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555 VRAGEN OVER:

Heleen Mees

111111111111111111 Mees zou zijn doorgeslagen nadat haar relatie met Wil-
lem Buiter stukliep. Ze schreef duizenden seksueel ge-
tintemailtjes aan hem, sommigemet dreigementen. Zo
gaf ze aan tehopendathet vliegtuig vanBuiter zouneer-
storten. Ook stuurde ze foto’s van dode vogeltjes en
naaktfoto’s van zichzelfmet daaronder teksten als ’zal ik
je ballen likken’.

Wat heeft Heleen Mees gedaan?

222222222222222222222222 Stalking en intimidatiewordenheel serieus genomen in
de VS. Volgens juridisch experts kan ze tot een jaar cel-
straf krijgen. Ook riskeert de powerfeministe uitzetting
uit de VS. Al wordt niet verwacht dat het zo ver zal ko-
men. Een fikse geldboete ligt wel in de verwachting.

Welke straf kan ze krijgen?

333333333333333333333333333 Mees stond toen zij in Brussel en Nederlandwerkte, on-
dermeer op hetministerie van Financiën, ook al bekend
om haar soms merkwaardige uitspattingen. Afgelopen
zomer kwamookaanhet licht dat ze inde jarennegentig
oud-PvdA-wethouder Arend Hilhorst heeft gestalkt na-
dat hij hun geheime liefdesrelatie verbrak.

Kwam dit onverwacht?

4444444444444444444444 De voormalig voorzitster van de PvdA-afdeling New
York was een graag geziene gast op tv en schreef co-
lumns voor ondermeer NRC Handelsblad en het Finan-
cieele Dagblad. Sinds haar arrestatie verschijnt ze am-
per nog in beeld. Ze werkt als zelfstandig adviseur en is
nog steeds voorzitter van het door haarzelf opgerichte
Women on Top. Haar baan bij de NewYork University is
ze kwijt. Maar er zal nog wel genoeg geld moeten bin-
nenkomen om haar appartement van bijna eenmiljoen
in Brooklyn te onderhouden.

Wat doet Mees nu?

55555555555555555555
Meer dandehelft (53%) vande stalkers recidiveert. Stal-
kers vallenof snel terug, of helemaal niet. Soms staat de
stalker binnen een week nadat hij vrij is gekomen weer
op de stoep van zijn ex. Therapie kan stalkers leren iets
positiefs op te bouwen, zodat niet alle tijd meer in het
belagen van de ex gaat zitten.

Wat zijn de kansen dat Mees weer in de fout
gaat?
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HeleenMeeswordt in1968 inHen-
gelo geboren als Heleen Nijkamp.
Haar moeder is hoofd van een poli-
kliniek, haar vader journalist. Na het
vwo studeert ze economie en rech-
ten in Groningen. Van 1992 tot 1998
werkt ze op het ministerie van Fi-
nanciën en is ze onder andere
woordvoerster van staatssecretaris
Willem Vermeend. Ze staat daar be-
kend als briljant én de bonte hond.
Na twee jaar als medewerkster bij
de Europese Commissie vertrekt ze
in 2000 naar NewYork. Zewordt ad-
viseur Europese Zaken bij Ernst &
Young. In 2002 gaat ze als zelfstan-
dig adviseur aan de slag, ze breekt
door als publicist, jurist en econoom
en is voorzitster vanWomenonTop.
In 2012 promoveert ze. Ze staat be-
kend om haar snoeiharde veroorde-
ling van vrouwen die hun baan op-
zeggen als er kinderen komen. Ze
doet de uitspraak: „Als je man aan
zijn derde maîtresse toe is, wil je
misschien zelf ook uit dat huwelijk
kunnen stappen zonder achterstand
op de arbeidsmarkt.”

Heleen Mees:
briljant maar

bonte hond

’Ze is geobsedeerd
door afhaakmannen’

door Marie-Thérèse Roosendaal
AMSTERDAM, donderdag

De voorvrouw aller feministen, Cisca Dresselhuys, plaatst
meteen een kanttekening bij de reputatieschade van powerfe-
ministe Heleen Mees: „Ze is in de eerste plaats mens en dan pas
feministe. Maar ik snap de extra media-aandacht wel. Als ie-
mand als Kees van der Staaij van de SGP, die staat voor het ge-
zin en huwelijkstrouw, vreemd zou gaan, schreeuwt dat harder
om aandacht dan bij een Diederik Samsom.”

„Juist Mees zou onafhanke-
lijk van mannen moeten zijn,
en dan kan juist zij mannen
niet loslaten.”

