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Mr. A.E. (Liesbeth) 
Ribbius Peletier

De eerste vrouwelijke staatsraad bij de Raad van State
was mr. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier. Ze werd 
geboren op 29 juli 1891 in Utrecht. Ze ging naar de 
gemeentelijke hbs voor meisjes en studeerde daarna 
rechtswetenschappen in Utrecht en promoveerde 
cum laude. Ze vond dat vrouwen gebruik moesten 
maken van hun pas verworven kiesrecht in een 
maatschappij die nog vrijwel geheel door mannen 
werd bestuurd. Daarom werd ze actief in de 
provinciale en landelijke politiek. Ze zat voor de 
Sociaal Democratische Arbeiders Partij in de 
Provinciale Staten van Noord-Holland en daarna van 
1937 tot 1947 – met een onderbreking vanwege de 
Tweede Wereldoorlog – in de Eerste Kamer. Begin 
jaren dertig richtte ze in de bossen bij Bennekom 'De 
Born' op, een studie- en vormingscentrum voor 
vrouwen. Na de bevrijding keerde ze kort terug in de 
Eerste Kamer, waarna ze voorzitter werd van de 
Vrouwenbond van de PvdA. Ze kwam opnieuw in 
de Provinciale Staten van Noord-Hollland voor die 
partij. Ze werd ook gedeputeerde tot zij in 1958 de 
eerste vrouwelijke staatsraad bij de Raad van State 
werd. Dat bleef ze tot 1966. Ze overleed in 
Scheveningen op 30 september 1989.



 Mr. J. (Nancy) 
Zeelenberg

Mr. J. (Nancy) Zeelenberg werd lid van de Raad van 
State in 1967. Ze werd geboren in Rotterdam op 26 
juli 1903 en studeerde rechten aan de Universiteit 
Leiden en werd na haar studie advocaat en procureur in
Rotterdam. Ze was actief op het gebied van 
vrouwenemancipatie. Ze stapte in 1946 over van de 
Vrijzinnig Democratische Bond naar de PvdA en was 
achtereenvolgens gemeenteraadslid (1946-1967) en de 
eerste vrouwelijke wethouder van Rotterdam 
(1956-1967) met de portefeuilles Financiën en 
Kunstzaken. Zij was ook lid van de Eerste Kamer van 
1960-1967. Ze was van 1962-1967 locoburgemeester 
en had daar haar bijnaam 'de ongekroonde koningin 
van Rotterdam' aan te danken. Ze werd verkozen tot 
lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (1946- 
1954) en was van 1952 tot 1958 lid van de Tweede 
Kamer en richtte zich op Justitie (onder andere 
familierecht) en emancipatie van de vrouw. In 1955 
werd ze VN vrouwenvertegenwoordiger en gaf ze een 
speech tijdens de Algemene Vergadering van de VN. 
Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw (1963) en Commandeur in de 
Orde van Oranje-Nassau (1974). Ze was van 
1967-1978 lid van de Raad van State. Ze overleed in 
Rotterdam op 22 april 1986. 



 D. (Took) 
Heroma-Meilink

D. (Took) Heroma-Meilink werd staatsraad in 
buitengewone dienst in 1975. Ze werd geboren in 
Arnhem op 18 april 1908. Na de Hogere Burgerschool
in Arnhem voltooide ze de School voor 
Maatschappelijk Werk in Amsterdam. De twintig jaar 
daarna was ze maatschappelijk werkster. Ze werd 
secretaris van de Vrouwengroep in de PvdA en werd 
in 1953 verkozen als lid van de Tweede Kamer voor 
de PvdA, met de portefeuilles Maatschappelijk Werk, 
Volksgezondheid en Ontwikkelingssamenwerking en 
was van 1956 en 1965 voorzitter van de vaste 
commissie in de Tweede Kamer voor Maatschappelijk 
Werk en later van de vaste commissie voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Ook was zij 
vrouwenvertegenwoordiger voor de VN in 1963 en 
1964 en gaf een speech voor de Algemene Vergadering
van de VN. Ze bleef Kamerlid tot 1971 en werd 
daarna maatschappelijk actief. Bij de Raad van State 
was ze staatsraad in buitengewone dienst en belast met 
beroepszaken voor klachten over de toepassing van de 
bijstandswet en plaatsvervangend lid van de Raad van 
State van 1975-1978. Ze overleed in Amersfoort op 
11 maart 1998.



 Mr. L.A. (Dien) 
Barendsen- 
Cleveringa 

Mr. L.A. (Dien) Barendsen-Cleveringa werd lid van 
de Raad van State in 1979 voor de Afdeling 
rechtspraak. Ze werd geboren in Alkmaar op 
29 augustus 1926. Ze studeerde rechten en was vier 
jaar advocaat en procureur en werd vervolgens 
wetenschappelijk medewerker van de Universiteit 
van Leiden. In Haarlem werd ze vervolgens tien jaar
rechter. Daarna werd ze in 1979 lid van de Raad van
State, voor de Afdeling rechtspraak. Ze was lid tot 
1993. Bij de Raad van State trad ze in de voetsporen
van haar vader, de befaamde Leidse hoogleraar 
Cleveringa. Ook was ze van 1991 tot 1996 
raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof van 
Den Haag. Ze overleed op 16 juni 2015 in 
Oegstgeest. 



