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Deze reader is samengesteld door diverse teksten en kopieën uit 

diverse bronnen samen te voegen. 

Zo heb ik wat verzameld rond meester Jan(sz) Zoer, een van de 

onderwijzers van het schooltje in Lhee. Hieronder volgende een aantal 

artikelen over het schooltje en meester Zoer die uiteindelijk naar Zuid-

Afrika vertrok met het barkschip Canton . 

Er zijn verschillende bronnen gebruikt die steeds ook worden 

benoemd. Voor de krantenartikelen is Delpher.nl geraadpleegd. Het 

laatste artikel komt uit BenM nr.1 – 1967. 

De bronnen zijn met toestemming integraal overgenomen waardoor er 

stukken tekst en foto’s overeen kunnen komen en waarbij ook de 

spelling intact is gebleven. 
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Avontuur van meester Jan(sz) Zoer van het schooltje in Lhee 

  
 

 

Op 28 april 1826 werd in de kleine dorpsgemeenschap van Lhee 

het gezin van Jan Jansz. Zoer en Klaasje Hendriks Noorman verblijd 

met de geboorte van een zoon. Van zijn ouders kreeg hij de naam 

Jan (JanszJ. De kleine Jan groeide voorspoedig op. Op 25 februari 

1828 overleed zijn moeder op 24-jarige leeftijd. De verzorging voor 

de kleine Jan werd overgenomen door een „stiefmoeder". Toen Jan 

wat ouder werd ging hij evenals een aantal andere kinderen naar 
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school. Dit was het schoolgebouw, dat veel later bekendheid zou 

krijgen onder de naam: ‚,het schooltje van Lhee" 1). Jan kon goed 

leren, hij was zoals de meester dat destijds moet hebben genoemd 

„een uitschieter". Hij werd zeer bekwaam in de vakken lezen, 

schrijven, rekenen en zingen. Zijn vorderingen stemden niet alleen de 

meester, maar ook zijn vader en stiefmoeder tot grote tevredenheid. 

Toen in het jaar 1846 een nieuwe schoolmeester in Lhee diende te 

worden aangesteld, was het Jan Zoer die, toen 20 jaar oud, als 

„onderwijzer der jeugd" te Lhee werd benoemd. De uitoefening van 

zijn beroep als dorpsschoolmeester moet voor meester Jan Zoer niet 

altijd even gemakkelijk zijn geweest: alleen tijdens de 

wintermaanden was er sprake van regelmatig schoolbezoek. Tijdens 

de zomermaanden was de hulp van de kinderen op het land en in en 

bij de boerderij vaak onontbeerlijk en dat leidde er toe, dat er 

gedurende die periode geen les werd gegeven. Na de beëindiging van 

de oogstwerkzaamheden werd weer school gehouden. Alle kinderen 

waren verplicht elke dag een turf, een stuk hout of ander brandbaar 

materiaal mee te nemen ter verwarming van de ruimte waarin les 

werd gegeven. De warmte werd geleverd door middel van een open 

vuur midden in deze ruimte, zij die het dichtst bij het vuur zaten 

hadden het ‘t warmst. De kinderen die vlak bij de buitenmuren zaten 

hadden het dan koud, omdat het in het primitieve „lokaal" overal 

tochtte; tijdens perioden van strenge koude was het er niet warm te 

krijgen. Het aantal leermiddelen waarover meester Zoer beschikte 

was zeer gering. De hygiënische omstandigheden waren voor onze 

begrippen bijzonder slecht; wie zijn of haar behoefte moest doen, 

ging na toestemming van de meester naar buiten en „dook” achter 

een dichtbijzijnde boom. 

Meester Zoer heeft er alles aan gedaan om b.v. aan 

laatstgenoemde toestand een einde te maken. Na een aantal jaren 

lukte het hem het gemeentebestuur zover te krijgen dat deze 

„secreten en urineplaatsen" bij het schooltje van Lhee liet plaatsen 2). 

Tegelijkertijd werd deze zo noodzakelijke voorziening ook 

aangebracht bij de ‚,buitenschool" te Leggelo. Het gemeentebestuur 

van Dwingelo heeft in de vorige eeuw, en vooral in de periode vóór, 

tijdens en na de ambtsperiode van meester Jan Zoer, het onderwijs 

in de buitendorpen Leggelo en Lhee bepaald niet gestimuleerd of 

gepropageerd. 
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In dit huis in Lhee werd „meester ” Jan (Jansz) Zoer op 28 april 1826 

geboren.  

Hier verbleef tot z’n vertrek naar Zuíd-Afrika in 1852. 

Elk initiatief van de dorpsonderwijzers van Lhee en Leggelo, dat tot 

doel had een betere onderwijssituatie te scheppen, werd door het 

toenmalig gemeentebestuur afgedaan met opmerkingen als: 

„wanneer U die kinderen zo graag onderwijs wilt geven, maar de 

lesruimte leent zich er onvoldoende toe, en het aantal leermiddelen is 

onvoldoende, waarom stuurt U deze kinderen dan niet naar het dorp 

Dwingelo, want daar is toch de gehele onderwijssituatie veel beter?" 

Kortom: het onderwijs „in de buitengebieden”, zoals we dat 

tegenwoordig zouden noemen, zat - vooral tijdens de ambtsperiode 

van burgemeester Aalt Willem van Holthe (burgemeester van 

Dwingelo van 1811-1852) - in het „verdomhoekje". Het was voor ons 

aanvankelijk dan ook geen verrassing, dat wij - zeer toevallig - 

kennis namen van de inhoud van een klein krantenbericht, dat 

gepubliceerd werd in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 

dinsdag 14 oktober 1851:  

„Dwingelo, 11 Oct. Thans is het zeker, dat de onderwijzer J. Zoer 

van Lhee naar het zuidelijk deel van Afrika, bekend onder de naam 

van de Kaap de Goede Hoop, vertrekt. Hij wacht slechts op 

gelegenheid. Misschien komen wij op deze voor onderwijzers zoo 

belangrijke aangelegenheid nog weer terug." 
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Reden van vertrek  

Was meester Jan Zoer de voortdurende tegenwerking van de zijde 

van het toenmalige gemeentebestuur zo beu, dat deze gang van 

zaken hem deed besluiten te emigreren naar Zuid-Afrika? Een wel 

wat rigoreuze beslissing; ook elders in de provincie Drente had hij 

toch emplooi kunnen vinden als onderwijzer! Of waren het de 

tijdsomstandigheden die hem er toe hadden gebracht te besluiten 

naar een ander land te vertrekken, ver van zijn geboorteplaats Lhee? 

Zo weten we, dat omstreeks de tijd waarover we nu schrijven, de 

aardappelziekte op tal van plaatsen in Europa tot hongersnood leidde, 

omdat deze ziekte de aardappeloogsten geheel of voor een groot deel 

deed mislukken, met als gevolg grote armoede en voedseltekort. 

Deze misère had tot gevolg dat zij, die daartoe (nog) in de 

gelegenheid waren, emigreerden onder meer naar Noord-Amerika, 

met de hoop daar een betere toekomst te zullen vinden, voor hun zelf 

of hun gezin. Nog een faktor was, dat velen die zich hadden 

aangesloten bij de „Christelijk Gereformeerden" (de Afgescheidenen), 

van oordeel waren, dat het hun in hun woonplaats ontbrak aan 

vrijheid om hun geloof ten volle en onbelemmerd uit te oefenen, 

hetgeen voor hun reden was om te emigreren. De zgn. „Van Raalte-

trek" onder leiding van ds. Van Raalte is daar een bekend voorbeeld 

van 3).  

Alvorens te proberen een antwoord te geven op de vraag, wat de 

ware reden is geweest die meester Jan Zoer uit Lhee deed besluiten 

te emigreren naar Zuid-Afrika, willen we allereerst vaststellen, dat dit 

definitieve besluit om voorgoed te vertrekken, voor deze toen 25-

jarige jongeman niet gemakkelijk moet zijn geweest, ondanks het feit 

dat hij niet gehuwd was. Zo'n besluit hield in die tijd in, dat hij zijn 

naaste en verre familieleden, zijn buren, zijn vrienden en kennissen 

en zijn leerlingen nimmer terug zou zien. Het enige kontakt zou na 

zijn aankomst in dat verre vreemde land bestaan uit briefwisselingen! 

Wanneer hij na aankomst spijt zou krijgen van zijn besluit, was 

terugkeer, althans op korte termijn, niet mogelijk, omdat financiële 

omstandigheden dit onmogelijk zouden maken. Zo weten we b.v., dat 

een enkele reis Rotterdam-Zuid-Afrika in die tijd ongeveer 

driehonderd gulden kostte. Als we daarbij bedenken, dat toendertijd 

de jaarwedde van een ,‚hulp-onderwijzer" (in Dwingelo) f 125,-- 

bedroeg, dan weten we niet alleen iets over de spaarzin van meester 

Jan Zoer, maar ook iets over het absolute, het definitieve van zo'n 

besluit, m.a.w. er was geen weg terug wanneer het besluit was 

genomen. Nogmaals: de reden van zijn vertrek naar Zuid-Afrika is 

ons inziens niet te wijten aan het slechte beleid ten aanzien van het 

onderwijs „ín de buitengebieden" van het toenmalig gemeentebestuur 

van Dwingelo; meester Jan Zoer had ongetwijfeld elders zijn beroep 
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kunnen uitoefenen in een gemeente waar het onderwijs een warm 

hart werd toegedragen.  

