de zee dragen, 
iets wezenlijks verandert er niet door. 
Ik bleek me echter schromelijk vergist te hebben. 
Stichting Weeshuizen Belarus deed veel meer. Naast de hulp die ze 
bracht, werd er ook iets opgebouwd. En niet op een door emotie geleide 
amateuristische manier maar heel professioneel. Al een paar jaar liep er 
in het weeshuis waar de stichting zich voor inzette een school-leerpro-
ject waarin kinderen met een geestelijke handicap een vak geleerd werd 
zodat ze zich later in de maatschappij zelfstandiger staande zouden kun-
nen houden. Daarnaast was er een boerderij opgezet die niet alleen kin-
deren de kans bood het vak van boer te leren maar ook zorgde dat het 
weeshuis zich wat voedsel betrof bijna helemaal zelf kon bedruipen.
Het project was zo succesvol dat de Belarussische regering het project 
zelfs als model voor de weeshuizen in de rest van het land uitriep. En 
dat in een land dat door sommige mensen in het Westen als de laatste 
dictatuur van Europa bestempeld wordt. Ongeloo-ijk!
Hoe professioneel Ria bezig was bleek toen ik haar ontmoette. Mijn 
schamele Russisch verbleekte totaal bij het horen van het telefoonge-
sprek dat net binnenkwam. Om niet a.ankelijk van een tolk te zijn – en 
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niet het risico te lopen dat iets niet goed werd vertaald – had ze zich de 
taal maar eigen gemaakt. Hoe moeilijk dat was wist ik uit eigen ervaring. 
Terwijl ik toch een redelijke talenknobbel had sprak ik het na er jaren 
een bedrijf gehad te hebben nog steeds amper.
Vol vuur vertelde Ria me over haar nieuwe project: het opzetten van 
kleine wooneenheden waarin kinderen konden leren zelfstandig te wo-
nen. Net zoals dat in Nederland bestaat voor kinderen met een geeste-
lijke handicap. 
Ik was meteen enthousiast. 
Probleem was echter het geld. Ria had gemerkt dat het steeds moeilijker 
werd om voor dit soort projecten fondsen te werven.
In een opwelling bood ik aan een boek te schrijven. Een roman die zich 
in Belarus af zou spelen en waarvan de opbrengst naar het project zou 
gaan.
Drie weken later zat ik in het vliegtuig naar Belarus, op weg naar een 
maandje weeshuis. Hoe het me daar verging kunt u in mijn blogs lezen 
(www.josehennekam.com). 
Weer terug in Nederland begon ik aan het boek dat nu, drie jaar later, 
voor u ligt. Dat het zo lang geduurd hee, komt door verschillende rede-
nen. Maar daar zal ik u hier nu niet mee lastig vallen.
26 april 2011 is het precies 25 jaar geleden dat de Tsjernobyl-ramp zich 
voltrok. Een ramp die voor veel kinderen in Belarus nog steeds elke dag 
hun leven bepaald.
In PJOTRS BORSJT schets ik een paar van die levens. Hoewel het ver-
haal /ctie is, is het dat toch niet helemaal. Leest u er straks als u het boek 
uit hebt de interviews achterin maar eens op na. 
Ik hoop dat PJOTRS BORSJT naast veel leesplezier u ook een idee zal 
geven hoe het leven er voor veel kansarme kinderen in Belarus uitziet.
En mocht u ervan genoten hebben, vertel het aan anderen, zet het op je 
facebook of hyves of geef een exemplaar aan iemand cadeau (of meer 
dan een, dat mag natuurlijk ook). 
Hoe meer boeken er verkocht worden, des te meer geld gaat er naar het 
project. 
Want de TOTALE opbrengst gaat daar naar toe. 
Er blij, geen cent aan de strijkstok hangen en de Wilde Ganzen en het 
NCDO verdubbelen straks het bedrag nog eens een keer. 
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Dus wat houd u tegen? Leesplezier en ook nog eens een fantastisch pro-
ject steunen. Kan het beter?

