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Een halve eeuw Autorijschool Drost
Duizenden Kampenaren leerden autorijden bij Drost
door Jeany van den Berg

Uit mijn eigen familieverhalen weet ik dat mijn grootvader (geboren in
1900 in Zwolle) met zijn vrachtauto weinig verkeersregels in acht nam.
Als hij een kruispunt naderde, toeterde hij hard en lang ten teken dat hij
eraan kwam. En hij stoof door. De tijd dat dat kon zonder ongelukken te
veroorzaken is al lang voorbij.
‘De professor’
Als ik deze anekdote vertel aan Jelly Drost, haar zoon Jack en haar dochter
Lisa, moeten ze hartelijk lachen. Zulke verhalen kennen zij ook. Eén keer
de Oudestraat op en neer rijden met een auto was ooit voldoende om een
rijbewijs te verkrijgen. Nog sterker: voor een doos sigaren kreeg je het gewenste papiertje. Maar, vertellen ze erbij, ook zij kennen die verhalen alleen
uit overlevering. Dik Drost, hun man respectievelijk vader, had die tijd als
rijschoolhouder niet meegemaakt.
Dik Drost, rijschoolhouder en rijinstructeur in Kampen, was vijftig jaar lang
een begrip in Kampen. De professor werd hij genoemd. Je kon geen vraag
bedenken op het gebied van verkeerstheorie of hij wist het antwoord. ‘Vraag
maar aan Dikkie.’ Hij ploos alles uit op gebied van vakliteratuur. Werd zelfs
een keer midden in de nacht uit bed gebeld door leerlingen die in een café
een weddenschap hadden over een theoriekwestie. ‘Dikkie Drost weet het
wel.’ En hij wist het. Dik kende de theorie soms beter dan de examinatoren.
Jack en Lisa Drost hebben meer anekdotes uit de jaren dat hun vader één
van de grootste rijscholen in Kampen had. Samen met hun moeder schetsen
ze in woorden de verkeersgeschiedenis van Kampen sinds de jaren zestig.
Dia’s van Kamper verkeerssituaties die Dik Drost voor de theorielessen had
laten maken, maken het beeld compleet. Bovendien illustreren de dia’s hoe
Kampen in de loop van de decennia veranderd is.1
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Derk Jacob (Dik) Drost
in 2013. Foto: Frits Felix.
Privécollectie.

Derk Jacob Drost
Derk Jacob Drost werd geboren op 20 augustus 1940 en overleed in 2014. Gedurende vijftig jaar was hij de bezielende kracht achter Autorijschool Drost.
Ontelbaar veel Kampenaren zijn door hem opgeleid voor het rijexamen en
zijn laatste leerling was kleinzoon Jelle in 2010.
Als jonge jongen al had Dik Drost feeling voor techniek en motoren. Op
zijn zeventiende deed hij rijexamen en slaagde, maar een rijbewijs kreeg hij
niet. Te jong. Dat examen moest hij overdoen na zijn achttiende.
In militaire dienst kreeg hij de kans om rijinstructeur op een vrachtwagen
te worden en die kans heeft hij met beide handen aangegrepen. Hij kreeg
er vaardigheid in lesgeven en ook reparaties deed hij zelf. Na zijn diensttijd
begon hij als instructeur bij rijschool Van Dijk, tot hij rond 1960 voor zichzelf begon.
Met een vrachtauto en wat later, in 1963, een donkergroene Kever DK-15-13.
Een gouden tijd brak aan: steeds meer mensen konden zich een auto veroorloven en de zogenaamde babyboomers begonnen aan hun rijlessen. De jaren
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Een leskaart van rijschool Drost.
Collectie: Remy Steller.

zeventig vormden een intensieve periode: rijschool Drost had toen drie personenauto’s rijden, een vrachtauto, een bus en drie motoren. In de week
waren er drie vaste krachten aan het werk, onder wie Dik Drost zelf, en op
de avonden en in het weekend nog eens vijf tot zes parttimers.
Van alle markten thuis
Als rijschoolhouder was Dik Drost allround en een voorloper. Met zijn vooropleiding in een technische richting had hij voldoende kennis om zelf zijn
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Advertentie voor een cursus goederenvervoer in samenwerking met rijschool Hooisma. Krantenknipsel circa 1980-1990.