In bovenstaande advertentie worden sollicitanten gevraagd voor de 

betrekking van onderwijzer aan de „bij-school” te Lhee. Buiten 

subsidies zou de jaarwedde bestaan uit een bedrag van f 180,-- 

(Provinciale Drentsche en Asser Courant, dinsdag 9 november 1858). 

Wat betreft de ellende en de grote armoede ten gevolge van het 

mislukken van de aardappeloogsten rondom 1850 kunnen we 

vaststellen, dat inderdaad ook in Dwingelo de aardappelziekte heeft 

geheerst. Dit blijkt o.a. uit de inhoud van een brief, die burgemeester 

Aalt Willem van Holthe op 11 augustus 1848 schreef, en waarin hij 

mededeelde, dat „de ziekte” ook in de gemeente Dwingelo heerste 4). 

Enige tijd later schreef hij, dat „de aardappelen schaars zullen zijn" 
5). Ook een aantal berichten in de regionale pers doen melding van 

het bestaan van de aardappelziekte in de gemeente Dwingelo:  

- Uit verschillende oorden hoorde men van tijd tot tijd gewagen 

van de ziekte onder de aardappelen. Alhier en in aangrenzende 

gemeenten vleide men zich daarvan verschoond te zullen blijven; 

sedert de laatste regenbuijen echter openbaarde dezelve zich het 

eerst onder de vroege, daarna zoodanig onder de late aardappels, 

dat er thans geheele akkers zwart staan en sommigen zoodanig 

zijn aangedaan, dat men daaraan de bekende stank in vrij erge 

mate waarneemt. De plant had over het algemeen eene goede 

ontwikkeling bekomen en is zoodanig met een goede qualiteit van 
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aardappels voorzien, dat, zoo de knol niet door de kwaal wordt 

aangetast, men nog eene goede hoeveelheid heeft te verwachten.  

- Uit: Provinciale Drentsche en Asser Courant  

dinsdag 20 augustus 1850. 

Tot op heden hebben wij echter geen enkel bewijs kunnen vinden 

voor de veronderstelling, dat de gedeeltelijke misoogst van de 

aardappelen in de gemeente Dwingelo in de jaren rond 1850, zou 

hebben geleid tot emigratie van één of meer inwoners van Dwingelo. 

M.a.w. het vertrek van meester Jan Zoer kunnen wij ook niet direkt in 

verband brengen met de armoede in de gemeente Dwingelo ten 

gevolge van het mislukken van de aardappeloogsten. Voorts hebben 

wij geen bewijs kunnen vinden voor de veronderstelling, als zou 

meester Jan Zoer hebben toebehoord tot de groep van Christelijk 

Afgescheidenen in de gemeente Dwingelo. Bovendien: al zóú hij tot 

deze groep behoord hebben, er heeft voor zover wij weten nimmer 

een uittocht plaats gevonden van deze bevolkingsgroep, ondanks het 

feit dat de volgelingen van ds. De Cock en „meester" Albert Hilberts 

Kok het in de beginjaren van de Afscheiding in Dwingelo bepaald niet 

gemakkelijk hebben gehad.  

Dwingelo, 19 juli. De hooioogst is hier bijna ten einde gebragt; 

eene groote hoeveelheid uitmuntend gewonnen hooi is in de 

schuren verzameld. In ’t midden dezer week, denkt de ijverige 

landman den sikkel in ’t roggeveld te slaan. De rogge belooft veel 

zaad; ’t is waar, dezelve kon iets digter staan, maar juist daardoor 

zouden de aren minder goed geladen zijn, dat nu niets te 

wenschen overlaat. De aardappelen staan zeer goed en belooven, 

zoo de ziekte dezer plant niet spoedig komt, veel vrucht. Hier en 

daar in tuinen ontdekt men de ziekte in geringe mate, echter is het 

op den esch, onder de late aardappelen, dat men sommige planten 

ziet verdorren, het is een twistpunt der landlieden, of het de 

wezenlijke aardappelziekte, dan of het ten gevolge der 

aanhoudende sterke droogte is.  

Uit: Provinciale Drentsche en Asser Courant dinsdag 20julí 1852  

Volksgerichten vonden hier keer op keer plaats. Wie schetst echter 

onze verbazing, toen wij in kontakt kwamen met Jantje Kiers-Zoer uit 

Dwingelo, een ver familielid van meester Jan Zoer, die ons uit 

familieoverleveríng wist mede te delen, dat meester Jan Zoer uit Lhee 

was geëmigreerd vanwege het feit, dat hij bijzonder slecht overweg 

kon met zijn stiefmoeder! Deze stiefmoeder had na de dood van zijn 

moeder, Klaasje Hendriks Noorman (overleden op 25 februari 1828), 

de verzorging van het gezin van Jan Zoer sr. op zich genomen. 

Ongetwijfeld kan deze reden een grote kern van waarheid bevatten. 

Wij hebben echter de indruk dat dit niet de enige reden kan zijn 
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geweest. Wij veronderstellen eerder, dat de reden van zijn vertrek uit 

Dwingelo is te zoeken in de omstandigheid, dat in die tijd in Zuid-

Afrika een zeer groot tekort bestond aan onderwijzend personeel. Een 

in Kaapstad wonende ds. J. Spijker richtte derhalve een oproep aan 

de toenmalige inspekteur van het lager en middelbaar onderwijs te 

Den Haag. Een prof. U.G. Lauts te Kampen kwam deze oproep ter ore 

en schreef daarover een artikel in ‚,Het Zondagsblad" (aug. 1850). 

Meester Jan Zoer uit Lhee moet dit artikel (waarschijnlijk gesteld in 

de vorm van een oproep) hebben gelezen, waarin, naar we 

aannemen, aan alle onderwijzers, die er iets voor zouden voelen te 

werken in Zuid-Afrika, gouden bergen werden beloofd. Hoewel we 

helaas geen enkel bewijs kunnen aanvoeren, menen we te kunnen 

stellen, dat dit de belangrijkste reden is geweest waarom meester Jan 

Zoer uit Lhee vertrok naar Zuid-Afrika, waarbij natuurlijk zijn slechte 

verstandhouding met zijn stiefmoeder, de toen heersende armoede 

en het toenmalige slechte onderwijsbeleid van het gemeentebestuur 

van Dwingelo tot zijn besluit hebben meegewerkt. 

Meester Bouke Kleinenberg  

Meester Jan Zoer was op dat moment overigens niet de enige in 

Dwingelo die had besloten te vertrekken naar Zuid-Afrika; ook 

meester Bouke Kleinenberg, verbonden aan de lagere school te 

Leggelo, zou samen met meester Zoer de reis naar Zuid-Afrika 

ondernemen. De krant maakte nl. melding van het volgende 6)  

‚,Dwingelo. 26 Febr. (1852) De onderwijzers Kleinenberg en Zoer 

hebben het stellige bericht ontvangen, dat de in ’t laatst van de 

maand Maart de reis naar de Kaap de Goede Hoop zullen moeten 

aanvaarden. Het schip, waarmede ze zullen vertrekken, ligt te 

Rotterdam in lading. Men verneemt niet dat de Onderwijzer 

Runeman van Westervelde met hen zal vertrekken; misschien gaat 

deze later." 

Het afscheid  

Op zondag 21 maart (1852) nam meester Jan Zoer afscheid van de 

schoolgaande kinderen; de krant meldde 7):  

„Lhee 27 Maart. Heden achtermiddag nam de onderwijzer Zoer 

afscheid van zijne aan hem toevertrouwde jeugd. Aandoenlijk was 

het te hooren de toespraak, welke de onderwijzer aan zijne 

geliefde schooljeugd, die hij gedurende zes jaren had 

onderwezen, rigtte, aandoenlijk de woorden van twee der oudste 

leerlingen, uit naam van de overigen gesproken, waarbij den 

onderwijzer een fraaije gouden vingerring werd overhandigd. De 

school kon de zamengevloeide menigte niet bevatten."  
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Er hebben zich bij en in het kleine schooltje toen ongetwijfeld 

aandoenlijke taferelen afgespeeld onder de menigte die was 

toegestroomd om van „hun" meester Zoer een geboren en getogen 

Lheeder- voorgoed afscheid te nemen. In de avond van de daarop 

volgende dag vertrok meester Zoer met zijn bagage naar Zwartsluis, 

na eerst afscheid te hebben genomen van zijn familie. Vanaf 

Zwartsluis zou hij verder reizen naar Rotterdam, de plaats van 

inscheping naar het verre Zuid-Afrika.  

Meester Kleinenberg nam op maandagmorgen 22 maart afscheid van 

de schooljeugd van Eemster en Leggelo, van de ouders en van een 

aantal kollega's. De krant deed in uitgebreide bewoordingen verslag 

van dit niet alledaagse gebeuren 8):  

„Leggelo, 22 Maart. Heden morgen waren we getuigen van een 

aandoenlijk tooneel. De onderwijzer Kleinenberg, bestemd naar 

de Kaap de Goede Hoop, verzamelde nog eens de jeugd in het 

schoolgebouw, om haar voor het laatst vaarwel te zeggen. Eene 

menigte belangstellenden, onder welke eenige ònderwijzers, was 

opgekomen, om deze plegtigheíd bij te wonen. Nadat er een 

toepasselijk zangstuk was gezongen, nam de onderwijzer het 

woord; doch nauwelijks had hij een paar woorden gesproken, of al 

de kinderen barsten in zulk een geschrei en geween uit, dat men 

moeite had, den onderwijzer te verstaan. Ook dezen viel het 

zwaar, loodzwaar zijne toespraak aan de lieve jeugd, die hij tien 

jaren had onderwezen," aan de ingezetenen, van wie hij zoo vele 

blijken van achting had ondervonden,‘ aan de onderwijzers, die 

hem zoo vele bewijzen van vriendschap hadden betoond, ten 

einde te brengen. Die bij zulk een tooneel ongevoelig kan blijven, 

moet wel een steenen hart in een koperen boezem omdragen. 