José Hennekam
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PROLOOG
7*("(8

‘Sinds die dag, sinds die vervloekte 26ste april 1986, ben ik bang.’ Pavel 
slaat de vodka achterover en schenkt meteen zijn glas weer vol. De -es 
is nu bijna leeg. 
‘Al meer dan twintig jaar leef ik in angst. Bij elk pijntje in mijn lijf denk 
ik: het zal toch geen kanker zijn? En ik ben echt niet de enige. Iedereen is 
bang. De experts van de Staat zeggen dat we geen risico lopen. Tsjerno-
byl wordt schromelijk overdreven, volgens hen kan de straling helemaal 
geen kwaad. Geloof jij dat? Waarom zijn er dan zoveel gehandicapte 
kinderen?’
Het restant van de -esinhoud vult zijn glas maar voor de hel,. Zenuw-
achtig dwalen zijn ogen naar de tas aan mijn voeten waarin hij nog meer 
vodka vermoedt.
‘Weet je wat ze zeggen? Dat het door de drank komt. Wij zuipen teveel. 
Maar zou jij het niet op een drinken zetten als je van de een op de an-
dere dag alles achter moet laten en weggepoot wordt op een plek waar je 
geen kip kent? Nou, wat kletsen ze dan. En daarnaast geloof ik er geen 
zak van. Wij Wit-Russen hebben altijd stevig gedronken. Dat zit in onze 
aard. Het is allemaal een a-eidingsmanoeuvre. Onze génen zijn door die 
straling veranderd. Dát is het!’
Pavels glas staat droog en zijn ogen worden vochtig.
‘God weet wat voor ellende ik onbewust allemaal aan mijn kinderen heb 
doorgegeven. Wat ik ze allemaal heb aangedaan. Snap je nu waarom ik 
elke dag bang ben? Snap je nu waarom ik af en toe alles wil vergeten? 
Snap je nu waarom ik drink?’ 
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DEEL 1
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Drank wiegt de angst in slaap0
en sust het kwade geweten 

7%3(, .)*0&0 ;.+:%),"1
< 8$,3$(4 .(3,.)% .-%*%),"1

(Alexandr Poesjkin)
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1
(adjien)

Bijna vier was ik toen ik voor het eerst het woord “manke” hoorde. Ik 
ging bij baboesjka* logeren en mijn moeder had me dik ingepakt want 
het begon al koud te worden. Ivan zou me brengen, met zijn paard en 
wagen. Ik kende Ivan goed, hij kwam om de twee dagen bij de huizen bij 
ons in de straat langs om de melk die over was op te halen. 
Net als mijn beste vriend Viktor vond ik hem doodeng, we noemden 
hem ‘Ivan de Verschrikkelijke.’ Hij kéék raar, zijn linkeroog was altijd 
rooddoorlopen en zijn rechteroog was net een aan de binnenkant be-
slagen ruit: een grote, grijze massa waar je niet doorheen kon kijken. 
Maar meer nog dan zijn voorkomen waren het zijn lichaamsgeur en zijn 
altijd omlaag zakkende broek die bij mij de rillingen over het lijf deden 
lopen. Een allesdoordringende combinatie van pis, zweet, vet en iets zu-
rigs hing als een deken om hem heen. Naar zijn enorme baard met de 
daarmee vergroeide etensresten en andere overblijfselen die er een eigen 
leven in waren gaan leiden kon ik amper kijken. Het stukje behaarde 
bilspleet dat zich steeds weer boven zijn broekband uit wist te werken 
deed me gewoon huiveren. Ik wilde niet weten wat ik aan zou tre1en 
wanneer zijn riem het uiteindelijk echt zou begeven.
Mijn moeder gaf me een zoen op mijn voorhoofd en tilde me op de 
bok. Toen we wegreden draaide ik me om en zwaaide, maar haar rug 
verdween al door de deuropening.
De stank walmde van Ivan af en ik probeerde zo ver mogelijk van hem 
vandaan te schuiven. Maar met zijn grote hand schoof hij me zonder iets 

* ((2(34%2): oma 
(een uitgebreide woordenlijst voor de cursieve woorden vind u achterin)
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te zeggen dicht tegen zich aan.
Het paard had duidelijk moeite met het gewicht van de als zilver glim-
mende melkbussen achter op de wagen. Het zuchtte en steunde. Het was 
ook al oud, volgens mij minstens zo oud als Ivan want zijn lange manen 
hadden dezelfde kleur als diens haren. 
Net buiten het dorp stopten we. 

