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LONDEN – Politici in Engeland heb-
ben gisteren boos gereageerd op
het besluit om de voormalige
BBC-directeur George Entwistle
na zijn opstappen een riant jaarsa-
laris mee te geven. Algemeen direc-
teur Entwistle nam afgelopen
weekeinde ontslag vanwege blun-
ders rond BBC-berichtgeving over
kindermisbruik. Hoewel hij pas
sinds 17 september directeur was,
krijgt hij 450.000 pond (ruim
560.000 euro) mee.
De Britse premier David Cameron
laat het verder over aan het ‘gewe-
ten’ van Entwistle of die het geld
accepteert. Na het vertrek van de
algemeen BBC-directeur zette ook
het hoofd van BBC News een
‘stap opzij’. Helen Boaden en haar
plaatsvervanger Steve Mitchell zou-
den hangende het interne onder-
zoek van de omroep hun plek heb-
ben opgegeven.

Riante gouden
handdruk baas
BBC valt slecht

door Michiel van Blommestein

LODZ – Het zou een feestdag moe-
ten zijn: Onafhankelijkheidsdag, 11
november. De viering dat Polen in
1918 onafhankelijk werd. Helaas
staat Onafhankelijkheidsdag sym-
bool voor rellen die de diepe ver-
deeldheid in de Poolse samenle-
ving demonstreren.
Afgelopen weekeinde was het op-
nieuw raak. Met de hoofdstad War-
schau als triest middelpunt. Vier
demonstraties vonden er plaats
waarbij de tocht van de ex-
treem-rechtse groepen de Jeugd
van Heel Polen en het Natio-
naal-Radicale Kamp (ONR) de bo-
ventoon voerde. Het protest tegen
de regering mondde uit in rellen.
Er vielen 24 gewonden.
De verdeeldheid in Polen is zo
sterk dat de president Bronislaw
Komorowski dit jaar een eigen op-
tocht ‘organiseerde’ om nationale
eenheid en verzoening te bena-

drukken. Het staatshoofd deed
een handreiking naar conservatie-
ven door Roman Dmowski te
eren.
Dmowski was een staatsman die
begin vorige eeuw pleitte voor de
uitzetting van de Joden en Duit-
sers. Het gebaar zal weinig helpen,
de verdeeldheid in Polen is al ver
doorgeschoten. De conservatieve
regering van premier Donald Tusk
staat lijnrecht tegenover de so-
ciaal-conservatieve partij Recht en
Rechtvaardigheid (PiS) van
Jaroslaw Kaczynski, tweelingbroer
van de bij een vliegramp in 2010
omgekomen president Lech Kac-
zynski.
Bij de parade van de PiS-aanhang
werd een spandoek meegedragen
met het portret van Lech: ‘Onze
president’ stond erop in hetzelfde
lettertype als gebruikt werd door
de vakbond Solidarnosc. Kaczyns-
ki en zijn volgelingen liepen dezelf-
de route als Komorowski, alleen

een paar uur eerder. Komorowski
is voor hen de president van ‘dat
andere Polen’. De tegenstellingen
komen voort uit wat hier als Polen
A (de stedelingen die profiteren
van de economische groei) en Po-
len B (de plattelandsbevolking die
weinig terugziet van de economi-
sche groei en waar velen moeten
rondkomen met minder dan 350
euro per maand) wordt aangeduid.
Bovendien voelen veel Polen de ge-
volgen van de economische crisis
door overheidsbezuinigingen en
bedrijfsfaillissementen. Het kabi-
net is extra kritisch op regelingen
die specifiek gelden voor het platte-
land en de katholieke kerk. Zo
heeft een tv-zender van de uiterst
conservatieve pater Tadeusz Ryd-
zyk (de man achter Radio Marya)
geen uitzendvergunning gekregen
voor het open digitale net. Voor
conservatieve Polen - zo’n 30 pro-
cent van de bevolking - is het een
teken aan de wand dat ze worden

buitengesloten. De aanhang van
de regeringspartij Burgerplatform
en linkse kiezers menen dat Kac-
zynski en zijn aanhang elke vorm
van modernisering in de kiem wil
smoren en de Poolse reputatie in
de wereld op het spel zet. Dat veel
PiS-kiezers zich identificeren met
groepen als de Jeugd van Heel Po-
len en ONR is voor hen het bewijs
dat de partij van Kaczynski is gera-
dicaliseerd.
Vooral de jongeren worden steeds
radicaler, meent socioloog Jacek
Wodz verbonden aan de Universi-
teit van Silezië in Katowice. „Voor
hen is de elite schuldig aan de
agressieve atmosfeer in de samenle-
ving en het gebrek aan toekomst-
perspectief.”
De jeugd wordt voorgehouden dat
door demonstraties ook het com-
munistische bewind in 1989 om-
ver werd geworpen. Dus dat nu de-
zelfde weg bewandeld moet wor-
den.

