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Vriendin werd anderhalf uur lang
verkracht door playboyzoon Mutassim

• Talitha zou haar
vriendin hebben
voorgespiegeld dat
het om ’een reisje
naar de zon’
zou gaan.
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e vlucht uit Tripoli van
ex-Playboy-model Talitha
van Zon haalde vorige
maand de wereldpers. Het liefje
van een Kaddafi-telg bestempelde zichzelf in interviews
daarna als onschuldig slachtoffer van de bloedige opstand
tegen het bewind in Libië. De
vriendin van Talitha denkt daar
heel anders over. In een van de
privévilla’s van Kaddafi maakte
ze naar eigen zeggen een afschuwelijke gebeurtenis mee.
Ze werd er in februari verkracht
door een van de playboyzonen
van de ’Dolle Hond’. In deze
krant doet ze voor het eerst publiekelijk haar verhaal: „Talitha
van Zon verkocht me aan Kaddafi.”

• Playboyzoon Mutassim zou Daniëlle ’haar slaapkamer wijzen’
maar begon haar daar gelijk te betasten en te zoenen.

„Talitha VERKOCHT me
aan Kaddafi”
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• Uitbarstingen van opstand en geweld in Libië waren de achtergrond
waartegen zich het drama van Daniëlle voltrok.

• De villa van
Mutassim
Kaddafi in
Tripoli, hier
geïnspecteerd
door rebellen,
was van alle
luxe voorzien
zoals een
zwembad en
een jacuzzi.

door JOHN VAN DEN HEUVEL en BART MOS

AMSTERDAM, maandag
Is dit de stoute, verleidelijke blondine die glamourfeestjes van het wankelende
Kaddafi-regime moest opvrolijken? De 30-jarige Daniëlle zag er afgelopen weekeinde in ieder geval niet uit als een supermodel, dat sexy dansend op tafel de
bloeddorstige familie van Kaddafi wat ontspanning bezorgde. Integendeel, in
een keurig Goois etablissement oogt de decent geklede Daniëlle eerder kwetsbaar en ontdaan. De moeder van twee peuters lijkt nog altijd amper te beseffen
wat ze de afgelopen maanden meemaakte. Het doen van haar relaas kost zichtbaar moeite. „Ik belandde letterlijk in de hel. Eerst in Tripoli en daarna in bed bij
de zoon van kolonel Kaddafi.” Cynisch: „Met dank aan Talitha van Zon.”
Daniëlle, stammend uit een
keurig, hoogopgeleid en maatschappelijk betrokken gezin,
vertelt haar verhaal tegen wil
en dank, zegt ze. „Ik zou deze
nachtmerrie het liefst zo snel
mogelijk vergeten. Maar na alles wat ik meemaakte, wordt
ik nu door Talitha van Zon ook
nog eens besmeurd en afgeschilderd als een slet die met
Jan en alleman de koffer in
duikt. Daarom wil eenmalig
vertellen hoe ik in Libië verzeild raakte en wat me daar
overkwam.”
Volgens Daniëlle leerde ze
Talitha van Zon in november
2009 kennen. „Ik was kort opgenomen voor een kleine ingreep in het ziekenhuis in Dordrecht en Talitha lag toevallig
een dag in het bed naast me.
Hoewel we weinig overeenkomsten hadden - ik leidde in
vergelijking met Talitha een
saai, overzichtelijk leven –
klikte het meteen. Talitha was
innemend en had veel humor
en ik vond haar daarom leuk.”