‘Zitten blijven, jij,’ bromde Ivan. 
Ik zat meteen stokstijf. 
Ivan sprong van de wagen en liep naar een huis dat een kleine honderd 
meter verderop stond. 
Ik liet mijn ingehouden adem ontsnappen en keek om me heen. Zo ver 
van huis was ik nog nooit geweest. Als ik alleen was mocht ik niet voor-
bij de eerste kruising komen en met mijn moeder ging ik nooit verder 
dan de magazin* in het dorp. 
Links was een groot bos. Bossen hadden wat vond ik, aan de ene kant 
eng omdat het er donker was, aan de andere kant spannend, want je wist 
niet wat er zich in bevond. Aan de rand lagen allemaal boomstamme-
tjes, keurig opgestapeld en even lang. Daar kwam dus het hout vandaan 
dat mijn moeder elke middag in blokken zaagde en met de bijl spleet. Ik 
had me al een tijdje afgevraagd hoe ze daaraan kwam.
Ivan kwam moeizaam met een melkbus aangesjouwd. Vloekend tilde 
hij hem op de wagen en ging weer naast me zitten. Door de stank heen 
rook ik nu ook iets anders: dezelfde lucht die elke avond uit mijn moe-
ders mond kwam. Geen idee wat het was, maar het kwam uit een -es 
waar water in leek te zitten. Ik had er ooit een keer stiekem van willen 
proeven toen mijn moeder naar de wc was en het halfvolle glaasje heel 
uitnodigend op de tafel had gestaan. Ik had een tijdje staan twijfelen: 
doen of niet doen? Als ik het deed stonk ik straks ook en wilde ik dat 
wel? Aan de andere kant, het moest bijna wel lekker zijn want mijn moe-
der dronk het elke dag. Net toen ik besloot de stap te wagen en het glas 
aan mijn lippen zette, kwam ze echter terug en gaf me een draai om mijn 
oren. De klap kwam zo hard aan dat het glas uit mijn handen vloog en 
op de vloer in stukken viel. ‘Als je ooit weer aan dit spul zit wil ik je nooit 
meer zien,’ schreeuwde ze. Vanaf dat moment was ik voorgoed van mijn 

* (52627&'): winkel
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nieuwsgierigheid voor het spul genezen.
In het volgende dorp ging Ivan bij nog vier klanten langs. De wagen was 
nu voor driekwart vol en we kwamen steeds langzamer vooruit. Nog een 
paar melkbussen en te voet gaan zou sneller zijn, zelfs met mijn kortere 
rechterbeen en kleinere voet. Ik keek naar beneden, die stomme schoen 
met die dikke zool zag er echt niet uit. 
We waren een paar uur onderweg en ik begon honger te krijgen. Ik 
durfde het echter niet te zeggen uit angst dat Ivan kwaad zou worden. 
De geur uit zijn mond was nu zelfs sterker dan zijn gewone stank en bij 
terugkomst van het laatste huis had hij meer gewankeld dan gelopen. Ik 
was maar al te vertrouwd met de plotselinge woede-uitbarstingen van 
mijn moeder wanneer zíj zo liep te wankelen. Maar ik had wel honger, 
mijn maag voelde alsof erin geknepen werd.
Misschien kon Ivan gedachten lezen of had hij het rommelen van mijn 
maag gehoord, in ieder geval graaide hij ineens in een lappentas en haal-
de er een stuk brood uit.
‘Eten!’ 
Het klonk als een bevel en mijn handen trilden toen ik de homp aan-
nam. Hij bleek keihard, daar kreeg ik nooit een stuk van af met mijn 
tanden wist ik. Daarom stak ik een hoekpunt in mijn mond en begon er 
op te kauwen. Vermengd met speeksel zou het vast zachter worden. En 
dat was ook zo. Het smaakte heerlijk. 
We reden nu over een smal pad tussen dicht opeen staande berkenbo-
men. Buiten het monotone geluid van de hoeven en het gepiep van de as 
was het doodstil om ons heen. Er stond geen zuchtje wind en de takken 
van de bomen hingen als met goudkleurige schubben bedekte armen 
naar beneden. Ze waren spannend eng. 
Ik was moe en af en toe voelde ik mijn oogleden zwaar worden en viel 
mijn hoofd tegen de ruwe stof van Ivans jas. Van een kuil of een hobbel 
in de weg schrok ik dan weer wakker en schoot overeind.
Plotseling stopte de wagen en greep Ivan me onder mijn oksels. Met een 
grote zwaai zwierde hij me op een jute zak tussen de melkbussen. 
‘Liggen en slapen,’ baste hij. 
Ik kromp ineen, had ik iets verkeerds gedaan? Hij deed zo lelijk. Ik 
gluurde tussen mijn oogspleten: hij keek niet op of om, het moest dus 
wel meevallen. Terwijl de wagen verder bolde ging ik voorzichtig verlig-
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gen. De zak was hard en ongemakkelijk, zo te voelen zaten er aardap-
pelen in. Al gauw wiegde het hobbelen me terug in slaap.