Mr. A.P. (Tineke) 
Schilthuis

Mr. A.P. (Tineke) Schilthuis werd lid van de Raad 
van State en lid van de Afdeling voor de geschillen 
van bestuur in  1982. Ze werd lid na een lange 
loopbaan als politica en bewindspersoon. Ze werd 
geboren in Den Haag 29 juni 1921. Ze studeerde 
rechten aan de Universiteit Groningen en werd op 
haar vijfendertigste lid van de Tweede Kamer voor 
de PvdA. Na elf jaar in de Tweede Kamer was ze 
van 1969-1971 secretaris van de PvdA. In 1970
werd ze verkozen in de Haagse gemeenteraad en 
werd ze voorzitter van het Gewest ‘s-Gravenhage. 
In 1974 startte ze als commissaris van de Koningin 
in de provincie Drenthe, in 1982 werd ze gevraagd 
lid te worden van de Raad van State. Over die 
benoeming zei ze: "Men heeft mij gevraagd. Ik had 
geen ambities in die richting. Wel heeft door mijn 
hoofd gespeeld het ambt van staatsraad in 
buitengewone dienst. Maar de voltallige Raad van 
State heb ik voor mijzelf nooit in beeld gebracht." 
Ze bleef lid tot 1988 en overleed in Zeist op 
26 november 2013.



M.H.M.F. (Til) 
Gardeniers- 
Berendsen 

M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen werd in 
1983 lid van de Raad van State. Ze werd geboren 
in Rotterdam op 18 februari 1925. Ze was van 
1971-1977 lid van de Tweede Kamer voor de KVP 
als woordvoerder Onderwijs, Cultuur en 
Maatschappelijk Werk. Vervolgens werd ze in de 
kabinetten-Van Agt minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk (1977-1981) en 
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
(1981-1982). Als minister hield ze zich bezig met 
het omroepbeleid, de totstandkoming van de 
RIAGGs  en de Wet voorzieningen gehandicapten. 
Zij werd benoemd tot Commandeur in de Orde 
van  Oranje-Nassau in 1987. Ze werd in 1983 lid 
van de Raad van State en aangewezen als lid van de 
Afdeling voor geschillen van bestuur. Ze bleef lid 
tot 1995 en overleed in Den Haag op 22 oktober 
2019. 



Mr. W.M.G. 
(Wicky) Eekhof-de 

Vries

Mr. W.M.G. (Wicky) Eekhof-de Vries werd 
staatsraad bij de Raad van State in 1986. Ze is 
geboren in Haarlem op 14 juli 1930. Ze haalde haar 
gymnasiumdiploma in haar geboorteplaats en 
studeerde af in rechten (richting sociaal recht) aan 
de Rijksuniversiteit Leiden in 1952. Ze startte haar 
carrière als juridisch medewerker bij het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor te 
Amsterdam (1952-1955) en was daarna docent 
Sociaal Zekerheidsrecht bij de Rijksuniversiteit 
Leiden. Ze werkte van 1962 tot 1974 bij de Raad 
van Beroep in Haarlem. Van 1974 tot 1982 was ze 
daar ondervoorzitter. Vervolgens werd ze lid van de 
Centrale Raad van Beroep tot haar benoeming bij 
de Raad van State. Ook was ze co-decaan bij de 
opleiding Rechtelijke Ambtenaren in Zutphen. 
Vanaf 1 januari 1986 was zij lid van de Raad van 
State, de eerste twee jaar als staatsraad in 
buitengewone dienst als lid van de Afdeling 
geschillen van bestuur.  Per 1 maart 1988 werd ze 
benoemd tot lid. Dat bleef ze tot 1 augustus 2000. 



Mr. J.J.M.S. 
(Madeleen) Leyten- 
de Wijkerslooth de 

Weerdesteyn

Mr. J.J.M.S. (Madeleen) Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn werd lid van de Raad van State in 1987. 
Ze werd geboren in Zwolle op 29 september 1935. 
Na het gymnasium in Maastricht studeerde ze eerst 
farmacie aan de Universiteit Utrecht en stapte over op 
rechten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. 
Ze begon haar loopbaan als assistent-griffier bij de 
Tweede Kamer van (1960-1967). Daarna was ze van 
1970-1978 lid van Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. In 1980 werd ze lid van de Eerste 
Kamer voor het CDA, dat bleef ze tot 1987. Daarna 
was van 1987 tot 2002 lid van de Raad van State. Zij 
werd benoemd tot Commandeur in de Orde van 
Oranje-Nassau in 1994. Ze overleed in Den Haag op 
9 juni 2016.  



