Jaarverslag Terebinth, stichting voor funerair erfgoed 2020
In het jaar 2020 heeft Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, zoveel mogelijk verder gewerkt aan
de uitbouw van de organisatie, ondanks de belemmeringen van de coronamaatregelen. 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 beheer en behoud van funerair
erfgoed. Concrete samenwerking was er dit jaar onder andere met Erfgoedvereniging Heemschut,
het Cuypersgenootschap, de VU, de RU Groningen en de Nederlandse Tuinenstichting.
Samenstelling bestuur
Aan het einde van het jaar bestond het bestuur, zoals ook in 2019, uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Overige leden

Bert Lever
Pierre Pesch
Eward Timmerman
Korrie Korevaart (vicevoorzitter)
Elvire Vesseur

In dit verslagjaar tekenden Bert Lever en Korrie Korevaart bij voor een tweede termijn (tot 2024).
Representatieve activiteiten / publiciteit
Noodgedwongen bleven de contacten met medewerkers van begraafplaatsen, vrijwilligers en
anderen dit jaar beperkt tot zo goed als alleen individuele ontmoetingen.
Terebinth kreeg aandacht in onder andere de bladen Monumentaal, De Begraafplaats, De Telegraaf,
Algemeen Dagblad, Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad plus in een aantal lokale
media. Lezingen en presentaties waren dit jaar nauwelijks aan de orde.
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 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. Op 8 februari kreeg de Stichting Sovjet Ereveld de Gouden Terebinth 2020 uitgereikt,
voor de prijs genomineerd samen met de Nederlandse Stichting tot Behoud van de Graftrommel in
Veenhuizen en de Stichting Oude Kerkhof Roermond.
Voorbereidende werkgroep: Anita van Breugel, Hessel van Dijk en Joan Patijn. Jury: Karel Loeff,
Laurens Sparrius en Nicoline Zemering.
Weekend van de Begraafplaats 2020
Het Weekend van de Begraafplaats, dat de stichting jaarlijks organiseert in samenwerking met de
Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB) en de Branche Vereniging Ondernemers
Begraafplaatsbeheer (BVOB), ging dit jaar niet door. Het thema, ‘Begraafplaatsen: vol liefde’, komt
nu aan bod tijdens het Weekend van de Begraafplaats in 2021.
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Themabijeenkomsten
Geplande themabijeenkomsten in het Gooi en Montferland gingen niet door en werden
noodgedwongen uitgesteld tot een later moment in 2021.
Voorbereiding bijeenkomsten: Korrie Korevaart en Elivire Vesseur.
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 Weesp, Huizen, Sprang-Capelle, Zeewolde, Naaldwijk en Stampersgat. Veel adviesvragen
gaan over (kunst)historische aspecten, subsidies, 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
landschappelijke aanleg van begraafplaatsen.
Leden werkgroep Groen: Eward Timmerman, Rinny Kooi, Albert-Erik de Winter, Gert-Jan Dieters, Ada
Wille en Jack Ariës.
Werkgroep Markante Nederlanders
Deze werkgroep brengt de graven (en urnen) van markante Nederlanders in kaart. Werkgroepsleden
bezochten dit jaar individueel begraafplaatsen met het doel deze personen, hun uitvaart en hun
grafmonumenten te beschrijven, zodat duidelijk kan worden vastgesteld welke graven waarom
bewaard moeten worden. De teksten zullen verschijnen op de website van Terebinth.
Vanuit de werkgroep werd succesvol aandacht gevraagd voor het graf van Abraham Kuyper (100 jaar
tevoren overleden: Abraham Kuyper-jaar aan de Vrije Universiteit) en dat van Hildo Krop (50 jaar
tevoren overleden: Hildo Krop-jaar georganiseerd door het Amsterdamse School Museum ‘Het
Schip’).
Leden werkgroep: Bert Lever, Henk Eijssens, Pierre Pesch, Otto Lankhorst, Tom Lamers en Jenny
Mateboer.
Platform Funerair Erfgoed
Het Platform Funerair Erfgoed bij de RCE bestaat sinds begin 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 14 oktober organiseerde het FP zijn derde bijeenkomst, nu over het
onderwerp kerkenvisies en voor het eerst (succesvol) online, met zo’n 75 deelnemers. 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, waaraan in 2020 ook de medewerker van het
HERA-project waar Terebinth bij betrokken is, regelmatig een bijdrage leverden.
De redactie bestond dit jaar uit: Jenny Mateboer (die hoofdredacteur a.i. Margriet de Roever
opvolgde), Koos Brandon Bravo, Bartho Hendriksen (tot september, daarna vaste medewerker met
Liesbeth Vermeulen en Wim Cappers), Korrie Korevaart en Bert Pierik (beeldredacteur). De
resultaten van het in 2019 gehouden lezersonderzoek bleken kritisch maar positief (zie nummer 1).
Publicaties
De presentaties van de publicaties Abraham Kuyper en de dood en Over de groene zoden 2, op
respectievelijk 12 november (Den Haag) en 2 december (Hilversum), vonden ook alweer noodgedwongen in zeer beperkte kring plaats, maar kregen wel aandacht in lokale media en zelfs in een
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landelijk dagblad. Voor Over de groene zoden 2 kreeg Terebinth een subsidie van het Dr. C.J.
Vaillantfonds.
Het boekje Abraham Kuyper en de dood werd als attentie gezonden aan de kring van actief bij
Terebinth betrokkenen.
Website en social media
Dit jaar werd de inhoud van de website door webmaster en hoofdredacteur grondig gereviseerd.
Uitgangspunten voor verdere verbeteringen en aanvullingen van de website werden opgesteld en
binnen het bestuur vastgesteld. Aan vernieuwing qua vorm en systeem wordt verder gewerkt.
Via de Facebookpagina van Terebinth werd ook dit jaar een groot aantal berichten verspreid.
Berichten, vooral over activiteiten van Terebinth, werden ook verspreid via de LinkedIn-pagina van
de stichting.
Financiën
Het exploitatieoverzicht 2020 is als bijlage bij het Jaarverslag gevoegd.
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