Hierna werd achtereenvolgend de kinderen, ingezetenen van 

Leggelo en de onderwijzer toegesproken door de onderwijzers 

Meijering en Hoogenkamp van de Smilde en Diever. Nadat nog 

een paar zangstukken, de Eendragt en Geboortegrond, waren 

gezongen en aan de kinderen eene kleine uitdeeling was geschied, 

nam deze inderdaad aandoenlijke plegtigheid een einde, waarna 

de onderwijzer B. Kleinenberg door een geacht ingezeten, in 

gezelschap van bovengenoemde onderwijzers, per rijtuig naar 

Meppel werd gebragt. En daar werd hem, mede door een paar 

onderwijzers uit Meppel, het allerlaatst vaarwel toegeroepen; 

terwijl hij zeer aangedaan zijn reize per diligence over Zwolle en 

Kampen vervolgde.” 
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De reis  

Op 7 april 1852 vertrok het 391 ton metende Nederlandse schip 

„Canton" uit Rotterdam met bestemming Zuid-Afrika. Aan boord van 

dit schip bevonden zich de meesters Zoer en Kleinenberg. Hoe deze 

reis is verlopen is ons niet bekend. Wel nemen we aan, dat de lange 

zeereis grote indruk moet hebben gemaakt op de twee uit Dwingelo 

afkomstige jongemannen, die korte tijd daarvoor geen groter 

wateroppervlak hadden aanschouwd dan een aantal ondergelopen 

groenlanden ter weerszijden van de Dwingeler stroom! 

Hoe het verder ging met meester Kleinenberg  

Het hierbij horende stuk tekst is weggelaten omdat deze reader 

vooral over meester Zoer gaat. 

Hoe het verder ging met meester Jan Zoer 

Over de lotgevallen van meester Jan Zoer in Zuid-Afrika is gelukkig 

iets meer bekend. Zo staat vast, dat hij in 1852 als „huisonderwijzer" 

(lees: privéonderwijzer) werkzaam was in dienst van een zekere A. 

Fìoux, vermoedelijk een landbouwer te Bokrivier in het distrikt 

Swellendam (Kaapkolonie). In 1854 of 1855 wordt hij genoemd als 

onderwijzer te Tulbagh, een dorp in de Kaapkolonie. In 1857 wordt 

hij vermeld als winkelier (plaats onbekend). Meester Zoer trad in 

Zuid-Afrika in het huwelijk met een Nederlandse immigrante 

Margaretha Pierik. Deze Margaretha Pierik is zeer vermoedelijk nauw 

verwant aan de onderwijzer Jan Pierik die op 17 of 18 januari 1817 

werd geboren te Wanneperveen. Meester Pierik was in 1850 

onderwijzer te Kamper Zeedijk en in 1851 vinden we hem terug in 

Winburg, de latere Oranje Vrijstaat. Hij was dus evenals meester 

Zoer een emigrant, en werd later bekend vanwege de reisverslagen 

die hij maakte gedurende zijn eerste jaren van omzwervingen in 

Zuid-Afrika 10). Tot zover de gegevens die in officiële publicaties e.d. 

in Zuid-Afrika over meester Zoer bekend zijn. Maar niet alleen in 

Zuid-Afrika, ook in Dwingelo wisten enkele mensen enige jaren 

geleden (1978) nog uit familie-overlevering iets te vertellen over de 

verdere lotgevallen van meester Jan Zoer. Het waren Roelof Zoer en 

de door ons reeds eerder genoemde Jantje Kiers-Zoer. Meer dan 120 

jaar nadat meester Zoer uit Lhee was vertrokken wisten zij ons nog 

te vertellen, dat het meester Zoer direkt na zijn aankomst in Zuid-

Afrika zeer moeilijk was gevallen een baan te vinden als onderwijzer, 

ondanks de beloften die hem aanvankelijk waren gedaan. Hij had al 

spoedig geen geld meer, en was daarom genoodzaakt voor enige tijd 

zijn kost te verdienen als varkenshoeder. Deze baan werd zeer slecht 

betaald. Meester Zoer leed honger; de familie-overlevering wil, dat 

hij, gedreven door de honger soms met de varkens mee-at uit de 

trog. Deze overlevering wordt enigszins gesterkt door de inhoud van 
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het krantenbericht dat verscheen in de Provinciale Drentsche en 

Asser Courant van zaterdag 22 januari 1853: 

„Dwingelo, 20 Jan. Voor eenige dagen zijn hier weder eenige 

brieven van den onderwijzer Zoer uit het Kaapland aangekomen. 

Over ‘t geheel is zijn schrijven thans meer gunstig dan vroeger. 

Hij genoot steeds de beste gezondheid en ‘t vooruitzigt bestond, 

om binnen kort zeer voordeelig geplaatst te worden. Ook had zijn 

vroeger ongunstig schrijven, zoo als hij o.a. in een der brieven 

zegt, meer ten doel, om andere onderwijzers van dien stap terug 

te houden, dan over zijn eigen lot te klagen, daar hij verzekert, 

nog nimmer een oogenblik berouw te hebben gehad van het 

Vaderland verlaten te hebben." 

Hoewel details niet worden genoemd, blijkt toch wel overduidelijk, 

dat de eerste jaren in Zuid-Afrika voor meester Zoer bepaald niet 

gemakkelijk zijn geweest. Na verloop van tijd kreeg hij toch een baan 

als onderwijzer, een baan die hij overigens na een aantal jaren om 

ons onduidelijke redenen vaarwel zei. Dit blijkt uit een klein bericht in 

de Provinciale Drentsche en Asser Courant van zaterdag 16 januari 

1858; deze krant publiceerde telkens een klein bericht, wanneer bij 

de familie Zoer in Lhee een brief was aangekomen uit Zuid-Afrika. 

“Meppel, 14 Jan. Van den voor eenige jaren uit de gemeente 

Dwingelo naar de Kaap de Goede Hoop vertrokken onderwijzer J. 

Zoer is deze week wederom een brief ontvangen; hij heeft reeds 

voor eenigen tijd zijne betrekking van onderwijzer vaarwel gezegd 

en verwisseld met eene kruideniers-affaire, waarmede het hem 

ook zeer voordelig gaat, volgens zijne mededeeling: men behoeft 

alzoo niet alleen onderwijzer te zijn, om aldaar fortuin te maken, 

maar dit kan ook zeer goed geschieden in alle andere 

maatschappelijke betrekkingen en bedrijven. De onderwijzers, 

waarvan aldaar bij voortduring nog behoefte bestaat, genieten in 

't algemeen een zeer goed traktement en zij, die zich door 

bekwaamheid onderscheiden kunnen bovenal eene zeer 

aanzienlijke jaarwedde erlangen, vooral die naar vereischte 

bedreven zijn in de Engelse taal." 

Hoe het verder is gegaan met de „kruideniers-affaire” is ons niet 

bekend. Wel weten we dat uit het huwelijk tussen Jan Zoer en 

Margaretha Pierik tenminste één zoon is geboren die van zijn ouders 

de naam Hendrik Jan kreeg. Pogingen om in schriftelijk kontakt te 

komen met mogelijke nakomelingen van deze Hendrik Jan Zoer (een 

naam die in Zuid-Afrika waarschijnlijk verbasterd is in Soer ), 

leverden geen enkel resultaat op. 
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Brieven (verderop in de reader staan enkele fragmenten) 

Dan waren er nog de brieven. Jaren achtereen werden deze 

brieven, die meester Zoer op gezette tijden naar zijn familie stuurde, 

zorgvuldig door de familie bewaard. Dit gebeurde ook met de brieven 

die de familie ontving van ‚‚Ma” Pierik nadat meester Jan Zoer was 

overleden. Thans zijn deze brieven er niet meer; op de één of andere 

wijze zijn ze allemaal verdwenen. Men kon zich het bestaan van een 

stapeltje brieven ergens in een doosje boven in een hoge kast nog 

wel herinneren, evenals details uit enkele brieven. Maar dat was dan 

ook alles; slechts enkele herinneringen aan een stapeltje epistels, 

waarvan de inhoud ons zeer waarschijnlijk opheldering had kunnen 

geven over talrijke vragen, waarop wij nu het antwoord schuldig 

moeten blijven. De brieven hadden ons wellicht kunnen vertellen wat 

de ware reden is geweest van zijn vertrek uit Lhee, wij hadden kennis 

kunnen nemen van zijn belevenissen kort na zijn aankomst, hoe hij 

armoede had geleden, zijn ervaringen als onderwijzer, zijn 

moeilijkheden bij het machtig worden van de Engelse taal, de reden 

waarom hij zijn baan als onderwijzer had verwisseld voor dat van 

kruidenier, enz. enz. Wij willen dit artikel besluiten met het 

weergeven van de tekst van een lied, dat de kinderen uit Lhee 

hebben gezongen bij het afscheid van meester Jan Zoer op zondag 21 

maart 1852. De tekst van dit lied is van de hand van meester Zoer 

zelf en wij hebben dit in 1978 (!) horen zingen door Jantje Kiers-Zoer 

die het lied op haar beurt gehoord had van haar moeder 11). 

Eens stond ik nog jeugdig aan ‘t eenzame strand  

Verwijderd van ouders, van huis en van land  

Geroepen tot plicht en tot arbeid en strijd  

Dat is in de vreemde wellicht voor altijd.  

