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Proloog

Warschau, 21 oktober 1943

Aleja Szucha. Irena Sendler wist wat haar bestemming was. 
De voordeur sloeg dicht en de zwarte gevangenisauto kwam 

slingerend in beweging. Ze had maar een paar minuten gekregen 
om zich aan te kleden en haar blonde, in een boblijn geknipte 
haar zat nog door de war omdat ze net uit bed kwam.
 Janka Grabowska was over het pad aan komen rennen met haar 
schoenen en had de gewelddadige grillen van de soldaten getrot-
seerd door ze haar op het laatste moment toe te werpen. Irena had 
er niet aan gedacht de veters te strikken. Ze richtte zich slechts op 
één ding: rustig blijven en een uitgestreken, onbewogen uitdruk-
king op haar gezicht houden. Geen verdriet laten zien. Dat was 
de wijze les die Joodse moeders hun kinderen meegaven als ze hen 
voor de laatste keer aan de zorg van vreemden toevertrouwden. 
Irena was niet Joods, maar ook nu gold dat een verdrietig gezicht 
gevaarlijk was.
 Ze moeten niet denken dat ik een reden heb om bang te zijn. Ze 
moeten niet denken dat ik bang ben. Irena herhaalde die gedach-
te in stilte. Als ze dachten dat ze zich verborg, zou dat wat haar te 
wachten stond nog zwaarder worden.
 Maar Irena was wel bang. Heel bang. In de herfst van 1943 
waren er in het door nazi’s bezette Polen geen angstaanjagender 
woorden dan ‘Aleja Szucha’. Er waren in oorlogstijd wellicht geen 
angstaanjagender woorden in heel Europa. Het was het adres van 
het hoofdkwartier van de Gestapo in Warschau. Het brutalisme 
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van de buitenkant van het gebouw leek wreed genoeg goed te pas-
sen bij het doel van de Duitsers. Vanuit het vierkante complex 
van gebouwen echode het geschreeuw van de ondervraagden door 
de gangen. Degenen die het overleefden herinnerden zich later 
de smerige geur van angst en urine. Twee keer per dag, net voor 
twaalf uur ’s middags en vroeg in de avond kwamen stipt op tijd 
zwarte busjes terug van de cellen in de Pawiakgevangenis om de 
gekneusde en gebroken lichamen op te halen.
 Irena gokte dat het nu iets over zessen in de ochtend was. Mis-
schien al wel halfzeven. Het zou niet lang meer duren of de la-
te-oktoberzon zou opkomen over Warschau. Maar Irena was al 
uren wakker. Net als iedereen in het appartementengebouw. Jan-
ka, haar vertrouwde contactpersoon en goede vriendin, was de 
vorige avond bij een kleine familieviering van het feest van Sint 
Irena aanwezig geweest. Nadat ze zich tegoed hadden gedaan aan 
koude stukken vlees en plakken cake trokken Irena’s broze moeder 
en haar tante die op bezoek was zich terug in de slaapkamer. De 
avondklok was al ingegaan, dus Janka moest blijven logeren. De 
jongere vrouwen kampeerden in de woonkamer en bleven tot laat 
op, praatten en dronken thee en hartversterkingen.
 Na middernacht dommelden Irena en Janka uiteindelijk in, 
en om drie uur ’s nachts waren de meisjes diep in slaap op ge-
improviseerde kampeerbedden. Maar in de achterste kamer kon 
Irena’s moeder, Janina, geen rust vinden. Wat had ze ervan geno-
ten om het zorgeloze gemompel van de meisjesstemmen te horen! 
Uit haar dochters gespannen kaaklijn leidde ze af dat Irena risico’s 
nam en als moeder maakte ze zich ernstig zorgen. Ze kon moei-
lijk slapen door de pijn, dus liet Janina zich wegvoeren op haar ge-
dachten. Toen klonk er in de duisternis een geluid waarvan ze wist 
dat het foute boel was. Het zware gestamp van laarzen weerkaatste 
ergens in het trappenhuis. Irena! Irena! fluisterde Janina dringend, 
en drong daarmee door tot Irena’s dromen. Irena schrok wakker, 
ze hoorde alleen de angst in haar moeders stem en wist direct wat 
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dat betekende. De paar tellen die ze had gehad om haar hoofd hel-
der te krijgen waren het verschil tussen leven en dood voor hen al-
lemaal.
 Wat volgde was het lawaai van elf Gestapo-agenten die op de 
deur van het appartement bonkten omdat ze naar binnen wilden. 
Irena kreeg een vreemde, metaalachtige smaak in haar mond van 
angst en ze voelde in haar ribbenkast dat de paniek als bijna elek-
trische schokken kwam en ging. Urenlang spuwden de Duitsers 
dreigementen en beledigingen uit, ze sneden de kussens open en 
haalden de flat en kasten overhoop. Ze trokken vloerplanken los 
en verwoestten meubilair.
 Maar op de een of andere manier vonden ze de lijsten met kin-
deren niet.
 De lijsten waren nu het enige wat van belang was. Het waren 
dunne, fragiele sigarettenvloeitjes, niet veel meer dan opgerolde 
stukjes tissue, die Irena’s privéarchief vormden. Maar in een door 
haar bedachte code stonden daar de namen en adressen van een 
aantal van de duizenden Joodse kinderen die ze met haar vrien-
den had gered van de afgrijselijke vervolging door de nazi’s – kin-
deren die ze nog steeds verborgen en in leven hielden op geheime 
locaties overal in Warschau en daarbuiten. Op het allerlaatste mo-
ment, net voor de deur openvloog en er met gummiknuppels in 
de rondte werd gemept, gooide Irena de lijsten op de keukentafel 
naar Janka, die ze met brutale doortastendheid in haar grote bus-
tehouder stopte, diep onder haar oksel. Als ze Janka zouden fouil-
leren zou alles voorbij zijn. Het zou nog erger zijn als ze Janka’s ap-
partement zouden doorzoeken, waar Joden verborgen zaten. Irena 
kon het bijna niet geloven toen de Duitsers zelf het meest be-
zwarende bewijs bedekten: ze keek als gehypnotiseerd toe hoe een 
tasje met valse identiteitspapieren en rollen illegaal geld begra-
ven raakte onder de restanten van kapotgeslagen meubels. Op dat 
moment wilde ze niets liever dan op haar knieën vallen. En toen 
ze begreep dat de Gestapo niet Janka of haar moeder arresteerde, 
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maar alleen haar, was ze zelfs in staat om in lachen uit te barsten. 
Maar ze wist dat de lach die in haar opborrelde een tikje hyste-
risch was, en dat was gevaarlijk. Kleed je aan, zei ze tegen zichzelf. 
Kleed je aan en ga hier meteen weg. Ze trok snel de afgedragen rok 
aan die ze slechts een paar uur daarvoor over de rugleuning van 
de keukenstoel had gehangen en knoopte haar vest zo vlug als ze 
kon dicht om zo snel mogelijk te vertrekken, voordat de agenten 
de kans kregen zich te bedenken. Op blote voeten was ze het ap-
partement uit gelopen, de koude herfstochtend in. Ze merkte het 
pas toen Janka aan was komen rennen.
 Maar nu had ze tijd om na te denken over haar eigen dilem-
ma terwijl de auto bij elke bocht slingerde. Het stond buiten kijf 
dat ze haar vroeg of laat zouden vermoorden. Dat snapte Irena al. 
Hier eindigde haar verhaal. Mensen keerden niet terug van Aleja 
Szucha of uit de gettogevangenis in Pawiak, waar de arrestanten 
tussen botten brekende ondervragingen door werden opgesloten. 