Het eerste wat ik zag toen ik wakker werd, waren holle ogen die me 
vanaf een paar meter aanstaarden. Mijn hart bonkte in mijn keel en ik 
kneep mijn eigen ogen meteen weer stijf dicht. 
Toen ik nogmaals voorzichtig gluurde zag ik dat het een vogelverschrik-
ker was. Opgelucht haalde ik adem en ging rechtop zitten om hem beter 
te bekijken. Hij stond voor een groot, vervallen huis en was heel mooi: 
gehuld in lompen en zijn hoofd gemaakt van een oranje pompoen. 
Ik hoorde gekraak en draaide me om. Het was Ivan die afstapte.
‘Daar blijven!’ brulde hij toen hij zag dat ik naar hem keek. ‘Waag het 
niet om van de wagen te komen.’ 
Geschrokken maakte ik me zo klein mogelijk. 
Ivan draaide me zijn rug toe en liep het pad naar het huis op. 
Ineens voelde ik dat ik verschrikkelijk moest plassen. Ook dat nog. Om 
het op te houden drukte ik mijn handen tussen mijn benen, maar veel 
hielp het niet. Ik moest de wagen uit en snel ook anders deed ik het in 
mijn broek. En ook al zou ik er niets aan hebben kunnen doen omdat ik 
van hem niet uit de wagen mocht, toch zou Ivan vast woest zijn als hij 
mij straks met een natte broek zag. Net als mijn moeder laatst en toen 
was het ook niet mijn schuld. Ze stond te praten met de buurvrouw, de 
moeder van Viktor en hield mijn hand stevig vast. Ook die keer kwam 
het moeten plassen ineens op, net zo erg als nu. Ik rukte aan haar arm 
om haar aandacht te krijgen maar het enige wat ze deed was me bestraf-
fend aankijken en doorgaan met kletsen. Minutenlang had ik van mijn 
ene been op mijn andere staan wiebelen tot ik wist dat ik niet langer 
meer kon wachten. Verder dan ‘mama’ was ik niet gekomen. ‘Hou je 
klep!’ had ze gesist. Een paar tellen later was ik van mijn middel tot aan 
mijn voeten nat. Viktors moeder zag het als eerste. ‘Moet je kijken,’ zei 
ze. ‘Staat dat jong zomaar in zijn broek te pissen.’ Mijn moeder was zie-
dend! Voor straf moest ik in mijn natte kleren blijven rondlopen, zodat 
iedereen kon zien wat voor een vies jongetje ik was.
Ivan was nog steeds binnen en ik hield het bijna niet meer. Als hij nog 
even weg bleef en ik snel was, kon ik weer in de wagen zijn voor hij terug 
kwam. Mijn broek had ik zo los en het plassen was zo gepiept. 
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Voor de zekerheid keek ik nog eens het pad af. Geen beweging bij het 
huis te bespeuren, waarschijnlijk kreeg hij wat te drinken. 
Zo snel ik kon klom ik naar beneden. Het laatste stuk naar de grond was 
best hoog en eng. Maar ik moest wel, nog een paar tellen en dan kon ik 
het samenknijpen niet meer volhouden. Ik sprong. Mijn voeten raakten 
de grond. P1f, goed terecht gekomen. Ik rende naar de dichtstbijzijnde 