Voor U lieve kinderen bestem ik dit lied  

En wilt ge het zingen vergeet daarbij niet  

Slechts hij die zijn harte voor 't goede ontsluit  

Ziet dankend terug en ziet hopend vooruit  

Mijn wenschen en heden zijn alle vervuld  

Mijn dierb’ren nou wacht ik vol hoop en geduld  

Ontmoet ik U hier dan op aarde niet meer  

Toch eenmaal daar boven, daar zie ik U weer.  

Ja meester, ik weet het, eens zeidet gij mij:  

Mijn jongen, steeds braaf en oppassend waart gij  

Vergeet in den vreemde mijn lessen toch nooit  

Bewaar steeds het goede in Uw harte gestrooid.  
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Bronnen:  

− C. Pameg-Genealogíese Genootskap van Suid-Afrika Kaapstad, 

Zuid-Afrika. j. Ploeger, Pretoria, Zuid-Afrika. 

− Departement van Nasionale Opvoeding, Staatsargief Uniegebou 

Pretoria, (Trans vaalse Arg-iefbewaarplek) (Kaapse 

Argiefbewaarplek).  

− Raad Vir Geesteswetenskaplike Navorsing (Human Seiences 

Research Council) Pretoria Nederlands Zuid-Afrikaanse 

Vereniging, Amsterdam - jantje Kiers-Zoer (overleden), Dwingelo. 

Noten: 

1) Zie over het oude schooltje van Lhee: Reinder Smit/Meine 

Hoekstra, Dwíngeler Prenten (Dwingelo, 1977) p. 62. 

2) Gemeente-archief Dwingelo, Uitgaande stukken no: 58 - 29 

februari 1848. 

3) Onder leiding van ds. Van Raalte trokken vele Drenten in 1847 

naar Noord-Amerika, waar zij zich in de staat Míchigan vestigden. 

4) Gemeente-archief Dwingelo, Uitgaande stukken n0: 161 — 11 a 

5) Gemeente-archief Dwingelo, Uitgaande stukken no: 190 — 1848. 

6) Provinciale Drentsche en Asser Courant van vrijdag 27 februari 

1852.  

7) Provinciale Drentsche en Asser Courant van 23 maart 1852. 

8) Provinciale Drentsche en Asser courant van vrijdag 26 maart 1852 

9) D.F. du Toit Malherbe, Stamregister van die Suid-Afríkaanse Volk 

(3de uitgave, 1966). 

10) J. Ploeger, Die Reísbeskrywíng en indrukke van J. Pierik (’n 

Dokument wat lig werp op die gebeurtenisse en toestande in die 

Oranjerivíersoewereíníteit omstreeks 1850). Historíese 

Studies,jrg. 1 no: 1 (pag. 7 t/m 15) Pretoria, 1939 
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Meester Jan Zoer keerde weer. 

  

 
 

In Ons Waardeel van februari 1982 schreven wij een artikel over 

twee Dwingeler onderwijzers die in 1852 naar Zuid-Afrika 

emigreerden. Het ging hier om meester Bouke Kleinenberg, 

onderwijzer aan de school in Leggelo, en meester Jan Zoer uit de 

buurtschap Lhee. Op pagina 9 van genoemd nummer maakten wij 

melding van het feit, dat pogingen van onze zijde om in contact te 

komen met mogelijke nakomelingen van meester Zoer geen enkel 

resultaat opleverden. Dit feit komt nu in een geheel ander daglicht te 

staan, omdat blijkt dat meester Jan Zoer tien jaar later weer terug is 

in zijn geboorteplaats! De heer H. Sloots uit Assen maakte ons 

namelijk attent op een tweetal berichten in de Drentsche en Asser 

Courant van april 1862, waarvan we de inhoud hierbij weergeven: 



 

Schooltje Lhee, reader over en rond het schooltje Pagina 16 van 54 
 
 

Dwingelo. 16 april De heer J. Zoer, die voor 10 jaren uit deze 

gemeente, als onderwijzer naar de Kaap in Amerika is vertrokken, 

is in ’t begin dezer week alhier teruggekomen. Misschien deelen 

we hieromtrent nog nadere bijzonderheden mede. (Drentsche en 

Asser Courant, 19 april 1862, no: 47) 

Vrij kort daarna reageerde meester Zoer op dit bericht als volgt:  

Mijnheer de Redacteur!  

ln no: 47 uwer Courant zie ik een berigt uit Dwingelo aangaande 

mijne terugkomst uit Afrika. Daar berigten bij over en weder 

verhalen zeer ligt tot verkeerde opvatting aanleiding kunnen 

geven en er soms wel iets kan verhaald worden, wat of niet goed 

begrepen is, of door verhalen wel eens een verkeerd woord kan 

gebezigd zijn, wil ik U en uwen lezers gaarne verzoeken bij 

nadere berigten betrekkelijk mij en Afrika, aan zulk schrijven 

geen bepaald geloof te hechten, ten zij zulks met mijn naam 

onderteekend is.  

J. Zoer  

(Drentsche en Asser Courant, 26 april 1862, no: 49) 

„Onze” meester is nu „boven water", maar dit gegeven werpt 

uiteraard nieuwe vragen op, waarop wij het antwoord schuldig 

moeten blijven. Speculaties omtrent zijn reden van terugkeer 

probeerde meester Zoer middels zijn ingezonden brief al in 1862 in 

de kiem te smoren. 
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Over de ouderdom van het schooltje 

 
 

 

Als er een monument van Drentse bodem is dat meer landelijke 

bekendheid geniet dan welk ander monumentenpand uit deze 

provincie ook, dan is dat wel het schooltje uit Lhee (gemeente 

Dwingeloo). 

Het was in maart 1953 dat dit schooltje, met toestemming én met 

subsidie van de overheid, werd afgebroken en overgebracht naar het 

Openluchtmuseum te Arnhem. Daar werd het op basis van 

nauwkeurige bouwkundige tekeningen herbouwd. Op 27 juni 1953 

vond de officiële overdracht plaats 1). Vierjaar eerder had S. 

Cancrinus in het maandblad Drenthe een artikel gepubliceerd, 

getiteld: "Het oude schooltje te Lhee" 2). Door het vinden van een 

tweetal vermeldingen van schoolmeesters te Lhee in respectievelijk 

1793 en 1795, kwam de schrijver tot de konklusie dat de stichting 

van het schooltje in de achttiende eeuw zou moeten hebben 
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plaatsgehad. In een naschrift vermeldt Cancrinus echter dat, naar 

gegevens die hem door de medewerker van het rijksarchief J. Westra 

van Holthe waren verstrekt, het bestaan van het schooltje te Lhee in 

1781 was komen vast te staan. 

Het schooltje in Lhee omstreeks 1930.  

(Foto: Provinciaal Museum) 

Uit het navolgende mag blijken, dat er van onderwijs te Lhee al 

bijna anderhalve eeuw eerder sprake was en dat het schooltje te 

Lhee nog wel eens aanmerkelijk ouder zou kunnen zijn dan van rond 

het jaar 1781.  

In 1650 diende Thomas Sagittarius, woonachtig te Dwingeloo, een 

verzoekschrift in bij het college van Drost en Gedeputeerden en gaf 

daarbij met verschuldigde eerbied te kennen dat hij en zijn tien 

kinderen in zeer behoeftige omstandigheden verkeerden. Omdat in 

het kerspel Dwingeloo veel armlastige gezinnen woonachtig waren 

was het de diakonie ter plaatse onmogelijk om in hun onderhoud te 

voorzien. De aantekening ”habeat” (= moge hij krijgen), aangebracht 

van wege het College, zal de landschapssecretaris, die belast was 

met onder meer betalingen aan armlastigen in gevallen als hier 

bedoeld, tot het uitbetalen van een tegemoetkoming hebben doen 

besluiten 3).  

In zijn, naar wij mogen aannemen eigenhandig geschreven, 

verzoekschrift schrijft Thomas Sagittarius dat hij ”anderss ter werelt 

niet alss eene kleijne bij-schoele tot Leede ( = Lhee) is hebbende, 

wante hij door die numereusheijd derselver sijner kinderen tot geene 

andere kan geraecken”. Duidelijk wordt, dat behalve de kerspelschool 



 

Schooltje Lhee, reader over en rond het schooltje Pagina 19 van 54 
 
 

te Dwingeloo in ieder geval in Lhee in 1650 een bij-school 

functioneerde. De verleiding is groot om te veronderstellen dat 

Thomas Sagittarius bij-school hield ten behoeve van zijn eigen tien 

(!) kinderen, maar eerder moeten wij er aan denken dat dit aantal 

het hem, zoals hij zelf stelt, belette om elders in een school 

werkzaam te zijn. Bovendien, Thomas Sagittarius was wel degelijk 

een schoolmeester. Voordat hij bij-school ging houden te Lhee, was 

hij blijkens een vermelding in 1631 ”ludimagister”, schoolmeester te 

Echten. Hij was afkomstig uit Stettin in Pommern 4). Hoelang hij te 

Echten, of mogelijk ook nog elders werkzaam is geweest is niet vast 

te stellen. Wel weten wij dat hij in 1654 reeds uit Dwingeloo was 

vertrokken 5). 

