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Malala laat
Máxima
lachen

MIDDELBURG | Het Pakistaanse
meisje Malala heeft een vrolijk on-
deronsje met koningin Máxima. De
nu 16-jarige kreeg zaterdag de pres-
tigieuze Four Freedoms Award. Ze
werd in 2012 door de Taliban in haar
hoofd werd geschoten, vanwege

haar openlijke strijd voor meisjes
om naar school te mogen. Ze over-
leefde de aanslag en groeide uit tot
een icoon om haar strijd voor vrou-
wenrechten. De prijs is genoemd
naar de vier fundamentele vrijheden
van de mens die de Amerikaanse

president Franklin D. Roosevelt
noemde in een historische toe-
spraak in 1941: de vrijheid van me-
ningsuiting, de vrijheid van gods-
dienst, de vrijwaring van gebrek en
de vrijwaring van vrees.
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Paus Franciscus
brengtbezoek
aanIsraël
JERUZALEM | Paus Franciscus
is gistermiddag in Israël aan-
gekomen, de derde etappe van
zijn rondreis door het Midden-
Oosten. Een helikopter van de
Jordaanse luchtmacht bracht
hem uit Bethlehem naar de
luchthaven Ben Gurion bij Tel
Aviv.
De paus werd verwelkomd

door president Shimon Peres
(90), premier Benjamin Netany-
ahu en vertegenwoordigers van
strijdkrachten, parlement en
rechterlijke macht van de Joodse
staat.
Hij reist vervolgens naar Jeru-

zalem, op zo’n 8 kilometer van
Bethlehem, waar hij net vandaan
kwam. Israël claimt heel Jeruza-
lem als hoofdstad, maar de an-
nexatie van Palestijns Oost-Jeru-
zalem wordt door de Heilige
Stoel en de rest van de interna-
tionale gemeenschap niet er-
kend.
Daarom is de paus om poli-

tieke redenen in Tel Aviv ontvan-
gen.

Porosjenko oefende alvast een
beetje. Of in het door geweld ver-
scheurde Oekraïne wel fatsoenlijke
presidentsverkiezingen gehouden
konden worden, was nog onzeker,
maar de gedoodverfde winnaar ging
begin deze maand alvast op bezoek
bij de Duitse bondskanselier Merkel.
Hij zal misschien een doosje bon-

bons voor haar hebben meegeno-
men: Porosjenko vergaarde een for-
tuin met zijn chocolade- en snoep-
merk Rosjen. Het leverde hem de
bijnaam ‘chocoladekoning’ op. Zoet-
sappig was de oligarch in Berlijn al-
lerminst: onder zijn bewind zal voor
separatisten in het oosten ‘zero to-
lerance’ gelden, zei hij. Orde herstel-
len noemde hij de hoogste prioriteit.

Nu het land op de rand van een
burgeroorlog staat, kon zo’n vijftien
procent van de 35 miljoen kiesge-
rechtigden niet stemmen. Op de
door Rusland geannexeerde Krim
waren geen stembureaus, in het on-
afhankelijk verklaarde oosten ble-
ven ze veelal dicht vanwege dreige-
menten van de gewapende separa-
tisten. Bij een schietpartij in het ge-
bied kwam zeker éénman om. In de
rest van het land bleef het gevreesde
geweld uit en was de opkomst hoog.

Opperbevelhebber
Uit de officiële uitslagen zal vandaag
blijken dat de meeste Oekraïners
Porosjenko zien als de man die een
burgeroorlog en een bankroet kan
afwenden. Hij kreeg volgens de exit
polls zelfs meer dan de helft van de
stemmen, wat betekent dat hij wint
zonder dat over 3 weken een tweede
ronde nodig is. Porosjenko stuurde
daar op aan, want in die weken zou
het land alleenmaar verder gedesta-
biliseerd kunnen raken. ,,Een over-
winning op 25 mei betekent een
nieuwe opperbevelhebber op 26
mei, succes bij de operatie in het
oosten, en een eind aan de chaos,”
zei hij.