Dresselhuys, toen hoofdre-
dacteur van maandblad Opzij,
kent Heleen Mees uit de tijd
dat ze columns voor haar
schreef: „Niet heel goed. Ze is
kennelijk een mens dat gekke
dingen doet, en een handicap
heeft. Iets zit er niet goed. Ze is
geobsedeerd door mannen die
afhaken. Jaren geleden heeft
zij al de Haagse wethouder
Arend Hilhorst gestalkt. Ook
een ex, niet iemand die ze in
het wilde weg bij Albert Heijn
heeft weggeplukt.”

„Zondag zat ze bij NTR-
academie en gaf ze een lezing
over het onderwerp van haar
proefschrift, dat overigens is
opgedragen aan Willem Bui-
ter. Staat op het voorblad: For
Willem. Wat zag ze er beroerd
uit zeg, daar had wel een poe-
derkwastaan tepasmogenko-
men. Ze is een slimme vrouw,
ik ben blij voor haar dat ze
haar deskundigheid heeft en
niet alleen maar feministe is.
Ikhoopnietdat zehet landuit-
gewezen wordt, want in Ame-
rika is ze best anoniem, maar
in Nederland kan ze echt niet
meer over straat.”

En in Nederland heet ze ook
nog gewoon Nijkamp, haar
naamswijziging is niet rechts-
geldig! „Ja, het was ook zo’n
onzin. Amerikanen kunnen
Nijkamp best uitspreken. Zo
graag wilde ze kennelijk groots
en meeslepend weg uit Twen-
te! Wat bezielt haar? Dat ze het
opnam voor die Dominique
Strauss-Kahn met die ver-
krachting van het kamermeis-
je zegt wel wat. Strauss-Kahn
is een heel erg enge seksbelus-
te man. Straks valt ze ook voor
Berlusconi. Dat ze zo’n man
die zichniksgelegen laat liggen
aan mores en fatsoen opwin-
dend vindt. Ze valt op vaderfi-
guren, Buiter is ook twintig
jaar ouder.”

CISCA DRESSELHUYS VERBAASD

• Cisca Dresselhuys
…’Wat bezielt haar?’…

Willem Buiter is een Britse eco-
noom van Nederlandse afkomst en
zoon van Harm Buiter, oud-burge-
meester van Groningen. Mensen in
zijn omgeving typeren hem als een
razend slimme econoom en op het
eerste gezicht een nogal degelijke
heer. Volgens een vrouw die recent
voor de 63-jarige hoofdeconoom
van de Amerikaanse bank Citigroup
werkte, komt hij af en toe stug over.
„Maar hij kan erg charmant zijn als
hij een goede bui heeft”, stelt ze.

Op de London School of Econo-
mics, waar Buiter in de jaren tachtig
en van 2005 tot 2011 aan verbonden
was, had de in Den Haag geboren
econoomde reputatie een goed oog
te hebben voor het vrouwelijk
schoon. Ook bij de EBRD, in de
volksmond de Oost-Europabank,
waar Buiter van 2000 tot 2005werk-
te, wordt hij geroemd om zijn inzet.
Buiter trouwde in1995met Anne Si-
bert, nadat hij het jaar ervoor
scheiddevanzijn eersteechtgenote,
JeanArcher,metwie hij twee kinde-
ren heeft. Buiter en Sibert zijn nog
altijd bij elkaar.

Willem Buiter:
charmante,

degelijke heer
Leon Alfonso

1 juli 2013
5 juli 2013
Mees wordt na een paar

dagen gevangen te

hebben gezeten in de

beruchte Rikers-

gevangenis in NewYork

voorgeleid. De borgsom

van 5000 dollar wordt

betaald door een lokale

loodgieter Leon Alfonso.

Zijn hart zou zijn

gebroken nadat hij in de

krant las dat Mees geen

vrienden heeft.

24 oktober 2013
Tot een schikking is het
niet gekomen en Mees
verschijnt vandaag dus
weer voor de rechtbank
en krijgt op deze dag
zeer waarschijnlijk
te horen welke
straf haar te
wachten staat.

19 augustus 2013
Mees moet zich weer
melden in de rechtbankvan NewYork. Ze kiestvoor de aanval. Buiterzou volgens haar nog
meerdere keren contactmet haar hebben
gezocht nadat hij
aangifte had gedaan
wegens stalking.