Ze kwamen niet terug uit kampen als Auschwitz of Ravensbrück, 
waar de onschuldige ‘overlevenden’ van de Gestapo heen werden 
gedeporteerd. En Irena Sendler was niet onschuldig.
 De sedan slingerde hard naar rechts in zuidoostelijke richting 
door de nog slapende stad. Als ze de rechtstreekse route namen, 
zouden ze over de brede vooroorlogse lanen van Warschau rijden, 
eerst langs de west- en daarna de zuidkant van de woestenij die 
ooit het Joodse getto was geweest. Tijdens de eerste jaren van de 
nazibezetting ging Irena soms wel drie of vier keer per dag het get-
to in en uit, waarbij ze elke keer een arrestatie of een standrechte-
lijke executie riskeerde, om te proberen wat van haar oude school-
vrienden te redden, hun Joodse leraren... en duizenden kleine 
kinderen. Nu, eind 1943, waren er alleen nog jammerlijke resten 
en puin. Het was een executieplaats, een eindeloos kerkhof. Het 
getto was met de grond gelijkgemaakt na de Joodse opstand van 
die lente en haar vriendin Ala Gołąb-Grynberg was in dat inferno 
verdwenen. In de ondergrondse beweging werd gefluisterd dat Ala 
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nog leefde, in het dwangarbeiderskamp Poniatowa, en deel uit-
maakte van een groep jonge activisten die in het geheim plannen 
smeedden voor hun ontsnapping uit de gevangenis. Irena hoopte 
dat het Ala als deze barbaarse oorlog voorbij was zou lukken om 
terug te komen zodat ze haar dochtertje, Rami, uit het weeshuis 
kon ophalen waar Irena haar had verborgen.
 De gevangenisauto reed een paar straten ten noorden van wat 
ooit de Poolse Vrije Universiteit was geweest. Dat instituut was 
ook een slachtoffer van de oorlog. Irena was afgestudeerd in maat-
schappelijk werk aan de andere kant van de stad, aan de Universi-
teit van Warschau, maar ze was in de jaren dertig vaak op de cam-
pus van de Poolse Vrije Universiteit geweest en daar was, dankzij 
professor Helena Radlińska, haar verzetscel gevormd. In de dagen 
voor de bezetting waren ze bijna allemaal de meisjes van dr. Rad-
lińska geweest. Nu maakten ze deel uit van een goed georganiseerd 
en dapper netwerk en ook daarvoor was de professor de inspiratie 
geweest. Het was een netwerk waarin haar overmeesteraars zeer 
geïnteresseerd waren. Irena was nu begin dertig, maar haar meis-
jesachtige, ondervoede uiterlijk was bedrieglijk. De Gestapo had 
net een van de belangrijkste figuren van de Poolse verzetsbewe-
ging gevangengenomen. Irena kon niets meer dan hopen dat de 
Duitsers dat niet wisten.
 De soldaat die naast haar geperst zat, met zijn hoge leren laar-
zen en een bungelende zweep en wapenstok, liet zijn dekking zak-
ken. Het was het einde van een nachtdienst vol gruwelen. Irena 
zat op de schoot van een andere jonge rekruut, die hooguit acht-
tien of negentien kon zijn. Het leek zelfs alsof ze aan het doeze-
len waren, vond ze. Irena’s gezicht was kalm, maar haar gedachten 
werkten razendsnel. Ze moest over van alles nadenken en ze had 
nog maar zo weinig tijd.
 Janka wist precies hoe belangrijk die lijsten waren, en hoe ge-
vaarlijk. Als de lijsten werden ontdekt, zou dat een keten van exe-
cuties tot gevolg hebben. De Gestapo zou de Joodse kinderen op-
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sporen. Ze zouden de Poolse mannen en vrouwen die voor hen 
zorgden en hen verborgen vermoorden. Zofia en Stanisław. Wła-
dysława en Izabela. Maria Palester. Maria Kukulska. Jaga. En ze 
zouden Irena’s moeder doden, ook al kon de broze, bedlegeri-
ge vrouw alleen maar raden naar de omvang van haar dochters 
schimmige activiteiten. De Duitsers hanteerden een streng beleid 
van collectieve bestraffing. Hele families werden doodgeschoten 
als één lid ervan een overtreding beging. Irena had het gevoel dat 
ze wederom een slechte dochter was geweest. Ze wist dat ze altijd 
al meer op haar impulsieve, idealistische vader had geleken.
 Als de lijsten verloren gingen of Janka ze vernietigde als veilig-
heidsmaatregel, ontstond er een ander afschuwelijk dilemma. Als 
Irena stierf, zou niemand ze opnieuw kunnen opstellen. Irena was 
de generaal van het burgerleger en de enige die de gegevens kende. 
Ze had moeders en vaders die naar Treblinka gingen beloofd dat 
ze hun kinderen zou vertellen wie van hen hadden gehouden. Als 
zij dood was, zou niemand die belofte kunnen nakomen.
 Er was nog een andere vraag die haar bezighield: wie zou het 
Adam Celnikier vertellen? Adam. Haar Adam. Haar man, Mietek 
Sendler, zat ergens in een Duits krijgsgevangenenkamp en het zou 
weken of misschien zelfs maanden duren voordat het bericht van 
haar executie hem zou bereiken. Uiteindelijk zou dat wel gebeu-
ren, als hij nog leefde. Maar Mietek en zij waren voor de oorlog 
uit elkaar gegaan en ze hield van Adam. Adam, die op dit moment 
door vrienden verborgen werd gehouden, onder een valse naam 
en nieuwe identiteit. Adam was als een van de weinige overleven-
de Joden van Warschau een doelwit en zijn leven was voortdurend 
in gevaar.
 De motor van de Gestapo-sedan echode in de stille ochtend-
straten van Warschau. Bij elke bocht schrokken de soldaten even 
op. Irena moest zich voorbereiden op wat er nu ging gebeuren. 
Ze moest zichzelf erop voorbereiden niets te verraden, aan welke 
marteling ze ook werd onderworpen. Daar hingen te veel levens 
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van af. Ze had haar leven op het spel gezet om de kinderen ver-
borgen te houden. Nu was ze vastbeslotener dan ooit om haar ge-
heimen mee het graf in te nemen. Stel dat ze niet voldoende sterk 
was om dat te doen? Als de pijn groot genoeg was, zou ze dan zelfs 
de geheime schuilplaats van Adam verklappen? Ze vroeg zich nu 
af wat ze kon verdragen. Als ze in de komende dagen haar botten 
braken met knuppels en pijpen, zou die gedachte haar achtervol-
gen.
 Het was een koude ochtend en Irena kreeg ook rillingen van 
angst. De auto reed nu soepeltjes oostwaarts over de brede laan 
en ging het laatste stukje van haar reis harder rijden. Over niet al 
te lange tijd zou ze Aleja Szucha en haar laatste bestemming be-
reiken. Daar zouden ze haar fouilleren, slaan en ondervragen. Ze 
zou bedreigd en geïntimideerd worden. Ze zou zweepslagen krij-
gen, pijn lijden, gemarteld worden op manieren zo wreed dat ze 
zich die nu nog niet kon voorstellen. Er zouden nog dingen ko-
men waar ze het nog kouder van kreeg. Irena stopte haar handen 
in haar jaszakken om ze even te verwarmen.
 Haar hart stond bijna stil toen haar vingers iets lichts en knis-
perends raakten. Een vloeitje. Irena herinnerde zich plotseling dat 
ze een deel van de lijst had vergeten. Er stond een adres op. Het 
zou iemand verraden die ze vanochtend had willen bezoeken. Ze 
had het leven van diegene in haar hand.
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1

