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Opdracht Maashandel en ontwikkeling Limburg
Steden en Staten
Groepsopdracht

In de hierna beschreven opdracht moeten de leerlingen in groepjes van vier personen de 
ontwikkeling onderzoeken die Maastricht in de tijd van steden en staten doormaakte. Naast 
individueel werk zullen ze de resultaten met elkaar moeten vergelijken, om gezamenlijk tot een 
slotconclusie te komen. 
Ik zal allereerst kort de theorie bespreken achter dit groepswerk, alvorens de opdracht zelf te 
bespreken. 

Het concept van 'samenwerkend leren' is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld door de 
gebroeders Johnson, en is tot de dag van vandaag geldig: de samenwerkingssituatie van de 
leerlingen moet zo gestructureerd worden dat samen (activerend) leren voor alle leerlingen 
mogelijk wordt. 
Een veelkomende fout hierbij is dat leerlingen voor een opdracht bij elkaar gezet worden, maar dat 
bij de praktische uitvoering ervan het samenwerken niet verder komt dan de tafeltjes bij elkaar 
schuiven en benadrukken dat 'het samen moet'. Het is belangrijk om een situatie te creeëren 
waarbij de leerlingen elkaar daadwerkelijk nodig hebben, iedereen verantwoordelijk is voor een 
gedeelte van het werk, en dat sociale vaardigheden ontwikkeld worden. 
Bij het maken van de opdracht over de Maashandel  heb ik geprobeerd rekening te houden met vijf 
sleutelbegrippen waar effectief samenwerkend leren aan moet voldoen. Het is dan ook belangrijk 
om deze punten in de gaten te houden tijdens de uitvoering van de opdracht, zodat deze ook 
effectief zal zijn:

− Positieve wederzijdse afhankelijkheid: hiervan is sprake als de leerlingen zich realiseren dat 
ze elkaar nodig hebben om de opdracht te vervullen. Als deze afhankelijkheid er niet is, dan 
is de kans om samenwerking ook kleiner.

− Individuele aanspreekbaarheid: ieder groepslid is aanspreekbaar op hun bijdrage aan de 
groep en op de gemeenschappelijke uitkomst. Hoe groter de onderlinge afhankelijkheid, 
hoe meer de groepsleden zich individueel aanspreekbaar zullen voelen. 

− Directe interactie: dit betekent dat de groepsleden elkaar tijdens de 
samenwerkingsopdrachten aanmoedigen ondersteunen en op directe wijze met elkaar 
communiceren. Elk groepslid moet met elk van de andere groepsleden kunnen praten.

− Aandacht voor sociale vaardigheden: wanneer groepsleden de sociale vaardigheden om 
met elkaar samen te werken missen, is samenwerkend leren minder effectief. Hoe meer de 
leerlingen oefenen in hun sociale vaardigheden, des te beter wordt de prestatie en de 
productiviteit van de groep als geheel.

− Aandacht voor het groepsproces: voor het verbeteren van toekomstige groepsprocessen is 
het belangrijk dat er gereflecteerd wordt op het eigen en elkaars handelen. Samenwerkend 
leren wordt effectiever als dit regelmatig gebeurt. 

De opdracht die ik ontwikkeld heb over de Maashandel, is een zogenaamde 'expert' werkvorm. 
Deze samenwerkingsstructuur heeft als belangrijkste kenmerk dat binnen de groep een 
taakverdeling plaatsvindt van onderdelen van de opdracht en day de leerlingen elkaar daarover 
later rapporteren. Daardoor worden sleutelbegrippen als wederzijdse afhankelijkheid en 
individuele aanspreekbaarheid krachtig vormgegeven.
Door de taakverdeling worden de leerlingen ieder 'expert' in een deel van de opdracht. Deze 
samenwerkingsvorm heet om die reden dan ook wel 'legpuzzel': samen bezitten de leerlingen alle 
stukjes, de informatie, zodat ze samen de legpuzzel tot een goed einde kunnen brengen. 



