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WILLEM Verslaggever WillemMeuleman
is in Amersfoort en de regio op
zoek naar bijzondere verhalen.

Reageren of tips: willem.ac@ad.nl

Henk Knol is zo’n Amersfoorter die
hoort bij het meubilair van de stad.
Zijn vader had een wegenbouwbe-
drijf, Henk was enig kind. Hij leerde
het vak van en bij zijn vader, voor-
dat hij zijn eigen bedrijf begon. De
eerste straten die hij aanlegde,
waren de Ganskuijl, Gasthuislaan,
Kruiskamp, Van Galenstraat en de
Amsterdamseweg. Henk tekende
voor nog veel meer afdrukken in het
Amersfoorts stratenplan.
Hij is echter niet alleen bekend

van zijn wegenbouwbedrijf en de
Nonnetjesrit. ,,Met Math Meester
heb ik de Jazzdriedaagse opgezet.
Rita Reys speelde in De Flint. Math
vroeg mij na afloop of we samen
niet iets konden organiseren. Dat
hebben we gedaan. Amersfoort Jazz
is begonnen in De Flint.’’
In het carna-

valsseizoen 1979-
1980 was Henk
stadsprins van
Amersfoort. ,,Ja,
ik was een lief-
hebber van car-
naval. Toen wel.
Nu ga ik alleen
nog naar de op-
tocht in Hoog-
land.’’
Henk was ook

de grote man
achter het paalzitten op de Kamp, ’t
Havik en de Hof in de jaren tachtig.
,,En ik heb wedstrijden parapluhan-
gen en keientrekken gehouden. Ik
hou van organiseren en folklore.’’
Henk houdt ook van motorrijden.

Zijn vrouw Cathy (78), die hij liefko-
zend Kaat noemt, ook. Samen toer-
den ze door Europa en Amerika.
Toen twee dochters werden gebo-
ren, werd de motor ingeruild voor
een zijspan. Cathy achterop, de
meisjes in het bakje.

Saroléa
Zijn eerste motor was een Saroléa.
,,Een Belgische motor met kopklep-
pen, 600cc.’’ Daarna volgde een
DMF (van de Driebergse Motor Fa-
briek) met een Franse motor, een
rode Jawa en bij motorhandel Van
Reijs aan de Noordewierweg kocht
hij zijn eerste zijspan, een Jawa
Twin. ,,Met een kapje dat ik over het
bakje kon trekken als het regende.
Dan zaten de meisjes droog.’’
Vijf jaar lang verruilden de twee

de motor voor een Kever. ,,Een echt
brilletje. We zeiden: we rijden nooit
meer motor.’’ Zeg nooit nooit. Cathy
spoorde Henk na die vijf jaar aan
een Harley te kopen. ,,Ik wilde weer
met de motor op vakantie,’’ legt ze
uit. Er volgden verschillende Har-
leys en ook nu rijden Henk en Cathy
op een Harley, een zijspan.

Henks stamkroeg is ’t Nonnetje.
,,Elk jaar reden we met tien kroeg-
vrienden naar Antwerpen. Op een
gegevenmoment vroegen ze mij een
rit te organiseren. Met een kaart op
tafel hebben Kaat en ik een route
uitgezocht. We gingen naar Monnic-
kendam en Enkhuizen. De eerste
keer deden veertig rijders mee.
Voorafgaan heb ik iedereen op het
hart gedrukt dat als ze wilden
scheuren, ze nu naar huis moesten
rijden. Ik zei: ik rij voorop en nie-
mand rijdt me voorbij.’’

Politie
,,In alle gemeenten bezocht ik de po-
litie om te overleggen. Kaat en ik
reden de rit wel 10 keer in een laag
tempo. Mensen zullen weleens ge-
dacht hebben: wat doet die ouwe lul

in die Mercedes?
Maar ik moest
precies weten
hoe laat we op
welk kruispunt
aankwamen voor
de politie. Gert
van Reenen reed
mee met een
busje met een
doos haring erin.
Die hebben we in
Monnickendam
opgegeten.’’