Het nieuws komt naar
buiten dat publiciste
Heleen Mees in NewYork
is gearresteerd wegens
stalking en intimidatie
van Citigroup-econoom
Willem Buiter. Een
getrouwd man waar ze
een tijd lang een relatie
mee heeft, die vervol-
gens op de klippen loopt.
Mees pikt dit niet en
stuurt hem allerlei
bedreigende mailtjes en
foto’s.

HELEEN MEESWILLEM BUITER
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ACHTERBAN VAN
MEES HAAKT AF

Niemand gelooft nog in onschuld powerfeministe

door Marie-Thérèse Roosendaal
en Herman Stam

NEW YORK, donderdag
Iedereen lijkt zich van haar te heb-

ben afgekeerd. Bij de eerdere zittingen
inderechtszaalvanNewYorkwerdpu-
bliciste Heleen Mees nog slechts bijge-
staan door twee dure advocaten. De
grote schare aan vrienden en steunbe-
tuigers is afgehaakt, hoe hard La Mees
ook probeert terug te meppen richting
haar ex-lover Willem Buiter, in haar
onschuld lijkt niemand nog te geloven.

Grote zorgen
Haar zus, die werkt bij de Belastingdienst in

Nederland, zegt zich grote zorgen te maken.
Maar heel alleen moest de powerfeministe op
een bankje voor de rechtszaal wachten tot haar
zaak op 19 augustus voor het eerst voorkwam.
Geen familie of vrienden te bekennen terwijl
de Hengelose zich moest verantwoorden we-
gens stalking en intimidatie van haar voormali-
ge geliefde, de getrouwde Willem Buiter die ze
volgens haar vriendenkring bijkans adoreerde.

Enkel IraLondon, eenzeerbekendebijna80-
jarige raadsman uit New York schoof aan om

het dossier met
haar door te ne-
men. Vlak
daarna gevolgd
door de Neder-
lander Olav
Haazen, een

raadsman werkzaam in Manhattan die pro-
beerde het geld terug te krijgen van gedupeer-
de beleggers die in de praatjes van piramide-
handelaar Bernie Madoff waren gestonken.
Het is nog maar een klein groepje vertrouwe-
lingenendaarhoeftdeAmerikaanse loodgieter
die haar borg van 5000 dollar betaalde niet bij te
worden gerekend.

Die kreeg niet eens een
bedankje voor zijn gene-
reuze geste.

Mees telkens op en top
gekleed als ze naar de
rechtbank moet komen,
lijkt tewillenuitstralen:dit

varkentje was ik wel alleen
en niemand hoeft zich met
mij te bemoeien. Over de
naderende uitspraak hult
zij zich in een sfinxachtig
stilzwijgen, maar ze lijkt
een rotsvast geloof te heb-

ben in de goede afloop.
Samen met haar advocaat

heeft ze de tegenaanval geko-
zen. Haar verweer: Buiter
zocht nadat hij aangifte tegen
haar had gedaan nog meerdere
keren contact met zijn ex-ge-

liefde via de sociale media.
Dus zo geïntimideerd was hij
niet door al haar dreigende
mailtjes en foto’s.

Mees leeft gewoon haar le-
ventje in New York en ver-
mijdt vooral de Nederlandse
feestjes in de stad waar ze ooit
voorzitter was van de lokale
PvdA-afdeling. Via Twitter
kondigde ze doodleuk aan op 3
november de marathon van
New York te lopen. Ook was ze
tot ieders verbazing afgelopen
zondag te zien in een uitzen-
ding van NTR Academie, dat
’ruim baan geeft aan een ver-
teller met een goed verhaal
over een eigentijds onder-
werp’. Dat heeft ze zeker,
maar haar lezing ging over
haar proefschrift over de Chi-
nese economie terwijl ieder-

een meer geïnteresseerd is in
wat ze te zeggen heeft over
haar privéleven.

Vroeger al namzij geenblad
voor haar mond. In 2009 zei
Mees in een interview: „Dat
kuisheidsideaal belemmert
me. Maar sinds afgelopen zo-
mer heb ik bedacht: ik mag nu
illusieloze seks hebben zonder
dat het tot een huwelijk of
zwangerschap hoeft te leiden.
Vanaf mijn veertigste mag het
voor het plezier.”

Over een eerdere liefde zei
ze in 2008: „Ik probeer me wel
eens voor te stellen hoe mijn
levenwasverlopenalsmijnge-
liefde me niet had verlaten.
Spijt? Nee hoor, dan had ik nu
met zijn kind op een of andere
Vinex-locatie gewoond.Was ik
dan gelukkig geweest?”

’Ik mag nu
illusieloze

seks hebben’