Hieronder staat de opdracht die ik gemaakt heb voor een tweede klas, waarbij de leerlingen elkaar 
moeten helpen om tot het antwoord op een hoofdvraag te komen. Dit is dan ook een kenmerk van 
deze samenwerkingsvorm: om antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven is een complex aan 
informatie vereist. Deze informatie wordt door de leerlingen voorbereid: gelezen, begrepen, 
verwerkt en uitgelegd aan de andere leerlingen. Daarmee is deze samenwerkingsstructuur vooral 
gericht aop leeractiviteiten als 'integreren' en 'creatief toepassen'. Het voorwerk van de docent 
bestaat eruit dat hij de centrale vraag of opdracht vaststelt, en deze verdeelt in zinvolle en 
gelijkwaardige stukken of deelopdrachten.

Hieronder heb ik een voorbeeld van de expert werkvorm verder uitgewerkt. Ik wil echter wel 
opmerken dat dit een mogelijkheid is, en dat de teksten en opdracht ook op andere manieren in 
de klas gebruikt kunnen worden. Volledig individueel of klassikaal behoort natuurlijk ook tot de 
mogelijkheden. 

Klas: TL/Havo/Vwo 2
Tijdvak: Tijd van steden en staten.
Onderwerp: De Maashandel en de ontwikkeling van Maastricht.
Benodigde tijd: 50 minuten
Doel:

− De leerlingen kunnen zelfstandig een tekst bestuderen en hierbij gerichte vragen 
beantwoorden.

− De leerlingen kunnen elkaar vertellen wat ze geleerd hebben en deze informatie op elkaar 
overdragen.

− De leerlingen kunnen door samen te werken tot een goed eindresultaat komen.
− De leerlingen kunnen de gevolgen van de Maashandel voor de Limburgse steden 

benoemen.
Vereiste voorkennis: Voordat de leerlingen deze opdracht gaan maken kan het helpen dat ze de 
opkomst van de steden in de tijd van steden en staten al behandeld hebben. De oozaken – nieuwe 
landbouwtechnieken, voedseloverschotten, etc. – en de gevolgen – handel over grote afstand, 
terugkeer geldeconomie, etc. – kunnen helpen bij het begrijpen van de groei van de steden in 
Limburg.

Omschrijving van de opdracht:
Hieronder zal ik stapsgewijs uitleggen hoe deze opdracht opgebouwd is. Deze stappen kunnen 
tijdens de les op het bord geschreven worden, zodat het voor alle leerlingen duidelijk is wat van 
hen verwacht wordt.

Stap 1: Groepsverdeling
Voor deze opdracht is het het beste om de leerlingen in groepjes van vier te laten werken: er zijn 
immers vier teksten die gelezen moeten worden. Daarnaast is het niet verstandig om grotere 
groepjes te maken, aangezien dit ten koste gaat van de efficiëntie, en de kans bestaat dat een 
leerling buiten de boot valt. Is dit de eerste keer dat er met een dergelijke groepsopdracht gewerkt 
wordt, dan helpt het om de tafeltjes al op de juiste manier te rangschikken zodat de leerlingen 
goed samen kunnen werken. 
Hoe de groepjes worden vorm gegeven is een eigen keuze, maar voor een eerste keer is het het 
makkelijkste om de leerlingen die bij elkaar zitten met elkaar te laten werken: later kan ook voor 
andere opstellingen gekozen worden, zoals het plaatsen van zwakkere leerlingen bij sterkere.

Stap 2: Nummeren



Iedere leerling het groepje heeft zijn eigen taak en zijn eigen tekst om te lezen, dus het is 
belangrijk dat de leerlingen weten wat ze moeten doen. Het nummeren van de leerlingen is 
hiervoor een simpele, en ook een vrij makkelijke manier. Je zou ervoor kunnen kiezen om de 
leerlingen die in het groepje het dichtste bij de deur zitten nummer 1 te maken, en de overige 
groepsleden met de klok mee te nummeren.

Stap 3: Individueel werk
Nadat de leerlingen een nummer ontvangen hebben, ontvangen ze de teksten. De leerlingen lezen 
de tekst met hun nummer erboven, en beantwoorden de vragen individueel. Op deze manier 
worden ze een expert in hun onderwerp, en kunnen ze de overige groepsleden hierover 
informeren.