Hoe ze Irena Sendler werd

Otwock, 1910-1932

In Jiddische volksvertellingen begint het verhaal van Polen bij 
zonsondergang op een roerloze zomeravond. Langs de rand van 

de lucht wordt het bos donker. Een vermoeide familie zet haar 
bezittingen in de met gras begroeide berm van een lange weg en 
vraagt zich af: hoe lang moeten we nog ronddwalen totdat we een va-
derland vinden? Ze wachten op een teken, dat volgens de overle-
veringen echt zal komen, maar ze verwachten het vanavond niet. 
Hun voeten doen pijn en iemand huilt stilletjes van heimwee en 
eenzaamheid.
 Dan klinken vanuit het stille bos twee prachtige tonen, gezon-
gen door een vogel. Het zijn de tonen waarvan de familie weet dat 
ze daarop heeft gewacht. De vogel tjilpt: po lin, po lin. Het zijn de 
woorden die in hun taal betekenen: woon hier. Hier, op een plek 
die ze daarna voor altijd Polen zullen noemen.
 Waar dat dorp midden in Polen is? Niemand weet het. Maar 
het zou een plaats kunnen zijn die heel erg lijkt op het dorp Ot-
wock aan de rivier, langs de rand van een enorm dennenbos, zo’n 
vijfentwintig kilometer ten zuidoosten van Warschau. In de ne-
gentiende eeuw, toen de woorden van het Jiddische volksverhaal 
werden vastgelegd, woonde er in Otwock al heel lang een chassi-
disch-Joodse gemeenschap.
 En het waren niet alleen de chassidische Joden die aan het eind 
van de negentiende eeuw een thuis vonden in Otwock. In feite 
begon Otwock in de jaren negentig van die eeuw in stilte snel be-



