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Als een van de eerste sporters besefte Knetemann dat omgaan met
de media een onderdeel van het vak was. Sterker: dat het bijdroeg
aan zijn populariteit en extra brood op de plank kon brengen

Primeur 1575

Baggermolen houdt IJ open
→ De baggermolen in vol
bedrijf, met
Buiksloot
rechts op de
achtergrond.
De modder
werd op andere
schuiten
gestort. FOTO

Kneetstory
Radioman Willem van
Kooten, alias Joost den
Draaier, zag kansen voor
het unieke taalgebruik van
De Kneet. De ‘Kneetstory’,
na afloop van etappes op
Radio Tour de France,
werd razend populair.
Nederland luisterde elke
zomer drie weken op de
camping mee naar zijn verhalen uit de koers, waarin
vaak ook een rol was weggelegd voor zijn vrouw Gré,
zelf ooit een verdienstelijk
wielrenster. Zijn dagelijkse
wielerrelaas maakt van
Knetemann een bekende
Nederlander. Hij werd
panellid in de Avro’s Wiekent-kwis (waar later een
naar hem vernoemde
cavia prijzengeld bijeenliep voor de winnaar),
benoemd tot de Amsterdamse Prins Carnaval,
‘zong’ een paar plaatjes
vol en opende vier pannenkoekenrestaurants.
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et scheepvaartverkeer
was voor Amsterdam
altijd heel belangrijk. Een
probleem was dat het IJ
snel dichtslibde, waardoor schepen
konden vastlopen. Bouwmeester
Joost Janszoon Bilhamer (1541-1590)
ontwierp en bouwde in 1575 de eerste
baggermolen. Het rad waarmee de
bagger van de bodem werd opgediept, werd aangedreven door paarden op het dek. Via een lopende band
werden modder en slib afgevoerd
naar modderschouwen, speciale

ondiepe schuiten. Bilhamer was van
origine een militair ingenieur, cartograaf en bouwmeester. Bouwwerken
van zijn hand zijn de Oudekerkstoren
(1565) en de Weeshuispoort (1581)
voor het toenmalige jongensweeshuis van het Burgerweeshuis, het
huidige Amsterdam Museum.
De baggermolen bleek een groot
succes in de eeuwige strijd tegen het
dichtslibben. In het midden van de
18de eeuw had Amsterdam vijf baggermolens in gebruik en 98 modderschouwen.

Amsterdammer 1958

Wereldreiziger strandt

‘T
de zieltogende firma voor de opleiding tot stratenmaker. Voor het examenonderdeel ‘kruispunt aanleggen’ slaagde hij met het hoogste
cijfer. Hij kocht zijn eerste racefiets en werd stiekem lid van wielervereniging De Germaan.
Zijn eerste zege boekte hij in de trui van amateurploeg Locomotief, van de voormalige Amsterdamse wielrenner Hein ‘Tarzan’ van Breenen. Toen de sponsor de stekker uit de ploeg
trok, wist Van Breenen hem onder te brengen bij
de Amstelploeg van de Amsterdammer Herman
Krott, die direct onder de indruk was van zijn
pedaaltred. Tot veler verrassing veroverde Gerrie in Olympia’s Ronde van Nederland op de
Cauberg de leiderstrui. Dat klimmen had hij in
Amsterdam geleerd: “Ik woon driehoog achter.”

Meer dood dan levend
“Knetemann was gek van die fiets. Hij was misschien wel de meest gedrevene,” aldus Peter
Post, de Amsterdamse ploegleider van het
legendarische TI-Raleigh-wielerteam, over zijn
pupil, die in 1975 een contract bij hem tekende
en vele jaren voor de ploeg reed. Joop Zoetemelk mocht een man van weinig woorden zijn
en Jan Raas een stugge, norse Zeeuw, de Amsterdammer zat nooit om een woordje verlegen.
Als een van de eerste sporters besefte de Kneet
dat omgaan met de media een onderdeel van
het vak was. Sterker, dat het bijdroeg aan zijn
populariteit, extra brood op de plank opleverde
en de basis kon vormen voor het leven na de
sport.
Als organisator van de Amstel Gold Race was
Herman Krott helemaal niet blij met de eerste
zege van Knetemann in 1974. Grote namen wilde hij hebben op de erelijst van de enige Neder-

landse klassieker, geen Amsterdamse braniegozer van slechts 23 jaar oud: “Je hebt groots
gewonnen, maar of je een grote kampioen bent,
moet de komende jaren nog blijken.”
Zijn tweede zege in 1985 sprak meer tot de verbeelding. Knetemann was inmiddels oudwereldkampioen, meervoudig etappewinnaar
en geletruidrager in de Tour de France en een
bekende Nederlander. Bovendien was er twee
jaar eerder dat vreselijke ongeluk geweest: hij
was in de koers Dwars door België hard op een
geparkeerde auto gereden, waarbij hij meer
dood dan levend was achtergebleven op het asfalt. Even werd gevreesd voor zijn wielercarrière, maar hij vocht zich terug in het peloton. Na
zijn tweede zege in de Amstel Gold Race en een
emotioneel interview met Mart Smeets, liep hij
naar koersbaas Herman Krott: “Ik neem aan dat
ik nu wel een groot kampioen ben?”

oen wij gingen trouwen had mijn man al
het plan om een
reis om de
wereld per schip te
maken,” vertelt de zeezieke mevrouw Nagel
als ze op 23 augustus
1958 met haar zoontje
Nollie (2) wordt gered
van hun scheepje De
Zeejutter, dat voor de
kust van Den Helder is
vastgelopen. “Ik heb niets
met de zee. Al een paar uur na ons
vertrek vorige week had ik spijt.”
Volgens de 29-jarige werkloze lasser

Gerard Nagel is de tot zeilboot omgebouwde reddingsloep tot in de Golf
van Biskaje geraakt. Maar zonder hulpmotor lukte het niet
een Franse haven binnen
te lopen, waarna hij
weer koers zette naar
IJmuiden. Maar door
een navigatiefout
kwamen ze bij Terschelling terecht.
Gerard wil De Zeejutter
nu in Amsterdam ombouwen tot woonboot.

→ De familie Nagel aan boord
van De Zeejutter.

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. Hoe goed
kennen we de stad? Vorige
week stonden we op
begraafplaats Vredenhof aan de
Haarlemmerweg, bij het graf van
Sam Hoevens, de baanwielrenner uit
de Goudsbloemdwarsstraat die in
1934 bij een auto-ongeluk omkwam.
Zes jaar geleden is het beeldje gestolen dat op het graf stond. Winnaar
van het abonnement op Ons Amsterdam is Guus de Rooij. Welke plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Na winst op de Cauberg zei
de Kneet dat hij klimmen
in Amsterdam had geleerd:
‘Ik woon driehoog achter’
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