Stap 4: Delen
In deze stap gaan alle leerlingen die tekst 1 gelezen hebben bij elkaar zitten, net als de leerlingen 
met tekst 2, 3 en 4 bij elkaar gaan zitten. In deze groepjes gaan ze nu de antwoorden met elkaar 
vergelijken, en kunnen ze elkaar aan vullen of verbeteren. Op deze manier wordt de kans groter 
dat iedere leerling dezelfde antwoorden heeft.

Stap 5: Instructie
De leerlingen gaan nu terug naar hun orginele groepje, en gaan elkaar uit leggen wat ze zojuist 
gelezen hebben. Het is belangrijk om het belang hiervan aan te geven: iedere leerling moet aan 
het einde van de opdracht beschikken over alle informatie. Ze zijn daarom afhankelijk van elkaar 
om goede antwoorden te krijgen.HIermee wordt ook iedere leerling aanspreekbaar, aangezien ze 
allemaal verantwoordelijk zijn voor een goed eindresultaat.

Stap 6: Eindopdracht
Bij deze opdracht moet alle informatie verwerkt worden, en moeten de leerlingen samen tot een 
eindconclusie komen. Hierbij is uiteraard alle informatie uit de teksten noodzakelijk. De grootte 
van deze laatste opdracht ligt aan de hoeveelheid tijd die je eraan wilt besteden. Het is mogelijk 
om de leerlingen alleen een opdrachtenvel in te laten vullen waarbij alle aspecten van de teksten 
aan bod komen, en daarna klassikaal de leerlingen hierover vragen te stellen, of om ze een grote 
presentatie te laten maken. Qua effectiviteit is dit laatste denk ik het beste om te doen, maar het 
ligt uiteraard aan de tijd die je eraan wilt besteden. Ik geef in ieder geval beide werkbladen, zodat 
voor beide gekozen kan worden. Het printen van de kaart bij eindopdracht 2 op A3 formaat zou 
hierbij het beste zijn.

Stap 7: Reflectie
Het reflecteren op een dergelijke groepsopdracht is aan de ene kant natuurlijk belangrijk, maar er 
kunnen vraagtekens gezet worden bij de effectiviteit ervan: kunnen leerlingen op deze leeftijd op 
een goede manier reflecteren? Ik denk toch dat het belangrijk genoeg is om de leerlingen een 
reflectieformulier in te laten vullen, waarbij ze reflecteren op hun eigen handelen, en het handelen 
van de groep. 



Tekst 1 

Macht
Machtige vorstendommen van buiten het Maasdal probeerde vanaf de dertiende eeuw hun 
macht uit te breiden langs de Maas. In het oosten waren de graven van Gulik opgekomen, die 
vanuit hun burchten een groot gebied langs de Roer opbouwden. In het zuiden lag het 
prinsbisdom van Luik. Omdat de prins-bisschop zowel kerkelijk als wereldlijk gezagsdrager was, 
had hij veel macht en was hij erg rijk. In het westen lag Brabant, na Vlaanderen het machtigste 
vorstendom van de Nederlanden. In de twaalfde eeuwen konden de graven van Brabant hun 
gebied sterk vergroten. In 1204 boekten zij belangrijke successen door het krijgen van de 
hertogstitel en van de koninklijke rechten van Maastricht. Zij probeerden hun macht uit te 
breiden naar het oosten, om op deze manier belangrijkse handelsroutes tussen Vlaanderen en 
Duitsland te beheersen. Hierdoor kregen ze echter wel tegenstand van één van de machtigste 
vorsten van het Duitse rijk: de prins-bisschop van Keulen. De hertog van Brabant behaalde 
uiteindelijk de overwinning, en kreeg grote invloed in het Maasdal. 
Door de belangrijke locatie speelde Maastricht een belangrijke rol in de strijd om het gebied 
tussen de Maas en de Rijn. Hertog Hendrik van Brabant liet dan ook snel zijn kostbare bezit 
versterken met een aarden wal. Deze was alleen niet bijzonder sterk, want in 1204 slaagden de 
Luikenaren erin de stad te veroveren en grote schade toe te brengen aan de muur en de houten 
Maasbrug. In 1229 kreeg Maastricht toestemming van de hertog om ervoor te zorgen dat mensen 
zichzelf in veiligheid konden brengen in de stad. De Maastrichtenaren zullen eerst weer aarden 
wallen hebben aangelegd en vervolgens de houten verdedigingswerken hebben vervangen door 
stenen poorten, torens en muren. De bouw van de stenen poorten, torens en muren kostte veel 
tijd: in 1251 is er voor het eerst sprake van muren rond Maastricht. 

