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Jeanine

Oud-Heverlee | december 1995

‘Lieve Jules, als je deze brief leest…’
Ze legde haar pen neer, verfrommelde het papier en gooide het 

op tafel. Niet goed. Niet de juiste woorden. Bovendien, ze kon 
haar dochter deze brief helemaal niet geven. Nu niet. Nooit niet. 
Hoe zou ze alles kunnen uitleggen? Ze keek naar de klok, die 
04.16 uur aangaf. Het duurde lang.

Ze stond op en liep om de tafel heen naar het raam, waar ze 
een poosje naar buiten staarde, de donkere nacht in. Waar ble-
ven ze toch? Ze wisten dat het gevaarlijk was om haar hier al-
leen te laten. Jules lag boven te slapen. Als hij haar te pakken 
kreeg…

Haar ogen werden vochtig. Ze kon niet nog een kind verlie-
zen. Niet weer. De dood van Quirine had haar jarenlang als 
een nachtmerrie achtervolgd, niet in het minst omdat het haar 
schuld was dat ze was omgekomen. Ze had verkeerde keuzes ge-
maakt. Keuzes die haar leven, en dat van haar echtgenoot Xavier 
getekend hadden; die hen constant over hun schouder hadden 
doen kijken, elk moment van de dag.

04.31 uur. Té lang. Er moest iets zijn misgegaan. Ze draaide 
zich weg van het raam en verliet de keuken. In de woonkamer 
brandde een klein lampje, dat ze meteen uitdeed. Licht was ver-
raderlijk. Ze keek door een opening in de gordijnen naar buiten, 
maar zag niets.

Ze ademde diep in en liep de trap op. Aan het einde van de 
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gang stond een deur op een kier en voorzichtig duwde ze hem 
verder open. Op een klein nachtlampje in het stopcontact na was 
het donker in de kamer en ze kon nog net de omtrekken van het 
dekbed zien waaronder haar dochter lag. Jules. Haar jongste. Om 
haar draaide alles. Om haar deden ze wat ze nu deden. Wat Xa-
vier en Remi deden. Moge God hen vergeven.

04.44 uur. Buiten klonk het geluid van een naderende auto. Ze 
verstijfde, richtte meteen haar blik op het slapende meisje. Het 
zou niet nogmaals gebeuren. Van Jules bleven ze af. Niets was 
belangrijker dan dat. Het verleden niet, het heden niet. Alleen de 
toekomst moest nu veilig worden gesteld.

Ze verliet de slaapkamer liep de trap af.
04.46 uur. Ze was nog niet beneden of de voordeur klapte 

open. Haar zoon Remi stormde binnen, gevolgd door Xavier. Ze 
zag zijn blik en wist het meteen: het is mislukt!
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Urgent vermist

Amber Wouda
15 jaar
Laatste update:  11-09-2017 | 22:40
Zaaknummer: 490781113
Sinds: 09-09-2017
Vermist uit: Leeuwarden
Amber vertrok zaterdagavond vanaf haar ouderlijk huis aan de Paulus 
Akkermanwei om met een groepje vriendinnen te gaan stappen. Ze zou 
om 01.00 uur thuis zijn, maar kwam niet opdagen. Haar fiets werd aan-
getroffen aan de rand van het Westerpark. Er bleek geen afspraak met 
betreffende vriendinnen te zijn geweest.

Omschrijving
Amber draagt een strakke zwarte legging, een kort roodgeruit rokje, een 
zwarte coltrui, een okergeel jasje en zwarte enkellaarsjes met halfhoge 
hak. De foto hieronder dateert van Ambers laatste verjaardag.

Vragen
Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de 
politie via 0800-6070.

Gegevens
Naam: Amber Wouda
Geboortedatum: 24-05-2002
Huidige leeftijd: 15
Lengte: 168 cm
Haarkleur: Rood
Geslacht: Vrouw


