Leo Mesman
oud-Nuenenaar, vakbondstheoloog en dichter,
verhaalt in ‘Retour Nuenen’

Precies een jaar geleden, in de editie van juni 2017, citeerden we Leo Mesman in het
verhaal over dichteres Catharina Boer. “Wanneer ben je een dichter?” vroeg hij aan
zijn publiek, toen hij een lezing gaf in Nuenen. “Poëzie schrijf je zonder aan je lezers
te denken vanuit de innerlijke behoefte om je gevoelens uit te drukken, uit liefde
voor de taal, maar je kunt ze niet zomaar neerschrijven. Je moet er iets mee doen, je
moet ze verdichten” betoogde Leo, zelf een verdienstelijk dichter. In zijn onlangs
verschenen bundel ‘Retour Nuenen’ haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd. Hoewel
hij al 44 jaar in Utrecht woont, voelt hij zich nog steeds met het dorp verbonden.
“Ieder mens is een verhaal” zegt hij, “vol gebeurtenissen die uniek zijn, hoewel ze
iedereen kunnen overkomen”.

Leo’s verhaal begint in Nuenen, waar hij op
6 september 1949 wordt geboren als vijfde
telg in het gezin van Doortje van der Linden
en Leo Mesman aan de Opwettenseweg. In
de bocht, naast het toenmalige huis met
winkel van rijwielhandelaar Janus en Hanneke Schepers. Het huis is inmiddels afgebroken. Zijn ouders waren 30 en 31 jaar toen
ze trouwden en kregen nog maar liefst acht
kinderen; Leo heeft vijf zussen en twee
broers. In 1952 verhuisde het gezin naar een
nieuw huis met winkel aan Parkstraat 18: Het
Zuivelhuis, voor Boerenkaas en Fijne Vlees-
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waren. Ook dit huis is later afgebroken, er
kwam een winkelcentrum voor in de plaats.
Doortje, Leo’s moeder, was afkomstig uit
een Brabantse boerenfamilie en stond
in de winkel. Vader Mesman, geboren in
Spaarndam bij Haarlem, had een melkwijk in
Nuenen. Deze is later overgenomen door Jan
de Greef. De verhuizing van de familie Mesman in de jaren 20 naar het zuiden ging over
het water en eindigde in de Zuidwillemsvaarthaven van Helmond. Toegestroomde
lokale bewoners zagen de angorakat, die de

familie in een kooi bij zich had, aan voor een
tijger. De familie huurde eerst de Sint-Janshoeve aan Berg 62 (nu Kapsalon Raponsje)
en verhuisde in 1928 naar een boerderij
op Soeterbeek. Leo’s vader begon al op 14jarige leeftijd met een handkar melk te venten en dat heeft hij 50 jaar volgehouden. De
handkar werd later vervangen door paard en
wagen.
“Ik kom uit een groot, warm nest” vertelt Leo.
“Druk en gastvrij, waar het katholieke geloof
een centrale rol speelde in het dagelijks
leven met zijn vaste feesten, rituelen en
gebeden. Mijn ouders waren heel sociaal en
betrokken. Mijn vader wist wat er in Nuenen
speelde, naast het melkventen was hij lid
van talloze verenigingen en clubs. Hij was
mede-oprichter van het advertentie- en
mededelingenblad Rond de Linde en een van
de vier uitgevers van de krant. Ook stond
hij aan de wieg van ‘De Akkers’ waar mijn
moeder later verbleef. Mijn moeder besteedde veel aandacht aan zieken en wij
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de maatschappelijke betrokkenheid in het
gezin waren een belangrijke voedingsbodem
voor Leo’s roeping om priester te worden,
een studie van 12 jaar.
In de jaren 50 ging Leo naar de rooms-katholieke jongensschool ‘Aloysius’, was lid van de
welpen en misdienaar bij de zusters in het
klooster. Hij verliet Nuenen op 12-jarige leeftijd, in september 1961, en vertrok naar het
‘Spartaanse’ kleinseminarie ‘Beekvliet’ in
Sint Michielsgestel om zijn roeping te volgen.
Een vroege herinnering aan de studiezaal op
het seminarie heeft hij in dichtvorm vastgelegd. Over vrijwel alle aspecten van zijn
kinderjaren heeft Leo gedichten en verhalen
geschreven.