Vraag 1
Het Maasdal speelde een belangrijke rol in de politieke ontwikkelingen. Leg dit uit met behulp van 
de tekst. 
Vraag 2
Bekijk de kaart van Zuid-Limburg en omgeving. Kleur de volgende gebieden:

− Gulik: Rood
− Luik: Blauw
− Brabant: Groen
− Maastricht: Geel

Kaart 1





Tekst 2

Landbouw
In Zuid-Limburg werden vanaf de 10de nieuwe landbouwtechnieken uitgevonden. In deze periode 
begon de bevolking te groeien, waardoor nieuwe landbouwgronden nodig waren. Zo begon men 
bij Eijsden de Maaskant te ontginnen, mogelijk ook door het groeiende belang van de 
Maashandel. De Maas stroomt namelijk vlakbij Eijsden en die plaats kent een aanlegkade en een 
markt. 
Tijdens de 11de eeuw begon het klimaat te verbeteren. De voedselproductie steeg hierdoor, en 
de bevolking begon te groeien. Toen de dorpen in het Maasdal overbevolkt raakten, trokken 
steeds meer boeren naar het hoger gelegen lössplateau. Löss is een hele vruchtbare grondsoort, 
waardoor het erg geschikt was voor landbouw. Bij een natuurlijke waterpoel werd bijvoorbeeld 
een kleine nederzetting gesticht. Ze bouwden er een kapel, toegewijd aan Sint-Geertruid, die de 
naam zou geven aan de nieuwe nederzetting. Zo ontstond rond 1100 een nieuw gehucht van 
ongeveer vijf boerderijtjes. Spoedig volgden nieuwe ontginning: Eckelrade, Herkenrade en 
Bruisterbosch.   
Na de grote golf van ontginningen in de Middeleeuwen lag het landschap voor eeuwen vast. 
Vrijwel alle belamgrijke nederzettingenwaren gesticht en het meest geschikte grond was als 
weiland of akker in gebruik genomen. Er waren nog maar enkele grote bosgebieden over, zoals de 
Graetbos. Door de boeren uit de omliggende dorpen werden die als gemeenschappelijk 
weidegrond gebruikt. Ze haalden er hout voor de huizenbouw en voor brandstof. 
De grote stukken woest grond werden gebruikt om er schapen te laten grazen, om er plaggen te 
steken of heide te maaien. De plaggen en gemaaide heide werd in de stal vermengd met stalmest 
en daarna gebruikt ter bemesting van de akkers. Dit had grote voordelen. De opbrengst van de 
akkers verbeterde daardoor sterk. De boeren pasten de plaggenbemesting vanaf de tiende eeuw 
steeds meer toe. Door die bemesting raakten de akkers niet meer uitgeput en was het niet meer 
nodig naar nieuwe gebieden te verhuizen en die te ontginenn. De gehuchten bleven nu op 
dezelfde plaats liggen.

Vraag 1
Welke rol speelde de Maashandel bij het ontstaan van dorpen?
Vraag 2
Geef op de kaart aan waar de eerste dorpen ontstonden. Doe dit met rood. Geef met blauw aan 
waar later dorpen ontstonden.