Met de doorvoering van de Reformatie in en na 1598 maakte men, 

behalve met de kerk, ook een begin met de organisatie van het 

onderwijs en was het streven er op gericht dat elk kerspel zou 

worden voorzien van een kerspelschool met een bekwaam 

schoolmeester. Het zou echter nog enige tientallen jaren duren eer 

het zover was 5). ln tegenstelling tot de organisatie van en het 

toezicht op de kerspelscholen, was hiervan ten aanzien van de bij-

scholen kennelijk nauwelijks sprake. In 1616 werd in de provinciale 

kerkvergadering van de drie classes waarin Drenthe was verdeeld, de 

Classis Generalis, aan de orde gesteld dat ”holding van bij-scholen" 

een zaak was die niet zozeer door deze kerkvergadering als wel door 

het college van Drost en Gedeputeerden diende te worden 

afgehandeld 7). Uit een besluit van diezelfde kerkvergadering van 7 

september 1619 blijkt dat men toch voor een eigen oplossing heeft 

moeten zorgen. Bij-scholen zouden alleen dan mogen worden 

gehouden wanneer de classisvergadering van het betreffende kerspel 

én de schoolmeester aldaar dit toelieten 8). 

Vele jaren later, in 1641, werd tijdens de Synode, sedert 1618 de 

benaming voor wat in 1616 nog de Classis Generalis heette, onder 

meer geklaagd over de schoolmeester van de bij-school te Lhee. 

Deze zou niet volgens de geldende regels zijn aangesteld en 

bovendien nauwelijks zijn vak uitoefenen 9). Besloten werd om de 

classis hierop toe te laten zien 10). Over het al dan niet mogen 

functioneren van de bij-school te Lhee behoefde men niet meer te 

vergaderen. Tien jaar eerder, in februari 1632, was door Ridderschap 

en Eigenerfden besloten dat in de buurschappen die op een zo grote 

afstand waren gelegen van het kerkdorp waartoe zij behoorden, dat 

de kinderen niet "bequaemelicki’ naar de aldaar gevestigde school 

konden gaan, een bij-school mocht worden gehouden en een 

"particulier schoeImeester” mocht worden aangesteld 11). 

Bij het evengenoemde besluit werd tevens bepaald dat in de 

voorkomende gevallen geen schoolgeld meer hoefde te worden 
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betaald aan de schoolmeester van de kerspelschool. Voor de 

onderwijzer van de kerspelschool was het toelaten van bij-schoIen 

derhalve onvoordelig, want hij miste daardoor de schoolgelden voor 

de kinderen op die bij-scholen 12). Om die reden beklaagde de 

schoolmeester van de kerspelschool te Dwingeloo zich in 1657 over 

"die bij-schoele van Lee, dat hij darom van sijn tractement worde 

benadeeIt” 13). Hij moet hierbij hebben gedoeld op een opvolger van 

Thomas Sagittarius die, zoals wij zagen, toen al uit Dwingeloo was 

vertrokken en, vermoedelijk, elders zijn leerzame ”pijlen" afschootl 

 

 

Het interieur van het schooltje na de herbouw in  

het Openluchtmuseum in Arnhem.  

(Foto: Provinciaal Museum) 

Noten  

1) S. (‘ancrinus vertelt. Drenthe van vroeger en nu (Groningen 

1976), 54 e.v., en S. C(ancri nus), "Bij de overdracht van het 

oude buurtschooltje uit Lhee aan het Openluchtmuseum te 

Arnhem 27 juni 1953", in: Dremhe. Provinciaal Drents 

Maandblad (augustus 1953), 119 e.v.  

2) S. C(ancrinus), "Het oude schooltje te Lhee", in: Dremhe. 

Provinciaal Drents Maandblad (september 1949), 134-139.  

3) O(ude) S(taten) A(rchieven), inv.nr. 1780, rekening 1650/1651, 

11.  

4) Kerkelijke archieven, Archief Classis Meppel, inv.nr. 8 (2e 

beschreven bladzijde na de gedrukte tekst).  
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5) OSA, inv.nr. 845; grondschattingsregister Dwingeloo 1654, 

xerocopiedeel 2, 337, alwaar: "meysters Tomas, nu Hendryck 

Pols syn huijs (en) syn hof”.  

6) W. Bulsink, Wat een gevestigde wil en onverflaauwde ijver niet al 

vermag. Schetsen van het lager schoolwezen in Drenthe van 

1600 tot 1900 (Scriptie Paedagogisch Seminarium aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam) (Veenendaal 1960), 6.  

7) Kerkelijke archieven, Archief Provinciaal Kerkbestuur, inv.nr. 1, 

fol. 164v0., nr. 31.  

8) ldem, fol. l85r0-185vo, nr. 38.  

9) Archief Provinciaal Kerkbestuur, inv.nr. 2, fol. 241v0 (visitatie 

mei 1641).  

10) Idem, fol. 245ro. 11. OSA, inv.nr. 6, d1. 2, fol. 100v0.  

11) P.Th.F.M. Boekholt, De hervorming der scholen (Drentse 

historische Studiën 111) (Assen 1982), 10. Men zie met 

betrekking tot het schooltje te Lhee 00k de blz. 135, 137.  

12) Archief Provinciaal Kerkbestuur, inv.nr. 3, fol. l24ro (visitatie 

1657). 

 

Krantenartikelen over meester Zoer.  

(bron: Deplher.nl) 

Veel kleine krantenartikelen komen identiek in veel verschillende 

kranten in andere delen van het land voor. Blijkbaar waren er via de 

krant(en) ook discussies over het vertrek van Jan Zoer en zijn collega 

Kleinenberg.  

 

Drentsche courant, 05 juli 1850: (o.a. ook in Utrecht, Groningen, Leiden) 

 

 

 
Provinciale Drentsche en Asser courant 14 oktober 1851 

Deplher.nl
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Groninger courant 24 oktober 1851 

 

 

Utrechtsche provinciale en stads-courant : 01 maart 1852 

 

Groninger courant 05 maart 1852 
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Provinciale Drentsche en Asser courant 09 maart 1852 

 

Provinciale Drentsche en Asser courant 23 maart 1852 
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Nieuwe Rotterdamsche courant 01 september 1852 : 
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Artikel op de volgende pagina: 

 

Provinciale Drentsche en Asser courant 07 september 1852: 
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Groninger courant 14 september 1852: 
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Provinciale Drentsche en Asser courant 23 september 1852 : 
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Nieuwe Rotterdamsche courant : 24 september 1852 : 

 
 

 

 

Artikel volgende pagina. 

Provinciale Drentsche en Asser courant 28 oktober 1852:
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De reis van o.a. Jan Zoer naar Zuid Afrika, o.a. scheepsberichten 

Algemeen Handelsblad 15 maart 1852 

 

Nieuwe Rotterdamsche courant 17 maart 1852 

Barkschip ‘Canton’, meer info: link 

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100136494
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Algemeen Handelsblad 03 april 1852, uitgezeild 

 

 
De Tĳd 05 april 1852 

 

 
Opregte Haarlemsche Courant 05 april 1852 

 

 
Opregte Haarlemsche Courant 09 april 1852 

 

 
Nieuwe Rotterdamsche courant 14 augustus 1852 

Douvres = Dover 
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Nieuwe onderwijzer zoeken was in 1858 ook lastig. 

De achtereenvolgende advertenties geven steeds betere beloningen. 

 

Schooltje Lhee advertentie onderwijzer,  

Provinciale Drentsche en Asser courant, 23 september 1858 

 

 

Schooltje Lhee advertentie onderwijzer,  

Provinciale Drentsche en Asser courant 11 november 1858 
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Schooltje Lhee advertentie onderwijzer,  

Provinciale Drentsche en Asser courant, 13 november 1858 

 

 

Schooltje Lhee advertentie onderwijzer,  

Provinciale Drentsche en Asser courant 28 december 1858 
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Schooltje Lhee advertentie onderwijzer,  

Provinciale Drentsche en Asser courant, 27 januari 1859 

bron: Delpher.nl 

 

 

Hoe wij aan ons dorpsschooltje kwamen,  B en M nr 1, 1967 

Het schooltje, dat we in het museumpark aantreffen en dat afkomstig is 

uit Lhee, gemeente Dwingeloo Drenthe), is in al zijn eenvoud één van de 

meest waardevolle objecten. 

Ik kan me geen onderwerp voor de geest halen, waar ons volk meer bij 

betrokken is, dan bij het onderwijs. Ieder van ons toch heeft een aantal 

jaren op school doorgebracht en, al was het dan misschien niet in een 

gebouwtje als het hier beschrevene, vooral de ouderen zullen, bij het 

bezichtigen van het museumschooltje, terugdenken aan hun kinderjaren. 

Tenslotte neemt het onderwijs in de maatschappij een zo centrale plaats 

in, dat elk tijdperk en elke stad of dorp er binding mee heeft. 

We weten, dat het georganiseerde onderwijs in deze lage landen 

aanvankelijk een zaak was van de Kerk. Voor hen, die zich in dienst van 

de Kerk stelden en daardoor bestemd waren een invloedrijke positie te 

verwerven, niet alleen op kerkelijk maar ook op wereldlijk gebied, was het 

onderwijs de sleutel tot de hogere stand. Een gevolg was, dat het geven 

van onderwijs eveneens een monopolie van de Kerk werd. 

Dit begon pas te veranderen, toen nieuwe opvattingen over de 

hiërarchie en de persoonlijke geestelijke ontwikkeling ingang vonden. 

Geleidelijk, heel geleidelijk aan kwam men tot datgene, wat men 

Delpher.nl
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volksonderwijs pleegt te noemen. Dezelfde geesteshouding bevorderde de 

kerkelijke hervorming, zodat we de band tussen de Hervorming en de 

onderwijsvernieuwing mijns inziens eerder horizontaal dan verticaal 

moeten zien. Van de Kerk onafhankelijke scholen en scholen, die bestemd 

waren voor een bredere bevolkingsgroep, zag men het eerst in de steden, 

maar al spoedig ook in enkele dorpen en soms in kleine plaatsen, waar 

men ze niet zou verwachten. 

