helden

Met gebroken ribben en een touw

Levens redden
Wanneer het goed aan het vriezen is, gaan we massaal de bevroren
rivieren en sloten op. Hoewel dat vaak goed gaat, kan het helaas weleens
gebeuren dat je onverwacht op dun ijs terecht komt. Dit overkwam een
echtpaar uit Zeist die op 11 februari 2012 op de Leidse grachten aan het
schaatsen was…
Ik ben geen
held. Als er zoiets
met mijn kinderen
zou zijn gebeurd,
had ik hetzelfde
gereageerd
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H

et echtpaar was aan het schaatsen toen de man, de heer Bas
Bakker, door het ijs zakte. De
vrouw probeerde haar man uit het wak te
helpen door een schaatsbeschermer aan te
reiken, maar tevergeefs. Een bewoonster
van een woning die met haar tuin aan het
water grensde, zag het allemaal gebeuren en schoot te hulp. Met een plank
probeerde ze het ijs op te gaan, maar ook
dit was zonder resultaat. De schaatser lag
ondertussen al even in het ijskoude water
en raakte langzaam onderkoeld. “In het
begin denk je nog dat je wordt geholpen,
maar toen ik zag dat de mensen aan de
kant bleven staan en niets deden, raakte ik
in paniek. Ik dacht dat ik dood zou gaan.
Gelukkig hield mijn vrouw mij rustig. Zo
heb ik een aantal minuten in het water
gelegen,” geeft Bakker aan.

Leven redden met een touw
Terwijl de man in het ijskoude water lag,
kwam er een man aangerend met een
touw in zijn hand. Toen hij van de kant
sprong, viel hij voluit op het ijs. Hij twijfelde
geen moment en wierp het slachtoffer het
touw toe. Met behulp van het touw kon
deze held, genaamd Wilfred van der Hoogt,

de drenkeling uit het wak trekken. Achteraf
bleek Van der Hoogt tijdens de val op het ijs
diverse ribben te hebben gebroken.
De bewoonster van het huis ving het
echtpaar op, zodat deze ongedeerd naar
huis konden terugkeren. Het gealarmeerd
ambulancepersoneel hoefde niet in actie
te komen.

Onderscheiding
De heer Bakker had de heer Van der Hoogt
al persoonlijk bedankt, maar wilde nog iets
extra’s doen. Hij had zijn leven tenslotte
te danken aan de heer Van der Hoogt. De
heer Bakker heeft zijn redder toen voorgedragen aan het Carnegie Heldenfonds.

Wilfred van der Hoogt (36 jaar) ontving op
woensdag 17 juli jl. uit de handen van de
burgemeester van Leiderdorp de bronzen
medaille van het Carnegie Heldenfonds
en een getuigschrift als bewijs van moedig
gedrag.

Echte helden
Echte helden zien zichzelf niet als helden.
Zij zien een situatie waarin hulp nodig is en
reageren daar adequaat op. De heer Van
der Hoogt ziet zichzelf dan ook niet als
een held. “Ik ben geen held. Als er zoiets
met mijn kinderen zou zijn gebeurd, had ik
hetzelfde gereageerd.”
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