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De zoon van miljonair Do-
nald (68) werd gechanteerd 
door zijn minnares. Ook 
voor Donald betekende 
dit gezichtsverlies. “Had 
ik deze oplichter toch haar 
geld moeten geven?” 
TeksT: eveline karman

DonalD, 68 jaar, bezit 3 miljoen euro

‘Mijn 
half-

naakte 
zoon 

stond 
in alle kranten’ ‘I

k heb twee zonen en een dochter. Ze 
zijn me alle drie even lief. ryan, de 
oudste, is de enige die mijn beroep 
heeft gekozen. Hij heeft een belangrij-

ke functie op mijn internationale ontwerp-
bureau. ik ben trots op mijn zoon, maar ook 
op zijn werk. We realiseren grote projecten 
met veel prestige. Ook mijn andere kinde-
ren doen het goed. Het zijn fijne, eerlijke 
mensen met een warm hart. eerlijk gezegd 
had ik geen enkele reden om ontevreden of  
ondankbaar te zijn. ik genoot erg van mijn 
gezin – ik ben een echte family man – en 
keek uit naar alles wat op mijn pad kwam. 
Wel is ryan al van kinds af  aan meer geslo-
ten dan de andere twee. nieuwtjes hoorde 
ik soms pas na weken, zoals die keer dat ik 
zag dat zijn been bont en blauw was omdat 
hij een week daarvoor een skiongeluk had 
gehad. 

Geroddel ryan had ook al jaren een 
highschool-liefje, maar we kregen nooit 
echt hoogte van die twee. regelmatig 
vroeg ik ryan naar zijn gevoelens voor 
naomi, maar dan giechelde hij hooguit 
wat. Toch kon ik niet uit onder het gerod-
del over die twee, want het moet gezegd 
dat naomi absoluut geen schoonheid is. 
ryan is geen fotomodel, maar ziet er erg 
goed uit. Qua uiterlijk is het dus een op-
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merkelijk koppel. Dat was ook de reden van alle 
achterklap. Zelf  ben ik een bemiddeld man, maar 
Naomi komt uit een rasechte miljonairsfamilie. Ze 
leven het leven van de jetset, hebben huizen en 
auto’s in overvloed en huren in de zomer rustig 
een cruiseschip af. Zulke uitspattingen permitteer 
ik me niet. Ik merk dat Ryan daar wel gevoelig 
voor is. Ik kan niet in Ryans hart kijken. Misschien 
is Naomi de perfecte vrouw voor hem, misschien 
klonk het leven dat ze hem bood te aanlokkelijk. 
Toen ze trouwden, was dat het feest van het jaar. 
Het afgehuurde kasteel zat stampvol tycoons en 
politieke zwaargewichten. Ik wil niet weten wat 
haar ouders hebben betaald voor deze dag. Ryan 
en Naomi leken gelukkig. Ze reisden veel, en 
Ryan werkte bij me op kantoor. Ik dacht dat er op 
termijn kinderen zouden komen, maar tot onze 
verrassing vertelde Ryan een paar dagen voor 
kerstmis 2017 dat hij wilde scheiden. Hij gaf  er 
geen reden voor. Toen ik doorvroeg en hamerde 
op voor- en tegenspoed bleef  hij zo gesloten als 
een oester. Naomi en Ryan hadden afgesproken 
dat ze hun besluit stilhielden. De pers is dol op 
verhalen als deze, ze duiken op alles wat Naomi’s 
familie betreft, en Naomi wilde eerst alles zakelijk 
afhandelen voordat het uitlekte. Het ging immers 
om grote belangen, diverse huizen, en misschien 
een absurd riante alimentatie voor Ryan. Hun 
advocaten zouden alles uitzoeken. In de tussentijd 
traden Ryan en Naomi nog gezamenlijk naar bui-
ten, bijvoorbeeld op bruiloften of  grote events. Ze 
gingen wel apart wonen. 