24

Irena’s kinderen; Mazzeo [PS] 3e proef pag 24

roemd te worden. In 1893 richtte dr. Józef Marian Geisler er een 
kuuroord en kliniek op voor de behandeling van tuberculose. Het 
werd gesticht op een prachtige plek aan de rechteroever van de 
Wisła, omringd door hoge bomen, want de frisse lucht van Ot-
wock werd als bijzonder heilzaam gezien. In deze landelijke om-
geving werden tientallen weids opgezette houten villa’s gebouwd 
in alpiene stijl, met grote open veranda’s en lattenframes langs de 
dakrand van de prachtigste huizen. Het dorp werd een modieuze 
keus voor gezondheidsbehandelingen. In 1895, slechts twee jaar la-
ter, opende een zekere Józef Przygoda het eerste sanatorium voor 
Joden, omdat Joden en Polen in die tijd uit vrije keus in verschil-
lende werelden leefden, en die kliniek werd ook snel populair. Het 
duurde niet lang voordat Otwock een grote verarmde Joodse ge-
meenschap huisvestte en het favoriete zomeroord voor de Joden 
uit de hogere middenklasse van Warschau en van andere kleinere 
steden in Midden-Polen werd.
 Irena Stanisława Krzyżanowska, dat was haar meisjesnaam, was 
niet in Otwock geboren, hoewel Otwock in de jaren die volgden 
een belangrijk deel van haar verhaal zou zijn. Ze was op 15 fe-
bruari 1910 geboren in het katholieke Heilige Geestziekenhuis in 
Warschau, waar haar vader, Stanisław Henryk Krzyżanowski, arts 
en onderzoeker van infectieziektes was. Dr. Krzyżanowski en zijn 
jonge vrouw, Janina, waren na veel omzwervingen teruggekeerd 
naar zijn geboortegrond. Haar moeder was een vrolijke en knap-
pe jonge vrouw zonder beroep. Irena’s vader was een geestdriftig 
politiek activist en trots dat hij een van de leden was van de Pool-
se Socialistische Partij, die al snel de heersende stroming vertegen-
woordigde. Als jonge man had hij een hoge prijs betaald voor zijn 
geëngageerdheid.
 Tegenwoordig lijken de ‘radicale’ agendapunten van de Pool-
se Socialistische Partij redelijk. Stanisław Krzyżanowski geloofde 
in democratie, gelijke rechten voor iedereen, eerlijke toegang tot 
gezondheidszorg, een achturige werkdag en het stoppen van de 
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verminkende traditie van kinderarbeid. Maar aan het eind van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw was dit, vooral 
in een deel van de wereld met een feodale en keizerlijke geschie-
denis, een zeer ontwrichtend politiek streven. Als student medi-
cijnen, eerst aan de Universiteit van Warschau en toen aan die van 
Krakau, werd Stanisław vaak geschorst omdat hij mede leiding gaf 
aan stakingen op de campus en actievoerde voor deze revolutio-
naire waarden. Hij bleef erbij dat je in opstand moest komen te-
gen wat er verkeerd was in de wereld. ‘Als iemand verdrinkt, moet 
je hem een hand toesteken.’ Dat was een van haar vaders favoriete 
uitspraken.
 Hij had het geluk dat het anders ging aan de Universiteit van 
Charkov, een broeinest van dit soort radicalisme op zo’n duizend 
kilometer naar het oosten in Oekraïne, want hier studeerde dr. 
Krzyżanowski uiteindelijk af. De stad Charkov was ook een van 
de intellectuele en culturele centra van het Joodse leven en activis-
me in Oost-Europa en haar vader had geen enkel geduld met het 
soort antisemitisme dat wijdverbreid was in Polen. Mensen waren 
gewoon mensen. De familie Krzyżanowski had wat wortels in Oe-
kraïne. Net als haar moeders familie, de Grzybowski’s. Je hoefde 
nergens in het bijzonder vandaan te komen om een goede Pool te 
zijn, zo zag dr. Krzyżanowski het.
 Nadat Stanisław was afgestudeerd en het stel getrouwd was, 
keerde hij met zijn vrouw terug naar Warschau en als de twee jaar 
oude Irena in 1912 geen vreselijke kinkhoest had gekregen, zouden 
ze misschien altijd in die stad zijn blijven wonen. Dr. Krzyżanow-
ski keek toe hoe zijn kleine meisje naar adem snakte terwijl haar 
ribbetjes op en neer gingen en wist dat kinderen hieraan stierven. 
Ze moesten Irena uit de overvolle stad halen. Door frisse platte-
landslucht zou ze makkelijker kunnen ademen. Otwock was de 
voor de hand liggende oplossing. Stanisław was er geboren, zijn 
zus en zwager hadden er diverse bedrijven en het was een beroem-
de kuurlocatie waar een jonge arts voldoende kansen zou heb-
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ben. Dat jaar verhuisde het gezin naar het dorp. Dr. Krzyżanowski 
opende met de hulp van de onroerendgoedbedrijven van zijn zwa-
ger, Jan Karbowski, een privépraktijk als arts gespecialiseerd in de 
behandeling van tuberculose en wachtte op patiënten.
 De welvarender dorpsbewoners en de modieuze bezoekers 
raakten maar langzaam aan hem gewend. De boeren die het 
moeilijk hadden en de grote populatie arme Joden waren min-
der kieskeurig. Veel Poolse artsen behandelden arme Joden hele-
maal niet, en al zeker niet voor een bedrag dat ze konden betalen. 
Dr. Krzyżanowski was anders. Hij wilde graag iets betekenen. Hij 
verwelkomde iedereen vriendelijk met een vrolijke glimlach en 
maakte zich geen zorgen over geld. Aangezien Joden bijna vijftig 
procent van de plaatselijke bevolking uitmaakten, had hij genoeg 
patiënten om hem bezig te houden. Al snel zei iedereen in Ot-
wock dat dr. Krzyżanowski een goed mens was en veel mensen uit 
de Joodse gemeenschap, rijk of arm, kwamen naar de villa van het 
gezin om behandeld te worden door de hardwerkende arts.
 Hoewel dr. Krzyżanowski arts was en veel van zijn patiënten 
arme mensen, omdat er altijd meer arme mensen waren die de 
hulp van een grootmoedige man nodig hadden dan rijke, deed hij 
niet aan uiterlijk vertoon. Zijn huis stond voor iedereen open en 
Janina was een vriendelijke, extraverte vrouw die genoot van ge-
zelschap. Ze vonden het geweldig als hun kleine meisje bevriend 
raakte met kinderen van Joodse gezinnen, gezinnen die de doch-
ter van de dokter hartelijk verwelkomden. Toen Irena zes was, 
sprak ze vloeiend huis-tuin-en-keuken-Jiddisch en wist ze in wel-
ke geulen achter het sanatorium ze zich het beste kon verstoppen 
bij verstoppertje spelen en tegen welke muren je het best met een 
bal kon gooien. Ze was gewend aan de Joodse moeders met hun 
kleurrijke hoofddoeken en wist dat de geur van brood gebakken 
met komijnzaad een heerlijk hapje betekende als de kinderen ge-
luk hadden. ‘Ik ben opgegroeid met deze mensen,’ zei Irena. ‘Hun 
cultuur en tradities waren me niet vreemd.’
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 Het kan zijn dat een van de Joodse kinderen die Irena ontmoet-
te toen ze vijf of zes was, een jongen was die Adam Celnikier heet-
te. Niemand weet meer zeker hoe ze elkaar voor het eerst hebben 
ontmoet. Dit is het vroegst mogelijke begin en misschien is het 
wel wensdenken. Misschien was Adam toen een dromerige boe-
kenwurm. Later was hij dat zeker. Hij had roodbruine krullen en 
een donkere huid en zijn lange, knappe neus was precies hoe som-
migen zich een Joodse neus voorstelden. Misschien was Adam een 
van die eerste speelkameraadjes, hoewel zijn familie heel rijk was 
en, anders dan veel Joden, perfect Pools sprak. Adams moeder 
heette Leokadia en hij had veel tantes en ooms en nichten en ne-
ven met namen als Jakob en Józef. Het gezin woonde niet het hele 
jaar in Otwock. Ze hadden in heel Warschau huizen en bedrijven. 
Maar misschien heeft Irena hem soms in die zorgeloze zomers ge-
zien.
 Irena’s vroege herinneringen aan haar jeugd in Otwock waren 
magisch, met een vader die zijn dochtertje aanbad. Haar vader 
had een krulsnor die nog hoger opkrulde als hij glimlachte en hij 
overlaadde zijn enige kind met liefde. Haar tantes noemden hem 
‘Stasiu’ en als hij haar knuffels en kusjes gaf, zeiden de tantes tegen 
hem: ‘Verwen haar niet zo, Stasiu. Wat zal er van haar worden?’ 
Haar vader knipoogde alleen maar en knuffelde haar nog heviger. 
Hij antwoordde de tantes: ‘We weten niet hoe haar leven zal ver-
lopen. Misschien zullen mijn knuffels wel haar beste herinnering 
worden.’ En dat zou inderdaad zo zijn.
 Irena wist dat andere kinderen minder geluk hadden en niet in 
een ruime houten villa woonden die het eigendom was van hun 
rijke oom. Het huis van haar familie was een grote, vierkante vil-
la aan de Kościuszkistraat nummer 21, met twintig kamers en een 
glazen solarium dat glinsterde in de zonneschijn. Maar omdat veel 
van dr. Krzyżanowski’s patiënten uit de laagste sociaaleconomi-
sche regionen kwamen, zag ze als haar vader zijn ronde deed door 
het dorp of wanneer patiënten naar de gezinskliniek kwamen, de 



