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Op 11 december '1915 wordt Sjeng geboren in

Nietwenhagen. Op jonge leeftijd verhuist h'rj naar
\íaubach waar hij de rest van z'jjn lanen woont.
ln de kindenijke gezinnat uit die tijd zoekt elk kind
ztln eigen verlier, voor Sjeng is dat het voetbal. Op
school blinkt hij uit maar in die t'ijd gaan jongens de
mijn in.

Late( leeft hij op de kermis Mieke kennen en in zo'n
pittig wouwtje zid hij wel wat. Hij is vefieÍd, in de
Grensstraat hee-ft hierdoor jarenlang een boom
scheef gestaan. Vlak voor de oorlog is hf.j met zijn
Mieke getroLwd. Een ooíog waarin hU met vijf
kogels de brug b'ij Zaltbommel moet verdedigen.
Sjeng is een steÍke mön, als "Piefl<o" is hij een ster op
het voetbalveld, de kant no€mt hem zelÍs "de nnn
met de yzeren longen". Als tenor zingt hij graag het
Ave Maria en het Panis Angelicus.
Zijn werk is diep onder de grond in het duister van

de mÍn. Dat maakt indruk op zrn kinderen, want
daar rijden echle treinen en er le'ren zelfs ratten .

Op zondagochtend is de badkama van zar'en tot
negen voor hem. Hij wast zich, gorgelt ui§ebreid,
oefo,t zyn stembanden en kamt zijn haar net zolang
tot elke haar op de juiste plaab zit. Tot op hoge
leeftijd besteedt hij veel zorg aan zUn uiteíijk.
Rond zijn veertigste betaalt hlj de tol van het harde
wqkql en sporten. fe woq is hU uitgeblust maar
langzaam sterkt hij weer aan en begint een lweede
lqrcn. Samen met Mieke bdrcerï hlj het
parochiehuis, hij heeÍt er zin in en voelt zich weer
ganaardeerd. Zyn kind«a Vnden het leuk om bij
hem te werken. Ook geniet hij van de natuur, maakt
lange wandelingdl q houdt van bloemen en

tuinieren. Als bejaarde leert hij nog iets nieuws, hij

haalt zyn zwemdiploma. Hij is dan al opa en is dat
op eigen wijze, Wandelen, om geld kaarten en zich
laten optutten door zijn kleinkinderen. ZiJn inmiddels
al wat schaaÍse haar mag hiervoor zelfs in de war
gemaakt worden. Hij geniet zichtbaarvan alle acht.
Heel blij is hiJ ook md zijn achterkleinkinderen, ook
met hen doet hU spelletjes en ze zilÍen graag b|j hem
op schoot. De ouderdom kijgt toch vat op hem, het
lopen gaat moeilijk en af en toe is hij somber.
Hij bereikt de mooie leefijd van 88 jaar en leeft ewn
op. Daama glijdt hij langzaam van ons weg. Op 15

april 2004 na een paar moeilijke dagen, blaast "de
man met de 4zeren longen' de laatste adem uit. Dat
zijn sterven nog zo zwaar was heeft ons pijn gedaan
We ziy wel blij dat we hierdoor goed aËcheid
hebben genomen.

Sjeng, Pap, Opa, Opa Sjeng.. ...Rust in wede.


