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Beste lezer, 

Misschien verwacht u niet direct een verhaal zoals 
het onderstaande in ons maandblad. Het is best wel 
zwaar om te lezen, en het 
brengt gruwelijke feiten aan 
het licht. Echter, net zoals 
Stanislawa Leszczynska wil 
onze organisatie licht werpen 
op een gruwelijk onrecht: de 
moord op ongeboren kinde-
ren die elke dag meer dan 50 
keer plaatsvindt in België al-
leen al. Door voorlichtings-
lessen, informatiebrochures 
en aanwezigheid op internet 
dragen wij onze boodschap 
voor het leven uit. Vergeet u 
ons niet te steunen in onze 
strijd tegen abortus? 

Ze haastte zich richting 
bevallingen met een gebed tot Maria op haar lippen 
en met slechts één pantoffel aan haar voeten. Dit 
is het verhaal van Stanislawa Leszczynska. Op 11 
maart 2017 is ze 43 jaar geleden overleden. 

“Als je wakker wordt, gebeurt het wel eens dat je 
slechts één pantoffel naast je bed vindt. Wanneer 
mijn moeder uit bed geroepen werd liep ze dikwijls 
met maar één pantoffel naar het noodgeval,” herin-
nert Stanislawa’s zoon, Bronislaw, zich. “En dat is 
hoe ze tot Onze Lieve Vrouw bad: ik draag maar één 
pantoffel maar help mij alstublieft!”

Stanislawa Leszczynska werd geboren in 1896 in 
het Poolse stadje Lodz. Toen ze 12 jaar oud was be-
sloten haar ouders naar Rio de Janeiro te verhuizen. 

Daar leerde ze Duits en Portugees, wat vele jaren 
later haar leven zou redden. In 1916 huwde ze met 
Bronislaw Leszczynska, een drukker die eveneens 
afkomstig was van Lodz. Vier jaar later verhuisde 

het koppel naar Warschau, waar Stanislawa een op-
leiding vroedkunde begon. Ze kregen samen vier 
kinderen: Sylvia, Bronislaw, Stanislaw en Henryk. 
Na het uitbreken van WOII geraakten ze verwikkeld 
in het helpen van Joden, wat spoedig leidde tot de 
arrestatie van hun hele gezin door de Gestapo. Twee 
van haar zonen werden naar Mauthausen-Gusen ge-
voerd terwijl Stanislawa en haar dochter naar Aus-
chwitz-Birkenau moesten. Haar echtgenoot kwam 
om tijdens de oproer in Warschau. 

Stanislawa had veel geluk want ze slaagde erin in 
een tube tandpasta Duitse papieren die haar beroep 
bevestigden mee te smokkelen. Ze besloot het erop 
te wagen om ondanks de risico’s Dr. Mengele te be-
zoeken, een man met een afschuwelijke reputatie 

Vroedvrouw in Auschwitz: 
de vrouw die honderden baby’s redde.
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(hoewel ze haar hele leven geen enkel slecht woord 
over hem liet vallen!), en ze bood hem haar hulp aan 
voor de vrouwen in het kamp die moesten bevallen.   

In een rapport schreef ze: “Tot mei 1943, werden de 
pasgeborenen van het kamp gruwelijk vermoord door 
verdrinking […]. Na elke geboorte […] hoorden de 
moeders luid gegorgel en soms gespetter van water. 
Kort daarna zag de moeder het lichaam van haar kind 
voor de ratten gegooid worden voor het gebouw.”  

Stanislawa ontving het commando om pasgeborenen 
als dood te behandelen. Ze was een kleine tengere 
vrouw maar durfde tegen de dokter in te gaan. Ze 
antwoordde, “Neen! Kinderen mogen niet vermoord 
worden!” En ze hielp bij de bevallingen van ongeveer 
3000 kinderen, waarvan niet één doodgeboren. Geen 
enkele van de moeders stierf. Zelfs de beste klinieken 
in de wereld toendertijd konden zo’n statistieken niet 
voorleggen. 

De vroedvrouw hielp met bevallingen in de schoor-
steentunnel die doorheen de barakken liep. In plaats 
van propere doeken, was alles wat ze had een vuil 
deken vol luizen. Moeders droogden de luiers op hun 
buik of heupen; ze in de barakken hangen was straf-
baar met de dood. 

“Infecties, vuil en een heleboel vergif waren alom-
tegenwoordig. Alles zat vol ratten die neuzen, oren, 
vingers of hielen van de zieke vrouwen aanvraten, die 
te zwak waren om te bewegen (…). De ratten die zich 
zo voedden werden enorm, als grote katten. (…) Ze 
kleefden als het ware aan de ernstig zieke vrouwen 
die niet gewassen werden en voor wie we geen prope-
re kleding hadden. Ik moest zelf proper water gaan 
halen voor de bevallingen, wat 20 minuten in beslag 
nam voor een enkele emmer” herinnert Leszczynska 
zich. In het con-
cen t r a t i ekamp 
werden alle kin-
deren – tegen alle 
verwacht ingen 
in – levend gebo-
ren, prachtig en 
mollig. Moeder 
natuur verzette 
zich tegen al die 
haat door met oneindige reserves van vitaliteit koppig 
voor haar rechten te vechten.

