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Op de dag dat de Am -
sterdamse film re -
gis seur en colum-
nist Theo van
Gogh in de Linnae-
usstraat van zijn
fiets werd gescho-
ten door Moham-
med B., werd Ger-
rie Knetemann op

zijn mountainbike geveld door een hartstil-
stand. De aanslag op Van Gogh beheerste op 
2 november 2004 het nieuws, het overlijden van
de voormalig wereldkampioen wielrennen was
slechts goed voor korte berichten op de sport -
pagina’s en een voetnoot bij Het Journaal.

Op maandag 28 augustus 1978 openden de
kranten wél met Gerrie Knetemann. Een dag na
het wereldkampioenschap wielrennen op de
West-Duitse Nürburgring, waar hij met de Itali-
aanse wielervedette Francesco Moser naar de
eindstreep sprintte in een van de zwaarste
 wereldkampioenschappen sinds tijden. De
herfst was die dag ingetreden in de mistige
 Eifel, er stond een ijzige wind. De venijnige hel-
lingen op het autocircuit zorgden voor een ver-
dere schifting: slechts 31 van de 111 gestarte
profwielrenners haalden de finish.

Talentloze straatvoetballer
Nederland stond die laatste zondag van augus-
tus 1978 op zijn kop, Amsterdam in het bijzon-
der. Alleen moeder Knetemann ging in Amster-
dam-West tijdens de eindsprint onver stoorbaar
door met het schillen van de aardappels. Tante
Leen en Ome Gerrit waren afkomstig uit de Jor-
daan. Gerard Friedrich werd op 6 maart 1951 in
de Bloys van Treslongstraat in Amsterdam-
West geboren. Gerrie was een nakomertje, zijn
zussen Riekie en Anne waren respectievelijk
 zeventien en elf jaar ouder.

Vader Gerrit – stukadoor – was een telg uit een
geslacht van communistische stratenmakers.
“Mijn vader en zijn maten waren niet meer dan
praktische tegenhangers van het esta-
blishment,” vertelde Gerrie ooit in een inter-
view met de Haagsche Courant. “Wat wisten die
mensen van de basisideologie van achter het
IJzeren Gordijn? Niks toch?” Toen de Russen in
1956 de Hongaarse opstand neersabelden, zei
Gerrit zijn partijlidmaatschap op en werd De
Waarheid ingeruild voor De Telegraaf.

Het gezin Knetemann was ook geabonneerd
op De Televizier, het omroepblad dat de eerste
Nederlandse wielerploeg sponsorde. Een ploeg
met harde werkers als Cees Haast, Wim van Est
en Wout Wagtmans. Gerrie droomde ook van
een leven als wielrenner, maar vooralsnog sleet
hij zijn dagen als talentloze straatvoetballer. “Ik
ging altijd de andere kant op dan de bal,” grapte
hij later. Ook voor judo miste hij elk talent. “Ze
gooiden me alle kanten op.”

Leren bleek evenmin aan hem besteed. Voor-
tijdig verliet hij de mulo en begon als bood-
schappenjongen bij mantelfabriek De Favoriet,
Herengracht 607. Op z’n zestiende verruilde hij
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De Kneet Groot kampioen met een klein hartje

Hij kon heel hard fietsen en net zo goed ‘lullen’. In augustus
1978 werd Gerrie Knetemann wereldkampioen

wielrennen, in een beroemde sprint tegen Francesco
Moser. Huilend kreeg de voormalige Amsterdamse
stratenmaker de regenboogtrui om zijn schouders.

Amsterdamse
stratenmaker in
regenboogtrui

→ Gerrie
Knetemann (r)
wint met een
banddikte
voorsprong 
de sprint van 
de Italiaanse
titelverdediger
Francesco
Moser. FOTO DICK
COERSEN/ANP