28

Irena’s kinderen; Mazzeo [PS] 3e proef pag 28

armoede en ontbering vanuit het oogpunt van een kind. Langza-
merhand begreep ze ook van anderen in het dorp dat sommige 
Poolse mensen niet zoals haar vader waren. De Joodse cultuur was 
bekend voor Irena en in de loop der tijd werd de tegenspoed van 
de Joodse mensen dat ook.
 In 1916, toen Irena zes was, koos haar vader ervoor te delen in 
die tegenspoed. Dat jaar was Otwock in de greep van de tyfus en, 
zoals dr. Krzyżanowski zou zeggen, je kon er niet voor kiezen geen 
hand uit te steken alleen maar omdat het gevaarlijk was. De rijken 
hielden zich afzijdig van de drukke, onhygiënische plekken waar 
de infectiekans het grootst was. De ziekte was vooral gevaarlijk in 
huizen zonder schoon drinkwater en goede zeep om kleding mee 
te wassen. De armen moesten zich behelpen en dus nam de ziek-
te sommigen van haar arme Joodse speelmaatjes en families weg. 
Stanisław Krzyżanowski bleef zieke en besmette patiënten behan-
delen, net als altijd.
 En toen, aan het eind van de herfst of het begin van de winter 
van 1916-1917 begon hij de eerste rillingen en huiveringen te voe-
len. Hij wist dat dat het begin was van die afschuwelijke koorts. 
Al snel had hij het ’s middags gloeiend heet en fluisterde hij van 
alles in zijn ijldromen. De tantes bemoeiden zich nu overal mee. 
Het meisje moest ver uit de buurt blijven van de ziekenkamer en 
mocht papa niet zien. Alles moest gedesinfecteerd worden. Haar 
moeder en zij moesten bij familieleden gaan logeren. Tot hij beter 
was zouden er geen knuffels en kusjes meer zijn om Irena te ver-
wennen. Het kind liep te veel risico vanwege die infectie.
 Wekenlang voerde de arts zijn eigen eenzame strijd tegen de 
ziekte, maar hij herstelde niet. Op 10 februari 1917 overleed Sta-
nisław Krzyżanowski aan de tyfeuze koorts. Vijf dagen later werd 
Irena zeven.

Na de begrafenis van Irena’s vader hield haar moeder zich groot 
en probeerde niet te vaak te huilen. Maar Irena hoorde haar soms 
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toch en ze ving ook het bezorgde gefluister van haar tantes op als 
ze dachten dat ze niet luisterde. Zouden ze nu arm worden, net 
zoals papa’s patiënten? vroeg Irena zich af. Dat was wat er gebeur-
de als je wees werd. Ze vroeg zich met de verbeeldingskracht van 
een kind af of papa was weggegaan omdat ze ondeugend was ge-
weest en ze deed haar uiterste best om behulpzaam en gehoor-
zaam te zijn zodat moeder haar niet zou verlaten. Moeder was ver-
drietig, en verdriet betekende dat mensen weggingen. Maar het 
was zo moeilijk om de hele tijd rustig en stil te zitten terwijl ze 
wilde rennen en springen door de velden. Ze had een knoop van 
angst in haar hart en een zware last op haar kleine schouders.
 De waarheid was dat met de dood van de dokter zijn wedu-
we tot armoede was gebracht. Ze woonden in een huis dat van 
hun familie was en Stanisław had niet veel spaargeld achtergela-
ten. Irena’s moeder was jong, maar Janina was huisvrouw en moe-
der, geen arts, en het was moeilijk om de kliniek van haar man 
draaiende te houden en voor haar dochtertje te zorgen. De kliniek 
was nooit een groot financieel succes geweest. Stanisław had de 
cijfers nooit erg belangrijk gevonden. Hij was nooit een verstan-
dige zakenman geweest, alleen een idealist. Het was nu een zware, 
inspannende strijd. Zonder hulp kon Janina met geen mogelijk-
heid de bijdragen betalen voor Irena’s onderwijs. Het nieuws over 
de benarde toestand van de weduwe van de dokter ging als een lo-
pend vuurtje door Otwock en het zette de Joodse gemeenschap 
aan het denken. Dr. Krzyżanowski had hun kinderen geholpen 
toen ze een medische behandeling niet konden betalen. Nu zou-
den ze zijn weduwe en dochter helpen.
 Toen de mannen kwamen om met haar moeder te praten, bleef 
Irena stilletjes uit de buurt. De lange baard van de rabbijn wie-
belde als hij praatte. Hij had een brilletje met een draadmontuur 
waardoor zijn ogen enorm groot leken. Irena voelde zich meer 
thuis bij de Joodse moeders, met hun lange gevlochten haar, hun 
handen die bewogen als fladderende vogels terwijl ze kletsten en 
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op de kinderen letten. Pani Krzyżanowska, zeiden ze, we zullen de 
opleiding van je dochter betalen. ‘Pani’ was het Poolse woord voor 
‘dame’. Moeder bette haar ogen. Nee, nee, zei ze resoluut. Ik wil 
u heel erg bedanken, maar ik ben nog jong. Ik zal mijn dochter zelf 
onderhouden. Janina was trots en koppig onafhankelijk, en het gaf 
Irena een fijn gevoel dat haar moeder voor haar zorgde.
 Maar het resultaat van Janina’s onafhankelijkheid was een 
voortdurende worsteling met geld. De kliniek liep niet goed. 
Irena’s oom Jan was de eigenaar van de gebouwen van de kliniek 
en van hun villa, maar in 1920 zei hij: we houden ermee op. Het 
was tijd om de kliniek te verkopen en te sluiten. Oom Jan en tan-
te Maria waren rijk, maar Irena’s moeder wilde niet van liefda-
digheid leven. Ze vond het vreselijk om iemand tot last te zijn en 
wilde hard werken en borduren om geld te verdienen. Janina zou 
liever bescheiden leven en zuinig zijn dan om een gunst vragen. 
Dus hief ze haar kin en zei tegen haar zwager: maak je geen zorgen. 
Ze konden prima in de stad wonen. Ze zouden naar de stad ver-
huizen waar Janina’s familie woonde, een plaats die, zo leerde Ire-
na, Piotrków Trybunalski heette, in de buurt van Warschau.

