GAST AAN HET WOORD 25 - PETER HENSSEN: DE TEREBINTH - NA HET JUBILEUM
Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van De Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur, werd ik
als opvolger van voorzitter Harry Arkesteijn gekozen. Hij had de kar in een niet gemakkelijke periode
getrokken. Op een mooier moment kon mijn aantreden eigenlijk niet gebeuren. Want het jubileum geeft
aan dat de vereniging haar bestaansrecht heeft bewezen. Er is in de loop der jaren een groep van betrokken leden gevormd, die een aantal activiteiten heeft weten te ontplooien die in verschillende behoeften
voorzien. Ik denk in dit verband met name aan ons kwartaalblad Terebinth, dat door de lezers duidelijk
wordt gewaardeerd, aan de binnenlandse excursies en buitenlandse reizen naar begraafplaatsen, en aan
het werk van de Regionale adviseurs, die begraafplaatshouders en belangstellenden informeren en adviseren. Tenslotte wijs ik ook op het jubileumboek, trotse vrucht van grote inspanningen van bestuur en
auteurs, waaronder veel deskundige leden.
Peter Henssen (1944) werkte na zijn doctoraal sociologie bij Defensie, vooral in de zorg voor gehandicapte ex-militairen en oorlogsveteranen. Vrijwilligerswerk deed hij o.a. als AVVL-uitvaartconsulent en funerair spreker bij de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Sinds 1998 zelfstandig uitvaartverzorger, samen met zijn vrouw. Hij was Nieuwsbriefredacteur bij
het Netwerk Uitvaartvernieuwers en redactielid van
Het Uitvaartwezen.

Peter werd tijdens de jubileumvergadering op
24 september 2011 gekozen tot de nieuwe
voorzitter van De Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur.
Hiernaast kijkt hij naar de toekomst van De Terebinth.

Maar tegelijk is er reden tot zorg. Want de term funerair wordt eigenlijk alleen in de uitvaartwereld gebruikt, en schept bij het publiek geen duidelijkheid. Dat bemoeilijkt een scherpe profilering van de vereniging. Tegelijk vergrijst het ledenbestand en loopt het ledental terug. Behoud en ontsluiting van kennis
is daarom geboden. En de naamsbekendheid is na 25 jaar toch nog niet erg groot.
Voor het bestuur liggen er dus veel uitdagingen. In de vereniging zijn stemmen opgegaan om meer te
gaan doen aan het leggen en bevorderen van relaties met andere organisaties.
Met name, maar niet bij uitsluiting, wordt dan de LOB, de landelijke organisatie van begraafplaatsen,
genoemd. De eerste contacten om tot een overlegstructuur te komen zijn inmiddels gelegd en geven hoop
op een goed samenspel in beider belang. Netwerken, ook met andere organisaties, moet een hoge prioriteit krijgen.
Net als bij veel andere verenigingen is het aantal leden dat de handen uit de mouwen wil steken gering.
Het bestuurlijke werk wordt door weinigen gedaan, en de vacatures voor secretaris en penningmeester
baren mij grote zorg. Ook het netwerk van Regionale Adviseurs kent meerdere lege posities.
Tegelijk moeten we niet vergeten dat invloed via externe contacten misschien toch nog wel belangrijker
is dan het ledental zelf. Want het gaat ons toch in de eerste en laatste plaats om behoud van historisch
belangwekkende begraafplaatsen en grafmonumenten. Daar is het ons allemaal om te doen, de vereniging
is ten diepste een middel daartoe.
Een bekend gezegde is dat de tijden veranderen, en wij (mensen) met hen. Dat is zeker waar voor de
uitvaart en de uitvaartconsument. De crematie als vorm van dodenbezorging is al lang de kwantitatief
belangrijkste geworden, en wint nog jaarlijks terrein. Wordt begraven nu een luxe die nog maar weinigen
zich willen permitteren, even afgezien van de principiële voorkeur daarvoor van orthodoxe christenen en
islamieten ? Moet er een site komen waarop alles over begraven, mogelijkheden en kisten te vinden is?
Deze vragen moeten naar mijn idee serieus overdacht gaan worden door de begraafwereld. Ik wil er graag
aan meewerken dat ook vanuit De Terebinth inspanningen daarvoor worden geleverd.
En u, waarde lezer, als u nog geen lid bent van onze vereniging, nodig ik graag uit om eens een jaar lid
te worden (www.terebinth.nl). Ik hoop natuurlijk dat het u dan goed bevalt, en dat u vervolgens vele
jaren lid blijft. U bent van harte welkom.
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