“Slechts één gedachte drijft boven de nachtmerrie van 
herinneringen. Namelijk dat alle kinderen levend ge-

boren werden. Hun doel was te leven. Slechts dertig 
overleefden het kamp. Honderden werden naar Nakla 
[stad, red.] gebracht om gedenationaliseerd te wor-
den. Twee Duitse verpleegsters, Klara en Pfani ver-
dronken meer dan 1500 kinderen, en meer dan 1000 
stierven door koude en honger.”

De gevangenen noemden Stanislawa “mama’tje” en 
“engel van goedheid”. Of zoals Elzbieta Solomon, 
moeder in Auschwitz, jaren later in een gedicht be-
schreef: “een bericht voor de toekomstige eeuwen dat 
ze temidden van dood, miserie en vuiligheid Jezus 
bracht – ze was een Maria in een gestreept uniform.”

Bronislaw Leszczynski herinnert zich hoe een keer op 
Kerstavond de vroedvrouw een pakketje brood van 
haar ouders ontving. Ze sneed het, legde het op een 
stuk karton en bood het de gevangenen aan als een 
Kerstcake. Plotseling kwam de “engel des doods”, 
Dr. Mengele, binnen. “Mijn moeder ontmoette zijn 
blik, waarna hij z’n ogen neersloeg. Hij zei haar dat 
het voor hem een ogenblik leek dat hij menselijk was. 
Hij zei dat tegen mijn moeder, een Poolse gevangene, 
stel je voor! Mensen wisten dat ze een voordeel had 
ten opzichte van hem.”

Onmiddellijk na een geboorte doopte ze het kind met 
water. Als ze niet wist hoe iets op te lossen, zong ze. 
Eender waar ze was, was er muziek. Haar zoon zei: 
“Thuis (…) was er altijd muziek, zingen, grapjes ma-
ken, zoentjes, elkaar in de ogen kijken, bloemen. Een 
beetje hemel.” Toen ze stierf legden haar geliefden de 
snaar van een citer bij haar in de kist.

“Ik hield van mijn werk en apprecieerde het omdat ik 
van kleine kinderen hield. Misschien is dat waarom ik 
zo veel patiënten had, dat ik daarom soms drie dagen 
moest werken zonder te slapen.”

Stanislawa was 
erg vroom. Ze 
bad ’s mor-
gens, ’s avonds, 
voor het eten en 
voor haar werk, 
meestal tot Ma-
ria, de Moeder 
Gods. Ze maak-

te altijd een kruisteken over een moeder en haar pas-
geboren baby. 

Op een dag was Stanislawa een vrouw uit Vilnius aan 
het helpen die veroordeeld was omdat ze de 

In het concentratiekamp wer-
den alle kinderen – tegen alle 
verwachtingen in – levend ge-

boren, prachtig en mollig.



We zijn nu 18 dagen na mijn conceptie, en mijn hart-
je klopt al flink. Binnen 10 dagen, slechts 28 dagen 
na de conceptie, heb ik ogen, oren en een tong. Op 
dertig dagen begint mijn bloed te stromen. 
Op 42 dagen kan ik slikken en 
mijn vingers en tong zijn 
dan gevormd. Rond 45 
dagen begin ik te be-
wegen, ook al zal jij 
dat niet voelen tot 
de twaalfde week 
van de zwanger-
schap. 

Maar ik ben 
er al!

Op acht weken 
heb ik al mijn or-
ganen al! Op acht 
en een halve week 
heb ik vingerafdruk-
ken. Als ik negen weken 
oud ben kan ik duimzuigen. 
10 weken en mijn vingernageltjes 
zijn duidelijk zichtbaar. Op 11 weken ben ik druk 
aan het oefenen om te ademen en te lachen. Op 12 
weken kan ik schoppen. Als ik 13 weken oud ben 
beginnen mijn gezichtskenmerken te lijken op die 
van jou en die van papa. 

Mama, ik ben er al!

Maar kijk dan hoeveel ik al gegroeid ben, mama! 
Ik lijk zelfs op jou! Wat maakt mij zo anders dan? 

Ik heb dezelfde organen en ledematen. 
We kunnen allebei bewegen en slikken. 

Mama, ik weet dat je me nog niet 
kan zien, maar ik ben hier al!

Ik weet dat ik me in jouw 
lichaam bevind, mama, 
maar ik wil het gewoon 

even lenen. Na ongeveer 40 
weken zal ik verhuizen. Je 

kan niet zeggen dat ik geen 
persoon ben, mama. Mijn 

hartje klopt! Ik weet dat het 
geld zal kosten, maar ik beloof 
je dat ik de moeite waard ben. 

En, mama, kan je echt een prijs 
plakken op het leven van een kind? 

Denk aan alles wat ik kan zijn. 

Ik ben nog steeds hier, mama, 
geef me alsjeblieft een kans. 

