
4.10 Dorpsschooltje, Lhee, gemeente Westerveld, Drenthe 

  

 

Inleiding 

Bouwjaar ca. 1745, maar waarschijnlijk al veel ouder. 

Voor het eerst genoemd in een transportakte van 1782 en het stond aan de 
Brink in Lhee. Maar in 1630 is er sprake van een bijschool in Lhee en dat een 

zekere Thomas Sagitarius (Sagitarius betekent: boogschutter) er les gaf. Hij 
was afkomstig uit Stettin in Pommeren. 

Lhee is een buurtschap in de gemeente Westerveld, in de provincie Drenthe. 
De buurtschap is gelegen ten zuidoosten van Dwingeloo. Het wordt ook wel 

gezien als een eigen dorp of gehucht maar qua adressering valt het onder 
Dwingeloo. Het is van oorsprong een es-dorpje. In diverse oorkonden uit de 

12e en de 13e eeuw werd plaats vermeld als Lede, in 1573 als Lee. In de 19e 
en tot voorbij halfweg de 20e eeuw werd de plaats opgedeeld benoemd als 

Noord-L(h)ee en Zuid-L(h)ee. Nadien is het men toch weer als één plaats gaan 

bezien. Ten noordoosten van Lhee is de van oorsprong satelliet-nederzetting 
Lheebroek gelegen. 

 
Het schooltje is gebouwd in opdracht van de boeren uit de Marke van Lhee 

door de plaatselijke timmerman in baksteen. 
Sinds 1860 niet meer in gebruik. Het was door de groei van de bevolking te 

klein geworden. Daardoor raakte het gebouwtje in verval. Het was een 
bijschool van de Kerspelschool te Dwingeloo (Kerspel = kerkdorp). Het 

schooltje te Lhee was een bijschooltje. Een bijschool werd gesticht als de 
afstand tot de hoofdschool té groot was geworden. De afstand van Lhee naar 

Dwingeloo was ca. 3 km. In de winter waarschijnlijk een soms moeilijke en 
natte tocht, zeker als je niet in het centrum van Lhee woonde, maar buiten op 

het land. 

 

Vertelpunten 

- 1745 

- In museum 1953 

- Beeld 1800 – 1830 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marke_(bestuur)


- Stookplaats houten kap 

- Verwarming door turf /  plaggen / dennenappels 

- Schooldozen 

- School in de wintertijd oktober – april 

- Godsdienst / lezen / schrijven / rekenen 

- Bijschooltje van Dwingeloo 

- Kinderwet van Houten 1874 

- 1901 leerplicht 

 

Basisinformatie presentatie 

Na de wederopbouw in 1953 geeft het schooltje een beeld van het lager 

onderwijs op het platteland in de periode 1800 - 1830. 

Tijdens de afbraak werden de oorspronkelijke vloer van vuistgrote keien en de 

stookplaats teruggevonden. De stookplaats was een onbeschadigde askolk, 

gemetseld van rode baksteen met een bodem van platte keien, midden in het 

lokaal. 

Afmetingen 5 x 7,5 m. De fundering bestaat uit veldkeien. 

De onderwijzer hoefde in die tijd nog geen akte te hebben. De schoolmeester 

was in dienst van de boerengemeenschap die hem bij toerbeurt van maaltijden 

voorzag. Hij had een basisloon van f. 100.- per jaar. Gelukkig kon hij nog wat 

bijverdienen door het verkopen van lesmateriaal, als koster of als torenklok-

opwinder, schaapherder of voorzanger in de kerk e.d.  

Er was school in de wintertijd van half oktober tot half april. Maar ook dan 

kwam lang niet iedereen naar de school. Kinderen waren vaak langdurig nodig 



bij het boerenwerk. Rond 1830 gingen zowel de jongens als de meisjes naar 

school. 

Het onderwijsprogram stelde niet veel voor en bestond uit godsdienst 

(catechismus), lezen schrijven, en eventueel wat rekenen. 

