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Schoonmaakster uit
Polen hangt Duitse
vuile was buiten

Zo zijn de Duitsers. Ze leggen brief-
jes van vijftig onder het bed om te
zien of de schoonmaakster die in
haar zak steekt. Ze plakken haren
aan laden om na te gaan of ze erin
gekeken heeft. Ze leggen kruimels
in hoekjes en controleren of ze die
heeft opgeruimd. Ze smeren poep
onder de wc-bril om te kunnen zien
of ze wel grondig boent.
Wie ’Onder Duitse bedden’ van

Justyna Polonska leest, krijgt een
wel heel eigenaardig beeld van de
Duitse aard. Polonska – de achter-
naam is gefingeerd – is een 31-jarige
Poolse, die op twintigjarige leeftijd,
middelbare schooldiploma op zak,
naar Duitsland trok om haar geluk
te beproeven. Het land waar alles zo
schoon en netjes is. Dacht ze.
Allemaal façade. Mensen die ’s

morgens chic gekleed in hun glan-
zende auto’s stappen om naar hun
werk te gaan, leven in een zwijnen-
stal. Polanska somt op wat ze als
schoonmaakster onder de bedden
aantrof. Van gebruikte condooms
tot slipjes met het maandverband
er nog in, van complete teennagels
tot reeds lang overleden hamsters.
Natuurlijk niet bij allen. Na tien

jaar ervaring als schoonmaakster
ziet ze een trend. Alleenstaande
mannen zijn ordelijk, op het zieke-
lijke af. Die beklagen zich als ze de
shampoo achterstevoren terugzet.
Alleenstaande vrouwen leven bij
voorkeur in een complete chaos. En
ja, dat was wennen: homo’s, in Po-
len als ziek bestempeld, zijn heel
nette en aardige mensen.
Polanska behoort tot de naar

schatting half miljoen Poolse
schoonmaaksters in Duitsland. Die

schrobben en boenen in Duitse
huishoudens voor vijf à dertien eu-
ro per uur. Zwart natuurlijk. Nie-
mand wil belasting en premies be-
talen, ook de man niet die overdag
bouwplaatsen controleert op zwart-
werkers, vertelt Polanska.
De dubbele moraal, de huichela-

rij, de gierigheid: dat is wat Polans-
ka opvalt bij veel van haar op-
drachtgevers. De politiecommissa-
ris met in beslag genomen wiet-
planten op zijn balkon. De rijkelui
die twee euro minder betalen als ze
tien minuten te laat komt. De met
Kerst geschonken lekkernijen waar-
van de houdbaarheidsdatum ver-
streken blijkt.
’Onder Duitse bedden’ is een ver-

makelijk boekje, geschreven in een
naïeve boulevardstijl, met veel iro-
nie. En met een missie. Het bevat
veel raadgevingen voor de omgang
met hulpen in de huishouding. Po-
lanska pleit voor meer respect voor
haar en haar collega’s, ’ook al zijn
we maar schoonmaaksters en ook
al zijn we maar Poolsen’.
De boodschap komt over. Koeien-

letters in Bild, interviews in de seri-
euze kranten. De eerste druk was in
een mum van tijd uitverkocht. Bin-
nenkort hoeft Polanska niet meer
veertig uur in de week te werken
voor tweeduizend zwarte euro’s per
maand. Tenminste, als ze dat ooit
deed, als Polanska echt bestaat.
Het Duits-Poolse Polskaweb denkt

daar het zijne over. „Het zou ons
niet verbazen als er een mannelijke
journalist van Bild achter het pseu-
doniem ’Justyna Polanska’ schuil-
gaat.”

Antoine Verbij

burengerucht Duitsland

Juntalid president Burma
■ Generaal is vertrouweling van machtige man Than Shwe

Van onze redactie buitenland

amsterdam – De voormalige gene-
raal Thein Seinwordt de nieuwe pre-
sident van Burma. De 65-jarige pro-
minent indemilitaire juntahadvoor
de verkiezingen van november de
post van premier.
Thein Sein werd gisteren door het

parlement met ruime meerderheid
gekozen uit drie vicepresidenten die
donderdag werden benoemd. Geen
verrassing, want in het parlement
bezetten militairen en hun civiele
bondgenoten 80 procent van de ze-
tels. Thein Seins USDP-partij heeft
nauwe banden met de militaire jun-
ta die het land sinds 1962 met harde
hand regeert.
De verkiezing van de president is

de jongste stap inwatdeBurmesege-

neraals een overgang naar democra-
tie noemen. Maar critici vonden de
parlementsverkiezingen van no-
vember een schertsvertoning en de
nieuwe grondwet een dekmantel die
de Burmese dictatuur van een de-
mocratisch vernislaagje moet voor-
zien.
Voorafgaand aan de verkiezingen

hebben verschillende generaals hun
uniformen in de kast gehangen om
als burger te kunnen deelnemen. Zo
ook Thein Sein, die kort voor de ver-
kiezingenmetpensioenging. Alsmi-
litair was hij sinds 2007 al premier.
Hij is in rangdeopdrienabelangrijk-
ste generaal en geldt als vertrouwe-
ling van Than Shwe, de leider van de
Burmesemilitaire dictatuur.
De meeste diplomaten en analis-

ten verwachten dat Thein Sein niets

verandert aan de autoritaire regeer-
stijl in het Zuidoost-Aziatische land
met vijftig miljoen inwoners. Than
Shwe blijft waarschijnlijk de sterke
man op de achtergrond van het re-
gime, en Thein Sein wordt dan het
’burgergezicht’ bij internationale
bijeenkomsten.
„Thein Sein is perfect voor Than

Shwe. Hij heeft een goed verleden,
geen politieke agenda, geen hervor-
mingsplannen en zal geen enkel ini-
tiatief nemen”, meent Aung Thu Ny-
ein, een prominente Burmese we-
tenschapper die in de Verenigde Sta-
ten is opgeleid. „Hij zal zich niets ge-
legen laten liggen aan een volksop-
stand of oppositieleidster Aung San
Suu Kyi. Hij zal zich alleen druk ma-
kenommensen inhet leger”, zei een
andere analist, Aung Naing Oo.

Linksboven is te zien hoe varkens levend in kuilen verdwijnen. Boven verbranden Jogye-monniken in een dienst vooroudertabletten van de dode dieren. FOTO AP

en boerensector. Op 19 januari hiel-
den monniken van de Jogye-orde in
de vrieskou een gebedsdienst in de
hoofdstad Seoul voor honderden
aanwezigen. „We moeten proberen
ervoor te zorgen dat deze dieren
vreedzaam kunnen sterven, met de

hulp van regering en burgers”, zei
monnik Hyechong, zinspelend op
kritiek op het inhumane slachten.
Diezelfde dag demonstreerde een

handvol dierenactivisten in Seoul.
„Er is minder protest dan je zou ver-
wachten”, geeft Jo toe. „Misschien

omdat de uitdaging steeds was de
ziekte onder controle te krijgen.”
Een filmpje op Youtube laat horen

hoe de varkens vanuit een kuil ijse-
lijk gillen. Varkens zijn intelligenter
dan de doorsnee hond, en hebben
goed door wat er met hen gebeurt,

denkt Geert Laugs van Compassion
in World Farming. Op een condole-
ance-vaantje in de Jogye-tempel in
Seoul heeft iemand geschreven:
„Het was vast pijnlijk en jullie heb-
ben veel geschreeuwd. Ik hoop dat
jullie naar een goede plaats gaan.”

Kazachstan gaat stemmen, de uitslag staat al vast
■ Nazarbajev mag tot 2020 blijven ■ Prolongatie zonder verkiezingen mislukte

Opnieuw ophef om naar VS
geadopteerd Russisch kind
Van onze redactie buitenland

amsterdam – In Rusland is opnieuw
ophef ontstaan rond een naar de VS
geadopteerd jongetje. Daar is een
moeder ervan beschuldigd haar Rus-
sische adoptiezoontje te mishande-
len.Dezaakwerdeindoktoberopen-
baar, toen de Amerikaanse talkshow
Dr. Phil beelden uitzond van demoe-
der, Jessica Beagley. Ze goot haar ze-
venjarige zoontje pikante saus in de
mondenzettehemondereen ijskou-
de douche – als straf, omdat het jon-
getje tegen haar had gelogen.
De tv-uitzending leidde indeVS tot

ophef, en die heeft nu Rusland be-
reikt. Russische ambtenaren gaan
zich over de zaak buigen. De uitzen-
ding was in de VS aanleiding tot een