voertuigen te repareren en in de zestiger jaren deed hij dat ook als dat nodig
was. Hij volgde allerlei cursussen en hield zijn theoriekennis op peil. Daardoor kon hij alle mogelijke opleidingen en cursussen aanbieden. Je kon je
bij hem voorbereiden op het examen voor personenauto, vrachtwagen, bus,
motor en auto met aanhanger. Met andere woorden: hij leidde op voor A-categorie (motor), B-categorie (personenauto) en C-E (vrachtwagen met aanhanger) of D-E categorie (bus met aanhanger). Tegenwoordig, vertelt Jack,
zijn alle categorieën uit elkaar getrokken en moet je voor elk onderdeel
aparte lessen volgen en een apart examen doen.
Dik Drost leidde zijn leerlingen zorgvuldig op. Jack verhult zijn trots niet:
‘Pa had de gewoonte om een beginnende motorrijder met de motor aan de
hand te laten lopen. Iedereen verklaarde hem dan voor gek. Want wat deed
dat er toe? Als je je rijbewijs maar haalde. Maar pa wist: iedereen kan hard
rijden en gas geven, maar een motor beheersen is wat anders. Pa accentueerde vooral voertuigbeheersing. Hij leerde eerst hoe je met een motor moest
lopen, want als je een lekke band kreeg was dat hard nodig. Oefenen dus
met de motor aan, in de versnelling. En hij liet ook oefenen om de motor op
de standaard zetten zonder eraan te hoeven rukken en trekken. Een motor
is zwaar! Het kost je je rug als je niet weet dat je de beugel moet gebruiken,
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Het pand van Autorijschool Drost aan Voorstraat 88.
Foto: SNS Historisch Centrum.

Dik Drost in het theorielokaal aan de Voorstraat.
Foto: Privécollectie

hoe je daar je gewicht op moet zetten om zo de motor in de juiste stand te
krijgen. Zo lukt het iedereen, groot of klein, sterk of minder krachtig.’ Het is
duidelijk, Jack heeft aan zijn vader een goede leermeester gehad en is later,
net als zus Lisa als rijinstructeur bij zijn vaders rijschool in dienst geweest.
Theorie en praktijk
Voertuigbeheersing, cursussen pech-onderweg, theorielessen, chauffeurscursussen voor goederenvervoer, rijden met gevaarlijke stoffen. Alle mogelijke cursussen bood Dik Drost aan en hij zorgde ervoor dat de faciliteiten
in orde waren. In de beginjaren werden de theorielessen gegeven in pand
Gedenk het Woord (Oudestraat 17), later bij hotel Van Dijk aan de IJsselkade
tot Dik en Jelly Drost in 1973/1974 een eigen theorielokaal inrichtten in de
Voorstraat (nummer 88). Daar was plaats voor zo’n zestig mensen.
Drost gebruikte voor de theorielessen officiële dia’s van het CBR, maar ook
dia’s met allerlei verkeerssituaties in Kampen en omgeving. Hij had de lesavonden zo ingedeeld, dat als je deze allemaal gevolgd had, je de volledige
lesstof had gehad. Bij de dia’s hoorden vragen in de trant van: ‘U wilt hier
links-af, mag dat?’ Of: ‘Rijdt u hier op een voorrangsweg?’ Concrete situaties
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Een parkeerplekje aan de Vloeddijk. Foto: SNS Historisch Centrum.

met ja/nee-vragen. Nadat de computer zijn intrede had gedaan, zat de leerling in het lokaal achter een kastje op de tafel waarop een ‘ja’ en ‘nee’-knop
zat. Dit kastje was aangesloten op een computersysteem dat de antwoorden
van alle leerlingen verzamelde en aan het eind de uitslag uitprintte.
In het theorielokaal leerde Drost niet alleen de verkeersregels aan. Hij gaf
ook uitleg over het voertuig. Wat betekende het als een lampje op het dashboard ging branden? Of wat als een lampje uitging? En hoe moest het verwisseld worden? Hij oefende zelfs met zijn leerlingen in het verwisselen van
een lekke band: moeren, krikken, moeren.
Parkeerplekken
Jelly Drost werkte mee in de zaak. Zij reed de wagens naar de plekken waar
ze nodig waren of geparkeerd moesten worden en behartigde alle aanvragen voor de examens. Jelly heeft de tijd nog volop meegemaakt dat ze met
de vrachtauto door de Breedesteeg kon rijden, linksaf de Oudestraat op en
rechts de Geerstraat in. Of onder de Broederpoort door, het witte bruggetje
over en zo de binnenstad uit naar buitenwijken en landelijk gebied.
De personenauto’s stonden altijd in de Voorstraat (bij nummer 88), de bus
voor de synagoge aan de IJsselkade, of op het grote destijds braakliggende
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Alle wagens en motoren van rijschool Drost op het Burgemeester Berghuisplein 1989. Foto: Privécollectie.

