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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 Blessebrugschans was opgeworpen bij een brug over de rivier De Lende. Waarom juist op die 
plek, denk je?   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Op de tekening zie je de Blessebrugschans, maar wat zie je nog meer?  
 
__________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Over de weg loopt een groep mensen. Zijn dat dorpsbewoners of soldaten? En waar gaat deze weg 
naar toe? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
De Blessebrugschans tussen De Blesse 
en Wolvega was een van de schansen 
van de Friese Waterlinie. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 
moest deze linie Friesland beschermen 
tegen de Spanjaarden. Maar de 
Spanjaarden kwamen zover niet, en 
werd er hier in die periode niet  
gevochten. Een aantal jaren later 
moest de schans ingezet worden om 
een andere vijand tegen te houden.  
 
Bij de Blessebrugschans werd tijdens 
de Tweede Münsterse Oorlog (1672-
1674) wél gevochten. Het leger van 
Bernhard von Galen, bisschop van 
Münster, viel de schans toen aan. De 
aanval in 1672 werd afgeslagen, maar 
bij de aanval in 1673 werd de 
waterlinie gepasseerd. Deze schans lag 
vlakbij de rivier De Lende, was 
stervormig en bestond uit aarden 
wallen met daar omheen grachten. 



 
4. Een schans bestond uit een opgeworpen verhoging of was omheind door een of meer aarden wallen. 
Soms lag een schans naast een rivier zoals hier De Lende. Om de Blessebrugschans werd een gracht 
gegraven waar deze niet aan De Lende grensde. Bij de schans lag op twee plekken een brug. Je ziet ze 
beide op de oude tekening, maar ook op de foto’s van nu hieronder. Welke van de onderstaande 
bruggen lag over de rivier De Lende en welke dorpen werden door de bruggen met elkaar verbonden? 
 
__________________________________________________________________________________  
 

   
 
5. Over de gracht lag de andere brug, die zie je op de rechterfoto. Je ziet op die foto ook de aarden 
wal. Hoe hoog is deze wal? En hoeveel stappen moet je maken wanneer je de hele wal van begin tot 
eind bewandeld?  
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. De schans lag vroeger naast De Lende, en een van de bruggen lag over de rivier. Maar door de jaren 
heen is er hier nogal wat veranderd in het landschap. Welke verandering is het meest opvallend? Licht 
je antwoord toe:  
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. We zien in onze omgeving meer schansen die worden bewaard. 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/.   


