
Bernard Jongbloed 

Geboren op 28 december 1915. 
Moegestreden, maar in alle rust 

overleden op 7 mei 1996. 

Bernard Jongbloed, trotse Twentenaar. Even trots als 
de beroemde Twentse Kroeseboom, waaromheen al 
eeuwenlang mensen zich in bewondering verzame
len. 
Zelfs de sterke moet wijken voor de dood, ook Ben 
heeft zich moeten overgeven. De Kroeseboom ver
liest elk jaar zijn bladeren, maar hij blijft leven. 
Bernard blijft ook voor ons leven. 

Moegestreden heeft hij zich overgegeven in alle rust. 
Een overgave na een lange strijd, letterlijk een strijd 
tegen lucht. De benauwdheid werd hem teveel. Hij 
kon niet meer. 

Bernard is gestorven in de bevrijdingsweek. In de 
echte dagen van de oorlog heeft hiJ de Afsluitdijk 
verdedigd; een weg, een dijk. gemaakt door men
senhanden om mensen dichter bij elkaar te brengen 
en te houden. 
In die eerste oorlogsdagen heeft hij zich moeten over
geven, deze week bracht voor hem de definitieve ca-

pitulatie. Hij heeft de rust gevonden, de opstan
digheid verdween. Eigenlijk zag iedereen het al een 
tijd vantevoren. Het ging niet meer. Ook voor Trees 
werd de belasting bijna te zwaar Gelukkig zijn er al
tijd engelen van buren geweest. Joke en Anneke heb
ben het woord 'naoberschap' uitgevonden! 

De Afsluitdijk loopt ook nu nog trots door het water 
Om mensen bij elkaar te brengen en te houden. De 
Kroeseboom is ook nog even trots als eeuwen gele
den. 
Al verliest hij elk jaar zijn bladeren en zijn boom
chirurgen met hem bezig, de boom bl,ft in het 
Twentse landschap frer overeind. Ook Bernard blijft 
leven. Trees weet dat, de familie is ervan overtuigd 
en de engelen, de naobers, voelen het elke dag. 

Ben heeft zi1n strr1d gestreden. Trees moet de kracht 
krijgen om alleen verder te gaan. Na een huwelijk van 
vijftig jaar valt dat nret mee. Toch rs er een toekomst. 
Ze hoeft het niet alleen te doen. 

Heel veel dank aan iedereen die in deze moeilijke da
gen warme belangstelling heeft getoond en aan alle 
mensen die vandaag, op de dag van de begrafenis, 
afscherd hebben genomen van Bernard. 
Zelfs de sterke moet wijken voor de dood. 
Ook Bernard Jongbloed. 


