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Jaarverslag Terebinth, stichting voor funerair erfgoed 2019 
 
In het jaar 2019 heeft Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, verder gewerkt aan de uitbouw van 
de organisatie; bestaande activiteiten werden voortgezet of ook uitgebreid. Het aantal donateurs 
bedroeg per 31 december 2018: 450. Belangrijk blijven de bekendheid van de stichting in den lande, 
de werving van meer donateurs en met name actieve donateurs die tijd willen steken in het werk van 
de stichting. 
Het doel van Terebinth bleef onveranderd: aandacht vragen voor het funeraire erfgoed. 
 
Samenstelling bestuur 
Aan het einde van het jaar bestond het bestuur uit: 
Voorzitter    Bert Lever 
Penningmeester  Pierre Pesch 
Secretaris   Eward Timmerman 
Overige leden   Korrie Korevaart (vicevoorzitter) 
    Elvire Vesseur 
 
In dit verslagjaar stelde Ger Thonen zich niet beschikbaar voor een verlenging van zijn bestuurs-
lidmaatschap. Pierre Pesch en Jenny Mateboer (hoofd- en eindredacteur Terebinth) vormen de 
webredactie, terwijl Elvire Vesseur als lid toetrad om zich met name met de donateursadministratie 
en de organisatie van de themadagen bezig te gaan houden. 
 
Representatieve activiteiten / publiciteit 
Tijdens het Weekend van de Begraafplaatsen bezochten leden van bestuur en redactie weer 
verschillende begraafplaatsen. De voorzitter was gastredacteur van het februarinummer van 
ErfgoedMagazine (gewijd aan funerair erfgoed, met bijdragen van diverse Terebinthers), terwijl 
Terebinth ook aandacht kreeg in onder andere het Vakblad Uitvaart, De Begraafplaats en Volzin. 
Vanwege de stichting werden er enkele lezingen en presentaties gehouden, onder andere in Rossum, 
Nijmegen (symposium stichting In Paradisum) en Leiden. De voorzitter maakt deel uit van de Raad 
van Advies van het HERA-project Cemeteries and Crematoria as Public Spaces of Belonging in Europe: 
a study of migrant and minority cultural inclusion, exclusion and integration (2019-2022).  
 
Voorbereiding uitreiking Gouden Terebinth 2020 
In 2015 besloot het bestuur van Terebinth om tweejaarlijks een prijs en een wisseltrofee, de Gouden 
Terebinth, uit te reiken aan een persoon of organisatie die zich in het bijzonder inzet voor het 
instandhouden van funerair erfgoed en het onder de aandacht brengen ervan. De eerste keer, in 
2016, werd de Gouden Terebinth uitgereikt aan de Stichting Oude Groninger Kerken en in 2018 aan 
de stichting Ter Navolging Tiel. In 2019 vond de kandidaatstelling (met zestien aanmeldingen) en 
nominatie voor de Gouden Terebinth 2020 plaats. 
 
Weekend van de Begraafplaats 2019 
In 2019 organiseerde de stichting in samenwerking met de Landelijke Organisatie voor Begraaf-
plaatsen (LOB) en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) het Weekend 
(voorheen: de Week) van de Begraafplaats, die werd gehouden van 24 tot en met 26 mei. Thema: 
een plek vol verhalen… Bij dit weekend hoorde ook een verhalenwedstrijd; de vicevoorzitter maakte 
deel uit van de jury. 
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Themabijeenkomsten 
Op 13 april vond de themadag Grijs & Groen in Leiden plaats, op de begraafplaatsen Zijlpoort en 
Groenesteeg. De begraafplaats in Maastricht, aan de Tongerseweg, werd bezocht op 24 augustus, 
tijdens een themadag gewijd aan de begraafcultuur in Limburg. 
 
Uitbouw organisatie 
De bestaande werkgroepen kwamen geregeld bijeen, zoals de werkgroep Markante Nederlanders. 
Nieuw is de werkgroep Groen. Op diverse deelterreinen wordt nog gezocht naar mensen die zich 
willen inzetten voor de stichting, met name wat betreft pr, het behoud van concrete 
grafmonumenten van cultuurhistorisch belang en het onderzoek van grafmonumenten vanuit 
kunsthistorisch perspectief. 
 
Adviesgroep Begraafplaatsen 
Van oudsher adviseert Terebinth begraafplaatsen (eigenaren, beheerders, ambtenaren en andere 
belanghebbenden) ten aanzien van beheer en behoud. In 2019 waren er contacten met personen in 
onder meer Sprang-Capelle, Rijssen en Rossum. Veel adviesvragen gaan over (kunst)historische 
aspecten, ruiming en criteria/acties voor behoud.  
 
Werkgroep Groen 
De werkgroep Groen richt zich met name op het groen op begraafplaatsen, in het bijzonder op de 
voorlichting over (de bevordering van de) biodiversiteit op begraafplaatsen en over de landschap-
pelijke aanleg van begraafplaatsen. 
 
Werkgroep Markante Nederlanders 
Deze werkgroep brengt de graven (en urnen) van markante Nederlanders in kaart en bezoekt het 
hele jaar door begraafplaatsen met het doel deze personen, hun uitvaart en hun grafmonumenten te 
beschrijven, zodat duidelijk wordt vastgesteld welke graven waarom bewaard moeten worden. De 
teksten zullen verschijnen op de website van Terebinth. 
  
Platform Funerair Erfgoed 
Het Platform Funerair Erfgoed bij de RCE bestaat sinds 2018 en is bedoeld om op landelijk niveau het 
funerair erfgoed onder de aandacht te brengen en kennis en ideeën op het gebied van funerair 
erfgoed te delen. Op 9 oktober organiseerde het FP een tweede bijeenkomst, nu over de rol van 
vrijwilligers op begraafplaatsen. De stuurgroep van het platform wordt, behalve door de voorzitter 
van Terebinth en een medewerker van de RCE, gevormd door bestuurs- of directieleden van de 
Federatie Grote Monumenten Gemeenten, de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen, 
Landschappen.nl en de Stichting Oude Groninger Kerken. 
 
Tijdschrift Terebinth 
De stichting geeft het kwartaalblad Terebinth uit. Dit jaar verscheen er een speciaal katern in het 
kader van het Weekend van de Begraafplaats rond het thema van het Weekend, vol verhalen rond 
begraafplaatsen en grafmonumenten. 
 
Website en sociale media 
De overgang naar probleemloos onderhoud van de website is ook dit jaar nog niet helemaal 
gemaakt. Aan vernieuwing qua vorm en systeem wordt gewerkt. 
Via de Facebook-pagina van Terebinth werden wekelijks berichten verspreid. In de loop van het jaar 
steeg het aantal volgers van de pagina van 581 naar 660. Berichten, vooral over activiteiten van 
Terebinth, werden ook verspreid via Twitter en de LinkedIn-pagina van de stichting. 
 
Financiën 

Het exploitatieoverzicht en de balans 2019 zijn als bijlagen bij het Jaarverslag gevoegd. 


