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Mta – Mhc

Soms lijken zinnen in de brieven en dagboeken van Karl
Leisner een beetje op geheimtaal. “Bei der Mta.” staat er
dan (15 juli 1945). Het is de afkorting van Mater ter
admirabilis – de driewerf bewonderenswaardige Moeder.
Moeder is natuurlijk Maria. “Naar Kevelaer, naar Moeder
…” Ook komen we “Mhc” tegen wat staat voor Mater
habebit curam – Moeder zal er zorg voor dragen. Beide
uitdrukkingen en afkortingen leerde Karl bij de Schönstatt-beweging
van pater Kentenich. In zekere zin vatten ze heel zijn Maria-devotie
samen: verering en vertrouwen. “Vandaag einde van de Mta-noveen.
Mhc!” (26 november 1939)
In Schönstatt tekende Karl ook zijn ‘blanco-cheque.’ Dat was een
manier om de totale overgave aan Maria ‘vast te leggen’. De gelovige
zet zijn handtekening en nadien mag Maria ‘het bedrag’ invullen. Op
zijn meest moeilijke momenten verwijst Karl hiernaar: “Het is vier jaar
geleden… dat we alles ‘blanco’ maakten …” (als hij in het sanatorium is, 18 oktober
1939), alles “nel spiritu del schecco bianco!” (in de gevangenis, 15 december 1939)
en “Beim Blankoscheck bleibt’s” (in Dachau, 6 april 1941). Het geeft aan dat bij
hem en vele anderen de verering van Maria meer was dan een
vroomheid. Het ging erom zich over te geven aan Gods Wil, wat die ook
zal vragen. Het is een mariale beschikbaarheid. Of zoals hij het zelf zei:
“In een beschikbare Fiat-houding willen we de Advent doormaken.”
(Dachau, 14 november 1942)

Wie was Abbé Stock?

Parijs is door de Duitsers bezet. Een Duitse priester abbé Franz Stock
bezoekt de Franse gevangenen. Hij is al jaren in Parijs, spreekt
vloeiend Frans en men vertrouwt hem. Dag in dag uit gaat hij op zijn
fiets de gevangenissen langs en smokkelt in zijn soutane scheerzeep of
een gebedenboek mee. Tussen de gebeden
door brengt hij nieuws over van de familie:
“Wees gegroet Maria – Uw vrouw en kinderen
maken het goed – vol van genade – Ze
zeggen dat u zich geen zorgen hoeft te maken
– De Heer is met u …” Maar ook moet hij de
ter dood veroordeelden bijstaan in hun laatste
uren en gang naar het executieveld. Hij gaat

bewust achter de schutters staan, zodat de slachtoffers naar hem
kunnen kijken als hij de zegen geeft vlak voor de schoten klinken.
Twaalfhonderd keren maakt hij dit mee.
Na de bevrijding zal hij rector worden van “het seminarie achter
prikkeldraad” bij Chartres, waar zo’n 950 Duitse seminaristen die nog in
Frankrijk zijn, opgeleid worden. In 1947 worden ze vrijgelaten. Abbé
Stock is uitgeput en sterft op 24 februari 1948, slechts 44 jaar oud.
Stock wordt een symboolgestalte van verzoening tussen Duitsland en
Frankrijk met het oog op een nieuw christelijk Europa. Daarom ‘horen’
Karl Leisner en abbé Stock bij elkaar. Het proces van zaligverklaring is
gaande. In het Nederlands bestaat er helaas nog geen biografie over
deze bijzondere priester. Zie www.franz-stock.org

Wat las Karl zoal … (2)

De Duitse IKLK heeft in 2010 een Rundbrief uitgegeven met de titel
Karl Leisners Bibliothek. Daarin staan zo’n 250 schrijvers genoemd, die
Karl gelezen heeft. Slechts 10 ervan zijn vrouwen, onder wie Teresa
van Avila, Ida Friederike Görres, Selma Lagerlöf (Christuslegenden!).
Van Gertrud von le Fort had Karl maar liefst drie titels: Hymnen an die
Kirche, Hymnen an Deutschland en Die ewige Frau.
Gertrud von le Fort (1876-1971) was een bekeerling.
Ze is 49 wanneer ze katholiek wordt, na een lange
zoektocht. In haar romans komen dan ook vaak
‘zoekende’ mensen voor. Vanaf haar jeugd schreef ze
gedichten en vooral haar Hymnen an die Kirche,
gepubliceerd nog voor ze katholiek was geworden,
verwoordden de heimwee van de mens naar ‘huis’, dat
wil zeggen naar de katholieke Kerk. Karl noteert in zijn dagboek (6 sept
1933) aangaande dit werk: „over het aangrijpende van de majesteit van
de Kerk gelezen.”
Wat kunt u de volgende keer rond 28 februari verwachten?
Karl als diaken - Heeft de Kerk in Europa toekomst? - Wat las Karl zoal … (3)
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