
 

Schoolgebouw aan de Wilhelminastraat …. 

Brand maakt einde aan schoolgebouw 

Op 17 januari 1921 wordt aan de Wilhelminastraat de nieuwe 
lagere school 6 geopend. In 1951 vindt er een ruil plaats met 
de Uloschool uit de Middeldiepstraat. De ULO-leerlingen krijgen 
tot het eind van de jaren ’70 les in dit gebouw dat met de 
pleinzijde grenst aan de Prins Hendrikstraat. Na de verhuizing 
van de tot Erasmus-Mavo omgedoopte school naar het nieuwe 
schoolgebouw aan de P.A. de Genestetstraat, staat het oude 
gebouw enige tijd leeg. Een week nadat B & W besluit tot sloop, 
brandt het gebouw in april 1981 af … 

Exaomes 1012 

Onderlest sting ik is te praote met een paor buurmaaisies die 
op de middelbaore school zitte. We krege ‘t toe over ’t 
onderwaarep (school)exaomes. Deur dut gespreksie dwaolde 
m’n gedachtes af naer ’t jaer 1961 waerin ik mijn Mulo-exaome 
hè gdaen. Ik herinner m’n aaige dà we voorafgaond aan ‘t 
aaindexaome verschaaijene proefexaomeopgaoves mosse 



maoke. Dà wazze mêêstal exaomes uit voorgaonde jaere. Je 
kreeg t’r wat ervaering deur met ’t maoke van aanderande 
opgaoves.  

Ik weet ’t aamel nie meer zô aareg persies, mor ik glôôf dà me 
exaome mosse doen in twaolef vakke. As ie de proefexaomes 
een bietjie redelijk hà gemaokt, kò je daer wà zelfvertrouwe uit 
putte. Je mos ok een zôôgenaomd exaomeschrift maoke. 
Daerin mos ie opgeve welleke boeksies je hà geleze en waffere 
gedichies je hà geleerd. Ok mos ie bevôôbeld aangeve wellek 
geschiedenistijdvak je extra hà bestudeerd. Hier zà ’k d’n 
opsomming mor bij laete, mor ’t gong met aalle vakke zô. Bij ’t 
naedere van de exaomes wier de spanning grôôter en wier ’k 
toch een bietjie zenewachtig. D’r hong ommers hêêl aareg veul 
vanaf. Om deur te kanne lere, mos ie dà diplomao hebbe, mor 
ok as ie gong waareke hà je met een diplomao een streepie 
voor. ’t Vooruitzicht van nóg een jaer naer de vierde klas vong 
ie zôôwat ’t aalderaaregste wà je kon overkomme. 

’t Haole van ’t diplomao was dus aareg belangrijk en daerdeur 
maokte je je aaige onnôôdig druk. De exaomes, zôôwel 
mondeling as schriftelijk, wiere afgenome in êên van de zaole 
van Kunstmin in Dordt. Afijn, nou over ’t exaome zellef. As ik ’t 
goed heb, reeje we d’r heen op de fiets. In een hêêle grôôte 
zaol stinge aamel taofeltjies en stoeltjies. D’r zatte ik weet nie 
hoevel kandidaote. De opgaoves wiere uitgedêêld en daernae 
kô je beginne. Ik weet nog dà ’k bij een bepaolde opgaove hêêl 
veul perbleme zag en dà ’k met ’t zwêêt op m’n kop van 
spanning zat te waareke. Ik doch dà ’k redelijk zelfverzekerd 
was, mor dà was ik bepaold nie. Spieke was t’r nie bij, want ’r 
liepe contreleurs. Dut exaome was m’n eerste en ik heb ’t m’n 
hêêle leve, en veul aandere exaomes daernae alleevel wéér, 
een beproeving gevonge. Nôôdig was ’t nie, want ik slaogde ok 
daervoor, mor toch aaltijd weer die spanning.  

Nou de exaometijd weer verbij is, leef ’k mee met aal die 
kandidaote en wens ze toe dà ze nie bezweke zijn onder d’n 



druk en hullies exaome mè succes afgerond hebbe. Zô’n 
pepiertie is netuurlijk gêên geransie op succes, mor toch zeker 
in deuze tijd wel een steuntjie in de rug! 

Piet van Grietjies 

  

 