gerechtelijk onderzoek. Volgens
Beagleys advocaat had demoeder de
amateurbeelden naar Dr. Phil ge-
stuurd omdat ze hulp wilde zoeken.
„Nu wordt ze geportretteerd als een
slecht persoon, maar ze is echt een
zorgzamemoeder”, zegt de advocaat
overdevrouwdie vier biologischeen
twee adoptiekinderen heeft. Eind ja-
nuari heeft Beagley zichzelf ’niet
schuldig’ verklaard.
De zaak is extra pijnlijk omdat va-

ker Russische adoptiekinderen zijn
mishandeld in de VS, sommigen
zelfs vermoord. Vorig jaar schortte
Rusland de adopties op nadat een
Amerikaanse moeder haar Russi-
sche adoptiezoon (7) in zijn eentje op
eenvliegtuig terugstuurdenaarMos-
kou. Het kind beviel haar niet.

Thailand en Cambodja in
gevecht over tempelcomplex
bangkok – Thaise en Cambodjaanse
militairenhebben gisteren urenlang
gevochten in betwist gebied rond de
negenhonderd jaaroudehindoetem-
pel Preah Vihear. Een Thaise burger
en een Cambodjaanse militair kwa-
men door artillerievuur om het le-
ven. Cambodja zou vier Thaise mili-
tairen gevangen hebben genomen.
De schermutselingen begonnen

vrijdagochtend omstreeks negen
uur Nederlandse tijd en duurden cir-
ca drie uur. Volgens Cambodja had-
den Thaise militairen het tempel-
complex betreden om een Cambod-
jaanse vlag te verwijderen, waarna

de Cambodjanen waarschuwings-
schoten lostenendeThaimet scherp
antwoordden. Volgens Thailand
kwamen de eerste Cambodjaanse
schoten echter zonder duidelijke
aanleiding en was er mogelijk spra-
ke van eenmisverstand.
De Preah Vihear-tempel is volgens

internationaal recht van Cambodja,
maar de toegankelijkste ingang ligt
in Thailand. De situatie rond de tem-
pel is gespannen sinds deze in 2008
op de VN-Werelderfgoedlijst is ge-
plaatst. De onenigheid was in de af-
gelopen jaren geregeld aanleiding
voor gevechten.

Humor

Britse grap valt niet altijd goed
Van onze redactie buitenland

Het beste Britse exportproduct, hu-
mor, blijkt het niet altijd goed te
doen. De BBC heeft gisteren zijn ex-
cuses aan Mexico aangeboden over
het programma ’Top Gear’, waarin
een vergelijking werd gemaakt tus-
sen Mexicanen en een Mexicaanse
auto. Een dag eerder had de BBC al
de opnames voor een documentaire
van Stephen Fry in Japan afgezegd,
wegens verkeerd gevallen opmer-
kingen in diens quiz ’QI’ over een
atoombom-overlevende.
Richard Hammond van Top Gear en
de mede-presentatoren van dit pro-
gramma over auto’s, maakten zich

vrolijk over het Mexicaanse model
Mastretta. Zo’n auto kan alleen zijn
zoals de Mexicanen zelf: „Lui, fut-
loos, winderig, te dik en, slapend te-
gen een hek”, zei Hammond.
Honderden Mexicanen stuurden bo-
ze mails naar de BBC, kranten en
websites. Parlementariërs in Mexi-
co-Stad overwogen het programma
te censureren. Ook Britse politici
verlangden van de nationale om-
roep een excuus, vanwege de ’onno-
zele, denigrerende en racistische’
opmerkingen.
Voor hen die niet gewend zijn aan
dit soort humor kan die beledigend
overkomen, schreef de BBC aan de
Mexicaanse ambassadeur.

Acteur, schrijver en komediant
Stephen Fry ging volgens de Japan-
se ambassade in Londen te ver in
zijn show door te grappig te vertel-
len over de onlangs overleden
Tsutomu Yamaguchi, overlevende
van de atoombomaanvallen op Hi-
roshima en Nagasaki in 1945. Na de
eerste bom nam Yamaguchi de trein
naar Nagasaki, en maakte daar de
tweede atoombommee.
Fry was verbaasd dat er überhaupt
treinen reden die dagen, met een
verwijzing naar de Britse treinen
die bij de eerste de beste sneeuw-
vlok stilstaan. Dat Fry hiermee zijn
eigen volk op de hak nam, was aan
veel Japanners niet besteed.


