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Karl Leisner op zijn “Kiste” 
“Dann ich auf die Kiste (Fahrrad) und weg!” (25/5/1933)  

‘Kiste‘‚ ’Karre‘ en ‘Fritz’, 
allemaal namen voor 
zijn stalen ros! “Rad von 
Onkel Fritz bekommen, 
auf dieser (Fritz) fuhr ich 
17.30 Uhr nach 
Hause.“(3/5/1928)  
Het zou aardig zijn om 
uit te rekenen hoeveel 
kilometers Karl op de 
fiets heeft afgelegd. De grote rondreis van 18 dagen door Vlaanderen 
(“Flandernfahrt”) in 1935 bijvoorbeeld! Het staccato verslag hiervan is 
leuk om te lezen in zijn dagboeken (met uitvoerig commentaar van  
Hans-Karl Seeger). Zo heeft hij met vrienden meerdere fietstochten 
gemaakt. Er kon stevig doorgetrapt worden. “Kleve, Dienstag, 29. März 
1932 Dann weiter über Coesfeld, Gerleve, Darup, Nottuln, Appelhülsen 
nach Münster, wo wir um 17.00 Uhr landeten.“ Dat is toch zo’n 150 

kilometer, dus 7 uur fietsen. En dan natuurlijk zijn heen en weer tussen 
Kleve en Kevelaer.  

 
Der Neunte Tag 
Er zijn boeken over Dachau door priesters die daar zelf verbleven 
hebben. En er zijn speelfilms die de beklemmende sfeer van een KZ 
proberen weer te geven. Der Neunte Tag (2004) is niet voor gevoelige 
kijkers. Deze film gaat over een Luxemburgse priester die negen dagen 
“vrij mag” uit Dachau. Er zal niet voor niets de termijn van een noveen 
gekozen zijn. Tijdens die negen dagen moet hij zich elke dag melden. 
Tussen hem en de Gestapo-chef ontvouwen zich boeiende gesprekken 

over twee uiteenlopende leefwerelden. De priester wordt een aanbod 
gedaan: als hij met de nazi’s meewerkt, wordt hij niet teruggezonden 
naar het KZ Dachau … Het geheel is een vrije bewerking van 
Pfarrerblock 25487 van de priester Jean Bernard (1907-1994). 
 
Afgezien van deze verhaallijn, geeft de film een zeer realistisch beeld 
van de minachting van de bewakers voor de geestelijken en de 
satanische manieren om hen te mishandelen. Zo krijgt een van hen op 
Goede Vrijdag een ‘doornenkroon’ van prikkeldraad opgedrukt. Het is 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 

Karl 4e van links 



een film die wat kan laten invoelen in welke 
spanning Karl en de anderen geleefd 
hebben. Al lijkt Karl zelf niet bedreigd te 
zijn met directe mishandelingen, hij zal er 

dagelijks over gehoord hebben en het 
ongetwijfeld ook gezien hebben. De 
ontlading die hij beschrijft in zijn dagboek 
over de bevrijding van het kamp, laten iets 
van deze voortdurende spanning 
vermoeden.  

 
Wat las Karl zoal … (1) 

De jonge Karl was vooral ondernemend. Toch las hij graag. In 1931  
- hij is dan 16 jaar - schrijft hij: “Als klein nieuwtje wil ik u nog 

meedelen dat ik sinds eergisteren bij de ‘Brellekiekern’ (brildragers) 
hoor. (Ik ben bijziend – van het vele lezen??)” De IKLK heeft in 2010 
een Rundbrief uitgegeven met de titel Karl Leisners Bibliothek. Daarin 
staan per jaar de titels aangegeven die Karl in zijn dagboeken 
vermeldt. Het geeft een inkijkje in de wereld die hem mede gevormd 
heeft. Hij las romans, gedichten, geestelijke en theologische werken. In 
1934 las Karl heel aandachtig de Imitatio Christi door. Vanaf 1931 zijn 
het telkens weer boeken van Romano Guardini (1885-1968). Natuurlijk 
Vom Geist der Liturgie. “Tiefe Gedanken”, merkt Karl daarbij op. Hij 
had tien boeken in totaal van deze schrijver en later laat hij Der Herr 
naar Dachau sturen. Guardini behoort tot de schrijvers die actueel 
blijven, mede vanwege zijn heldere manier van verwoorden en zijn 
geduldig weergegeven diepzinnige gedachten. 
Als Karl eenmaal in het seminarie is moet hij natuurlijk de verplichte 
literatuur doornemen, maar daarnaast weet hij nog tijd te vinden voor 
andere boeken. (wordt vervolgd) 
 
Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten? 
Karl en de Moeder Gods - Wie was abbé Stock? - Wat las Karl zoal … (2) - 25 jaar zalig 
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