De waarde van een school voor een gemeenschap is niet te 

overschatten. Iemand heeft eens gezegd: „Er is een te nauw verband 

tussen onderwijs en volksgeest en de bloei van de staat, dan dat niet de 

kwijning van 't één ook de achteruitgang van 't ander zou na zich slepen". 

Zo kan men ook stellen, dat de aanwezigheid van een school in een 

bepaalde streek nooit zonder gevolgen blijft. Bovendien hechtte men in 

vroegere tijden aan de woorden „non scholae sed vitae discimus" (we 

leren niet voor de school maar voor het leven) nog meer waarde dan later 

toen de „onderwijsvernieuwing" wel vaak in theorie, maar te weinig in de 

praktijk werd bedreven. 

De wetenschap, dat de scholen op het platteland een belangrijke plaats 

innamen in het volksleven leidde tot de conclusie, dat een dorpsschooltje 

voor het Nederlands Openluchtmuseum onmisbaar was. 

Op de eerste december 1949 werd een brief verzonden aan alle 

inspecteurs van het lager onderwijs, waarin hun medewerking werd 

gevraagd bij het opsporen van een "typisch oud dorpsschoolgebouwtje 

voor L.O." zo mogelijk met inventaris. Van de meeste inspecteurs kreeg 

men het antwoord dat hun geen geschikt gebouwtje bekend was; 

sommigen schreven er op te zullen blijven letten en één beloofde, door 

middel van een circulaire bij de hoofden der scholen in zijn gebied te 

informeren. 

Er kwamen ook meer positieve antwoorden. 

 

Er bleken oude gebouwtjes te staan te Zwingelspaan in de gemeente 

Fijnaart (N.Br.), te Waterlandkerkje in Zeeuws Vlaanderen, te Bergharen-

dorp en Bergharen-Hernen, te Nieuw Vennep in de gemeente 

Haarlemmermeer, te Elkerzee op het eiland Schouwen, in de Kogerpolder 

gemeente Akersloot, te Oud- en Nieuw Graftdijk gemeente Graft en te 

Zuidlaren. Ook werd geattendeerd op een schuur, die vroeger als school 

was gebruikt. Eén inspecteur schreef: „Een schooltje, als door u bedoeld, 

bezit ik goddank niet". Deze begreep de bedoeling beter dan een ander, 

die schreef, te hopen, dat in het museum toch geen „onhygiënisch 

bouwvallig dorpsschooltje" zou opgenomen worden als 

bezienswaardigheid. Verder was door twee inspecteurs gewezen op een 

schooltje te Lhee. Hier had men echter plannen tot restauratie, om 

daardoor het gebouwtje te behouden op de plaats, waar de school al sinds 

mensenheugenis stond. Daarom werden alle andere schoolgebouwen, 

waarover gunstig geadviseerd was, op hun waarde onderzocht. 

 



 

Schooltje Lhee, reader over en rond het schooltje Pagina 41 van 54 
 
 

 
 

De scholen van Bergharen-dorp en Bergharen-Hernen waren niet 

karakteristiek; in Waterlandkerkje en Elkerzee gaf men het gebouw een 

andere bestemming; het schooltje van Nieuw-Vennep bleek in januari 

1950 reeds afgebroken te zijn en de school in Zwingelspaan was pas in 

1902 gebouwd en dus niet oud genoeg. Op de fröbelschool te Zuidlaren 

werd een bod gedaan, maar zonder gevolgen. 

Op 1 maart 1950 werd een rapport opgesteld over de stand van zaken. 

Hieruit blijkt, dat men nog geen mogelijkheid zag, om een schooltje voor 

het museum te verkrijgen. Toch gaf men de pogingen niet op. 

Nagenoeg alle Scandinavische openluchtmusea bleken een schooltje te 

bezitten. In Arnhem meende men bovendien dat het opnemen van een 

schooltje vooral van belang was voor de grote aantallen scholieren, die 

het museum bezoeken. Intussen was men druk met het verzamelen van 

gegevens uit boeken en artikelen en met het opsporen van meubilair. 

Eerst in 1952 werd de aandacht weer gevestigd op een bepaald gebouw 

en wel het schooltje van Lhee. Van min of meer officiële zijde werd toen 

meegedeeld, dat men financieel „onmachtig is, om het oudste schooltje 

van Drenthe te behouden". 

Op deze plaats dient duidelijk gesteld te worden, dat zowel de 

museumdirectie als de Drentse volkskundigen er allereerst naar streefden, 

het schooltje ter plaatse te behouden in de eigen omgeving, waar het 

thuis hoorde. Al spoedig bleek, dat ook de plannen tot aanleg van een 

weg het behoud van het gebouwtje op de oude plaats onmogelijk 

maakten. Bij het zoeken naar een oplossing heeft men zelfs nog even 

gedacht aan een overplaatsing naar de tuin van het provinciaal museum 

van Drenthe te Assen. 

Toen bleek, dat alleen herbouw in het Openluchtmuseum redding kon 

brengen, werden er spijkers met koppen geslagen. 
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Veel steun werd ondervonden van de heer S. Cancrinus, oud-

schoolhoofd te Dwingeloo. Deze maakte samen met twee anderen deel uit 

van een comité voor het behoud van het buurtschooltje te Lhee. Dit 

comité had in 1935 het schooltje gekocht, toen het al erg bouwvallig was 

en voor geen enkel doel meer geschikt. Jarenlang had men moeite gedaan 

en plannen gemaakt, om het te laten restaureren. Toen bleek, dat de 

beste oplossing bestond in het overbrengen naar het museum, bood het 

comité het gebouw aan het museum aan. 

De heer Cancrinus verschafte veel wetenswaardigheden, die hij in de 

loop der jaren had bijeengebracht. Ook de medewerkers van het museum 

verzamelden gegevens over de school en haar inrichting. Verder kwamen 

bij de afbraak vele bijzonderheden aan het licht. 

Uit een transportakte van het jaar 1782 blijkt, dat toen de school van 

Lhee reeds bestond. We lezen in een stuk, dat aanwezig is op het 

Rijksarchief te Assen, dat op 7 mei 1782 een overdracht werd 

ingeschreven, inhoudende, dat voor de schultes van Dwingeloo en 

keurnoten verscheen Hendrik Jans van Noord van Lhee, die verklaarde op 

14 december 1781 verkocht te hebben aan Thomas Muntinge van Meppel 

een huis, hof en weidehof, daaraan vast, en een kamp aan de Zandakkers 

of Oosteres gelegen, zoals dit door Lambert Talen als meier is bewoond en 

gebruikt, grenzende aan het huis en hof, ten zuiden Jacob Broekman met 

zijn huis en hof en ten noorden de schoole van Lhee en de gemene weg, 

zijnde dit huis boven Heerenschattingen, nabere en buurlasten bezwaard 

met een spint klokrogge alle jaren aan de schoolmeester van Dwingeloo. 

Wellicht is het schooltje reeds ouder, wat afgeleid kan worden uit het 

feit, dat het metselwerk van het oorspronkelijke gebouwtje was 

uitgevoerd volgens een speciale methode, die overigens in Lhee alleen 

voorkomt bij een boerderij met het jaartal 1733. Het betreft hier het 

zogenaamd steensverband met een klezoortje bij de hoeken en de 

raamkozijnen. De beide werken, schooltje en boerderij, zijn wellicht door 

dezelfde timmerman/metselaar tot stand gebracht. 

We kunnen ons de gang van zaken bij de bouw van het schooltje als 

volgt voorstellen. Toen men op zeker moment in Lhee behoefte gevoelde 

aan meer en beter onderwijs, besloot de boermarke , een 

bestuurslichaam, dat de zaken betreffende de gemeenschappelijke 

rechten van de geërfden behandelde, tot het bouwen van een school. In 

veel dorpen in de omgeving werd school gedaan in boerenschuren of 

lokalen, die min of meer bruikbaar waren. In Lhee bouwde men een echte 

school en wel van baksteen. De dorpstimmerman had de leiding en zo 

ontstond er een gebouwtje, dat volledig aan zijn doel beantwoordde. De 

school behoefde niet groot 

te zijn: één lokaal was voldoende. Een gang, een toilet, een bergplaats 

of een portaal was niet nodig. Hoe eenvoudig alles ook was, het is wel 

zeker, dat de gemeenschap trots was op het bouwwerk. En terecht. De 

meester en de kinderen waren beschut tegen regen, wind en koude, de 

school stond centraal tussen de boerderijen en het gebouwtje was 
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eigendom van de gemeenschap, gebouwd op de gemeenschappelijke 

boergrond. 

In de Franse tijd, omstreeks 1807, werd het gebouw eigendom van de 

burgerlijke gemeente. 

Pas in 1860 werd de school ten gevolge van de bevolkingsgroei te klein 

en men ging over tot de bouw van een nieuwe school. Ongeveer een eeuw 

lang had het schooltje van Lhee dienst gedaan. Het gebouw kwam in 

particuliere handen en werd lange tijd als woning gebruikt. In verband 

hiermee werden enkele veranderingen aangebracht, zowel aan het 

interieur als aan het exterieur. Bij de afbraak bleek dit al gauw, zodat bij 

de herbouw alles weer in de oude toestand kon teruggebracht worden. 

Toen in 1935, bij het overlijden van de eigenaar/bewoner het gebouw 

erg bouwvallig bleek te zijn geworden, besloten de erfgenamen, alles van 

de hand te doen. Er was weinig belangstelling. Toen het gevaar dreigde, 

dat men het als cadaverhuisje ging gebruiken, besloten enkele personen, 

die zich interesseerden voor de historische betekenis, het schooltje te 

kopen, om het voor het nageslacht te bewaren. 

