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Karl Leisner en Europa 
Na zijn bevrijding uit Dachau op 4 mei 1945 verbleef 
Karl in het Waldsanatorium in Planegg bij de 
Barmhartige zusters van de heilige Vincentius a 
Paulo. Hij was uitgeput. Op zijn ziekbed keek hij een 
boek door over Europa van M. Hürlimann uit 1943, 
dat zijn arts Cormans hem geleend had. Hij schrijft 

in zijn dagboek: 
 
Zaterdag 16 juni 1945  
Tussendoor kijk ik naar de prachtige foto’s in Dr. Cormans “Europa” een 
boek van Atlantisverlag – Zürich. Ik ben onderweg en verbaas me, en 
verheug me. Alleen dit: Jij arm Europa, terug naar je Heer Jezus 
Christus. Jezus Christus! (Daar is je bron voor het mooiste dat je in je 

draagt). Terug naar de frisse bron aan goddelijke, ware kracht. Heiland, 
laat mij daarbij een beetje voor U instrument zijn, o ik roep U aan. 
 

Zonder dit te beseffen bereidt Karl de 

weg voor van de centrale begrippen van 
het Tweede Vaticaans Concilie. 
Aggiornamento –wegen voor de Kerk 

vinden om de wereld van nu te 
evangeliseren- én ressourcement – 
herbronning in de Traditie van eeuwen. 
Karl is hiervoor instrument geworden en 
gebleven. Zijn appel blijft klinken: terug 
naar je Heer Jezus Christus. 

 

Hagio-logie: wat zegt God ons door zijn heiligen 
Een onbekend woord. We kennen theo-logie (leer over God), misschien 

ook Christo-logie (leer over Christus). En zo zijn er meer termen: 
ecclesio-logie (over de Kerk), eschato-logie (over het einde en leven na 
de dood), mario-logie (over Maria) … Nu de hagio-logie. De oorspron-
kelijke betekenis is de studie van de geschreven heiligenlevens 

(hagiografieën). Maar in de vorige eeuw is er een betekenis bij 
gekomen: studie van de speciale zending die God aan een heilige heeft 
toevertrouwd. Oftewel: wat wil God door het leven, de persoon, de 
spiritualiteit, de geschriften en het werk van deze heilige heen tot de 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 



Kerk van nu zeggen. Het laat ons op een andere manier naar heiligen 
kijken. Niet alleen als voorbeelden en voorsprekers. Maar ook als 
‘profeten’, als ‘instrumenten van’ de heilige Geest.  
We kunnen dus de vraag stellen wat God door het 
leven, de persoon en de geschriften van Karl Leisner 
heen tot ons wil zeggen. Eén aspect is al aan de 
orde gekomen: Europa. Karl als jonge energieke 

gelovige diaken en priester, wilde zich inzetten voor 
een ‘jong energiek gelovig’ Europa. De weg die hij 
wees was dé Weg. “Christus, het geheim van de 
kracht van Europa.“ (uit zijn Dagboek 23 april 1938) 

Zo leert de ‘hagio-logie’ ons net iets dieper te kijken 
in het leven van onze dierbare heiligen. 
 

Groesbeek 
De bijeenkomst in Groesbeek, zondag 29 oktober 2017 was in één 

woord geweldig. Op maar liefst drie plaatsen zijn herdenkingstekens 
onthuld van Karl Leisner: dicht bij de plaats waar hij ooit het 
jongerenkamp leidde, in de parochiekerk van HH. Cosmas en Damianus 
en in de kapel van Mariëndaal. Er werden mooie woorden gesproken en 

een prachtige gedenkbrochure uitgedeeld.  
Dank aan de heer dhr. Theo Giesbers voor dit initiatief. 

U kunt een impressie terugzien op Youtube:    
     https://www.youtube.com/watch?v=lfl30IR1e8g e.v.  
En de brochure kunt u nog bij ons opvragen.  
In het verlengde hiervan is in het Nationaal Bevrijdingsmuseum een 
expositie over Karl Leisner te zien tot en met 31 maart.  

  Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel. 024-3974404 
  www.bevrijdingsmuseum.nl  / info@bevrijdingsmuseum.nl  
 
Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten? 
De lange jaren in Dachau -  Marcel Callo, een andere roeping, eenzelfde offer - Münster 

 
Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar 

karl.leisner.nl@gmail.com. 
U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook zelf doormailen aan anderen. Doet u dat met een cc aan 

ons? Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen. 

Met het adressenbestand wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. 
 

Hartelijke groet, 
 

   Pastoor J.H. Smith  
   Contactpersoon voor IKLK Nederland 

   Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700 
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