Facebook
Toch verwaterde het contact na de eerste ontmoeting
in het ziekenhuis, tot de twee
vrouwen in november 2010 via
Facebook weer met elkaar in
contact kwamen. „Ik had op
dat moment relatieproblemen,” vertelt Daniëlle. „Ik
vond het plezierig contact te
hebben met iemand die me
leek te begrijpen en af en toe
opvrolijkte. Vanaf januari van
dit jaar, toen ik net mijn eigen
appartement had betrokken,
stond Talitha regelmatig op de
stoep. Onder het genot van
een wijntje vertelde ze honderduit. Ze beweerde dat ze
leefde van de huuropbrengsten van haar appartement in
Milaan en nu een opleiding tot
interieurstyliste volgde. Ik
ging haar als een hartsvriendin beschouwen.”
Het bevreemde Daniëlle
naar haar zeggen wel dat Talitha zo veel belangstelling had
voor haar financiële situatie.
„Hoe zijzelf rondkwam was
me onduidelijk. Ze reed in een
sportieve Mini en bewoonde
een mooi appartement in Amsterdam-Zuid. Maar toen ik er
na een feestje in Amsterdam
een keer terechtkwam, stond
er alleen een groot bed in huis.
Verder niets. Toch had ze veel
verhalen over jetsetparty’s in
Milaan en Londen én, zo beweerde ze, ze kende een van de
zoons van kolonel Kaddafi,
ene Maltesem, goed. Die had

ze een paar keer op zo’n feestje
ontmoet. Ze was ook meerdere
malen bij hem in Tripoli geweest,” aldus Daniëlle.
In februari van dit
jaar,
toen
Daniëlle
naar
haar
zeggen oververmoeid
was door de
scheidingsperikelen,
kwam
Talitha opeens met een voorstel. „Waarom gaan we niet
lekker met zijn tweeën naar
het zonnetje, stelde ze voor. Ik
was er meteen voor in,” herinnert Daniëlle zich „Mijn ouders gingen op wintersport en
mijn twee kinderen waren bij

mijn ex. Talitha stelde eerst
Milaan voor, maar kwam direct daarna met het plan het
aankomend weekend naar Tripoli te gaan.
Het zou geen
eurocent kosten want de
zoon van Kaddafi zou de tickets en het hotel betalen. Ik
twijfelde in eerste instantie en
heb nog op internet gekeken
hoe de situatie in Libië was.
Ook heb ik die Maltesem gegoogeld. Er was niets over hem
te vinden, maar achteraf bleek
het om Mutassim te gaan. Kennelijk wilde Talitha dat ik niets
verdachts over hem zou vin-

Sprookjesvilla
bleek sekshel
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den. In februari was in Libië
nog vrij rustig, alleen in gebieden ver van Tripoli rommelde
het wat. In Tunesië waren wel
problemen, maar de grens van
dat land ligt op 230 kilometer
van Tripoli. Volgens Talitha
had de zoon waar we naar toe
zouden gaan, geen enkele relatie met het regime van Kaddafi. Erg naïef? Achteraf natuurlijk wel, maar op dat moment
zette ik mijn twijfel opzij en
besloot met Talitha mee te
gaan. Ik vertrouwde haar.
Daar heb ik nu iedere dag spijt
van.”
De vrouwen vlogen op vrijdag 18 februari in opperbeste
stemming met de KLM naar
de Libische hoofdstad, maar
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ondervonden al snel dat de situatie in Tripoli wel degelijk
gespannen was. Daniëlle vertelt: „We werden van het
vliegveld opgehaald door een
chauffeur van Kaddafi. De
man nam meteen onze paspoorten in en we werden door
hem langs alle controleposten
geleid. Vanuit de auto zagen
we overal betogingen en dat
gaf geen prettig gevoel. Het
werd nog onbehaaglijker toen
we niet naar het hotel, maar
eerst naar een laboratorium
reden. Daar moest ons bloed
worden afgenomen. Volgens
Talitha in verband met een
door de Libische autoriteiten geëiste gezondheidsverklaring. Achteraf heb ik
sterk het idee
dat ik daar ben
getest of ik geen seksueel overdraagbare ziektes had. Ik wilde toen eigenlijk al terug,
maar was de regie volkomen
kwijt.”