Britse dame In september 2018, de advocaten 
waren aan het afronden, belde Ryan me huilend 
op. Hij zat in de problemen. Om zijn eenzame 
avonden te vullen – daten kon hij natuurlijk niet 
– had hij op internet zijn heil gezocht. Daar was 
hij verliefd geworden op een Britse dame. Deze 
jongedame was lief, aantrekkelijk, en had avonden 
lang met hem gechat. Ryan en zij hadden fijne ge-
sprekken gevoerd. Door deze aandacht en intimi-
teit die hij voorheen blijkbaar erg gemist heeft, is 
Ryan halsoverkop verliefd geworden. Ik kan me 

‘ineens vertelde 
ryan dat hij wilde 
scheiden van 
naomi’
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prima voorstellen dat Ryan afleiding of  bevestiging zocht, dus tot zo-
ver kan ik het volgen. Hun contact verliep dan ook een paar maanden 
prima, totdat de dame in kwestie uitvond wie Ryan is. Ze ontdekte dat 
er goed geld te halen is bij hem en zeker bij Naomi. Blijkbaar zat haar 
liefde niet diep, want vanaf  dat moment chanteerde ze Ryan. 
Ryan is een nette man, zelfs wat conformistisch. Hij heeft in de ge-
sprekken en videochats nooit zijn geslachtsorganen getoond. Wel zijn 
er seksueel getinte opmerkingen en liefdesverklaringen geuit. Zo was 
er een video-opname waarin Ryan met ontbloot bovenlijf  verliefd door 
zijn slaapkamer rent en roept dat hij van deze dame houdt en met haar 
wil trouwen. Dat is op zich allemaal niet heel spannend, maar Ryan 
was wel nog steeds getrouwd. En dat kan natuurlijk niet. Zeker niet 
in de aristocratische kringen waarin Naomi verkeert. Daarin zijn soort 
uitspraken een doodzonde en respectloos naar de huidige partner. Bo-
vendien wist vrijwel niemand van de ophanden zijnde scheiding. De 
advocaten waren druk bezig achter de schermen, maar door hun ge-
zamenlijke verplichtingen, niemand had nog argwaan. Ook past Ryans 
baan en status absoluut niet bij die van een halfnaakte man met week-
endbaardje die als een hitsige aap zijn liefde verklaart. 

Vijftigduizend euro Ryan vroeg me wat hij moest doen, want de 
jongedame wilde geld hebben. Het ging om een bedrag van vijftigdui-
zend euro. Ik schrok ervan, ben nooit echt in aanraking gekomen met 
criminaliteit of  grote rampen. Mijn lieve ouders zijn oud geworden, zelf  
ben ik gezond, vermogend, en ik heb een geweldig huwelijk. Ineens zat 
ik in een slechte film. Moesten we toegeven en betalen, of  weigeren? 
Wijzer geworden door wat geld met mensen doet, adviseerde ik Ryan 
elke betaling te weigeren. Dit soort brutaal schorriemorrie houdt niet 
op. Wanneer je betaalt, komt er een paar weken later een nieuwe claim 
of  dreiging. Chanteurs wissen hun materiaal zelden. Het is hun appeltje 
voor de dorst. 
Ryan en ik deden samen aangifte bij de politie. We hebben geen geld 
gestort. Ik verwachtte dat de dreigementen grootspraak waren, maar 
dat was het dus niet. Zes dagen later stond het filmpje inderdaad online 
en brak de hel los. Mijn halfnaakte zoon stond in alle kranten, inclusief  
een screenshot van de video. Bladen pikten het op, en de scheiding lekte 
uit. Iedereen had het erover en mijn gezin was the talk of  the town. Wij 
waren charlatans. Opportunisten. Ryan werd neergezet als seksmaniak 
en geldwolf  die met het lelijke eendje Naomi getrouwd was om haar 
geld. Dit maakte Naomi intens verdrietig en ook woedend. 

LeedVermaak Het werd een drama. Klanten annuleerden opdrach-
ten. Er verscheen een parodiefilmpje op YouTube van een halfnaakte 
man die overdreven ‘I love you’ in de camera fluimde tegen een foto 
van Naomi. Uitnodigingen werden ingetrokken ‘om de rust even te 
borgen’. En overal waar ik kwam, werd ik besmuikt bekeken. Mensen 
kozen partij voor de chique en invloedrijke familie van Naomi. Op kan-
toor heerste een mengeling van leedvermaak en geen houding kunnen 
geven. Uiteindelijk heb ik mijn personeel bijeengeroepen en een pers-
bericht voorgelezen. Hierin gaf  ik aan hoe erg ik het betreurde dat onze 
firmanaam zo negatief  in de media kwam en dat ik me diep schaamde 
voor wat mijn werknemers nu doormaakten. Mijn zwijgzame zoon, een 
getrouwde man van 43, die zo wuft, losbandig, en volgens het journaille 
op geld belust was, heeft me een paar grote orders gekost van conserva-
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en kinderen kies, welke streken ze ook uithalen. Ik 
voel aan alles dat mijn gezin me nodig heeft, dat 
ik er moet zijn om support te geven en hen door 
deze crisis te loodsen. Lol maken past niet. Ik ben 
nu de sterke man die ze nodig hebben. Hun rots. 
Dat ik daardoor veel pleziertjes en carrièrekansen 
mis, dat we niet meer uit eten durven, dat mijn 
telefoon stil is, accepteer ik. 