Al je het schooltje, dat vergeleken met nu niet zo comfortabel is, binnenkomt, 

kom je één destijds rokerige ruimte met daarin centraal de stookplaats 

waarboven een houten kap met een houten schoorsteen. Er werd voornamelijk 

met turf gestookt, dat geeft geen vonken. De brandstof, soms ook plaggen of 

dennenappels. werd door de kinderen meegebracht. 

In het lokaal staat de lessenaar 

(katheder) waarop, een zandloper, 

een plak en een ongeluks- of 

pechvogel. Deze laatste werd in de 

richting van een stout kind 

geworpen die dan zijn straf moest komen halen. Aan 

de wanden hangen houten schooltassen (of 

schooldozen) met handvatten (snijwerk)voor de 

leermiddelen. Men zat op houten banken al dan niet 

aan tafels.  

Verder was er nog een A.B.C.-boek. 

Aan de wanden hangen houten schooltassen (of 

schooldozen) met handvatten (snijwerk)voor de leermiddelen. Men zat op 

houten banken al dan niet aan tafels.  

Voor hun behoeften moesten de leerlingen buiten het gebouw maar ergens een 

plekje zoeken. 

Verdieping 

In het NOM ontstond na 1945 de wens een school te verwerven om een 

vollediger beeld te verkrijgen van de samenleving en dit is in 1953 gelukt. 

Ten tijde van de afbraak was het interieur echter verdwenen, dus moest een 

en ander van elders bijeen gebracht worden. Zo heeft o.a. het onderwijs-

museum een aantal zaken die pasten in de periode van 1800 tot 1830 

beschikbaar gesteld. 

Een belangrijke stap voor het onderwijs was in 1874 de wet Van Houten  

(kinderwetje van Van Houten) m.b.t. de kinderarbeid.  In 1901 kwam er 

wettelijke leerplicht. 

Als ze niet hoeven te werken mogen de kinderen naar school en alleen als er 

op het land geen werk is, kunnen de kinderen naar school. Maar in het 

voorjaar en de zomer is er altijd wel werk, dus ze gaan eigenlijk alleen in de 

Schoolmeester geeft een 

jongen de plak, Jan van 
Somer, 1676, 

Rijksmuseum.nl 

http://onderwijsmuseum.nl/
http://onderwijsmuseum.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderwetje_van_Van_Houten


winter. En dan nog niet eens allemaal – 

een groot deel gaat nooit. Dat verandert 

pas met de leerplichtwet van 1901.  

En ook de leraren zijn niet te vergelijken 

met die van nu. Toch zijn de bewoners 

van Lhee trots op hun school. Ze 

hebben het zelf gesticht en zij betalen 

ook de leraar. Pas later doet de 

gemeente dat. De leraar krijgt een karig 

loon, maar kan mee-eten met de boeren 

in de buurt. En hij verdient wat bij met de verkoop van pennen, inkt en papier. 

In Drenthe stichtte de plaatselijke boerenbevolking soms zelf een schooltje. De 

onderwijzer was dan in dienst van 

de gemeenschap. Deze school 

bestond uit één lokaal, waarin alle 

leerlingen les kregen. Pas 

wanneer er meer dan 70 

leerlingen waren, werd een 

ondermeester gezocht. 

’s Zomers was de school gesloten. 

Dan werkten de kinderen mee op 

het land.  Ook ’s winters was het 

niet al te druk: slechts 10 tot 20 

procent van de kinderen bezocht 

de school. Pas in 1901 bracht de leerplichtwet hierin verandering. De school is 

in 1953 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst 

Linken 

- Onderwijs van alle tijd, onderwijsmuseum.nl, link 

- Reader over het schooltje in Lhee, link 

Literatuur 

- M.van der Weist, B en M 1967 no. 1, pag. 7 - 16. 

- Gids 2014 pag. 68 

  

Leerkracht gezocht in 1858 

https://www.onderwijsmuseum.nl/files/2018-01/docentenhandleiding-onderwijs-is-van-alle-tijden-vo-.pdf?710d2f44d3
https://vo-leshulp.nl/nom/bestanden_readers/schooltje%20Lhee%20reader.pdf


Afbeeldingen 

 

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 

 

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 schooltje in Lhee omstreeks 1930. (Foto: Provinciaal Museum) 

 

-.-.-.- 