dat ze met Mutassim een stukje over het strand ging wandelen. Ik bleef achter met die Ali,
die gelukkig goed Duits sprak.
De man gedroeg zich beschaafd en vertelde dat hij getrouwd was. Na een uur kwamen Talitha en Mutassim weer
binnen. Toen we even alleen
waren, vroeg ik haar of er iets
was gebeurd. Ze bezwoer me
dat Mutassim haar met geen
vinger had aangeraakt. Dat
doet hij nooit, beweerde Talitha.”
Omdat het inmiddels midden in de nacht is en de vrouwen moe zijn,
besluiten ze in te
gaan op de uitnodiging om in de
villa te slapen.
„Talitha en ik
sliepen in een
groot bed, maar
toen ik halverwege de nacht
wakker werd, zag ik dat Mutassim naast haar was gekropen.
De volgende ochtend was de
zoon van Kaddafi eerst nogal
nukkig. Daarna verdween hij
met Talitha naar een slaapkamer. Ik voelde me er onbehaaglijk bij, vooral omdat het
nogal lang duurde en er voortdurend telefoons rinkelden.
Uiteindelijk ben ik met een
mobiele telefoon die slaapkamer ingelopen. Talitha kwam
net onder de douche vandaan.
Ook daarover zei ze later dat er
niets was gebeurd.”
De vrouwen worden teruggebracht naar het hotel met de
afspraak dat ze ’s avonds weer
langs komen, maar dan in een
andere privévilla van de Kaddafi’s. Daniëlle: „In het hotel
probeerde ik met Nederland
in contact te komen, maar het
internet lag eruit en telefoons
werkten amper." Opnieuw
brengt een chauffeur Talitha
en Daniëlle zaterdagavond
naar een streng bewaakt, ommuurd complex, waarop zich

„Ik heb tien
keer ’nee’
gezegd”

Demonstranten
Uiteindelijk komen de vrouwen in het Radisson Blu hotel
in Tripoli terecht. „We hoefden niet in te checken. Er waren twee aangrenzende kamers voor ons beschikbaar
maar Talitha en ik besloten samen op één kamer te gaan. Op
onze kamer kregen we een telefoontje van een van de assistenten van Mutassim Kaddafi
dat we ’s avonds waren uitgenodigd in het strandhuis van
de familie en dat we warme
kleding moesten aandoen. We
werden opgehaald en weer
was het rumoerig op straat. We
kwamen langs het Groene
plein in Tripoli en zagen alleen
maar
demonstranten.
Ik
schrok me wezenloos. Voor
het eerst bekroop me het gevoel: wat doe ik hier?” aldus
Daniëlle.
De onrust werd er bij de
vrouw niet minder op toen ze
voorbij de toegangspoort naar
de strandvilla zwaar bewapende mannen zag, maar Talitha
leek nergens mee te zitten.
„Eenmaal binnen vloog ze Mutassim Kaddafi om de nek,”
herinnert Daniëlle zich. „Ik
werd voorgesteld, ook aan ene
Ali. De champagne ging open
en we namen plaats op de
bank. Het was binnen bloedheet, dus waar die warme kleding nou voor nodig was? Plotseling stond Talitha op en zei

• De twee vriendinnen
verbleven in het luxe
hotel Radisson Blu in
Tripoli.

een sprookjesachtige villa bevindt. „Inmiddels had ik wel
een sms’je van mijn ex gekregen dat er in Libië 80 doden
waren gevallen,” zegt Daniëlle. „Ik wilde liever vandaag
dan morgen terug, maar durfde niet om te boeken en al helemaal niet om mijn paspoort
te vragen. Bovendien had niemand me de eerste nacht lastiggevallen, dus dat zou de laatste nacht vast ook niet gebeuren.”