Het leven in Piotrków was anders. Weg waren de ruisende den-
nenbossen en houten villa’s van Otwock. Weg waren haar beken-
de speelkameraden. Irena had heimwee naar het platteland. ‘Ik 
werd voortdurend aangetrokken tot die gebieden [in de buurt van 
Otwock],’ zei Irena. Otwock was een idylle, een perfecte Poolse 
zomer. Het was Irena’s jeugd geweest.
 Een deel van Irena’s jeugd was echter al voorbij. Toen de werk-
lieden kwamen om de kisten die zorgvuldig waren gevuld met 
haar moeders beste servies en het familielinnen op hun schou-
ders te tillen, vroeg Irena zich af of dat allemaal zou passen in hun 
nieuwe appartement in de stad. Piotrków was een drukke markt-
stad met vijftigduizend inwoners, waardoorheen de hoofdspoor-
lijn van Warschau naar Wenen liep, iets heel anders dan de stille 
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plattelandsavonden en de geluiden van het bos. In Piotrków ste-
gen de geluiden van auto’s en het geroep van straatverkopers naar 
hun ramen op. Er waren ook andere stemmen. Nu waren er om 
Irena heen de opgewonden en gloedvolle gesprekken van mensen 
die over politiek en Poolse vrijheid spraken.
 Eeuwenlang had Polen gestreden voor zijn onafhankelijkheid 
van agressieve buren aan twee kanten, de Russen in het oosten 
en de Duitsers in het westen. In het jaar dat Irena en haar moe-
der naar Piotrków verhuisden was het conflict met Rusland weer 
op een keerpunt beland en de stad was een broeinest van patriot-
tisme en linkse politiek. Als er in de revolutionaire geschiedenis 
van Polen zoiets was geweest als een ‘Tea Party’ zoals in Boston in 
Amerika, zou Piotrków het middelpunt zijn geweest. Er heerste 
een enorm gevoel van nationale trots en als kinderen in Piotrków 
zoals Irena bij de scouts gingen, leerden ze meer dan jamboree- 
kampliederen; ze leerden paramilitaire tactieken om hun land te 
verdedigen tegen de indringers aan hun grenzen. Die zomer had-
den de Polen in Warschau immers het Rode Leger teruggedre-
ven, wat iedereen onmogelijk had geleken. Als de oorlog weer zou 
uitbreken, vormden de scouts het minileger van het land. Irena 
leerde trots de woorden van de eed van de scouts uit haar hoofd. 
Ze zou zuinig en gul zijn. Ze zou even betrouwbaar zijn als de 
zwartharige ridder Zawisza Czarny. De kinderen verwonderden 
zich over de verhalen over hoe in vroeger tijden de dappere Zawis-
za voor Polen vocht en zich nooit terugtrok. Maar bovenal zwol 
Irena’s jonge hart van vastberadenheid toen ze beloofde, op haar 
eer als scout, om met iedereen bevriend te zijn die dat wilde.
 Irena en haar moeder Janina verhuisden naar een klein appar-
tement aan de Majalaan in Piotrków, naar de plek die tegenwoor-
dig gemarkeerd is met een herdenkingsplaat. In het jaar dat ze in 
de nieuwe stad aankwamen werd ze tien. Het kleine appartement 
was benauwd en misschien niet altijd perfect schoon, maar al snel 
was het vol met vrienden en bezoekers. Janina was immers nog 
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steeds een jonge vrouw, ze was al voor haar dertigste weduwe ge-
worden, en ze was een beetje een vrijgevochten geest. Ze hield van 
plezier en het theater. Ze kon ook melodramatisch zijn, maar ze 
was een warme en verzorgende Poolse moeder. In Piotrków waren 
de gebouwen langs het plein in de Oude Stad, waar Irena en Ja-
nina in het weekend naar de markt gingen, in vrolijke tinten ro-
ze, groen en geel geschilderd en op warme lentedagen gingen de 
scouts naar de rivier om te oefenen en te picknicken. De meisjes 
lieten trots hun eerstehulpvaardigheden zien en leerden net als de 
jongens marcheren in militaire formatie. Irena’s gesteven uniform, 
met de leliebadge, overal het onderscheidingsteken van de scouts, 
zag er heel verzorgd uit. Toen ze op een gegeven moment naar de 
plaatselijke middelbare school ‘Helena Trzcińska’ ging, legde ze 
ook de scoutsgelofte af om ‘zuiver in haar denken [te zijn], in haar 
uitspraken en daden, niet te roken, geen alcohol te drinken’.
 Maar Irena was een levendig meisje dat van lol hield en ze had 
al snel een vast vriendje. De jongen heette Mieczysław ‘Mietek’ 
Sendler. In het vooroorlogse katholieke Polen haastten vrome pu-
bers zich na een verlegen kusje gekweld naar de biechtstoel en aan 
het eind van de middelbare school hadden ze een serieuze relatie. 
Het huwelijk was de onvermijdelijke volgende stap zodra ze wa-
ren afgestudeerd, vonden hun beider families ook. Toen Irena en 
Mietek in de herfst van 1927 allebei toegelaten werden tot de Uni-
versiteit van Warschau zocht Janina weer een klein appartement 
in Warschau voor zichzelf en haar dochter zodat Irena tijdens haar 
studie thuis kon wonen, en was de toekomst uitgestippeld.

