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Karl Leisner en de bevrijding van Dachau  
75 jaar geleden schreef Karl in zijn dagboek op 29 april 1945: “Om 
17.30 de eerste Amerikaanse soldaten. Enorm gejubel in het kamp. […] 
Ik lig zwaar ziek op bed. Hoor dat alles alleen van verre en van 
vertellen. Trek de deken over mijn gezicht en ween tien minuten van 

overweldigende vreugde. Eindelijk vrij van die vervloekte Nazitirannie! 
Op tien dagen na waren het vijf-en-een-half jaar achter tralies. Ik ben 
overgelukkig.” 

De mensen mochten het kamp nog 
niet verlaten vanwege infectiegevaar. 
Maar pater Otto Pies SJ wist dat de 
jonge priester ín het kamp niet zou 
overleven. Samen met de pastoor 
van het dorpje Dachau ‘smokkelt’ hij 

Karl in priesterkledij het kamp uit. 
“Otto moet me door het gebied 

leiden. Slap ben ik! Over de appelplaats – afscheid. […] Goed door de 
poort heen en vrij – In de auto. Deo gratias. Geen controle. De Heiland 
bij ons.” In de pastorie te Dachau wordt hij opgevangen en daags erna 
wordt hij naar het Waldsanatorium in Planegg gebracht. “Kamer 76. In 
bed. Oh …!”. Karl zal daar nog drie-en-een-halve maand leven. 
 

Geef de bisschop een hand 
Kevelaer is een plek die veel ‘voetsporen’ heeft. 
De plaats in de Basiliek waar moeder Teresa 
geknield heeft, is op de bank aangegeven. Op het 
plein is een tegel aangebracht waar paus Johannes 
Paulus II gestaan heeft om te bidden tot de 
Troosteres der Bedroefden. Waar Karl zijn fiets 
stalde is niet gemarkeerd! Wel is er een reliëf op 
een zijdeur van de Basiliek met zijn priesterwijding 
erop. Zuster Josefa Imma Mack staat achter hem, 
die de benodigdheden voor deze wijding had 

binnengesmokkeld. Op de andere deur staat 
monseigneur Piguet die Karl gewijd heeft. Als een 

bezoeker via deze deur binnen gaat, geeft die de bisschop een hand! 
Die hand is inmiddels dan ook al een beetje ‘versleten’. 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 

Kapel waar Karl priester gewijd is. 



Heilige Johannes Paulus II  
over de zalige Karl Leisner 
Karol Wojtyła werd honderd jaar geleden 
geboren op 18 mei 1920 in Wadowice. Zijn 
leven als student, priester, bisschop en kardi-
naal was één lange voorbereiding op zijn 
paus-ambt. Hij zelf had de onderdrukking van 
de nazi’s meegemaakt. Bij de zaligverklaring 
van Karl Leisner en Bernhard Lichtenberg op 
23 juni 1996 in Berlijn sprak hij: “Christus is 
het leven. Dit was de overtuiging waarvoor 

Karl Leisner geleefd heeft en waarvoor hij ten 
slotte stierf. Hij had zijn leven lang de 

nabijheid van Christus gezocht in gebed, in de dagelijkse Schriftlezing 
en in de overweging. En hij had deze nabijheid op bijzondere wijze 
gevonden in de eucharistische ontmoeting met de Heer.“  
 

Prachtige brochure met wandelroute 
  In de voetsporen van Karl Leisner.  
  Grensoverschrijdende Pelgrimstocht. 

  Kleve-Kranenburg-Groesbeek 
Chr. Scholten en Th. Giesbers zijn de samenstellers van 
deze tweetalige rijk geïllustreerde brochure. De route 
volgt een negental plaatsen met uitleg en gebeden.  
Een noveen onderweg. 
Te verkrijgen in Groesbeek. karlleisnermariendaalkapel@outlook.com  
 
 

Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten? 
Karl als seminarist - Interactieve roepingensite: www.followGodsvoice.nl 

 
Wij hebben in ons beschermd bestand alleen uw naam en e-mailadres 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 terug. 

U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres 

te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen. 

 
Hartelijke groet, 
 
 

 
 

   Pastoor J.H. Smith  
   Contactpersoon voor IKLK Nederland 

   Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700 
 

Voor de Nederlandse publicaties  www.karl-leisner.nl      
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Paus kust de staf die 

mgr. Piguet had bij de 
priesterwijding van Karl. 
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