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Mechelen
“Ik vergaf de
moordenaar
van mijn
dochter”
Marietta Jaeger houdt emotioneel
pleidooi voor afschaffing doodstraf

I

n het kader van ‘Cities for
Life  Steden tegen de
doodstraf’ werden
gisteravond de woorden
‘Neen tegen de doodstraf’
geprojecteerd op de gevel
van het stadhuis van
Mechelen. Voordien vertelde
de Amerikaanse Marietta
Jaeger (79) hoe ze vergiffenis
schonk aan de moordenaar
van haar dochter Susie.
b 44
jaar geleden besloot
Marietta om met haar man en vijf
kinderen te gaan kamperen in
Montana in de Verenigde Staten.
“Het was de mooiste tijd van ons
leven. Toen we de eerste nacht in
Montana waren, ging ik mijn kinderen voor het slapen nog een
nachtzoen geven. Susie, mijn
jongste dochter van 7 jaar, kroop
uit haar slaapzak om mij een dikke knuffel te geven. Het was de
laatste keer dat ik haar zou zien.
Die nacht werd het tentzeil kapot
gesneden en werd Susie meegenomen.”
Het gezin alarmeerde meteen de
politie en binnen de kortste keren
werd er met man en macht naar
haar gezocht. “Wij konden alleen
maar bang wachten en hopen.
Een week later kreeg de FBI telefoon van iemand die beweerde
dat hij Susie gekidnapt had. Meer
vertelde hij niet. We konden enkel

wachten tot de dader weer contact zou opnemen. Na een tijdje
veranderde mijn ongerustheid in
woede. Ik wou de man die mijn
dochter had ontvoerd doden met
mijn blote handen. Ik ben gelovig
en vroeg God om mij te helpen.
Zo kwam ik tot het inzicht dat ik
niet woedend mocht zijn. Ik
moest vergiffenis kunnen schenken. Als ik toegaf aan mijn woede
zou mij dat niet vooruithelpen en
het zou niet goed zijn voor mijn
andere kinderen.”
Telefoongesprek
“Toen Susie bijna een jaar verdwenen was, gaf ik een interview
voor de krant. Ik vertelde daarin
dat ik de dader zelfs zou kunnen
vergeven. Het toeval wou dat hij
het artikel las en op de dag dat
mijn dochter een jaar verdwenen
was, belde hij me. Hij was zenuwachtig. Ik hoorde dat hij het gesprek heel kort wilde houden. Ik
bleef kalm en sprak met veel respect tegen hem. Ik zei dat ik zou
bidden voor hem. Hij bleef anderhalf uur aan de lijn. Tijdens dat
lange gesprek had hij zoveel details vrijgegeven dat de FBI een
spoor vond naar een jongeman
die in de buurt van de camping
woonde. Hij heette David.”
Even later werd hij opgepakt en
moest hij een test doen met een
leugendetector. “Gek genoeg

Marietta Jaeger getuigt in Mechelen over de moord op haar dochter.
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slaagde hij in die test. De politie
vond het een goed idee om hem
met mij te confronteren, maar
ook tegenover mij bleef hij ontkennen. Ik herkende wel zijn stem
van aan de telefoon en wat hij
vertelde, klopte eveneens. Toen
hij wegging zei hij me dat ik mijn
dochter nooit meer zou zien. Uiteindelijk vond de FBI sporen van
een vuur in een kuil bij een verlaten ranch. Ze onderzochten de
resten en wat ik al vreesde, bleek
de waarheid. Het was een stuk
van de schedel en de ruggengraat
van Susie.”
Contact met zijn moeder
David werd gearresteerd en
kwam voor de rechter. “Toen
vroeg ik aan de rechter om de
doodstraf niet toe te passen voor
David. De doodstraf zet de spiraal
van geweld voort en brengt Susie
niet terug. Toen dat aan David
verteld werd, bekende hij de
moord op nog drie andere jonge
meisjes. Hij vertelde ons alles wat
er gebeurd was. Uiteindelijk
pleegde hij zelfmoord in zijn cel.”
Nadien zocht Marietta nog con-
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tact met de moeder van David.
“We hebben elkaar omhelst en geweend als twee moeders die hun
kind verloren.”
Schepen van Mondiaal Beleid
Marina De Bie (Groen) was onder
de indruk van de getuigenis. “De
uitvoering van de doodstraf
neemt af en dat is een goede evo-

lutie, maar er zijn ook landen die
overwegen deze straf opnieuw in
te voeren. Daarom steunen we
‘Cities for Life’ ook dit jaar, samen
met tien steden in eigen land en
meer dan tweeduizend over de
hele wereld.”
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