Veel liefs, 
          

  Je baby. 
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Liefste mama
Liefste mama,

Hier ben ik dan.

partizanen had geholpen. “Onmiddellijk nadat ze was 
bevallen werd ze opgeroepen. Ik verontschuldigde 
haar en legde uit waarom ze niet aan het werk was, 
maar dat hielp niet, het maakte hen alleen bozer. Ik re-
aliseerde me dat ze haar naar het crematorium brach-
ten. Ze wikkelde de baby in vuil papier en drukte hem 
tegen haar borst. Haar lippen bewogen stilletjes: ze 
wilde ogenschijnlijk een liedje voor haar kleintje zin-
gen, zoals vele moeders er deden, en door een slaap-
liedje te neuriën probeerde ze de koude, de honger en 
de pijn te verzachten. De vrouw had de kracht niet om 
het te laten klinken, er vielen slechts tranen op haar 
baby’s hoofdje.” Deze gebeurtenis deed Stanislawa’s 
hoop wel verzwakken, maar ze verloor nooit het doel 
van haar werk uit het oog. 

“Ze bezat een enorme morele kracht. Ze was tegelijk 
zacht en sterk. Ik heb haar nooit hulpeloos geweten. 
Ze kon tot een persoon doordringen door slechts en-
kele woorden te gebruiken. Na haar dood vertelde een 
vrouw me dat mijn moeder haar had geholpen twee 
nachten en twee dagen lang te bevallen. De vrouw 
herinnerde zich hoe mijn moeder haar haar vlechtte 
om haar af te leiden van de pijn.”

Stanislawa Leszczynska overleed op 11 maart 1974 
aan orgaankanker. Het proces van haar zaligverkla-
ring begon in 1992.   
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Het is opvallend dat zoveel mensen oneindig 
medeleven voor vluchtelingen en illegalen tonen 
terwijl mensjes in de moederschoot hun ogenschijn-
lijk niks kunnen schelen. Ik vraag me af of men ein-
delijk de menselijkheid van de ongeborenen zou ont-
dekken als we hen zouden beschrijven als ‘foetale 
vluchtelingen’ of ‘immigranten van de uterus’. Het 
contrast wordt nog duidelijker als je beschouwt dat elk 
argument pro immigra-
tie van toepassing is op 
de ongeborenen. De po-
sitie die wordt ingeno-
men met betrekking tot 
illegalen en vluchtelin-
gen is nog meer van toe-
passing op ongeborenen. 

Uiteindelijk gaat het 
om een moreel stand-
punt. Ze nemen hun 
toevlucht volledig tot 
moraliteit om hun visie 
te onderbouwen, zon-
der rekening te hou-
den met praktische zorgen zoals bijvoorbeeld na-
tionale veiligheid. Ze houden vol dat vluchtelingen 
ook mensen zijn die recht hebben op respect (wat 
natuurlijk waar is). Ze beweren dat het onze ver-
antwoordelijkheid is als burgers om alle problemen 
of ongemakken die door hun komst veroorzaakt 
worden, op te lossen. Hun recht om het land binnen 
te komen is belangrijker dan onze zorgen daarover.  

En toch. Exact dezelfde personen die deze opwer-
pingen maken voor de immigranten zullen diezelfde 
argumentatie verwerpen als het gaat over ongeboren 
kinderen. Ze ontkennen dat ouders morele verplich-
tingen hebben tegenover hun kinderen. Ze ontkennen 

dat kinderen recht hebben op leven. Ze verkondi-
gen dat de ongemakken en de lasten die veroorzaakt 
worden door de komst van een kind diens recht op 
bestaan overstijgen. Met andere woorden, ze bewe-
ren dat een burger meer verantwoordelijkheid draagt 
ten overstaan van een immigrant uit Syrië of Afrika 
dan tegenover hun eigen ongeboren kind. Ze gelo-
ven dat screenings in de luchthaven erger zijn dan 

onthoofdingen in de baar-
moeder. Ze geloven dat een 
volwassene het recht heeft 
om illegaal een land binnen 
te komen via de grenzen, 
maar niet dat een kind via 
het geboortekanaal ter wereld 
mag komen. Ze huilen over 
omgekomen vluchtelingen-
kinderen (wat natuurlijk een 
drama is) maar in eenzelfde 
adem hemelen ze het recht 
op om hun eigen ongebo-
ren kinderen om te brengen.  

Op dit alles kan ik alleen 
maar zeggen: HUH?? Dat is namelijk wat er ge-
beurt als je pro-abortus bent. Plotseling lijk je de 
mogelijkheid tot rationeel en coherent argumenteren 
te zijn verleerd. Eender welke morele argumenta-
tie verdwijnt. Omdat, als je eenmaal hebt toegege-
ven dat kindermoord moreel aanvaardbaar is, je alle 
moraliteit overboord gekieperd hebt. En dan kan je 
die niet zomaar terug oprakelen wanneer de con-
versatie over vluchtelingen of immigranten begint.  

Bron: http://www.theblaze.com/podcasts/matt-walsh-if-we-call-un-
born-babies-fetal-refugees-would-leftists-care-about-them/

Zou het een verschil maken als we ongeboren 
baby’s ‘foetale immigranten’ noemen?