Het duurde echter niet lang voordat een stemmetje in Irena’s 
hoofd begon te wensen dat haar toekomst nog niet vaststond. 
Ze probeerde uit alle macht het stemmetje het zwijgen op te leg-
gen. Het was nieuw en opwindend om op de universiteit te zit-
ten. Mietek besloot oude talen te studeren en Irena zei dat ze ad-
vocaat wilde worden. Rechtsgeleerdheid was een vooruitstrevende 
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keus voor een meisje van zeventien dat eerder schrander was dan 
plichtsgetrouw of stil en de ouderwetse faculteit van het instituut 
zag het helemaal niet als een vrouwenberoep. Waar het maar kon 
belemmerden de hoogleraren haar ambitie. Irena was verontwaar-
digd maar gelaten stapte ze over naar Poolse culturele studies om 
in plaats daarvan lerares te worden. Iedereen om haar heen vond 
ook dat dat een veel gepaster beroep was voor een goed opgevoede 
jonge Poolse vrouw.
 Misschien was het wel in haar eerste jaar op de rechtenfaculteit 
dat ze Adam Celnikier weer ontmoette, een medestudent en ge-
voelige jongeman met donkere golvende haren en een hang naar 
romantische gedichten en extravagante gebaren. Je kunt je afvra-
gen: deed hij haar misschien denken aan de galante zwartharige 
ridder Zawisza, de legendarische Poolse held van de scouts? Ire-
na maakte al snel deel uit van een studiegroepje waarin ze Adam 
vaak zag en de vonk sloeg over. Al snel brachten ze steeds meer tijd 
samen door. Soms zaten ze onder de wiegende bomen die langs 
de lanen op de campus stonden en praatten over hun respectieve 
jeugd. Vaker discussieerden ze over kunst en politiek. Ze spraken 
over de wet en de toekomst van een vrij Polen. Als hun handen 
per ongeluk langs elkaar streken, voelde Irena haar wangen bran-
den; dat kwam toch zeker door de opwinding van de ideeën die 
ze deelden? Het was een bedwelmende ervaring om met Adam te 
praten. Irena deelde al de politieke overtuigingen van haar linkse 
patriottische vader, maar Adam was helemaal een radicaal. Adam 
was zo levend, zo van het nu. Mietek was van het verleden, een 
student van dode talen en een herinnering aan de onhandige pu-
ber die ze geweest was en wier geschiedenis Irena met alle moeite 
probeerde af te schudden. Adam wilde praten over de wereld om 
hen heen, wilde de toekomst veranderen.
 Maar dat was onmogelijk. Ook al ergerde ze zich soms aan 
de beperkingen van haar tienerromance, Mietek was Irena’s lief-
je. Hun levens en families waren al zeer met elkaar vervlochten. 
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Adam was een vlam en een verstandige jonge vrouw verbrak een 
relatie met een aardige jongen als Mietek niet puur en alleen om-
dat ze in de war was door haar gevoelens. Plicht betekende iets. 
En trouwens, Adam was ook bezet dus hij kon zich in Irena’s di-
lemma inleven. Ergens rond 1930 trouwde Adam, toegevend aan 
de wensen van zijn familie, met een Joodse vrouw, met een ortho-
doxe ceremonie die door de twee families was geregeld. Het meis-
je was een van Irena’s vriendinnen van college.
 Andere overwegingen drukten zwaar op haar tijdens slapeloze 
nachten in haar kleine, harde bed in haar moeders appartement. 
Irena kon natuurlijk wachten en haar bruiloft met Mietek uitstel-
len. Maar wat had dat voor zin als Adam al bezet was? En trou-
wens, een huwelijk betekende vrijheid. Vooral voor haar moeder. 
Dat was Irena haar moeder toch verschuldigd? Zolang Janina een 
dochter moest onderhouden, zou ze geld moeten blijven aanne-
men van haar familie, terwijl ze ernaar verlangde onafhankelijk te 
zijn. Irena wilde graag een goede dochter zijn. Als ze met Mietek 
trouwde, zou dat haar moeder bevrijden. Het was te laat voor an-
dere keuzes. Dus deed de eenentwintigjarige Irena Krzyżanowska 
net nadat ze in 1931 was afgestudeerd wat iedereen van haar ver-
wachtte en werd ze mevrouw Irena Sendlerowa. In veel andere ta-
len wordt die naam afgekort tot Irena Sendler.