boom en knoopte razendsnel mijn broek los. Een zucht van opluchting 
ontsnapte uit mijn keel. Net op tijd, de eerste druppels zaten al in mijn 
onderbroek. Met een harde straal besproeide ik de boom. 
Terug bij de wagen smolt mijn opluchting als sneeuw voor de zon. Ik 
kwam er niet meer op. Wat ik ook probeerde, springen, me ophijsen aan 
de rand, het lukte me niet. Ik was gewoon te klein. Het klamme zweet 
brak me uit want zo meteen kwam Ivan terug. 
Na een laatste vergeefse poging gaf ik het op; ik kreeg het toch nooit 
voor elkaar. Met knikkende knieën liep ik naar een grote kei in de berm 
en ging daar zitten. 
Zou ik straks op mijn donder krijgen? Vast wel. Maar vast niet hard, ik 
was nog klein toch? En als ik hem vertelde dat ik heel erg moest plassen 
dan... 
Ivan kloste naar buiten. Ik maakte me nog kleiner dan ik was en gluurde 
door mijn haren naar wat hij ging doen. Gelukkig, hij begon niet kwa-
der te kijken, hoewel hij me toch moest zien zitten. Misschien viel het 
allemaal wel mee. 
Ivan klom op de bok en nog steeds deed hij of hij me niet zag. Nu kwam 
het, nu zou hij... 
Hè? Hij klakt met zijn tong. Dat deed je toch alleen maar als… ik stond 
op en begon te rennen, mijn slechte been naast me meeslepend. 
‘Wacht, wacht,’ riep ik. 
Maar Ivan gaf geen krimp en reed zonder om te kijken weg.
Na een paar honderd meter kon ik niet meer. Een scherpe pijn schoot 
door mijn been en mijn longen branden in mijn borst. Ik kon er niets 
aan doen, maar de tranen en het snot stroomden over mijn gezicht ter-
wijl ik de wiebelende melkbussen steeds kleiner zag worden. Hij liet me 
hier gewoon achter, helemaal alleen. 
Ik zakte op de grond en begroef mijn gezicht in mijn handen. Hoe kon 
hij dat nou doen? Ik moest alleen maar plassen. Ik was nog een klein 
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kind. Hij kon me hier toch niet alleen laten? Straks werd het donker en 
zag ik niets meer. En dan werd het koud en kwamen er allemaal enge 
beesten. ‘Ik wil naar mijn moeder, ik wil naar huis!’
Een schel ge-uit drong door mijn wanhoop heen en ik keek op. Staande 
op de bok zag ik Ivan vanuit de verte met zijn arm zwaaien. Een sprank-
je hoop laaide in me op. Wilde hij dat ik naar hem toe kwam, zou ik toch 
mee mogen?
Ik krabbelde overeind en begon te strompelen. Niet wegrijden, hè, bad 
ik, niet wegrijden, ik loop echt zo hard ik kan.
Bij de wagen aangekomen tilde Ivan me op de bok. 
‘De volgende keer dat je niet naar me luistert, laat ik je staan. Knoop dat 
goed in je oren, manke!’
De rest van de reis zat ik ineengedoken voor me uit te staren en durfde 
zelfs nergens aan te denken. Alleen het woord “manke” kreeg ik niet uit 
mijn hoofd, het had geklonken als een vloek. Wat het betekende wist ik 
niet.

