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PERSOONLIJK

nieuws kwam, herkende ik zijn gezicht onmiddellijk. Ik heb hem destijds ontmoet 
en kreeg toen al een naar gevoel bij hem. Hij zei tegen me dat Brunel belangrijk 
voor me was, dat ik mijn beste beentje voor moest zetten en niet te moeilijk moest 
doen als ik iets wilde bereiken. Dat vond ik heel raar. Nu snap ik wat hij bedoelde.’
Tijdens haar onderzoek komt ze er bovendien achter dat Brunel in de jaren tach-
tig al betrokken was bij het drogeren, aanranden en verkrachten van modellen. 
Vier vrouwen getuigen daarvan in de CBS-documentaire, 60 minutes, die gaat 
over de Parijse modellenwereld eind jaren tachtig. ‘Een van de meisjes heeft een 
ervaring met Brunel die exact lijkt op die van mij.’
Na alle ontdekkingen belt Thysia in 2018 met Marielou, de eigenaresse van het 
modellenbureau in Brussel. ‘Ik vroeg haar of  ze zich kon herinneren dat ik eerder 
terugkwam uit Parijs. Dat wist ze nog. Ik vertelde wat er destijds met Brunel was 
gebeurd. Tot mijn verbazing zei ze niet dat ze het erg voor me vond, maar nam 
het voor Brunel op. Onmogelijk dat hij zoiets zou doen, zei ze. Dat neem ik haar 
erg kwalijk. In 1988 speelde dit misbruik zich al af. Zij moet dit drie jaar later 
geweten hebben, maar stuurde mij toch rustig naar Brunel.’
Verschillende malen probeert Thysia via telefoontjes en mails met Brunel in con-
tact te komen. Ze heeft zelfs een tijd voor zijn appartement in Avenue Hoche in 
Parijs staan posten. ‘Ik wilde hem in de ogen willen kijken en vertellen wat hij met 
mijn leven heeft gedaan. Het lukte niet. Hij heeft nooit gereageerd. Vorig jaar heb 
ik aangifte tegen hem gedaan, ook al was de zaak na twintig jaar verjaard. Mijn 
advocaat raadde me aan het toch te doen. Brunel kon niet meer berecht worden, 
maar ik kon wel als klokkenluider fungeren en anderen er toe aanzetten ook met 
hun verhaal naar buiten te komen.’

SCHULD EN SCHAAMTE
Na haar onthulling geeft Thysia in 2019 interviews aan de Washington Post, The 
Guardian en diverse Franse media. Het leidt er toe dat nog twee vrouwen aangifte 
tegen Brunel doen. Ook hun zaak is inmiddels verjaard. ‘Hierdoor is Brunel nog 
altijd op vrije voeten. Ik weet zeker dat er recentere gevallen zijn. Deze meisjes 
durven geen aangifte te doen, omdat ze nog midden in hun carrière zitten. Schuld 
en schaamte spelen een grote rol.’
Vier voormalige modellen hebben recentelijk Gérard Marie, de Franse eigenaar 
van het modellenbureau Elite, beschuldigd van verkrachting in de jaren tachtig 
en negentig. Dat geeft Thysia wat hoop. Net als het feit dat Epsteins handlanger 
Ghyslaine Maxwell nu in hechtenis zit. ‘Mogelijk zorgt dat ervoor dat er ook meer 
loskomt over Brunel. Het is in elk geval weer een stapje verder. Amerika heeft 
echter geen uitleveringsovereenkomst met Frankrijk, dus zolang Brunel in Parijs 
blijft, kan hem niets gebeuren.’
Tijdens haar schrijfcursus aan de Schrijversvakschool wijst Thysia voor het eerst 
een verhaal aan haar traumatische ervaring. ‘‘Het lijkt wel of  het echt is gebeurd’, 
zeiden mijn medecursisten. Ze moedigden mij aan om verder te schrijven.’
Het resultaat ligt nu op tafel: haar boek Close-up. Thysia is er trots op. ‘Het heeft 
mij geholpen bij de verwerking. Ik heb mijn boek opgedragen aan de slachtoffers 
van seksueel misbruik en degenen die geen aangifte kunnen of  durven te doen. 
Intussen blijf  ik hopen dat Brunel alsnog gestraft wordt voor wat hij heeft gedaan. 
Naar Parijs ga ik niet meer, al heb ik de laatste maanden vaak overwogen dat nog 
een keer te doen. Wat ik tegen hem wil zeggen, bewaar ik nu voor de dag dat hij 
in de rechtszaal zit.’
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