helden

Een trouwdag om nooit te vergeten
Wouter Cornelisse uit Haarlem was op weg met zijn gezin
naar het station toen hij een peuter in het water zag
vallen. Zonder ook maar een seconde te twijfelen, redde hij
het driejarige meisje uit het ijskoude water. De viering van
zijn 15-jarig huwelijk eindigde heel anders dan gedacht.
TEKST ANNET DE VOOGD

Peuter gered
uit ijskoud
water
I

n januari 2012 redde Wouter Cornelisse een driejarige peuter uit het ijskoude water aan de Oosterdokskade
in Amsterdam. Hij liep met zijn gezin
op de loopbrug bij het drijvende Chinese
restaurant naar het station na de viering
van hun huwelijksdag. Het was begin van
de avond en rond het vriespunt. Onderweg
kwamen ze het peutertje tegen die met
haar oma op pad was. Het meisje reed op
een loopfietsje en had door het aflopende
wegdek best wel vaart. Toen zij omkeek
naar haar oma, die haar riep, schoot ze
onder de reling door en viel in het ijskoude
water. Gelukkig bleef zij drijven door haar
donzen jasje, met haar gezicht naar boven.

Snelle reactie
De vrouw van Wouter zag het gebeuren.
Vervolgens hoefde Wouter geen seconde
na te denken en ging tot actie over. Hij
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Een held is
dichterbij dan u denkt
In samenwerking met het
Carnegie Heldenfonds zal in
de komende nummers van het
magazine EHBO.NL een held aan het
woord komen. Deze helden zijn de
toevallig aanwezige voorbijgangers die
in actie komen om soms met gevaar
voor eigen leven iemands leven te
redden of dat proberen. Zij hebben
een onderscheiding ontvangen
van het Carnegie
Heldenfonds.

deed zijn jas uit en liet zich aan de
reling naar beneden zakken. Springen leek hem niet handig, omdat
er in de Amsterdamse grachten
nogal wat troep ligt waar je bovenop zou kunnen springen. Snel
kon hij het meisje beetpakken, die
doodstil in het water lag te kijken en
geen idee had wat haar overkwam. Zodra
Wouter haar vasthad begon ze te huilen.
Nu moest Wouter nog ongeveer 6 meter
overbruggen om naar de kant te komen.

Hoge kant
Zonder enige ervaring te hebben met
reddend zwemmen overbrugde Wouter
met de huilende peuter deze 6 meter. Zijn
gezin stond in de tussentijd machteloos
langs de kant en kon niks doen. Ondertussen was er al wel gealarmeerd. Zo goed en
zo kwaad als het ging kwam Wouter aan

de kant, maar deze was veel te hoog en
er was niets om zich aan vast te pakken.
Al watertrappelend, afwisselend met een
been, want met twee benen ging niet zo
makkelijk, hield hij het hoofd van de peuter en van zichzelf boven water. Ondertussen raakten beiden onderkoeld. ‘Een gek
gevoel’, aldus Wouter Cornelisse, ‘ik kon
niet meer goed beslissingen nemen. En ik
zag geen uitweg en ik vroeg me af hoe
kom ik nu het water uit?’

Hulp
Twee mannen waren inmiddels te hulp
geschoten en het lukte hen het kind uit
de armen van Wouter te pakken. Daarna
werd hijzelf op de kant geholpen. Twee
ambulances waren inmiddels gearriveerd
en ontfermden zich over slachtoffer en
redder. Beiden waren onderkoeld. De peuter moest nog een nacht in het ziekenhuis blijven, maar heeft aan dit avontuur niets overgehouden. Evenals
Wouter die in het ziekenhuis
weer op temperatuur is
gebracht en nog dezelfde
avond naar huis kon. De
volgende dag stond hij
alweer in zijn winkel in
Amsterdam.

‘Dit is mijn
vader en hij
heeft iemand
gered!’
Deze zijn hun held zeker niet vergeten,
want ze komen nog wel eens langs in de
zaak van Wouter.
De politie Amsterdam-Amstelland kende
Wouter de Zilveren pluim toe. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen
die een moedige daad hebben verricht.
Begin dit jaar kwamen alle bezitters van
een zilveren pluim bij elkaar en werd voor
het eerst de Zilveren Pluim van het jaar uitgereikt, in aanwezigheid van burgemeester
Eberhard van der Laan.

Held
Meteen de volgende dag stond Wouter
in de belangstelling van de media. Het
Parool, AT5, de tv-zender van Amsterdam,
alle wilden zijn verhaal horen.
Ook de Gemeente Amsterdam en het
Carnegie Heldenfonds lieten zich niet onbetuigd. Van de laatstgenoemde ontving
hij enkele maanden later op het politiebureau van Amsterdam de bronzen medaille.
Deze wordt toegekend aan diegene die
met gevaar voor eigen leven, het leven
van anderen heeft gered of dat hebben
geprobeerd. Ook de peuter en de moeder
waren hierbij aanwezig.

Trots
Zowel Wouter als zijn gezin hebben dit
avontuur goed doorstaan. Wouter denkt
nu wel na over een cursus EHBO. ‘Toch
wel handig als je daar wat meer van weet’,
zegt hij. Zeker als jeugdtrainer van een
rugby-elftal. Een van Wouter’s kinderen
praatte het voorval van zich af door te
zeggen tegen andere mensen: ‘Dit is mijn
vader en hij heeft iemand gered!’

Voor meer informatie:

www.carnegiefonds.org

Wat doet het Carnegie
heldenfonds in Nederland?
Het fonds verleent onderscheidingen en beloningen aan
mensen die met gevaar voor eigen leven het iemands
leven hebben gered of dat hebben geprobeerd te doen.
De Stichting Carnegie Heldenfonds ontleent haar naam
aan Andrew Carnegie, die op 25 november 1835 in
Schotland werd geboren en emigreerde op 13-jarige
leeftijd met zijn ouders naar Amerika.
Hij richtte begin 1900 ‘The Carnegie Hero Fund Commission’ op. Dit kreeg navolging in andere landen,
waaronder Nederland. In ons land werd de Stichting
Carnegie Heldenfonds in 1911 gesticht.
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