Kaart 2





Tekst 3

Steden
De grotere steden in Limburg hebben allemaal één ding gemeen: ze liggen langs de Maas. De 
Maas was in deze periode een zeer belangrijke handelsverbinding tussen Noord-Nederland, met 
Dordrecht als belangrijkste handelsstad, en Zuid-Nederland met handelssteden als Maastricht, 
Luik, Dinant en Namen. Venlo profiteerde ervan dat de schippers die met hun grote schepen 
vanuit de kuststreek handel dreven, meestal niet verder dan Venlo konden varen. Meer 
stroomopwaarts was de Maas vaak te ondiep voor de grotere schepen. De handelaren moesten in 
Venlo aanleggen om hun lading over te laden in kleinere schepen. 
Rond het jaar 1000 bestonden binnen het huidige grondgebied van Maastricht minstens drie 
kernen waar mensen woonden: één in de omgeving van het vroegere Romeinse fort (bij de Onze-
Lieve-Vrouwe-kerk), een tweede in de omgeving van de kerk van Sint-Servaas en een derde meer 
noordelijk. De groei van de bevolking zorgde ervoor dat die drie kernen aan elkaar groeiden.
In het begin van de dertiende eeuw kreeg de hertog van Brabant, Jan I, de koninklijke rechten 
over Maastricht. Echter, hij was niet de enige bestuurder van Maastricht: hij moest Jan van 
Vlaanderen, de prins-bisschop van Luik, naast zich dulden als medebestuurder. In 1284 kwamen 
de hertog en de prins-bisschop overeen hoe de stad bestuurd zou worden, en dat ze 
gelijkwaardige bestuurders zouden zijn. Beide heren mochten recht spreken, belasting heffen, 
boetes innen en munten laten slaan. Elke heer zou een schout, een burgemeester, zeven 
schepenen en vier raden aanwijzen. Het bestuur bestond dus uit 28 personen. 

Vraag 1
Beschrijf hoe de Maashandel bijdroeg aan de ontwikkeling van de Limburgse steden. 
Vraag 2
Bekijk de afbeelding van het stadhuis van Maastricht. Op welke manier houdt het stadhuis 
rekening met de twee heren van Maastricht?



Tekst 4

De handel
In de loop van de Middeleeuwen werd de handel over de landwegen met ossenwagens, 
paardenkarren en -wagens steeds belangrijker. Steden die aan de Maas lagen én gunstig lagen ten 
opzichte van de handelsroutes over land groeiden daardoor extra: Maastricht, Roermond en 
Venlo. Laken uit de Maassteden werden in het westen verkocht op de markten van Antwerpen en 
Dordrecht. De handel met de Noord-Nederlandse en Noord-Duitse steden leidde ertoe dat 
Roermond en Venlo lid werden van de Hanze. Maastricht lag aan de andere kant gelegen tussen 
de grote handelssteden Brugge en Keulen, en bezat een vaste oeververbinding over de Maas. In 
de 11de eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van de verbinding die Keulen met de zee 
verbond, die via Maastricht naar Sint-Truiden, Leuven, Brussel en Gent loopt. Maastricht lag dus 
niet alleen langs de Maas, die het noorden met het zuiden verbond, maar ook langs de weg die 
het westen met het oosten verbond. Een strategisch belangrijke locatie dus, die ervoor zorgde dat 
de hertog van Brabant ertoe bracht om zijn macht naar het oosten uit te breiden. 
Voor een directe handel tussen Maastricht en Engeland zijn geen documenten als bewijs, maar 
door oude Engelse munten, die in Maastricht en Luik gevonden zijn, zijn er wel aanwijzingen voor 
het bestaan van handelscontacten. Er zijn wél documenten te vinden over de aanwezigheid van 
Maastrichtenaren op jaarmarkten in Oostenrijk en Hongarije. Zij brachten daar laken en haalden 
er huiden en pelzen. Daarnaast zijn er ook bewijzen dat Maastrichtenaren handel dreven met 
Zweden, waar ze Maastrichtse laken heen brachten en haring mee terug brachten, die in 
Maastricht verkocht werd. 
Het belangrijkste verkoopproduct van Maastricht was het Maastrichtse laken. De wol kwam 
meestal uit Engeland, en deze werd in Maastricht geweven, geverfd en gedroogd. Het 
lakenweversgilde was waarschijnlijk het oudste van de stad. In de Lakenhal werd het hele jaar 
door laken verkocht. De Lakenhal stond op de Markt totdat zij in 1660 moest verdwijnen voor de 
bouw van het stadhuis. 

