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In Wijk bij Duurstede en omgeving is autorijschool G.J. van der

Rond 1985 verhuisde het garagebedrijf naar

Linden een begrip. Niet alleen vanwege het feit dat de rijschool

de Hoogstraat (tegenover de Lidl). ‘We hebben

een hoog slagingspercentage kent, maar ook omdat deze rij-

altijd hard gewerkt, daar hebben we ook nu

school in december zestig jaar actief is in Wijk bij Duurstede.

nog steeds veel plezier in.’ In 2005 stopte de

En nog altijd is oprichter en rijschoolhouder Gerard van der

familie Van der Linden met het garagebedrijf

Linden werkzaam in het bedrijf. ‘Ik geniet er nog elke dag van.’

en verhuisden ze met de rijschool naar de hui
dige locatie aan de Singel.

Het begon allemaal in 1952. ‘Ik was 21 jaar en

de lessen te kunnen betalen. Rijlessen kostten

zat in militaire dienst, mijn vader overleed en

toen vijf gulden per les en inschrijven voor het

Bijzondere verhalen

ik moest naar huis om de zaak draaiende te

examen vijf gulden vijfenzeventig. Het examen

In de zestig jaren die nu achter hem liggen,

houden’, begint Gerard van der Linden. ‘Mijn

zag er heel anders uit dan tegenwoordig.

maakte Gerard heel wat mee. ‘Er zijn zo veel

vader had een taxibedrijf in de Rijnstraat. Ik

We deden examen in Zeist, de examinator nam

leuke en bijzondere dingen die ik mee heb

reed taxi, en deed veel rouw en trouwver

buiten mondeling het theorieexamen af.

mogen maken. Een gezin met dertien kinde

voer omdat mensen in die tijd nog geen auto

Als je daarvoor slaagde, kon je aansluitend

ren, die ik allemaal mocht lesgeven. De moeder

hadden. Omdat ik al vanaf mijn vijftiende jaar

je praktijkexamen doen.’ In 1962 verhuisde

wilde ook haar rijbewijs halen, als ik vroeg

automonteur was geweest in Cothen, besloot

Gerard van de Kerkstraat naar de Muntstraat,

wanneer ze kon zei ze: ‘Plan mij maar in, ik kan

ik om naast mijn taxiactiviteiten, ook auto’s

waar hij ook benzine ging verkopen.

toch nooit’. Ik gaf ook les aan jongen die zijn

te repareren. Het garagebedrijf was gevestigd

onderbenen miste. Hij had protheses en wilde

in de Kerkstraat.’ Ondernemer Gerard ging

Zeven dagen per week

perse zijn rijbewijs halen in een schakelauto.

in 1953 naast zijn garage en taxibedrijf ook

Gerard werkte zeven dagen per week. ‘Ik

Toen hij net geslaagd was, ging de arts die hem

rijlessen geven. ‘In die tijd gaf ik vooral les aan

werkte vooral als rijinstructeur, en in de ga

jarenlang behandeld had met pensioen. Tijdens

ouderen, de jongeren hadden geen geld om

rage. Als er tijd over was, reed ik op de taxi.’

het afscheidsfeest van de arts, mocht deze jon
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gen zijn chauffeur zijn, heel bijzonder. Ook was

Kwaliteit vinden wij belangrijk. We proberen

Begin volgend jaar schaffen we weer nieuwe

er eens een jongen, die altijd netjes gekleed de

iedereen zo goed mogelijk te begeleiden naar

lesauto’s aan. Hoewel ik zelf niet meer zo veel

lessen kwam volgen, maar bij het examen in

het examen, waarbij we er vooral op letten of

als instructeur werk, geniet ik nog elke dag van

een versleten oude overall verscheen. Hij had

iemand veilig rijdt, besluitvaardig en zelfstan

het werken in dit bedrijf.’ ■

verhalen gehoord dat mensen die het minder

dig is.’

goed hadden, eerder hun rijbewijs kregen.
Ik heb hem uit de droom geholpen en hem

Rijbewijs met 17 jaar

naar huis gestuurd om zich om te kleden.’

In alle jaren is er natuurlijk een heleboel ver
anderd. ‘Niet alleen het verkeer, maar ook het

Kwaliteit

feit dat jongeren al met zestieneneenhalf jaar

Het streven van Gerard was en is nog altijd

mogen beginnen met lessen.

maatwerk en kwaliteit leveren. ‘Ik probeer

Ze mogen vanaf hun zeventiende jaar examen

altijd in te schatten wat voor persoon ik voor

doen en autorijden, maar dan wel met een

me heb, een onzeker iemand moet je wat meer

volwassen, ervaren rijder er naast. Ik vind dat

zelfvertrouwen geven, een snelle jongen moet

een goede ontwikkeling, want doordat er een

je van alles afleren.’ Naast Gerard zijn er nog

oudere, ervaren persoon naast zit, krijgt de

drie andere instructeurs, waaronder Bep, die

jongere net wat meer begeleiding. Ik denk

lesgeven. Bep: ‘We leren allemaal ontzettend

dat dat de veiligheid ten goede komt’, aldus

veel van elkaar. We rijden regelmatig samen

Gerard.

de routes en wijzen elkaar dan op veranderde

Gerard blikt niet alleen terug op zestig mooie

verkeerssituaties bijvoorbeeld. En we volgen na

jaren, hij kijkt vooral ook vooruit. ‘We rijden

tuurlijk ook de benodigde jaarlijkse opleidingen.

met twee schakelauto’s en een automaat.
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