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De lange jaren in Dachau

Vier Jaar en 5 maanden heeft Karl in Dachau gevangen gezeten. Dat
moeten voor hem en de anderen ‘eindeloze’ jaren geweest zijn. Tot
eind 1944 had men ook geen idee of er ooit wel een eind aan zou
komen! Wegens zijn zwakke gezondheid had men het gedaan gekregen
dat zijn ‘arbeid’ hem niet geheel uitputte (zoals bij Marcel Callo, zie verder). De
Karmeliet Rafaël Tijhuis schrijft na de oorlog: “Na de gebruikelijke drie
dagen ‘Schonung’ word ik in een ander commando opgenomen, het
zogenaamde Ski-commando. Hier moeten duizenden ski’s voor het
oostfront wit geschilderd worden. Het is in elk geval heel wat rustiger
werk. Met ons vieren zitten we dagelijks uit een grote pot te smeren.
Twee Duitse geestelijken, een priester en een diaken uit Kleef,
vervolgens een ‘Magnophat’ zoals hij zich steeds noemt en mijn
persoontje. We hebben het hier beslist niet kwaad, maar het is slechts
van korte duur.“

Marcel Callo, een andere roeping, eenzelfde offerdood

Ook al hebben Karl en Marcel elkaar nooit ontmoet,
ze zijn geestelijke broeders. Beiden actief in het
katholieke jeugdwerk, beiden met een levende band
met Christus, beiden met veel talenten, een belofte
voor de Kerk van de toekomst. Karl wist zich geroepen
tot het priesterschap. Marcel Callo geboren in 1921,
volgde Gods stem voor het sacramenteel huwelijk. Hij
was verloofd met Marguerite
Derniaux. Ze zouden gaan
trouwen. In maart 1943 werd
Marcel gesommeerd om in Duitsland te gaan
werken. Bijna anderhalf jaar ging dat redelijk
goed, maar toen werd hij naar KZ Mauthausen
getransporteerd. De aanklacht: “Te katholiek”.
De arbeid putte hem uit. Op 19
maart 1945 sterft hij. Een kolonel
die erbij was getuigt: “Er was een
heiligheid in zijn ogen. Ik had nog nooit iemand zo zien
kijken.“ Marguerite bleef ongehuwd en werd huishoudster
bij een priester. Carlo’s broer Jean werd priester en
overleed in 2011. Er ligt een triestheid over hoe deze veel-

belovende verloofde verdween in de vernietigingsdrang van een
duivelse ideologie. Maar Marcel is trouw gebleven aan Jezus en nu in de
hemel een voorspreker voor de katholieke stellen. Wat hem niet
gegeven was op aarde, het sacrament van het huwelijk, smeekt hij nu
in de hemel af voor katholieken op weg naar dit mooie sacrament.
Literatuur:
http://www.loamagazine.org/nr/history/the_martyr_of_mauthausen.html (Engels)
https://marcelcallo.wordpress.com/qui-est-marcel-callo/ (Frans)

Münster en Kardinaal von Galen

Karl heeft in Münster gestudeerd aan het
Borromaeum. Dat is nog steeds seminarie. Hij
is diaken gewijd in de machtige Domkerk.
Daar ligt ook zijn wij-bisschop begraven
Clemens Graf von Galen. Een ‘reus van een
kerel’. In woord en geschrift heeft hij
geprotesteerd tegen het Naziregime, vooral
toen bewoners uit de klinieken en
zwakbegaafdenhuizen gedeporteerd werden.
Zijn preken werden door katholieken en nietkatholieken gelezen. Ze blijven –ook al
verbazen sommige uitdrukkingsvormen ons
nu- een indrukwekkend getuigenis.
Een mooie levensbeschrijving van de hand
van pastoor Edward Janssens met heel wat
foto’s en de vertaling van de bekende preken is recent verschenen bij
uitgeverij Betsaida (www.betsaida.org): Hij had de moed om te spreken.
Wat kunt u de volgende keer rond 28 februari verwachten?
Karl Leisners familie - Zomaar een stuk uit zijn dagboeken – Interactieve roepingensite
Wij hebben in ons beschermd bestand alleen uw naam en email adres en deze worden enkel voor
het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt.
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 doormailen aan goede bekenden en hun vragen ons hun emailadres te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.
Met het adressenbestand wordt zoals gezegd uiteraard vertrouwelijk omgegaan.
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