Mr. A. (Annelien) 
Kappeyne van de 

Coppello

Mr. A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello werd 
in 1988 lid van de Raad van State. Ze werd geboren 
in Oud Over op 24 oktober 1936. Ze startte haar 
loopbaan als ambtelijk secretaris van de VVD-fractie 
en werd in 1971 lid van de Tweede Kamer voor 
diezelfde partij. Ze was woordvoerder Justitie, 
Cultuur en Constitutionele Zaken. Als politicus 
zorgde ze ervoor dat de onaantastbaarheid van het 
menselijk lichaam in de Grondwet werd opgenomen 
en ze pleitte voor tal van gelijke rechten voor 
vrouwen, onder andere kansengelijkheid bij 
sollicitaties en gelijke betaling van de 
Werkloosheidswet en andere uitkeringen. In 1981 
stapte ze uit de politiek, maar ze werd in 1982 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(belast met onder meer emancipatie van de vrouw, 
arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor 
bijzondere groepen) in het eerste kabinet-Lubbers. In 
1988 werd ze lid van de Raad van State. Ze was pas 
twee jaar lid van de Raad van State toen ze overleed 
in Leiden op 23 februari 1990 op 53-jarige leeftijd. 



Mr. C.M. (Claire) 
Ligtelijn-van 

Bilderbeek

Mr. C.M. (Claire) Ligtelijn-van Bilderbeek werd lid 
van de Raad van State in 1990. Ze is geboren op 
7 april 1942. Ze voltooide het gymnasium aan het 
Stedelijk Gymnasium Utrecht in 1959. 
Ze studeerde vervolgens rechten aan de 
Rijksuniversiteit van Utrecht en studeerde af in 
1966. Ze startte haar loopbaan bij het GAK 
Amsterdam als juridische medewerker en werd in 
1967 advocaat en procureur in Rotterdam. In 1973 
werd ze substituut griffier bij de rechtbank 
Rotterdam. Een jaar later werd ze rechter bij de 
rechtbank Den Haag. Van 1980-1990 was ze 
raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. 
In 1990 werd ze lid van de Raad van State. Dat 
bleef ze tot en met 2012, de laatste drie jaar als 
staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak. 



Buitengewone vergadering van de Raad van State op
1 juli 1976 voorgezet door koningin Juliana

Mr. J. Zeelenberg rechts op de foto. 



Tijdens de buitengewone vergadering van de Raad van 
State vanwege het 450 jarige bestaan op 10 januari 

1981 zit Mr. L.A. Barendsen-Cleveringa links in het 
midden aan tafel



Groepsfoto Raad van State op 3 juli 1985
Intrede prins Willem-Alexander 



Fotoverantwoording: 

Mr. A.E. (Liesbeth) Peletier: Peter van Zoest, ANP 

In de Raad van State te Den Haag is mej. mr. A.E. 
Ribbius Peletier uit Amsterdam plechtig geinstalleerd als 
eerste vrouwelijk lid van de Raad. Vlnr. dr. A.A.L. 
Rutgers (vice-president), mej. mr. Ribbius en dr. J.W. 
Meyer Ranneft. Achter hen vlnr: J. Th. Furstnerr, prof. 
A.L. de Block, prof. R.P. Cleveringa, M.A. Reinalda, 
mr. P.W.J.H. Cort van der Linden, mr. A.M. Joekes, dr. 
Jan Schouten, prof. E.J.M. Beel, mr. W.F. Schokking en 
de secretaris van de Raad mr. Hagen. 1958-07-01. 
Fotograaf Peter van Zoest/ ANP 

Mr. J. (Nancy) Zeelenberg: Nico Naeff, Nederlands 
Fotomuseum   

D. (Took) Heroma-Meilink: Nico Naeff, Nederlands 
Fotomuseum

Mr. L.A. (Dien) Barendsen-Cleveringa: Foto uit het 
Algemeen Dagblad, 04-05-1982

Mr. A.P. (Tineke) Schilthuis: ANP Foto, ANP 

M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen: Nico Naeff, 
Nederlands Fotomuseum

Mr. W.M.G. (Wicky) Eekhof-de Vries: privé collectie 
Wicky Eekhof

Mr. J.J.M.S. (Madeleen) Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn: TerState 29 september 1987

Mr. A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello: Ronald 
Sweering, Nationaal Archief

Mr. C.M. (Claire) Ligtelijn-van Bilderbeek: TerState 14 
september 1990

Koningin Juliana zit de buitengewone vergadering van de 
Raad van State voor op 1 juli 1976. Hans Peters/ 
Nationaal Archief, CC0

Tijdens de buitengewone vergadering van de Raad van 
State vanwege het 450 jarige bestaan op 10 januari 1981 zit 
Mr. L.A. Barendsen-Cleveringa links in het midden aan 
tafel. Rob C. Croes/ Anefo, Nationaal Archief, CC0

Groepsfoto Raad van State op 3 juli 1985. Kroonprins 
Willem Alexander lid van Raad van State, Fotograaf 
Onbekend / Anefo, Nationaal Archief, CC0. 

 