Leo was een klasgenoot van
Gerard en heeft bijgedragen aan
zijn biografie ‘Deze jongen’.

moesten daar bloemen naar toe brengen. Zo
heb ik leren delen”. Het geloof (vooral de
liturgie met plechtige rituelen, stilte, bloemen, wierook, orgelmuziek en gezangen) en

Turbulentie
Nadat hij het kleinseminarie had afgerond,
ging hij in 1967 theologie studeren in Nijmegen. Hij behaalde in 1973 zijn doctoraal in de
‘Theologie van het maatschappelijk handelen’. Kort daarna verhuisde Leo in 1974 naar
Utrecht. “Het waren in die jaren boeiende,
maar turbulente tijden in kerk en samenleving” herinnert Leo zich. “Mijn priesterroeping verdampte en ik deed een onderzoeksstage bij het toenmalige Nederlands
Katholiek Vakverbond, een plek buiten de
kerk om me te oriënteren op een beroepsperspectief. Daar wilde men samengaan met
het NVV en leefden vragen als: Hoe gaan we
om met de kerken? Wat is de rol nog van
levensbeschouwing?” Leo hielp hiervoor een
secretariaat op te richten en rolde zo in de
functie van beleidsmedewerker, toen de FNV
tot stand kwam. Hij zag de vakbeweging als
een vorm van christendom in de praktijk in
haar strijd voor bescherming en verbetering
van de rechtspositie van miljoenen werknemers. Leo leidde discussieprojecten over
de verzorgingsstaat, waarin sociaal-ethische
kwesties aan de orde kwamen, zoals burgerlijke ongehoorzaamheid en de verhouding

tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden. Toen de FNV moest bezuinigen, richtte
Leo zich op het ondersteunen van de vakbeweging in Oost-Europa vanaf eind jaren
80. Hij hielp vakbonden na de val van de Muur
om zich te hervormen en organiseren. “Ik had
veel projecten onder m’n hoede, heb ontzettend mooi werk gehad en veel gereisd. Het
begon met contact maken en onderzoeken
welke steun nodig was, daarna fondsen vinden. Ik heb in de beginfase geld vrij gekregen
uit de stakingskas. Later kwam er meer geld
ter beschikking bij Ontwikkelingssamenwerking voor landen in transitie en de voorbereiding op de EU. Het was lange ademwerk, er
ontstaat niet ineens een goed functionerende vakbondsbeweging en samenleving. Er
was pressie nodig op de politiek in die landen
om sociale wetgeving tot stand te brengen.
Na 32 jaar beleidsmedewerker vakcentrale
te zijn geweest ben ik in 2011 met pensioen
gegaan”.

Het pad van de poëzie
Leo begon in zijn puberteit met dichten en is
daar altijd mee doorgegaan. “Ik schrijf mijn
poëzie vanuit mijn roots, de omgeving waarin
ik opgroeide, de katholieke cultuur en de
liefde voor de natuur”. Hij heeft al veel dichtbundels uitgegeven, allemaal bijzonder
vormgegeven met fotografie en grafiek. Op
de omslag van een bundel uit 1999 staat heel origineel - een nota van Het Zuivelhuis.
“Ik dicht voor mezelf, maar ook om mensen te
inspireren, verbinden en vermaken. Poëzie is
een intense vorm van communicatie, want je
draagt over wat je bezielt en waardoor je
geraakt wordt, groot en klein. Het is leuk als
andere mensen dat herkennen” licht Leo toe.
Op zijn weblog zijn zo’n 700 gedichten te
vinden over allerlei thema’s.
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“Hoe kun je teruggaan naar waar je nooit bent weggeweest?”
Retour Nuenen
Zijn laatste bundel ‘Retour Nuenen’ is een
verzameling verhalen en gedichten met
jeugdherinneringen die hij de afgelopen 20
jaar heeft geschreven. De foto op de omslag
is gemaakt in Het Nuenens Broek. “Ik had al
langer het idee om een speciaal bundeltje te
maken. De concrete aanleiding om het uit te
voeren was de vraag van KBO Nuenen of ik
een lezing wilde komen geven in het kader
van ‘Schuif eens aan tafel bij…’. De verhalen
zijn heel herkenbaar voor mensen, de herinneringen slaan aan, zo bleek tijdens de twee
recente voordrachten bij de KBO en in De
Walburg Tuinen” vertelt Leo. Zijn nichtje
Dorothé vroeg hem naar aanleiding van de
titel of hij weer in Nuenen kwam wonen. “Hoe
kun je teruggaan naar waar je nooit bent
weggeweest?” lacht hij.

