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D
eopkomst vande libera-
le PoolsepoliticusRyszard
Petru is ronduit storm-
achtig. Zevenmaandenna
deoprichting is zijnpar-
tijNowoczesnadegrootste

indepeilingen. Petrudankt zijn opmars
vooral aanhet controversiële optreden
van zijnpolitieke tegenstander Jaroslaw
Kaczynski, de voorzitter vandepar-
tij Recht enRechtvaardigheid (PiS).Die
wordt gezien als demandiede touwtjes
inhandenheeft bij de regering.

De43-jarigePetru, een econoomdie
onder anderebij deWereldbankheeft
gewerkt, zag al vroegde risico’s vanKac-
zynski’s groeiendemacht aankomen.
Toen inmeidit jaar dePiS eengrote zege
boektemetde verkiezing vanAndrzej
Duda tot president, besloot Petru eenei-
genpolitiekepartij op te richten,Nowoc-
zesnaoftewel ‘Modern’. Kansrijk leek
departij aanvankelijkniet. Polen is een
conservatief land,waardoorPetru inhet
begindehandennauwelijks opelkaar
kreeg voor zijn opdemarkteconomie
gerichtepartijprogramma.Hij is boven-
dien eenaanhanger vande euro, ookal
geenergpopulaire boodschap inPolen.

Maar sindsKaczynski enzijnPiSaan
demacht zijngekomen, isdat veranderd.
Kaczynski richtte zijnpijlenopdemedia,
diepatriottischermoestenwordenen
minderkritischoverdePiS.Daarnabegon
hij eenklopjachtopambtenarenenbe-
stuurders vaneenanderepolitiekekleur.
En tot schrik vanveelPolenprobeerthij
nuhetConstitutioneelHof, dehoeder
overdegrondwet,monddood temaken.

Op straatwordt Petrunumeer en
meer gezien als de redder vandedemo-
cratie,mededoor zijnheftigeprotesten
inhet parlement.Ditweekendwashij
erweerbij toen tienduizendenPolende
straat opgingen. ‘Wijmoetendezewaan-
zinnigeneenhalt toeroepen’, zei Petru
daar over de regeringspartij.

Bij deparlementsverkiezingenop25
oktoberhaaldeNowoczesnaaluithet
niets 7,6%vandestemmen.Nuzoude
partij volgenseen recentepeilingdePiS
zelfs voorbijstrevenmeteenpercentage
van30.DePiS zaktondertussensnelweg
indepeilingen. Inoktoberhadzijnog38%
—goedvoor eenabsolutemeerderheid in
hetparlement—nunogmaar27%.

Voor velen is Petru als politicus een
volstrektenieuwkomer,maarhelemaal
onbekend is zijn ambitie indie richting
niet. Zowashij tussen1997 en2000ad-
viseur vanLeszekBalcerowicz, de toen-
maligeminister vanfinanciën, diehij
hielpmetdehervorming vanhet pensi-
oenstelsel. Kort daaropprobeerdePetru
voorde liberale partij UniaWolnosci een
zetel tewinnen inhet parlement,maar
datmislukte.

DaarnakoosPetru, die getrouwd is en
tweedochtersheeft, voor eenandere car-
rière. Tussen2001 en2004washij eco-
noombij deWereldbank,waarhij ver-
antwoordelijkwas voorhet verbeteren
vanhet investeringsklimaat inPolen en
Hongarije.Daarnawerktehij bij verschil-
lendePoolsebanken (waaronderBank
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Vrijemarkteconoom is hoop van liberaal Polen

BPH) enwerdhij toezichthouderbij de
Poolsebusproducent Solaris.Depolitiek
bleef hij ondertussenkritisch volgen,
onder andere in zijnhoedanigheid als
adviseur vandepro-Europesedenktank
DemosEuropa en voorzitter vandePool-
se economenvereniging.

Zijnboodschap ishet tegenoverge-
stelde vanwaarKaczynski heenwilmet
Polen. ZowilKaczynski datBrussel zich
zominmogelijk bemoeitmethet Poolse
beleid, Petruwil de euro invoeren. Petru
is voorminder inmenging vande staat,
Kaczynski juist voormeer. Petru is voor
verlaging vandebelastingenen sociale

premies, Kaczynskiwil bedrijvenmeer
belasten enuitkeringen verhogen. EnPe-
truwil af vandekostbare ondersteuning
vandekolensector terwijl Kaczynski daar
niet over piekert.

Deboodschap vanPetru is veel libe-
raler dandie vanhetBurgerplatform,
dat ookals liberaal te boek staat.Deze
partij van voormaligminister-president
DonaldTusk—nuvoorzitter vande
EuropeseRaad—is indepeilingen ver
weggezakt. Petrubelichaamtnudehoop
vanheel liberaal Polen. ‘Polenkanhet
Duitsland vanCentraal-Europaworden’,
zei Petru vorigemaand.

Ryszard Petru keert zich fel tegen regeringspartij PiS: ‘Wemoeten die waanzinnigen een halt toeroepen.’ FOTO: GETTY
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Ryszard Petru groeit in hoog tempo uit tot belangrijkste uitdager van de conservatievemachthebbers
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