Vraag 1
Waardoor konden Maastricht, Roermond en Venlo uitgroeien tot belangrijke handelssteden?
Vraag 2
Trek op de kaart lijnen vanuit Maastricht naar de gebieden waar de stad handel mee dreef. Schrijf 
bij ieder land welke producten daar gehaald werden. 



Kaart 4



Eindopdracht 1

Jullie hebben nu ieder een gedeelte van de tekst gelezen, en elkaar hierover vertelt. Nu moet er 
nog een eindopdracht gemaakt worden, waarbij de Maashandel centraal staat. Jullie moeten 
antwoord geven op de volgende vraag: Welke invloed had de Maashandel op de ontwikkeling van 
Limburg?
In jullie antwoord moeten de volgende punten in ieder geval terug komen:

− De vorstendommen die meer invloed wilden krijgen in het Maasdal.
− De rol van de Maashandel in het ontstaan van de dorpen.
− De rol van de Maashandel in de ontwikkeling van de steden, zoals Maastricht, Roermond en 

Venlo.
Beantwoord de vraag door een verhaal te schrijven waarin deze drie punten terug komen.





Eindopdracht 2
Jullie hebben nu ieder een gedeelte van de tekst gelezen, en elkaar hierover vertelt. Nu moet er 
nog een eindopdracht gemaakt worden, waarbij de Maashandel centraal staat. Jullie moeten 
antwoord geven op de volgende vraag: Welke invloed had de Maashandel op de ontwikkeling van 
Limburg?
Deze vraag gaan jullie beantwoorden door op de kaart van Limburg informatie toe te voegen. Kleur 
de kaart hiervoor in, en schrijf er informatie bij. Het volgende moet in ieder geval terug komen:

− Waar liggen de grote steden: Maastricht, Roermond, Venlo?
− De Maas.
− Het belang van de Maas voor de economische ontwikkeling van Limburg.
− De eerste gebieden waar dorpen werden gebouwd. 
− De vorstendommen die meer invloed willen krijgen in het Maasdal. 

De kaart staat op de volgende bladzijde.



Kaart Limburg



Evaluatieformulier

Naam: Klas:

Naam groepsleden:

Mijn sterkste punten bij het samenwerken zijn: Mijn zwakker punten bij samenwerken zijn:

Invullen aan het einde van de opdracht Antwoord

Welke opdrachten heb je gemaakt?

Wat was je taak in de groep?

Wat waren je sterke punten in de uitvoering van 
de opdracht?

Wat zijn verbeterpunten in de uitvoering van de 
opdracht?

Wat vonden de groepsleden van de manier 
waarop je hebt samengewerkt?

Is er een groepslid waarvan jij vindt dat die een 
hoger cijfer dan jij verdient?
Zo ja, wie is dat en waarom vind je dat?

Extra bronnen



Tekening Maastricht



Belegering Maastricht

Opdrachten
1. Kleur de volgende zaken op de tekening:

− Stadsmuur – rood
− Water – Blauw
− Kerk – Groen

2. De stad ligt aan een rivier. Bedenk waarom dat was.
3. Er lagen ook akkers en moestuinen binnen de stadsmuren. Bedenk waarom dat was.

Door bepaalde delen van een afbeelding in te kleuren, wordt relevante informatie zichtbaar 
gemaakt. Deze informatie kan vervolgens via interpretatievragen nader geduid worden. Door het  
water blauw te kleuren en de muren rood, blijkt hoe belangrijk deze waren voor de verdediging van 
de stad. Het inkleueren van een middeleeuwse stad is op deze manier geen op zichzelf staand 
tijdverdrijf, maar bedoeld om de leerlingen te laten inzien hoe middeleeuwse steden verdedigd 
werden en hoe belangrijk de nabijheid van een rivier voor de stad was. Als het alleen bij inkleuren 
was gebleven, had de opdracht geen functie gehad. Bij het analyseren van afbeeldingen is de 
eerste vraag dan ook: met welk doel wil ik de afbeelding gebruiken? Wat maakt de afbeelding over  
het onderwerp duidelijk? Waar gaat het om?



