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“Schade, …”  

Het was echt één woordje te veel. Karl was eind 1939 aan het 

herstellen in het Schwarzwald. Daar komt iemand melden dat daags 

ervoor op 8 november een aanslag op Hitler is gepleegd. Er waren 
doden maar de Führer was ontkomen. Karl laat zich ontvallen: „Schade, 

dass er nicht dabei gewesen ist.“ „Jammer, dat hij er niet bij geweest 

is.“ Dit woord zal hem fataal worden. Via via komt het bij de politie 

terecht. Twee uur later 

staan er drie agenten 

voor hem. Had hij met 

“schade”, de Führer 

bedoeld? Ja, antwoordt 

Karl eerlijk. Hij wordt 

opgepakt en gevangen 
gezet. Er was al een 

dossier over hem 

aangelegd, dus veel was 

er niet nodig om hem te 

‘veroordelen’. Pas op de 

19e november kreeg de 

familie te horen dat hun zoon in de gevangenis van Freiburg zat. 

Moeder zal hem daar nog opzoeken. “Hij heeft mij meer getroost dan ik 

hem.” Via Mannheim en KZ Sachsenhausen wordt hij december 1940 
naar Dachau gebracht. Alles het gevolg van één woordje: Schade, 

jammer … 

 

Fietsen door België 
Een gedeelte dat ik uit de dagboeken met veel 

plezier heb gelezen is het verslag van de 

fietsvakantie door België in de zomer van 1935*. 

Ze zijn met negenen en gaan drie weken op pad. 

Karl is duidelijk al de ‘leider’. We krijgen 

beschrijvingen van wat ze eten, waar ze slapen, 

over een fietsongeluk en leren wat Vlaamse 
woorden. Hier enkele zinnen uit dat verslag:” 

“Van de preek (in Nederlands) alleen het thema 

begrepen (Laatste Oordeel/Wederkomst van de 

Heer).” 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 

Karl Leisner (zittend links) in Schwarzwald 

Op reis in Kortrijk 



“Achter Doornik op de wei een haasje gevangen.” 

“In de herberg waren overbeladen Hollandse studentes. Een dame in 

broek (Hosenfräulein).” 

  * Tagebücher und Briefe Band II blz.1012 e.v. Ook apart met aantekeningen uitgegeven als   

  een IKLK Rundbrief: www.karl-leisner.de, Veröffentlichungen, Rundbriefe, nr 43, 2001: 
  http://www.karl-leisner.de/wp-content/uploads/2013/02/Gesamt_43.pdf 
 

Herdenking Karl Leisner in Groesbeek – 29 oktober 
Karl Leisner is een aantal keren in Nederland geweest. De heren Theo 

Giesbers en Henk Keukens hebben zich ingezet om Karls verblijf in 

Groesbeek letterlijk ‘onvergetelijk’ te maken. Zondag 29 oktober vindt 
er een grootse Karl Leisner-bijeenkomst plaats van 15.00 uur tot 17.00 

uur. Allereerst de onthulling van het informatiepaneel op de hoek 

Knapheideweg/Ruyterstraat met een toespraak over Karls 

vakantiekamp. Burgemeesters en pastoors uit Kleve, Kranenburg en 

Berg en Dal zijn hopelijk aanwezig. Daarna wordt in optocht de route 

gevolgd die de jongens iedere dag ’s morgens voor de Heilige Mis in de 

Cosmas en Damianuskerk liepen. Daar wordt ook een 

paneel onthuld ter herinnering aan hun kerkbezoek. 

Vervolgens gaat het naar de kapel van Mariëndaal, 

voor een toespraak en de laatste panelen met Karls 
levensloop en teksten uit zijn dagboek over 

Mariëndaal. Twee liederen “Meerstern, ich dich 

grüsse” en “Lobe den Herrn”, beide gezongen door 

Karl Leisner in Mariëndaal toen hij in 1928 bij de 

Duitse zusters op bezoek was, worden opnieuw 

gezongen. Tenslotte staan in ’t Groeske koffie met 

gebak (Kaffee und Kuchen) klaar. Welkom om hier bij 

aanwezig te zijn, maar wilt u zich voordien dan s.v.p. aanmelden? Info 

en opgave bij dhr Giesbers: 024-3971010 / wilmagiesbers@hotmail.nl 

 
Wat kunt u de volgende keer rond 28 februari verwachten? 
Karl Leisner websites – Een gevallen oom uit de 1e Wereldoorlog – Terugblik naar Groesbeek 
 
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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