terrein bij de Buitenhaven. Vrachtauto’s werden later op het Burgemeester
Berghuisplein gezet. Omdat Drost geen goederen vervoerde met de vrachtauto, mocht hij daar staan. Andere vrachtauto’s werden op een gegeven
moment op parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom geweerd. Motoren
stonden ’s nachts altijd in de garage in de Voorstraat. Het probleem dat die
er niet uit konden, omdat anderen hun auto voor de ingang hadden geparkeerd, losten ze op met paaltjes. Jelly: ‘Overdag stonden de motoren buiten
geparkeerd. Dat vond niet iedere automobilist leuk. We hebben wel meegemaakt dat een paar dames hun auto wilden parkeren en aan onze geparkeerde motoren gingen trekken om ze weg te zetten. Ze kwamen er bijna
onder terecht.’
Kampen als oefenstad
Op de vraag of een kleine stad als Kampen wel zo geschikt is om te leren
autorijden, schieten Jelly, Jack en Lisa alle drie spontaan in de lach. Hoezo
niet geschikt? Uitermate geschikt!
Jack: ‘Ik heb eens een leerling gehad die in een grote stad les had gehad en
daar gezakt was voor het examen. Die dacht dat het in Kampen moeiteloos
zou lukken. Kleine stad, overzichtelijk… zo gefikst. Niet dus.’ Hij legt uit dat
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Restaurant De IJssel aan de IJsselkade. Foto: SNS Historisch Centrum.