Hendrik van Veldeke – Schoon Maastricht

Hij geboet den heilighen manne
Dat hi voer van danne
All daer hij noch is, te Triecht,
In eynen dall scoen ende liecht,
Effen ende wael ghedaen
Daer twee water tsamen gaen,+

Eyn groot ende eyn cleyne,
Claer, schoen ende reyne.
Dats die Jeker ende die mase.
Beide te* korne ende te* grase
Es die stadt wale gheleghen
Ende te schepen in voele weghen,
In visschen* ende in ghewilden*
Ende in goeden ghevylden*
Der bester coren eerden°
Die ye mochte ghewerden.
Des steyt die stat te maten*
Aen eynre ghemeynre straten
Van Inghelant° in ongheren*
Voer Colne° ende voer tongheren
Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in vrancrijck
Ende mit scepe die des pleghen
Te denemerken ende te norweghen.
Die weghe versamenen sich all dae.
Des is die stadt daer nae
Gheheiten Traiectum.
Daer sande god Seruacium.

Hij droeg de heilige op Tongeren te verlaten en 
naar Maastricht te gaan. Deze stad ligt nog 
steeds in een schitterend, fraai, breed en 
prachtig dal. Twee heldere, mooie rivieren, een 
grote en een kleine, namelijk de Maas en de 
Jeker, stromen daar samen. De omgeving is zeer 
geschikt als grasland en voor het verbouwen 
van koren, er zijn goede waterverbindingen en 
vis- en wildrijke gebieden, en op de prachtige 
velden groeit het allerbeste graan.
De stad ligt bovendien op een zeer gunstige 
plaats, op het kruispunt van de wegen van 
Engeland naar Hongarije, van Keulen naar 
Tongeren en van Saksen naar Frankrijk, terwijl 
schepen naar Denemarken en Noorwegen 
kunnen varen. Omdat alle wegen daar 
samenkomen, wordt de stad Traiectum 
genoemd. Dát was de plaats waar God Servaas 
heen stuurde.

Opdrachten
1. Aan welke twee rivieren ligt Maastricht?
2. Waar is de omgeving van Maastricht geschikt voor? Noem vier dingen.
3. Hoe blijkt uit de tekst dat Maastricht een belangrijke handelstad was? Citeer in je antwoord 

de tekst.

http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0006.php#a974
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0007.php#v401
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0006.php#a973
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0007.php#v349
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0006.php#a969
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0007.php#v245
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0007.php#v258
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0007.php#v610
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0007.php#v527
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0007.php#v527
http://www.dbnl.nl/tekst/veld028sent01_01/veld028sent01_01_0004.php#138


Ontwikkeling Maastricht

Twee kaarten met verschillende groeikernen

Kaart A

Op deze kaart is de ontwikkeling te zien van Maastricht, vanuit één kern, het castellum.  
Daaromheen ligt een aantal kleine marktpleinen (letters a t/m e). Zowel in Maastricht als in Wijck  
is er sprake van een straat, parallel aan de Maas. Tussen de Maas en die straat liggen zeer smalle  
verbindingswegen. Vanwege het ontbreken van bewoning rond de Sint-Servaas speelt die geen rol  
in het stadswordingsproces. 



Kaart B

Op deze kaart is de ontwikkeling van Maastricht te zien, waarbij de Sint-Servaas een veel  
belangrijkere rol speelt. De cirkelvormige ommuring uit de Karolingische tijd is terug te zien in het  
stratenpatroon en de dertiende-eeuwse muur achter de Sint-Servaas. De Bredestraat heeft een 
veel belengrijkere rol dan de 'Via Regia', de 'Koninklijke weg'. Van Romeins Maastricht heeft alleen 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk nog een rol. 

Opdrachten
1. Beide kaarten laten een ander ontstaanscentrum van Maastricht zien. Welk verschil is dat? 

Beschrijf in je antwoord waar de kern op kaart A ligt, en waar deze op Kaart B ligt.
2. Het ontstaan van steden kan een politieke, economische of religieuze functie hebben. 

Welke functie heeft kaart A? En welke functie heeft kaart B?


