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Activiteit:  Lezing: “De wereld van de cijnzen in de late middeleeuwen in het kerspel 
BAERLE en de positie die de burgers van de stad Venlo opbouwen in die wereld. 

Wanneer: Op maandag 10 september  2018  vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 
                           Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 
 
 
Deze lezing wordt gegeven door Drs. P. Schinck oud docent aan het                                            
St. Thomacollege/Valuascollege en momenteel voorzitter van het samenwerkingsverband 
Streekmuseum “’t Land van Peel en Maas”. Hij zal ons meenemen in de ontwikkelingen zoals die 
hebben plaatsgevonden in de nieuwe gemeente Peel en Maas, waar de afgelopen decennia veel is 
veranderd. 

 
 

 
 

Kerk van Helden omstreeks 1946. 



Ook in de Middeleeuwen veranderde er veel. Hoe was toen de verhouding tussen wat nu “de 
stad” is en het ‘platte’land? Hoe beleefde men toen die veranderingen en hoe beleven wij dat nu? 
 
Daarvoor heeft Streekmuseum ’T Land van Peel en Maas een Canon voor Peel en Maas 
(deels)het licht laten zien. 
Uit deze studies voor die Canon van Peel en Maas blijkt al, dat die beleving van al die 
ingrijpende veranderingen niet, nieuw of anders is. 
 
Dhr.  P. Schinck, heeft bij de uitwerking daarvan dan ook veel kunnen teruggrijpen naar zijn 
eigen, meer specifieke, onderzoekingen van de cijnzenstructuur in Baerle, het Ambt Kessel en in 
het Over-kwartier Gelre(lees: Venlo). 
 
Hijzelf  wil deze lezing dan aan de hand van een aantal tabellen houden, welke  deze avond aan 
een nadere analyse onderworpen zullen worden met de titel: 

De wereld van de cijnzen in de late middeleeuwen in het kerspel BAERLE en de positie die 
de burgers van de stad Venlo opbouwen in die wereld. 

 

                                                  
 
 
 
 
 
 

Vooraankondigingen 
 
Zaterdag 15 sept. 2018 - Excursie "WO l - van Aken naar Moresnet". 
Maandag  8 okt.  2018 - Lezing  Sef Derkx “Venlo in de jaren 30” 
Maandag 12 nov. 2018 - Lezing  Lou Heynens “Limburgers in Waffen-SS”. 
Maandag 10 dec. 2018 - Lezing Geert Mevissen “Gebied Genooij” . 
 
 
 

          

Logo van Gemeente Helden. Wapen van Gemeente Helden. 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met 

spoed opzoek naar enkele nieuwe 
bestuursleden. Middels deze oproep willen wij 

vooral ook vrouwen verzoeken zich aan te 
melden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat :  Dhr. H.J.H.A. Clabbers 

077-3541418 of  lgogvenlo@ziggo.nl 


