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Renny ging op haar gevoel af
en Johan kreeg vleugels

• Heldenonderscheiding voor
Renny Kooistra en Johan van
der Kooi

Theo Klein

Dokkum | Zeker tienminuten lag de
zesjarige Jort Renkema uit Rinsuma-
geast opBevrijdingsdag dit jaar inhet
ijskoude water. Toen vond Renny
Kooistra uit Dokkum hem. Ze wist
hem samen met Johan van der Kooi
uit Ternaard op het droge te krijgen.

Gisteren ontvingen de redders op
het stadhuis in Dokkum een onder-
scheiding van het Carnegie Helden-
fonds. Daar hadden Erwin en Willy
Renkema, Jorts dankbare ouders,
voor gezorgd.

Maanden later denktWilly Renke-
ma, ondanks de goede afloop, nog
met afgrijzen terug aan die vreselijke
dag. Jort, een jongen met een ernstig
verstandelijke beperking en epilep-
sie, was in een onbewaakt moment
weggelopen vanaf zijn logeeradres in
Dokkum. Bij het winkel- en bedrij-
venterrein Zuiderschans belandde

hij in een brede sloot.
,,Hij was langs snackbar De Lec-

kerbeck gewandeld, hoorden we la-
ter.Hij draagt een epilepsiehelm, een
soort fietshelm, is geestelijk beperkt,
maar ziet er normaal uit. Er liepen
daarmeerkinderen, dusniemanddie
daar op het terras zat dacht: hier
klopt iets niet”, zegt Renkema.

De sloot waarin Jort belandde was
door dichte walbegroeiing slecht te
zien vanaf de weg. ,,We denken dat
hij naar de weg aan de overkant wil-
de, in de bosjes is gestruikeld en zo in

Wat als ze was
gesprongen en ze
had Jort niet aan de
kant gekregen?

het water is beland.”
Bij het logeeradreswerd ondertus-

sen ijverignaar Jort gezocht. Toendat
geen succes opleverde, pakte Renny
Kooistra, de buurvrouw van het lo-
geeradres, de fiets. Ze vond Jort uit-
eindelijk, ver van de bewoonde we-
reld, drijvend in de sloot.

Renkema: ,,De politie vroeg later
aan haar waarom ze helemaal daar
had gezocht. Haar gevoel had haar
naar die plek gebracht, vertelde ze.”

Kooistra stond toen voor een dui-
vels dilemma, herinnert Renkema
zich. ,,Ze is zelf moeder van zes kin-
deren.Hetwas steenkoudwater, ze is
niet groot en ze was bang dat ze Jort
niet alleen aan de kant kon krijgen.
Ze sprongweer opde fiets enheeft bij
het terras van De Leckerbeck om
hulp geschreeuwd.”

Johan van der Kooi zat op dat ter-
ras en bedacht zich geen moment.
Renkema: ,,Hij kreeg vleugels. Als a-
sportieveman legde hij die paar hon-
derd meter nog sneller af dan Renny
kon fietsen.Met z’n tweeënwisten ze
Jort veilig aan de kant te krijgen.”

Zeker tien minuten heeft Jort in
het water gelegen, berekenden zijn

ouders achteraf. ,,Zijn helm is zijn
redding geweest, die hield zijn hoofd
boven water. Hij lag ook op zijn rug,
terwijl kinderen volgens de doktoren
bijna altijd op hun buik in het water
komen te liggen. Hij heeft gelukkig

niets aan het angstige avontuur over-
gehouden.”

Met het aanvragen van de helden-
prijs hopen de Renkema’s hun dank-
baarheid nog tastbaarder te maken.
,,Vooral voor Renny. Die heeft heel

wat voor de kiezen gekregen. ‘Waar-
om sprong je niet direct in het wa-
ter?’ werd haar verweten.Wij vinden
dat zij juist heeft gehandeld. Wat als
zewas gesprongen en ze had Jort niet
aan de kant gekregen?”

Johan van der Kooi uit Ternaard en Renny Kooistra uit Dokkum tonen de penning van het Carnegie Helden-
fonds die ze gisteren kregen uitgereikt op het stadhuis van Dokkum. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf


