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Activiteit : René ten Dam: Lezing “Cultureel erfgoed op oude begraafplaatsen” 

waaronder die in Gennep, Bergen en Mook & Middelaar 

                     

Wanneer : Woensdagmiddag, 25 januari 2023, 14.30 uur – 16.30 uur 

Locatie    :   Zaal Buurman, St. Janstraat 48, 6595 AD Ottersum (tel. 0485-511786). 

 

 

Geachte leden, 

Op de eerste plaats wensen wij u nog een goed en gezond 2023. We hopen u 

ook dit jaar weer regelmatig te mogen begroeten op onze lezingen en excursies. 

 

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor de januari-lezing met als 

onderwerp “Cultureel erfgoed op oude begraafplaatsen” op 

woensdagmiddag, 25 januari 2023, aanvang 14.30 uur door de heer René 

ten Dam. De middag duurt tot 16.30 uur.  

  
"Cultureel erfgoed op oude begraafplaatsen" 
Onbekend maakt onbemind. Terwijl veel mensen tijdens hun vakantie in het buitenland een 

begraafplaats bezoeken, herbergt Nederland ook veel bijzonder funerair erfgoed. In een lezing zal 

René ten Dam vertellen over de funeraire geschiedenis van Nederland en laat hij tal van 

hoogtepunten en bijzonderheden zien. Nu er steeds meer funerair erfgoed verdwijnt, wordt het 

steeds belangrijker om in te gaan op het belang van dit erfgoed en welke educatieve waarden er 

zijn. Na de pauze zal ingegaan worden op wat Limburg op funerair vlak te bieden heeft en in het 

bijzonder de Gennep, Bergen en Mook & Middelaar. 

   

René ten Dam is werkzaam als funerair specialist en adviseert over funerair 

erfgoed. Hij is daarnaast actief voor stichting Dodenakkers.nl, de website 

SharedCemeteries.net en de Werkgroep Oorlogsdoden. Hij geldt als expert op het 

gebied van Nederlandse begraafplaatsen in het buitenland en doet onderzoek naar 

graven van burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. 

  
Bij deze lezing zijn zowel onze leden als andere belangstellenden van harte welkom. Leden 

hebben gratis toegang, de toegangsprijs voor niet-leden is € 5,- per persoon (dit is inclusief 

koffie/thee). 

Met vriendelijke groet,                             

Bestuur Historische Kring Maas en Niers 