PLEZIERTJE Het voelt niet eens als lichtpuntje dat 
de politie de jongedame uiteindelijk heeft getra-
ceerd. Ik begrijp werkelijk niet wat haar heeft be-
zield. Ryan was serieus van plan om na zijn schei-
ding met haar verder te gaan. Dan had ze nooit 
meer hoeven werken. Duurde haar dat ze lang en 
wilde ze snel geld? Of  was mijn zoon enkel een ple-
ziertje, wat tijdverdrijf  om mee te spelen wanneer 
ze thuis in bed lag? 
Momenteel denk ik veel na over de vraag of  ik 
achteraf  als ik alles had geweten dezelfde keuzes 
had gemaakt. Met wat ik nu weet, was ik er wel 
op ingegaan. In ieder geval had ik haar betaald tot 
alles tussen Naomi en Ryan was afgewikkeld. Alle 
ellende heeft me aan gecancelde opdrachten -tig 
malen meer gekost dan die vijftigduizend euro die 
mevrouw in eerste instantie vroeg. Dat is zuur, ook 
al zijn de imagoschade en het verdriet natuurlijk 
duizend keer erger. Ik heb geleerd dat er met ons 
gezin niet te spotten valt. We delen het verdriet sa-
men, zijn momenteel hechter dan voorheen. Wat 
de wereld momenteel ook over ons denkt, hoe lang 
onze achternaam ook giechelend door de wandel-
gangen gaat, ik kan in ieder geval met rechte rug 
mijn gezin in de ogen aankijken omdat ik naar eer 
en geweten heb gehandeld.”

‘WAS MIJN ZOON 
ALLEEN TIJDVERDRIJF, 
EEN PLEZIERTJE 
VOOR IN BED?’

tieve opdrachtgevers. Dat is ook voor mijn staf  erg vervelend. Ontsla-
gen vallen er voorlopig niet. Hopelijk blijft dat zo. Ik heb mijn medewer-
kers bezworen dingen los te zien van elkaar. Ryan neemt over een paar 
jaar de zaak over. Ik wil dat zijn collega’s hem dan als een respectabele 
opvolger zien, zonder die gênante screenshots in gedachten te hebben. 
De families van zowel Naomi als van mijn vrouw waren furieus. Voor-
heen wist niemand van de scheiding; nu kondigde Naomi om haar eer 
te redden aan dat ze mede door dit debacle ging scheiden. De pers vrat 
het, want leedvermaak is het meest interessante nieuws. Ryan heeft om 
een punt te maken en om haar pijn te verzachten afstand gedaan van 
alle materiële zaken zoals hun huizen, maar ook van de alimentatie. 
Hierdoor is de scheiding versneld afgerond. Ryan zal door mij en de 
zaak niet meer een fi nancieel exorbitant, maar nog wel een goed leven 
hebben. Wel hebben Ryans geloof  in andere mensen en onze reputatie 
grote schade opgelopen. Dat dit laatste zo erg zou zijn, had ik nooit 
verwacht. Naast dat ik door het stof  ben gegaan voor mijn werknemers, 
heb ik me teruggetrokken uit de publiciteit. Zo had ik nog een ‘man-
nenvakantie’ en een reünie gepland waarop ik me erg verheugde, maar 
die heb ik allebei afgezegd. Ook een aantal andere belangrijke partijtjes, 
congressen en reizen heb ik geannuleerd. Ik vind het ongepast en ik 
voel me opgelaten bij het idee dat ik pret sta te maken terwijl er twee 
families onder vuur liggen. Ook mijn vrouw en andere kinderen zijn erg 
aangeslagen door de hetze en alle kwaadsprekerij tegen onze familie en 
Ryan. Daarom heb ik gekozen voor mijn gezin. Ik ben er nu voor hen, 
steun hen. Ik wil laten zien dat ik onvoorwaardelijk voor mijn vrouw 
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