Niet iedereen was blij met de ron-
kende motoren, zondagmorgen
vroeg op de Groenmarkt, net achter
de St.-Joriskerk. ,,De dominee van
de kerk stond op de kansel, toen wij
startten. Hij heeft de politie gebeld.
Ik heb later mijn excuses aangebo-
den. We zijn gaan overleggen en
spraken af dat de kerk een uur later
begon en dat wij een uur eerder
terug waren. En dat is nog steeds
zo!’’
Henk vertelt graag over de rit

naar de Jordaan. ,,Dat was spectacu-

lair. Met 500 rijders naar hartje Jor-
daan. We hadden alle medewerking
van de Amsterdamse politie. Ze
stonden ons al in Muiden op te
wachten met zeven motoragenten

en een surveillancewagen. Ze von-
den het prachtig ons te begeleiden.
Later kreeg ik een compliment. We
hebben vaak gedonder met die voet-
balsupporters hier, vertelden ze.
Maar als u zegt: jongelui, we gaan,
dan staan al die stoere kerels keurig
op en gaan ze naar hun motor!’’
Na tien jaar ritten uitzetten stop-

ten Henk en Cathy. ,,De jongens van
’t Nonnetje onder leiding van Berry
Buunk namen het over. Berry is nog
steeds de stabiele factor in de orga-
nisatie van de rit. Vroeger was ik
alles: voorzitter, voorrijder en pen-
ningmeester. En Kaat tikte de route
uit.’’
De terugkeer op de Groenmarkt is

traditioneel een feest. De motoren
worden overal gestald en kunnen
worden bewonderd, de deelnemers
krijgen eten. ,,Vroeger regelden we
andijviestamppot van de Bernhard-
kazerne of Chinees. Maar we hiel-
den vaak heel veel over. Later is Mi-
chel van Den Potsenmaeker pan-
nenkoeken gaan bakken. Zondag

zorgt slager Bert van de Klashorst
voor een barbecue.’’
Eén keer moesten de twee verstek

laten gaan. Dat was vier jaar gele-
den. Henk had prostaatkanker en
werd bestraald.
,,Ik was doodziek. De jongens heb-

ben toen speciaal de route omgelegd
over deMaatweg, zodat ze langs ons
huis kwamen. Ze toeterden alle-
maal. Kaat en ik zwaaiden, gearmd,
we hadden het er goed slecht mee.’’
Hij vertelt het nu lachend: ,,Stonden
die twee oudjes onder die paraplu te
janken.’’

Gehobbel
Zondag start de 50ste rit om klok-
slag negen uur. Ome Henk is erbij:
,,Ik ben een gelukkig mens. Ik ben
83 en kan nog heerlijk gaan toeren.’’
Cathy gaat niet mee: ,,Ik ben verve-
lend gevallen tijdens de vakantie.
Dat gehobbel in het bakje is nu niks
voor mij. Maar als ze terugkomen op
de Groenmarkt, sta ik daar al te
wachten!’’

R Cathy en
Henk staan op
hun blauwe zij-
span, omringd
door de ordon-
nansen van de
rit. De foto
werd gemaakt
in 2010, toen
Henk ernstig
ziek was. Even
leek het erop
dat hij nooit
meer voorop
zou rijden bij
de Nonnetjes-
rit. Maar hij
werd beter en
zegt nu: ‘Ik ben
een gelukkig
mens, ik ben
83 en kan nog
heerlijk gaan
toeren!’
FOTO MARCO
HOFSTÉ

AMERSFOORT |Op de Groenmarkt klinkt zondagmorgen: ,,Beste men-
sen, ome Henk is weer jarig geweest. Hij is nu 83 jaar!’’ Luid ap-
plaus en gejoel zullen opstijgen. Ome Henk is Henk Knol, bescherm-
heer van de Nonnetjesrit. De motorrit, die in maart en oktober bij
het verzetten van de klok wordt gehouden, viert na 25 jaar zijn
50ste editie. En Ome Henk rijdt weer voorop. Zoals altijd.

Beschermheer rijdt ook bij de 50ste Nonnetjesrit voorop

Z Rijders verzamelen zich op de Groenmarkt voor de start. Deze foto
werd gemaakt in 2004. FOTO RONALD KERSTEN

OmeHenk isweerjaarouder

Als u zegt: jongelui,
we gaan, dan
staan al die stoere
kerels keurig op....
–politie in Amsterdam