Polen is ‘Polen A’ tegen ‘Polen B’

door Lennart Hofman en
Jenda Terpstra

V ier jaar geleden vertrok
de Groningse mondhy-
giëniste Feikje Veenstra
met haar man Rebaz Ja-

sem naar Noord-Irak om een tand-
artspraktijk op te zetten. Inmid-
dels zijn ze de trotse eigenaars van
een fonkelnieuwe kliniek in een
speciaal daarvoor ontworpen ge-
bouw. De zaken gaan goed, al kent
het bedrijf ook enkele zorgen die
in Nederland ondenkbaar zijn.
„Weet je wat wel grappig is van
hier”, zegt Veenstra terwijl ze de
blauwe plastic kapjes die het stof
buiten moeten houden om haar
schoenen schuift. „Laatst was er ie-
mand die niet wist wat dit zijn.
Hij zette het kapje op zijn hoofd.
Dan is het moeilijk om je lachen
in te houden.” Ze glimlacht er om,
maar benadrukt dan snel dat de
verschillen met Nederlandse pa-
tiënten verder niet zo groot zijn.
Gelegen in een luxe wijk van de
Iraaks-Koerdische hoofdstad Erbil
maakt de kliniek een hypermoder-
ne indruk. De apparatuur is het
nieuwste van het nieuwste, plas-
ma-schermen tonen ingewikkelde
tandheelkundige ingrepen en het
is er brandschoon. Volgens een re-
cente test is de kliniek zelfs de
schoonste van het land. Uit heel
Irak komen bezoekers naar de kli-
niek om hun gebit onder handen
te laten nemen. Zelfs vanuit buur-
land Iran reizen patiënten af, zegt
Veenstra trots.
De overheid in Erbil juicht de
komst van buitenlandse onderne-
mers toe. Ze wil in het bijzonder
dat Koerden uit Europa terugkeren

om een bijdrage te leveren aan de
in opkomst zijnde regio. Vooral
hoogopgeleide Koerden kunnen
iets toevoegen aan een land waar
de opleidingen soms nog te wen-
sen overlaten. Zo heeft een tand-
arts in Irak na zijn opleiding
slechts één keer een vulling gezet.
Hun kennis komt vooral uit de
boeken, legt Veenstra uit. De kli-
niek neemt daarom het liefst Euro-
pese Koerden in dienst. Zij zijn be-
ter opgeleid en begrijpen elkaar en
de taal goed. Zo hebben de vier
tandartsen die in de kliniek wer-
ken hun opleidingen in Neder-
land, Engeland en Duitsland ge-
volgd, is er een manager uit Hilver-

sum werkzaam, zijn er drie Neder-
landse mondhygiënisten in dienst
en lopen er verschillende assisten-
tes rond met een Nederlandse of
Nederlands-Koerdische achter-
grond.
De Hilversumse manager Ahmed
Bakal belicht graag ook nog even
de keerzijde van het werk in zijn
geboorteland. „Er zit nog wel eens
iemand op een bestuurlijke func-
tie die anders over remigranten
denkt en zegt: ‘Dit kunnen de
Koerden van hier best zelf. We
hebben die buitenlanders niet no-
dig.’ Zo’n man komt nu met aller-
lei onzinnige regels aan om de kli-
niek te sluiten. Het zal hem niet

lukken, maar ik heb er soms slape-
loze nachten van.”
De Koerdische regio in Irak maakt
een ongekende economische ont-
wikkeling door. De overheid van
de semi-autonome regio hoopt vol-
gend jaar een groei van 9 procent
te bewerkstelligen en wil binnen
tien jaar Dubai voorbij zijn ge-
streefd. De Koerden danken hun
spectaculaire groeicijfers aan hun
enorme olie- en gasvoorraden in
combinatie met de veiligheid in
het gebied. De regio trekt daarmee
vooral veel internationale energie-
en bouwbedrijven aan. Maar ook
kleinere investeerders zien kansen.
Inmiddels hebben meer dan twee-

duizend buitenlandse bedrijven
zich in de regio gevestigd. Nog
geen tien jaar geleden was de regio
arm en onveilig, en waagden inter-
nationale investeerders zich er
niet. Dat veranderde na de inval
van de Amerikanen in 2003. De in-
ternationale sancties tegen Sad-
dam Hussein werden opgeheven
en de economische groei in de re-
gio zette in. Ook de veiligheid
nam toe. Maar de ontwikkelingen
hebben niet louter positieve effec-
ten. Niet alleen de welvaart groeit,
ook de geschillen met de regering
in Bagdad nemen toe. Onenigheid
over olie, landbezit en autonomie
stoken het vuur geregeld op.

Ondernemers welkom in Erbil
IRAK Groningse mondhygiëniste start kliniek samen met haar Koerdische man

Erbil telt meer dan een miljoen inwoners en is na de Amerikaanse invasie opgebloeid tot de meest welvarende stad van Irak.  foto AP

De Iraaks-Koerdische hoofd-
stad Erbil ziet graag buiten-
landse ondernemers ko-
men. Tandartsen bijvoor-
beeld, zoals de Groningse
Feikje Veenstra.
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