Zij hebben niets nagelaten, om het gebouw te behouden, maar 

tientallen jaren onder meer de oorlogsjaren — gingen voorbij, voordat hun 

pogingen, om het een goede bestemming te geven, slaagden. 

 

 
 

In 1942 werd het gebouwtje volgens mededelingen van de stichting 

„Oud Drenthe" op de Monumentenlijst, geplaatst. In een rapport van 

Monumentenzorg wordt weliswaar gezegd, dat het gebouw „pretentieloos" 
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is, maar men had voldoende waardering voor „het karakteristieke bouwsel 

met zijn rustige vormen, liggend in een aantrekkelijke omgeving" 

Toen medewerkers van het museum, voor de overname, het gebouw in 

ogenschouw namen, bleek het niet alleen pretentieloos te zijn, maar een 

ruïne gelijk. De muren waren grotendeels ingestort. Op één plaats stond 

een stuk muur nog overeind, ongeveer een halve meter hoog. Het strodak 

lag over de steenmassa heen. Om de steenhoop was een 

prikkeldraadafrastering geplaatst met het bordje „verboden toegang". Zo 

begon het werk. 

Tijdens de afbraak volgde echter de ene prettige verrassing op de 

andere. De rapporten over de afbraak zijn niet veel minder dan een 

spannend relaas van een ontdekkingstocht. 

De afbraak en overbrenging hadden plaats tussen 9 en 13 maart 1953 

door de heren Beekhuizen, Iming en Van der Kamp onder leiding van de 

heer Van Laar, allen van het openluchtmuseum. Bij de afbraak waren 

verder aanwezig de heer S. Cancrinus en de 70-jarige heer F. Noorman, 

een oud-aannemer te Lhee. Ook het hoofd van de Bouwkundige Dienst, de 

heer Van Bon, had een werkzaam aandeel bij verwerving en overbrenging. 

De eerste verrassing was de bouwconstructie. De muren waren zonder 

profielen gebouwd, dat wil zeggen: uit de vrije hand gemetseld, zonder de 

gebruikelijke badding, die te lood wordt gesteld en waaraan de metselaar 

zijn draad spant. Verder had men gemetseld in kruisverband en men vond 

de hoekoplossing in het gebruik van een klezoortje (een vierde 

metselsteen), terwijl bij de onderste lagen drie klezoren voorkwamen. De 

hoekstenen en funderingen bestonden uit flinten of veldkeien met twee à 

drie steenlagen vuilwerk. De flinten zijn hier en daar boven de fundering 

in het opgaande werk nog zichtbaar. Het voegwerk was platvol, één maal 

doorgestreken met smalle voegspijker. De kalkmortel bestond uit 

schelpkalk en bergzand in een verhouding van één op twee. Op de hoeken 

was hier en daar een steen afgeplat, blijkbaar door het aanzetten van een 

mes. 

De tweede verrassing kwam, toen men zocht naar de oorspronkelijke 

stookplaats. Tegen de oostelijke muur had men een zogenaamde Gelderse 

heerd aangetroffen. De heer Noorman wist te vertellen, dat deze door zijn 

vader in 1894 was aangelegd. Al gauw bleek, dat voordien op dezelfde 

plek al een vuurplaats was geweest. Maar wat later ontdekte men de 

oudste stookplaats, een onbeschadigde askolk, gemetseld van rode 

baksteen met een bodem van platte keien en wel midden in het lokaal. 

Men ziet al voor zich: banken met kinderen, geschaard om het haardvuur. 

Men heeft in verband hiermee veel nut gehad van een oude tekening van 

het schooltje, in 1831 vervaardigd door J. de Beer, fungerend 

hoofdingenieur van de waterstaat in de provincie Drenthe. Hierop zag men 

midden in het gebouw een grote hangboezem, die tot rookvang diende 

boven het open vuur. 

Een derde verrassing was de aard van de vloer. Men ging er 

aanvankelijk van uit, dat de oorspronkelijke vloer van leem was, waar 
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later plavuizen over gelegd werden, maar bij het opbreken bleek, dat de 

hele vloer bestond uit vuistgrote keien. 

Zo deed men de ene vondst na de andere. Alles werd overgebracht naar 

Arnhem en daar, aan de hand van de beschikbare gegevens, opgebouwd 

en aangebracht. 
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De bouw verliep vrij vlot en gemakkelijk. Toch bleven er nog vragen en 

werd er wel eens iets gedaan, waarmee niet iedereen het eens was. Zo 

werden er in de ramen ruiten geplaatst van groenachtig glas. Iemand, die 

als kind de school had bezocht, had immers meegedeeld, dat hij zich de 

groene glazen nog herinnerde. Later bleek hij bedoeld te hebben: 

verweerd glas, dat in de loop der tijden een groen aanzien had gekregen. 

Toen aanmerkingen werden gemaakt op het gebruik van groen glas, werd 

dit feit aardig verdedigd met de opmerking, dat men vroeger nog niet in 

staat was, om helder glas te vervaardigen en dat het gebruikte glas de 

kleur van het oorspronkelijk gebruikte glas het meest benaderde. 

Na de voltooiing van het gebouw werd de inrichting ter hand genomen. 

Ook hierbij werd gebruik gemaakt van de resultaten van een jarenlange 

studie. Men had inmiddels besloten, het schooltje in te richten naar de 

toestand in de jaren 1800-1830. In deze periode was het oorspronkelijke 

karakter van de school nog goed bewaard gebleven, terwijl ook de 

inrichting overeenkomstig de toestand in die tijd geen onoverkomelijke 

moeilijkheden gaf. 

In het schooltje van Lhee was uiteraard geen meubilair of lesmateriaal 

meer aanwezig. Men had echter, vanaf het moment, dat men op zoek ging 

naar een schoolgebouw, ook uitgekeken naar meubels. Een 

buitenstaander heeft er overigens geen idee van, hoeveel moeite het 

soms kost, passend meubilair te vinden. Van diverse kanten waren reeds 

vanaf 1949 aanbiedingen ontvangen. Oude banken waren nog voorhanden 

in Rosmalen en Hoogerheide (N.Br.), in Angeren en Elst (Gld.), in 

Overslag (Zeeuws Vlaanderen), in Uitgeest (N.H.) en in Zuidlaren (Dr.). 

Bij onderzoek bleken de meeste niet oud genoeg te zijn. Sommige waren 

pas in de dertiger jaren van onze eeuw vervaardigd en werden vervangen, 

omdat ze ouderwets waren. Alleen in Overslag scheen wel waardevol 

materiaal bewaard te zijn: men had daar 39 banken in vijf verschillende 

afmetingen. Toen men contact opnam met het schoolbestuur, bleken alle 

banken op twee na verkocht te zijn. Deze twee werden door de gemeente 

onmiddellijk ten geschenke gegeven aan het museum.  
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Een negental kopers van banken werden benaderd, maar verscheidene 

banken waren al kapot gezaagd of vermaakt tot gemak, zodat er 

uiteindelijk nog slechts één werd verworven, wat het totaal op drie bracht, 

te weinig voor de inrichting van de school. Alle hoop was toen gesteld op 

Culemborg, waar nog schoolmeubilair bleek te zijn. Door de vriendelijke 

medewerking van het gemeentebestuur en de Vereniging voor Christelijk 

Nationaal Onderwijs ontving het museum vier banken, twee lessenaars, 

een schoolbord en een ezel. In deze tijd, het was nog vóór de aankoop 

van het gebouwtje uit Lhee, zag men als tweede mogelijkheid, om de 

geschiedenis van het onderwijs in het museum tot zijn recht te laten 

komen, het inrichten van een willekeurig lokaal met schoolmeubels uit 

verschillende perioden. Hiervoor zouden de verkregen banken zeer 

geschikt zijn. 

Toen het schooltje uit Lhee werd aangekocht en besloten werd, 

dit in te richten overeenkomstig de toestand van het begin der 

negentiende eeuw, ging men uitzien naar voorbeelden van oudere 

meubels. Het Nederlands Centrum van Onderwijs en Opvoeding te 
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Amsterdam — misschien beter bekend onder de naam Nederlands 

Schoolmuseum, zoals het vóór 1932 heette — verleende welkome 

hulp, door een lessenaar, een stoel, een ezelsbord en een 

letterplaatje in bruikleen ter beschikking te stellen. Zo verkreeg 

men een aantrekkelijk geheel. 

Als datum voor de feestelijke opening koos men 27 juni 1953 De 

hele Drentse Buurt werd die dag officieel open gesteld met als 

voornaamste gebouwen het schooltje uit Lhee en de boerderij uit 

Zeijen (gemeente Vries). Een groot aantal genodigden, zowel uit 

Drenthe als daarbuiten waren hierbij aanwezig.  

 

 
 

 

De Commissaris van de Koningin in Drenthe, Mr. J. Cramer, 

verrichtte de openstelling, de heer S. Cancrinus droeg het schooltje 

over, de heer W. H. Stroop uit Arnhem verzorgde een schooluurtje 

in de stijl van 1780. Er werd een toneelstukje gespeeld en een 

gedicht voorgedragen en tussen de bedrijven door dronk men een 

„bakkien koffie met Olde Wieven". En zo begon de nieuwste 

geschiedenis van het schooltje uit Lhee. 
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Dat de aanwinst van het gebouw belangrijk werd geacht, bleek wel uit 

de aanbieding van de Goudse Musea, om een tweetal 18-de eeuwse 

schilderijen, voorstellende een meisjesschool en een kinderschool, als 

wandversiering voor het schooltje in bruikleen af te staan. Het ministerie 

verleende echter hiervoor geen toestemming, omdat in een dergelijke 

school schilderijen als wandversiering niet pasten. Later bleek dit een 

gelukkige beslissing te zijn geweest, want in het nieuwe gebouwtje had 

men aanvankelijk te kampen met vocht, wat grote invloed heeft gehad op 

de aankleding en inrichting, speciaal wat betreft boeken, prenten en 

schrijfvoorbeelden. 