destijds alle moeilijkheden binnen handbereik lagen: de smalle en bochtige
weggetjes bij bijvoorbeeld de Zwartendijk, de helling bij het Oorgat tussen
Prinsenstraat en Vloeddijk, alle onoverzichtelijke kruispunten met bruggen
aan de Vloeddijk en Burgwal, een rondje om de Broederkerk of de Bovenkerk.
De stad Kampen met zijn smalle straten en eenrichtingsverkeer vraagt heel
wat stuurmanskunst, zeker als je in een vrachtauto zit. Een berucht plekje
was destijds de kruising Graafschap en Bovenhavenstraat. Daar stond, als
je uit de Graafschap kwam, niet voor niets een stopbord. Een geijkt oefenpunt en een geijkt onderdeel van een rijexamen. Jack vertelt met smaak wat
zijn vader Dik ooit meemaakte met een leerling die tijdens de examenrit dat
stopbord negeerde en doorreed: ‘De examinator verblikte of verbloosde niet,
maar gaf verdere instructies. Nu rechtsaf, nog een keer rechts en nog een
keer en de leerling was via de Plantsoenstraat weer in de Graafschap terug,
dat kon toen allemaal nog. Hetzelfde stopbord doemde voor de auto op. Nu
stopte de leerling wel. Waarom de eerste keer niet? De examinator kreeg als
antwoord: “Net stond dat bord er nog niet!” Pa en de examinator lagen achteraf dubbel van de lach en de fout werd de leerling vergeven. Toch geslaagd.’
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Rijexamens
In de jaren zestig kwam er een grote toestroom van leerlingen. Dat betekende veel rijlessen en veel bijbehorende administratieve taken, onder andere
voor het aanvragen van rijexamens. Het examenbureau zat eerst aan de IJsselkade in restaurant De IJssel, daarna aan de Noordweg (De Hagen), daarna
in sporthal De Reeve en nog weer later in zwembad De Steur. Eén van de
taken van Jelly was te zorgen dat de auto waarin examen werd gedaan altijd
op tijd in de buurt van het examenbureau stond.
Op een gegeven moment echter was dat niet meer nodig: Kampen mocht
dan geschikt zijn als oefenstad, het CBR besliste anders over Kampen als
examenstad. Die examens werden, na een jarenlange discussie, verplaatst
naar Zwolle en Emmeloord.
Voor rijlessen bleven en blijven er in en rond Kampen genoeg leersituaties.
Ook al is de binnenstad heringericht en zijn niet alle lastige locaties nog
voor auto’s bereikbaar, er zijn wel andere voor in de plaats gekomen. Denk
aan de rotondes aan de Europa-allee waar fietsers voorrang hebben en van
alle kanten aankomen. De verkeersregels op rotondes zijn niet voor iedereen duidelijk en worden verschillend geïnterpreteerd. Werk aan de winkel
voor rijinstructeurs.
Ook het rijden door woonwijken blijft een goede oefening. Geparkeerde
auto’s aan de stoepranden en spelende kinderen daarachter of daartussen.
Jack legde als instructeur altijd uit dat jonge kinderen een smal gezichtsveld hebben. Ze lijken wel te kijken naar de auto waarin jij rijdt, maar dat
wil niet zeggen dat ze je echt zien. En sowieso kunnen ze in hun spel zomaar de straat op rennen, een bal of een vriendje achterna.
De N50 biedt gelegenheid om op snelheid te komen, om te leren inhalen en
alert te reageren. En een ritje naar Zwolle of Wezep om snelweg te oefenen
is zo gemaakt. Jack: ‘Ik heb met een groepje leerlingen wel een hele middag
kunnen afspreken, dan tuf je zo een eindje weg over de snelwegen. Was een
situatie dus niet in de onmiddellijke nabijheid, dan creëerde je een gelegenheid om ernaar toe te rijden.’
In de loop van de jaren is het verkeer steeds drukker geworden. Dat vroeg om
aangepast rijgedrag. Snel reageren is nodig om een gaatje te kunnen pakken
in een drukke verkeersstroom. Dat drukke verkeer gaf ook aanleiding om regels voor instructeurs aan te scherpen of om het lesgeven aan te passen. De
motoren bijvoorbeeld reden vaak tegelijk, zodat er maar één instructeur per
les nodig was. In de beginjaren, zo weet Jack, reed een instructeur achterop
mee, hij had een extra rem en koppeling. Autorijschool Drost koos later voor
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instructies vanuit een auto: met een mobilofoon kon de instructeur met de
motorrijder communiceren. Elke rijschoolhouder had een eigen frequentie
daarvoor.
Ongelukken in een klein hoekje
Gebeurden er nooit ongelukken? Eén keer moet Jack bekennen: ‘Juist in een
rustig gebied, op een kruispunt bij de Slaper, net buiten Kampen, met een
leerling die voor de eerste keer achter het stuur zat. Die keek keurig naar
links, naar rechts en nog eens naar links en zag opeens een auto aanstormen. In een reflex trapte ik op mijn eigen gaspedaal, stoof vooruit, maar de
auto raakte toch nog onze achterkant. We tolden rond en kwamen op de zijkant in de sloot terecht. Gelukkig is het toen met iedereen goed afgelopen,
maar de schrik zit je dan wel in de benen.’
In de wintertijd, als het glad kon zijn of er sneeuw lag, was Dik Drost extra
alert. Lisa: ‘Pa ging altijd zelf een rondje rijden om te ervaren of het verantwoord was. Als kind mocht ik niet, zoals andere kinderen, blij zijn als er
sneeuw lag, want pa had dan geen inkomen. Maar veiligheid ging voor alles.
Toch, áls er dan sneeuw kwam, dán maar liever een meter hoog, want dan
was het tenminste duidelijk dat rijles geven niet ging.’
Jack en Lisa zijn allebei gestopt als rijinstructeur. Jack al in 2005. Nadat hij
twintig jaar bij Autorijschool Drost had gewerkt, is hij verder gegaan als buschauffeur. Hun vader Dik beëindigde zijn loopbaan aan de rijschool officieel
en definitief in 2010. Vier jaar later is hij overleden.
Lisa is nog tot 2017 met Autorijschool Drost doorgegaan, maar ook zij hield
er mee op, de werkdruk van een eigen onderneming werd te groot. Ook zij
koos voor een baan als buschauffeur en werd collega van haar broer.
Wat blijft zijn de herinneringen aan het werk voor Autorijschool Drost en
die herinneringen zijn goed. Wat tastbaar rest, zijn de dia’s van verkeerssituaties in Kampen en omgeving waar Dik zijn theorielessen mee verlevendigde. Die heeft Jelly overgedragen aan het Frans Walkate Archief en daar
zullen ze zorgvuldig gearchiveerd en bewaard worden.

Noten
1.

Zie ook het hierna volgende artikel van Remy Steller en Geraart Westerink, ‘Een halve
eeuw verkeer in Kampen. Instructiedia’s van rijschool Drost tonen de verstreken tijd’.
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