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“Zegen mijn vijanden”  

Karl heeft vanaf zijn veertiende 
een dagboek bijgehouden. Rond de 
bevrijding van Dachau neemt hij 

die gewoonte weer op. In het 
sanatorium te Planegg, ten zuiden 
van München wordt hij bij de 
Bermherzige Schwestern von  
H. Vincenz von Paul verzorgd. Echt 
hoop op herstel is er niet. Zijn ouders en zussen komen hem bezoeken. 
25 juli, 19 dagen voor zijn overlijden schrijft hij voor het laatst in het 
dagboek. Zijn eerste en enige Mis celebreerde hij op Sint Stefanus,  
26 december 1944 en zijn laatste geschreven woorden zijn ook echt 

‘Stefanus-woorden’ (zie Handelingen 7,60). Het zijn deze zinnen: 
 

“Nachm. von 2-5 m. Mutter über die lb. zerstörte Heimat u. ihre 
Menschen geplaudert. Zu lang! So jetzt schlafen, es ist 9.20 abds. Gut’ 
Nacht, Ewiger, Heiliger Gott, lb.Mta, lb. Heiligen alle, alle lb Lebendigen 
u. Toten nah u. fern! Segne auch, Höchster, meine Feinde!“ 
 

“De middag van 2 tot 5 met moeder over ons dierbaar verwoeste 
vaderland en zijn mensen bijgepraat. Te 
lang! Dus nu slapen, het is 9.20 ’s avonds. 
Goede nacht, eeuwige heilige God, dierbare 

driewerf bewonderenswaardige Moeder, alle 
dierbare heiligen, alle dierbare levenden en 
doden, dichtbij en veraf! Zegen ook, 
Hoogste, mijn vijanden!” 

 

Karl en de moderne jeugd 

Karl groeide op in de tijd van de jeugdgroepen. Alles was daar: sport, 
eropuit, menselijke vorming, vriendschap, groeiende verantwoorde-
lijkheden … Karl heeft hier met hart en ziel aan meegedaan.  
Zijn jeugd heeft alles van een gewone opgroeiende jongeman: ruzie 
met zijn vader, ravotten, fietsongelukken, te laat komen, soms niet 
echt hard werken, het mooie gezicht van een meisje … Maar zijn 
dagboeken getuigen ook van een persoonlijke band met Christus en 
een voortdurend pogen zichzelf te verbeteren. Dit groeide uit tot 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 

Sterfkamer van Karl 



openheid voor zijn roeping. Het verdere verloop 
van zijn korte leven spreekt tot de verbeelding, 

zeker ook van jongeren. Trouw aan je geloof, 
ook al word je daarvoor opgepakt. Geen wrok 
meer hebben tegen je vijanden. 
Karl was in zijn eigen tijd iemand die andere 
jongeren motiveerde, maar vanuit de hemel en 
door zijn levensvoorbeeld blijft hij dit doen. Een 
goede voorspreker dus voor ‘de jeugd van 
tegenwoordig’. 

 

De vele biografieën 

Er bestaan inmiddels heel wat biografieën over 
Karl Leisner. Pater Pies SJ schreef in Stepanus Heute zijn eigen 
herinneringen neer en dit boek blijft daardoor een indrukwekkend 
getuigenis (1950, heruitgave 2008; ook in Engels). De ‘officiële’ wat 
afstandelijke biografie is van Joachim Schmiedl, Mit Letzter Konsequenz 
(1999, ook in Frans). Van de zestien biografieën die ik de afgelopen 
jaren heb doorgelezen vind ik deze twee nog de beste: 
- Herman Gebert, Geschichte einer Berufung, Patris Verlag 2001 (ook in  

  Frans: Histoire d'une vocation: Karl Leisner (1915-1945) suivie d'un  
  recueil de pensées, 2010 en Spaans)  
- Hans-Karl Seeger, Karl Leisner, Visionär eines geeinten Europas, 
  2006, 20122; ook in Pools) 
In het Nederlands bestaan enkel “Christus is mijn Passie” van Mgr. 
Mussinghof (1987, nog maar een paar exemplaren) en het stripboek 
Victor in Vinculis (2011; beide via onderstaande website te bestellen). 

 
Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten? 
Eén woordje te veel: “Schade” – Fietsen door België – Karl Leisner websites 
 

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. 
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