Maar ondanks alles en dank zij allen beschikt het Nederlands 

Openluchtmuseum thans over een schoolgebouwtje, waar we trots op 

mogen zijn. 

Als wij het schooltje betreden, gaan voor ons de verhalen leven, die 

indertijd werden opgetekend uit de mond van een 98-jarige man, die van 

1843 tot 1853 de school bezocht. De kinderen bezochten de school alleen 

in de winter, omdat ze 's-zomers op het land moesten werken. Ze 

brachten zelf turf, hout en denneappels mee voor het open haardvuur in 

het midden van het vertrek. De banken zonder leuning, geschaard om een 

viertal tafels — twee grote en twee kleine — boden plaats aan een groot 
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aantal kinderen. De meester troonde op een zetel, begon de lessen met 

gebed en gezang en gaf les in lezen, schrijven en rekenen. De oudste 

leerlingen moesten de kleintjes bij de les helpen. Vooral van het schrijven 

werd veel werk gemaakt: elke morgen één regel groot, middelgroot en 

klein lopend schrift. Bij het lezen werd een letterplankje gebruikt. We zien 

een bord met schrijfvoorbeelden aan de wand. De leermiddelen, papier en 

boeken werden bewaard in schooldozen, zoals die aan de muren van het 

schooltje hangen. Vaak zijn ze fraai besneden of beschilderd. De meester 

maakte een veelvuldig gebruik van de tuchtmiddelen, die zich onder zijn 

bereik bevonden. De ongeluksvogel, een van linnen lappen vervaardigde 

vogelfiguur, werd, zo nodig, naar een ondeugend kind geslingerd, waarna 

de bestraffing met de plak volgde. Een aantal slagen werd met dit harde 

voorwerp op de binnenkant van de hand gegeven. Met het ezelsbord om 

de hals werd een kind te pronk gezet voor de klas: hier staat een 

dommerik! Een rietje, om mee op de vingers te tikken — het diende ook 

als aanwijsstok — lag klaar voor het gebruik. 

Op de lessenaar zien we een paar ganzeveren, die als pen gebruikt 

werden en een pennemes, om deze veren te versnijden, dat wil zeggen: 

ze volgens een bepaald systeem zo aan te punten, dat men er mee kan 

schrijven. Was de punt versleten, dan kon de meester ze weer opnieuw 

bruikbaar maken. We treffen tenslotte enkele gebruiksvoorwerpen aan: 

gewichten en inhoudsmaten, waarmee de kinderen leerden omgaan. Een 

tweetal olielampjes - een bak- en een tuitlampje-, die voor de verlichting 

dienden en een zandloper, die de klok vervangt, maken de inventaris 

compleet. 

De schoolmeesters hadden in vroeger tijd een bijzonder schraal 

inkomen. Ze verkochten leermiddelen en soms snoepgoed aan de 

kinderen, wat uiteraard maar enkele centen opbracht, en hadden vaak 

bijbaantjes, zoals dat van koster, voorzanger en zo voorts. In veel 

gevallen gingen ze bij de boeren eten, om beurten bij alle boeren, zodat 

de gemeenschap voor het onderhoud van „hun" meester zorgde. 

Het schooltje staat nu al weer veertien jaar in het museum en toch wil 

het er, zoals in het jubileumboek „Vijftig jaar Nederlands 

Openluchtmuseum" wordt gezegd, van buiten nog steeds niet achttiende-

eeuws uitzien. 

Voor velen zal bij een bezoek aan het schooltje een nieuwe, onbekende 

wereld opengaan, bij anderen zullen herinneringen aan vroeger opgewekt 

worden en misschien zal bij een enkeling het volgende oude vers, dat 

bovengenoemde 98-jarige man nog vlot opzegde, in gedachten komen: 

„Ja meester, ik weet het, eens zeidet gij mij"  

„Mijn jongen, steeds braaf en oplettend waart 

gij" „Vergeet in den vreemde mijn lessen toch 

nooit" „Bewaar steeds het goede, in Uw harte 

gestrooid". 

M. A. VAN DER WIJST,  Tekeningen van Hil Bottema. 
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Het oude schooltje van Lhee, Dwingeler Prenten, 1977 

Het oude schooltje van Lhee wordt voor 't eerst schriftelijk vermeld in 

het jaar 1782, als: "de schoole van Lhee". 

Zeer waarschijnlijk is het schooltje, dat zeker vóór 1782 al bestond, 

gebouwd op initiatief van de boermarke van Lhee. In de Franse tijd 

omstreeks 1807, kwam het schooltje in eigendom van de burgerlijke 

gemeente. 

Vele kinderen uit Lhee en omgeving hebben er in de 18e en 19e eeuw 

tijdens de wintermaanden les gekregen in de vakken lezen, schrijven en 

rekenen. Tijdens de zomermaanden was de hulp van de kinderen nodig bij 

het werk op de boerderij en op het land. Dit alles was mogelijk, omdat de 

leerplichtwet nog niet bestond. 

Het lesgeven moet op deze school niet altijd even gemakkelijk zijn 

geweest. De warmte werd geleverd door een open vuur in het midden van 

het "lokaal", dat geplaveid was met kleine Drentse keien. De kinderen 

zorgden voor de nodige turf en hout. Tijdens perioden van strenge koude 

en harde wind was het er niet warm te krijgen. Het aantal leermiddelen 

was zeer gering. De hygiënische omstandigheden waren voor onze 

begrippen onbeschrijfelijk slecht; wie zijn of haar behoefte moest doen, 

ging na toestemming van "de meester" naar buiten, en "dook achter een 

boom". Pas in het jaar 1848 werd deze school (en de "buitenschool" te 

Leggelo) voorzien van "secreten en urineplaatsen". 

Het gemeentebestuur van Dwingelo heeft in de vorige eeuw het 

onderwijs in de buitendorpen Leggelo en Lhee bepaald niet gestimuleerd 

of gepropageerd. Elk initiatief van de dorpsonderwijzers van Lhee en 

Leggelo, die tot doel hadden een betere onderwijs-situatie te scheppen, 

werd door het toenmalige gemeentebestuur afgedaan met opmerkingen 

als: "laat die kinderen maar naar Dwingelo gaan". 

In de jaren rond 1857 liep het de spuigaten uit; wegens plaatsgebrek 

kregen de kinderen van Lhee om beurten les. Wanneer de ene groep bezig 

was met een schrijfoefening, wachtte de andere groep achter in het 

"lokaal" tot de oefening af was. 

In 1888 werd eindelijk een nieuwe school gebouwd. Het oude schooltje 

kwam in particuliere handen, en werd arbeidershuisje. Dit duurde tot 

1935, toen de toenmalige eigenaar/bewoner kwam te overlijden. De 

erfgenamen besloten het oude schooltje van de hand te doen. Toen het 

gevaar dreigde, dat men het schooltje ging gebruiken als 

kadaveropslagplaats, werd een comité gevormd dat alles in het werk 

stelde om het oude schooltje te redden. 

Mede dankzij het werk van het oud-schoolhoofd "meester" S. Cancrinus, 

slaagde men er na jaren van tegenspoed in, het schooltje te behouden 

door het af te breken en over te brengen naar het Openlucht Museum te 

Arnhem. Dat gebeurde in het jaar 1953. Het oude schooltje van Lhee werd 

in Arnhem in z'n oorspronkelijke staat herbouwd. 

 



 

Schooltje Lhee, reader over en rond het schooltje Pagina 52 van 54 
 
 

Ter weerszijden van het oude schooltje is een uitbouw te zien, dat later is 

bijgebouwd, om de bewoner de mogelijkheid te geven kleinvee te houden. 

 

 
Het oude schooltje gefotografeerd in de laatste jaren dat het nog werd 

bewoond. De laatste bewoner was Hendrik Stegeman. 

Nadat het kwam leeg te staan raakte het spoedig in zeer vervallen 

staat.  Geheel links in de verte onder het geboomte stond vroeger het 

oude brandspuitenhuisje, waar de brandspuit voor Lhee en de directe 

omgeving was gestationeerd. Dit brandspuitenhuisje werd gebouwd in 

het jaar 1897, en afgebroken in het jaar 1941. 
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pechvogel 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                            houten schooltas 

 

 
Leden van de familie Jolles aan de voorzijde van het voormalige schooltje van 

Lhee in de gemeente Dwingeloo. Op de achtergrond een schuur op het erf van 

boerenplaats Lhee 80, 1930-1953 
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Het oude schooltje van Lhee, nadat de nieuwe school in Lhee in gebruik was 

genomen, in gebruik als arbeiderswoning. Dit schooltje is eind jaren '50 naar het 

Openluchtmuseum in Arnhem overgebracht en daar gereconstrueerd. Links de 

hooischuur achter boerderij Lhee 71. Achter de schuine boom rechts de 

hooischuur van boerderij Lhee 72.  

(bron Dwingels Eigen) 

 

 
Het voormalige schooltje van Lhee in de gemeente Dwingeloo, in gebruik als 

arbeiderswoning door de familie Stegeman, 1920-1940 

 