Meer dan helft kiezers stemt op Petro Porosjenko

ROTTERDAM/KIEV |De ‘chocoladekoning’ van Oekraïne
moet het land van de afgrond redden. Op de verkie-
zingsdag vestigden Oekraïners hun hoop zo massaal
op de steenrijke snoepfabrikant Petro Porosjenko, dat
hij in één ronde genoeg stemmen haalde om president
te worden.
KARLIJN VAN HOUWELINGEN

Oekraïnehooptopredding
doorchocoladekoning

Waarnemers

TSJERNIVTSI | ,,Een stemfie
maken, wat van minister
Plasterk mag, dat kan hier
echt niet,” zei burgemees-
ter Amy Koopmanschap
van Diemen in Oekraïne. Ze
is daar als verkiezingswaarne-
mer van de Raad van Europa.
De Raad zond een waarne-
mingsteam van 19 Europese
burgemeesters, wethouders en
provinciebestuurders, omdat er
naast de presidentsverkiezin-
gen ook lokale verkiezingen
waren. Over het algemeen zag
Koopmanschap in het zuid-
westen van het land goed ge-
organiseerde verkiezingen, ver-
telt ze vanuit Tsjernivtsi. ,,Wel
is er in sommige stembureaus
nog campagnemateriaal ge-
vonden. De campagne moet
hier eigenlijk stilliggen vanaf de
zaterdag voor de verkiezingen.”
Onder meer de winnaar, Poro-
sjenko, voerde volgens Koop-
manschap nog steeds cam-
pagne. ,,Op grote billboards zie
je iets over chocola, maar on-
dertussen gaat het ook om
hem,” zegt de burgemeester.
,,Die sluikreclame gaan we
aankaarten.”

Stemfie?Dat
magdusécht
niet inOekraïne

Keurmerk
vooréchtstille
hotelkamer

EVENVRAGENAAN |
Lucas Keizer, KGI Groep

Alvorens een hotel te boeken,
eerst even checken of het
hotel ‘stille’ kamers heeft.
KGI Groep is bezig een speci-
aal keurmerk op te zetten.

1Is het zo erg gesteld met
de gehorigheid?
Absoluut. Geluidsoverlast is de

allergrootste frustratiebron in ho-
tels, zo blijkt uit groot consumen-
tenonderzoek. Op reissites zie je
vaak klachten over geluid. Gasten
komen voor hun rust.

2Zelf ervaring met al te
luidruchtige buren?
Zowel in het buitenland als in

Nederland sliep ik in hotels waar
ik kon verstaan wat ze in de
kamer naast mij zeiden. Ook in
vier- en vijfsterrenhotels. Daar
verwacht je het niet. De volgende
dag ben je gebroken. Zo irritant.

3Helpt een keurmerk?
Nu weet je pas hoe luidruch-
tig een hotel is als je er hebt

overnacht. Door dat keurmerk kun
je als reiziger een hotel uitkiezen
met stille kamers.

4Hoe weten jullie of een
kamer geluidsdicht is?
In hotels doen we metingen

met een geluidsbron die geluids-
frequenties en trillingen afgeeft.
Data worden in een programma
verwerkt. Daar rolt uit hoe gehorig
een kamer is. Een stille kamer
krijgt ’n quiet room-label.

4Gat in de markt?
Het kan heel groot
worden. Hotels uit

Zwitserland, Frankrijk en
Duitsland hebben al bij
ons aangeklopt. En
met wat grote Ne-
derlandse ketens
zijn we in ge-
sprek.

Dat is wat de meeste Oekraïners
willen, en velen geloven dat prag-
maticus Porosjenko het beste in
staat is dat te bewerkstelligen. Hij
staat bekend om zijn nuchtere, rati-
onele instelling en voorliefde voor
compromissen. Porosjenko wil zo
snel mogelijk nauwere banden met
de EU, maar zegt ook met Rusland
te gaan praten om de verstoorde re-
laties te herstellen. Hij gaat daar-
naast prat op zijn zakelijk instinct,
waarmee hij het economisch geruï-
neerde land weer op de been belooft
te helpen. Of zoals hij zelf zegt: ,,Ik
weet hoe ik banen moet creëren.”

Oudenest
De snoepmagnaat hopt van partij
naar partij. In 2001 was hij oprich-
ter van de Partij van de Regio’s van
de verdreven president Janoeko-
vitsj. 3 jaar later stond hij achter de
Oranjerevolutie, die in plaats van
Janoekovitsj, Joetsjenko aan de
macht bracht. Porosjenko werd mi-
nister van Buitenlandse Zaken.
Toen Janoekovitsj in 2010 alsnog

president werd, keerde Porosjenko
doodleuk terug op zijn oude nest en
werd hij minister van Handel en
Economie - wat hem volgens tegen-
standers zakelijk gezien geen wind-
eieren heeft gelegd. Bij de protesten
op het onafhankelijkheidsplein in
Kiev in november keerde hij zich
weer tegen Janoekovitsj. Hij belooft
nu de welig tierende corruptie aan
te pakken. Maar gezien zijn nauwe
banden met de duistere zakenwe-
reld vragen analisten zich af of dat
wel een succes wordt.

Een overwinning
op 25mei
betekent een eind
aan de chaos
–Petro Porosjenko