Leo Mesman bij de rode beuk van
het Noordbrabants Museum

Het verhaal van Brabant en Van Gogh
In het decor van het Noordbrabants museum, wandelend langs een vitrine met de
alledaagse inspiratiebronnen van Van Gogh
en de schilderijen van Vincent, herinnert Leo
zich dat hij als kind Nuenen nog net heeft
gekend zoals de schilder het dorp heeft
gezien, met de golvende korenvelden en het
protestants kerkhofje met kruis achter de
Clemenskerk. “Via de (huidige) Pastoor
Aldenhuijsenstraat ging je het dorp uit.
Nu stuiten we op de grenzen aan de groei.
Brabant en Limburg raken vol, we betalen de
prijs van de vooruitgang” mijmert Leo.

Een gedicht in de bundel is een ode aan de
lindeboom: ‘Aan een titaan’, een reus van een
etagelinde uit de 17e eeuw die (deels) ten
onder is gegaan. Onder een dergelijke boom
werd in de Germaanse tijd recht gesproken.
“Laten we niet vergeten dat we bomen nodig
hebben voor zuurstof en het opvangen van
fijnstof. Bomen zijn de oudste levende
wezens” betoogt Leo.
Kenmerkend voor zijn stijl van dichten is zijn
veelzijdig woordgebruik, het spelen met taal
en zijn humor. Er zit een leuke draai in zijn
teksten, die je doet glimlachen. “Dat is één
van mijn eigenaardigheden; een vleugje
ironie en het relativeren van de tragikomische aspecten van het leven” zegt hij er zelf
over. “Ik ben een opgewekt melancholicus”
lacht hij. “Misschien typisch Brabants? Zoals
in het liedje: Niet kniezen, niet zeuren.”

“Mijn opa van moederskant, Toon van der
Linden, was een tijdgenoot van Vincent. Uit
zijn verhalen bleek dat er raar tegen de schilder werd aangekeken. Hij was een vreemde
vogel in de ogen van vrome mensen. Met zijn
schilderijen en tekeningen zegende hij echter het harde werken van arme boeren en

wevers. Hij bracht de natuur en het harde
leven in beeld van mensen die niet gezien
werden. Tegelijkertijd waren zijn modellen
voor hem gewoon materiaal, hij bekeek ze
vanuit een esthetisch oogpunt en schetste
een romantisch beeld met respect voor de
eenvoud en het alledaagse. De ‘boerenschilder’ was een intellectueel en las Franse
literatuur”.
Behalve als dichter is Leo nu actief als
bestuurslid en vrijwilliger voor Stichting
Omduw, een interkerkelijk initiatief van vrijwilligers die noodhulp verlenen aan dak- en
thuislozen en andere kwetsbare mensen
in Utrecht. Ook is hij voorzitter van Taalpodium, een vereniging van circa 110 schrijvers en dichters uit de regio Midden-Nederland die literaire bijeenkomsten organiseert
en een podium biedt om eigen werk te publiceren en voor te dragen.
www.leomesmangedichten.com
www.cubra.nl/poezie/leomesman/welcome.htm

Aan een titaan
In het dorp waar ik eens woonde
stond een grote lindeboom
die de roem van eeuwen toonde
met een metershoge kroon.

Kwam het door zijn reuzenomvang
of de rimpels in zijn bast?
Of was ik er stiekem bang van
dat hij onverklaarbaar was?

Reeds de oudsten der Germanen
kwamen onder hem bijeen
om het volk tot deugd te manen
en men hing er wel eens een.

Maar, helaas, de boom is heden
niet meer wat hij is geweest.
Slechts een stronk is nog gebleven
van wat bemind werd en gevreesd.

In mijn eigen jongensjaren
hield de boom mij in zijn ban.
Het is moeilijk te verklaren
wat zo’n boom betekenen kan.

Eeuwen was de boom een baken
in de oceaan der tijd.
Door dit vers voor hem te maken
werd zijn ondergang een feit.
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