
Aanvullende Lesbrief De Friese Waterlinie: de Bekhofschans 
 

                                                    
 

Bij de Bekhofschans werd wél gevochten in het rampjaar 1672 tijdens de  Tweede Münsterse Oorlog 
(1672-1674). De schans was een verdedigingswerk met vier stervormige punten die bastions worden 
genoemd. In de weg naast de schans herinnert een punt van klinkers aan een van de bastions. Vanuit 
de schans kon je de hele omgeving goed overzien. 
 
Probeer aan de hand van de gegevens in deze lesbrief, maar vooral door goed om je heen te kijken de 
volgende vragen te beantwoorden.  
 
1. De Bekhofschans was 22,5 bij 22,5 meter groot. Is het daarmee een grote of kleine schans?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Waarom was juist deze plek geschikt voor een schans? Bedenk twee redenen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Van welke kant verwachtten de soldaten de vijand? En waarom? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

De Bekhofschans bij Oldeberkoop was 

een van de schansen van de Friese 

Waterlinie. Deze linie moest tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 

Friesland beschermen tegen de 

Spanjaarden. Er werd hier toen niet  

gevochten, maar dat was een aantal 

jaren later wél het geval.   

4. Op deze foto zie je de plek waar eerder een bastion van de schans 

lag. De tegenwoordige weg lag toen iets anders. Kun je aangeven 

hoe? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  



 
 
6. Er zijn dus nog sporen te zien van de oude schans. Je zag net al twee plekken waar zich bastions 
bevonden. Zie je nog andere sporen, en zo ja: welke? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Een schans bestond uit een opgeworpen verhoging, soms naast een rivier zoals hier De Lende. Op 
andere plekken werden er grachten omheen gegraven. Wanneer jij in de 17e eeuw geleefd had, zou je 
dit dan anders hebben gedaan? Zo ja, hoe dan? 
 
__________________________________________________________________________________ 
   
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
9. We zien in onze omgeving meer schansen die worden bewaard. Net zoals sommige oude gebouwen. 
Zij herinneren ons aan onze geschiedenis. Vind jij dit belangrijk of juist niet? Leg uit waarom: 
 
__________________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Deze lesbrief werd ontwikkeld vanwege de herdenking van het rampjaar 1672 – 1673, en is een aanvulling op de 
lesbrief De Friese Waterlinie. De lesbrief is vooral bedoeld om te gebruiken tijdens of na een bezoek aan de 
Bekhofschans bij Oldeberkoop. Meer informatie over de Friese Waterlinie en het rampjaar 1672 / 1673 is te vinden 
op de website https://www.friesewaterlinie.nl/.   

5. Deze hulsthaag geeft de vorm van een ander bastion aan. Je kunt 

zo ook precies zien hoe groot de oppervlakte van zo’n bastion was. 

Van twee bastions weet je nu de plekken waar ze lagen. Waar zouden 

de andere twee hebben gelegen? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

8. Van belang was dat er bij een schans veel water in de rivier of in de  

grachten stond. Maar waarom was dat zo belangrijk? Tegenwoordig 

kun je de hoogte van het water meten met behulp van een peilschaal 

zoals hier in De Lende.  Hoe hoog staat het water daar nu? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  