Whisky
In de villa is op een groot tvscherm te zien hoe de emoties
oplopen op het Groene Plein
in Tripoli. „Tot mijn verbijstering sprong Talitha plotseling
op,” vertelt Daniëlle. „Ze wilde er heen. ’Ben je gek geworden’, zei ik haar. ’We blijven
hier’.” Kaddafi besluit vervolgens een film van Indiana Jones op te zetten. Volgens Danielle drinkt ze die avond anderhalf glas witte wijn, maar
neemt de playboyzoon van de
’dolle hond’ steeds flinke slokken pure whisky. Talitha valt
uiteindelijk op de bank in
slaap.
„Toen dat gebeurde, richtte
Kaddafi zijn aandacht plotseling op mij,” vertelt Daniëlle.
„Hij zei dat hij me zou wijzen
waar ik kon slapen. Eenmaal
in de slaapkamer werd de deur
dicht gedaan. Hij probeerde
me direct te zoenen, maar ik
weerde hem af. Hij bleef me
betasten en trok me op het
bed. Het is een lange en sterke
man en ik was fysiek totaal
niet tegen hem opgewassen. Ik
raakte in paniek en begon te
huilen, maar hij liet me niet
gaan. Ik probeerde uit het bed
te kruipen, maar hij hield me
tegen. Ik heb tien keer nee gezegd, maar hij bleef doorgaan.
Uiteindelijk heeft hij me die
zaterdagnacht anderhalf uur
lang verkracht. Het was een
hel. Ik heb me nog nooit zo
bang en vernederd gevoeld.”

Aangedaan
Als Talitha haar vriendin totaal ontredderd in bed aantreft, lijkt ze even aangedaan.
„Ze heeft me onder de douche
gezet, maar vreemd genoeg begon ze ook meteen mijn onderkleding grondig uit te spoelen
met shampoo. Ze wilde dat ik
weer in bed ging liggen, maar
dat kon ik niet meer. Brakend

ben ik op de bank gestort. Ik
kon niet meer functioneren.
Pas ’s middags op het vliegveld
kwam ik weer een beetje bij.
Toen ik de KLM-bemanning
zag, kon ik die wel om de nek
vliegen. Vreemd genoeg was
Talitha in opperbeste stemming. Ze zat op haar gemak te
kletsen met Nederlanders die
noodgedwongen ook met ons
toestel mee moesten, omdat
het de laatste KLM-vlucht vanuit Tripoli zou zijn.”
Op Schiphol deed Daniëlle
bij de marechaussee, in bijzijn
van Talitha, direct melding
van de verkrachting. „Thalita
ging mee, zogenaamd als bezorgde vriendin, maar enkele
dagen later bestookte ze mij
en mijn familie met dreigmails en sms’jes”, aldus Danielle, die daarom in en later stadium ook aangifte deed tegen
Talitha van Zon wegens
smaad, laster, bedreiging en
mensenhandel.
„Inmiddels
ben ik ervan overtuigd dat ik
door Talitha van Zon in de val
ben gelokt. Ze vertelde me
achteraf dat ze van Kaddafi
twee enveloppen met in totaal
20.000 dollar had gekregen.
Dit was in zijn ogen gewoon
een betaalde escort. Nu probeert ze me via Facebook en
andere social media zwart te
maken. Het zal lastig worden
de zoon van Kaddafi wegens
verkrachting voor de rechter
te brengen, maar hij krijgt
zijn trekken wel op een andere
manier thuis. Talitha moet beseffen waar ze mij in heeft
meegesleept. Ik neem haar dit
heel erg kwalijk."
*Om privacyredenen is Daniëlle een gefingeerde naam.

BEWAKEN
Daniëlles
advocaat mr.
Bram Moszkowicz zegt
dat hij nauwgezet het
afhandelen
van de aangiftes door
de marechaussee en
het openbaar ministerie
zal bewaken. „Wat mijn
cliënte heeft meegemaakt, moet tot de bodem worden uitgezocht,” aldus Moszkowicz.

„ALLES WEERLEGGEN”
Talitha van Zon stelde gisteren in een langdurig telefoongesprek met deze krant zich niet schuldig te hebben gemaakt
aan strafbare feiten en ook niet betrokken te zijn bij escortactiviteiten. Geagiteerd: „Het beeld dat nu van mij wordt
geschetst klopt niet. Ik heb nooit de bedoeling gehad om
Daniëlle te betrekken in iets wat zij niet zou willen. Ik heb
genoeg bewijzen om dat aan te tonen. Iedereen lijkt nu samen te spannen om mij in diskrediet te brengen. Ik ben verhoord door de AIVD en mijn bloed is zelfs naar buitenlandse
laboratoria gestuurd om te onderzoeken of ik cocaïne gebruik. Ik kan alle beschuldigingen weerleggen.”