Die avond, veilig in bed bij baboesjka, vroeg ik het haar. Ze gaf geen 
antwoord maar aaide me over mijn haren, drukte me tegen zich aan en 
begon zachtjes te zingen:
Een lange dag
Een warme dag
Is achter de wolken nu zoek
Een blauwe schaduw
Een slaperige schaduw
Kruipt naar een verre hoek
Ik schudde me los, ik wilde een antwoord en geen monotoon wijsje om 
me in slaap te sussen. Maar baboesjka trok me nu nog steviger tegen 
haar zachte boezem en vervolgde haar lied alsof er niets gebeurd was.
De haasjes zitten in het bos
De vogeltjes zijn stil tot morgen
De ooievaars hebben hun lange neuzen
In hun nest verborgen
Bai-bajoe, baj-bajoe
Doe je oogjes nu maar toe
Mijn ergernis dat ze me geen antwoord gaf vocht tevergeefs tegen de 
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geur van haar warme veiligheid. Ik voelde mijn ogen zwaar worden en 
met een zucht gaf ik me over.

Weer thuis, een paar dagen later, was ik er nog steeds niet achter wat 
“manke” betekende. Ik besloot het aan mijn moeder te vragen. Ook zij 
gaf me niet direct antwoord maar pakte, hoewel het nog lang geen mid-
dag was, in plaats daarvan de bekende -es uit het kastje boven het aan-
recht. 
‘Dat hoor je vanavond,’ zei ze terwijl ze zich een glas vol inschonk. Ik 
snapte er niets van. Was het dan zo’n bijzonder woord? Waarom konden 
volwassenen niet gewoon antwoord geven op een simpele vraag?
Ik sliep al bijna toen ze ’s avonds mijn slaapkamer binnen wankelde en 
naast me op het bed plo,e.
‘Jij wilt toch weten wat “manke” betekent?’ mompelde ze met dubbele 
tong. 
Ik knikte, natuurlijk wilde ik het weten; door het geheimzinnige en 
onbegrijpelijke gedrag van de mensen om me heen was het woord ge-
groeid tot buitengewone afmeting. Mijn hoofd leek ermee gevuld en de 
hele dag had ik er aan moeten denken, zelfs op de wc en tijdens het eten. 
‘Manke betekent ellende. Als jij niet met zo’n mismaakte poot geboren 
was, was Sacha nu nog steeds bij me geweest en niet naar die del ver-
trokken. Dan was ik nu gelukkig. Dus wees maar dankbaar dat ik voor 
je zorg want eigenlijk had ik je al lang ergens midden in een groot bos 
achter moeten laten.’
De kille klank in haar stem en de troebele blik die dwars door mij heen 
leek te kijken, vertelden me dat ze het meende. Dus daarom werd ze 
zo vaak zonder reden woest op me, daarom dronk ze uit die -es tot ze 
bewusteloos raakte.
Zonder me een nachtzoen te geven verdween mijn moeder naar haar 
eigen kamer. 
Het duurde lang voor ik in slaap viel. 
De volgende ochtend bij het wakker worden galmden haar woorden 
weer in mijn hoofd en hield ik mijn ogen stijf dicht om de nieuwe dag 
niet te laten beginnen. 
De dagen daarop probeerde ik van alles om het ochtendgalmen op te 
laten houden. Ik bedekte mijn gezicht met mijn kussen en smoorde er 
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mijn woorden ‘stikken, laat me alsjeblie, stikken!’ in. Toen dat niet hielp 
omdat ik op een gegeven moment gewoon adem moest halen, drukte ik 
zo hard ik kon op mijn ribben in de hoop dat mijn hart daardoor zou 
stoppen. Maar het werkte niet en de dagelijkse schreeuw van mijn moe-
der dat ik op moest staan trok me telkens weer naar de wereld waarin ik 
niet meer wilde leven. 
Tot het galmen op een ochtend ineens uitgedoofd was. Zomaar, alsof 
haar woorden als een kaars opgebrand waren. Ik werd wakker en ze wa-
ren weg. De wereld om me heen voelde ineens heel anders: alsof er een 
ruis bijgekomen was die onhoorbaar was maar wel alle andere geluiden 
verstikte. De roep om op te staan even later deed me niets meer. 
Dat gevoel bleef daarna. 
Een nachtzoen heb ik nooit meer gehad. Maar het verschil was dat ik er 
ook geen meer verwachtte. 