Het jonge stel begon samen aan een leven in Warschau. Uitein-
delijk gingen ze in een eenkamerappartement wonen, waar Irena 
haar omgeving en haar lusteloos gemoed probeerde op te vrolij-
ken met felgekleurde gordijnen en door plichtsgetrouw het huis-
houden te doen. Maar het hielp niet.
 Irena en Mietek waren ongelukkig. ’s Avonds hadden ze steeds 
vaker ruzie en Irena kreeg steeds meer geheimen. In 1932 werkte 
Mietek op de faculteit klassieke talen en was hij op weg naar een 
universitaire docentencarrière terwijl zijn vrouw wilde blijven stu-
deren. Op een dag kondigde Irena plompverloren aan dat ze wilde 
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afstuderen in maatschappelijk welzijn en pedagogiek voordat ze les 
wilde gaan geven. Mietek had misschien al geraden dat het geen zin 
had om te vragen of het nog uitmaakte wat hij hiervan vond. Hij 
wist al dat zijn jonge vrouw zeer wilskrachtig was. Als ze kinderen 
kregen, zouden er veranderingen moeten worden doorgevoerd. 
Dan zou ze toch wel thuisblijven? Maar Irena had geen haast. Ze 
gaf zich op voor welzijnswerk aan de Universiteit van Warschau.
 Waarom welzijnswerk? Als iemand het Irena vroeg, vertelde ze 
over haar vader. Ze was hem altijd blijven missen. ‘Mijn vader,’ 
legde ze uit, ‘was arts – een humanist – en mijn moeder hield van 
mensen en hielp hem heel veel met zijn welzijnswerk. Vanaf mijn 
jongste jaren werd me geleerd dat mensen goed of slecht zijn. Hun 
ras, nationaliteit en religie zijn niet van belang, wat telt is de per-
soon. Dit was een waarheid die in mijn jonge hoofd werd geplant.’ 
Ze verlangde ernaar een band met haar vader te houden en pro-
beerde daarom te voldoen aan zijn definitie van een goed mens.
 Maar Irena wilde ook avontuur. Ze was per slot van rekening 
pas tweeëntwintig en de jaren dertig in Polen waren een opwin-
dend decennium. De sovjets waren van hun grenzen verdreven 
en Polen was pas voor de tweede keer in zijn geschiedenis vrij. 
Maar intern werd het land politiek verscheurd en stond het op de 
rand van een explosief maatschappelijk protest. Het relatief nieu-
we werkterrein van welzijnswerk bevond zich in het centrum van 
de actie en het onderwijsprogramma was radicaal en stimulerend. 
Studenten van dit vak aan de Universiteit van Warschau werden 
aangemoedigd praktijkervaring op te doen als deel van hun oplei-
ding. Irena gaf zich onmiddellijk op voor een gemeenschapsstage 
door de hele stad heen, gesponsord door de vernieuwende afde-
ling pedagogiek aan de Poolse Vrije Universiteit. Ze had geweldi-
ge dingen gehoord over de directeur van die afdeling.
 De Universiteit van Warschau, met de prachtig verzorgde cam-
pus, was in het trotse bezit van schitterende, zelfs vorstelijke archi-
tectuur en grote open ruimtes en was het elite-instituut van Polen. 
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De Poolse Vrije Universiteit vormde een ander universum. Daar 
werkten en onderwezen hoogleraren in lelijke gebouwen van zes 
verdiepingen, met kleine, smoezelige ramen en er hing een sfeer 
als van een verwaarloosd overheidswoningbouwproject. Als mas-
sa’s studenten zich vanuit de gehoorzalen de smalle gangen in en 
de trappen op en af haastten, werd de lucht gevuld met de geur 
van warme lijven. Van beneden klonk het lawaai van fietsen die 
tegen elkaar stootten en de vriendelijke stemmen van jonge vrou-
wen. En dan was het weer stil in de gangen. Tijdens haar eerste 
bezoek hield Irena stevig een papiertje vast en ze keek reikhalzend 
naar de nummers op de kantoren. Ze was op zoek naar een naam-
plaatje met: Professor H. Radlińska.
 Irena had de opties voor haar stage zorgvuldig afgewogen en 
zich erg druk gemaakt over haar beslissing. Sommige studenten in 
haar programma liepen stage als leraar op de baanbrekende wees-
huisschool die was gesticht door dr. Radlińska’s collega, de on-
derwijstheoreticus dr. Janusz Korczak. Andere studenten, vooral 
de meisjes die verpleegster wilden worden, werkten aan onder-
zoek naar volksgezondheid en hulpverlening bij een aantal art-
sen die aan dr. Radlińska’s faculteit waren verbonden. Dr. Rad-
lińska kwam uit een heel bekende familie van wetenschappers en 
een van de vermaardste artsen in dit programma was haar neef, 
dr. Ludwik Hirszfeld. Maar wat Irena aantrok waren de klinieken 
voor gewone mensen van de hoogleraar: liefdadige gezondheids-
centra gericht op het uitroeien van armoede. Dit waren plekken 
waar werklozen uit de stad gratis cursussen konden volgen en dak-
lozen of behoeftigen rechtsbijstand konden inroepen.
 Hoewel het tegenwoordig moeilijk voor te stellen is, was dit 
in de jaren dertig een van de opwindendste intellectuele en poli-
tiek linkse kringen in heel Europa en Irena vond het geweldig om 
hier deel van uit te maken. Dr. Radlińska, een kloeke en stevig ge-
bouwde van oorsprong Joodse vrouw van begin zestig die zich al 
lang geleden tot het katholicisme had bekeerd, was een onwaar-
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schijnlijke heldin. Haar dunner wordende witte haar en matrone-
achtige boezem bezorgden haar de bijnaam ‘oma’ op de campus en 
ze had de blik van een vrouw die voortdurend gekweld en bezorgd 
was. Maar de hoogleraar straalde ook krachtige intelligentie en 
vastberadenheid uit en de jonge studenten die zich om haar heen 
verzamelden, van wie er velen ook Joods van geboorte waren, be-
vonden zich in het centrum van een burgerrechtenbeweging die 
vrij veel leek op het vurige studentenactivisme dat in de jaren zes-
tig bezit nam van Europa en Amerika. Samen met een handjevol 
vooraanstaande psychologen, pedagogen en artsen verrichtte dr. 
Radlińska baanbrekend werk op het gebied van welzijnswerk in 
Polen. Deze programma’s zouden uiteindelijk later in de eeuw in 
de meeste westerse democratieën model komen te staan voor mo-
dern maatschappelijk werk en overheidswelzijnswerk. Er valt echt 
niet te begrijpen hoe Irena Sendler en haar samenzweerders tij-
dens de Tweede wereldoorlog bijeenkwamen zoals ze deden zon-
der te snappen dat lang voordat de Duitse bezetting begon dr. 
Radlińska hen al in een hecht gemeenschapsnetwerk met elkaar 
had verbonden.
 Toen ze eenmaal in de kring rond dr. Radlińska was gezogen, 
kwam Irena tot bloei. Ze verlangde naar dit soort intellectuele op-
winding en dit gevoel van roeping. En de hoogleraar kreeg al snel 
een zwak voor deze ernstige en hartstochtelijke jonge vrouw. Ire-
na was duidelijk zo geschikt voor maatschappelijk werk – zo ge-
organiseerd, zo nuchter, zo oprecht verontwaardigd door onrecht 
en medelevend met lijden – dat dr. Radlińska haar nieuwste vol-
geling niet een studentenstage aanbood, maar een normale be-
taalde baan in een van haar kantoren, bij de moeder-en-kindafde-
ling van het sociale hulpprogramma voor burgers, die ongehuwde 
moeders in de stad steunde.
 Als Irena ’s ochtends wakker werd, sprong ze snel uit het smal-
le bed waar ze met Mietek lag en als ze dacht aan de werkdag die 
voor haar lag, voelde haar hart lichter. Het kon haar echtgenoot 
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niet ontgaan dat zijn vrouw blijer van huis vertrok dan dat ze te-
rugkwam. In 1932 woonden ze aan de Ludwickastraat 3 in een 
modern wooncomplex, in de wijk Wola in Warschau, en als Ire-
na bonkend de trap af rende opende een buur soms een deur en 
glimlachte naar de jonge vrouw van boven die altijd zo’n haast 
had. De benedenburen waren een vriendelijk gezin, de familie 
Jankowski, die kleine kinderen hadden en vaak ook vroeg wak-
ker waren, en de conciërge van het gebouw, meneer Przeździecki, 
zorgde liefhebbend voor de gezamenlijke tuinen en zwaaide Irena 
elke ochtend uit. Een andere buurvrouw, Basia Dietrich, runde de 
coöperatieve kinderopvang voor de kinderen van het complex en 
misschien vroeg Mietek zich soms af of hun eigen kinderen ooit 
op die binnenplaats zouden spelen. Dat zou pas gebeuren als ze 
de echtelijke passie op de een of andere manier weer konden aan-
wakkeren, maar dat Irena zo uit bed sprong, vormde meer dan 
de helft van dat probleem. Het werk was het enige wat haar be-
langstelling had. Wat ze deed was zo belangrijk dat ze geen tijd 
had voor het huishouden. Ze hielp gezinnen die moeite hadden 
om hun kinderen in leven te houden. Ze wilde dat Mietek snap-
te waarom dat zo belangrijk was. Hij wilde alleen maar dat ze zich 
voor de verandering op hun eigen gezin zou richten.
 De kloof tussen hen werd dieper en het vuur in haar jon-
ge huwelijk was al gedoofd. Het enige wat ze nog hadden, was 
een pijnlijk soort oude vriendschap. Het was niet zo dat Irena 
niet van Mietek hield. Maar hij was niet haar passie. Bij het moe-
der-en-kindcentrum voelde Irena dat dit haar doel was. ‘Ieder-
een hier was gedreven en getrouw aan zijn doelen: alles wat ik 
had geleerd leek ik hier te kunnen inzetten,’ probeerde Irena uit 
te leggen. Ze sloot ook elke dag interessante nieuwe vriendschap-
pen met andere studenten en werknemers van dr. Radlińska. ‘De 
werkomgeving,’ zei ze, ‘was heel prettig,’ en de mensen waren dat 
ook.
 Ze zag vooral één persoon heel veel: Adam.


