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De eerste vrouwelijke 
minister-president van 
Nederland

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek. 
Toen ik een jaar of vijftien was, wilde ik zelf de po-
litiek in. En dan had ik het niet over de gemeen-
teraad. Nee, ik zou de eerste vrouwelijke minister-
president van Nederland worden. Deze ambitie 
heb ik maar kort gekoesterd, en eerlijk gezegd 
nooit erg vurig, maar hij was er. De geschokte re-
acties van anderen op mijn toekomstplannen wa-
ren eigenlijk het leukste eraan.

Terugkijkend vraag ik me af hoe ik op het idee 
was gekomen dat het tijd was voor een vrouwe-
lijke premier. Wie waren mijn rolmodellen? In de 
eerste jaren dat ik de politiek bestudeerde, door 
dagblad Trouw te lezen, waren er niet veel vrouwen 
zichtbaar aanwezig in de Nederlandse politiek. 
Kabinet-Lubbers I en -Lubbers II bestonden vrij-
wel uitsluitend uit bebrilde en in meer of mindere 
mate kalende mannelijke ministers. Maar tussen 
hen bevond zich in mijn herinnering altijd één pa-
radijsvogel: Neelie Smit-Kroes, van 1982 tot 1989 

minister van Verkeer en Waterstaat. Zij leek hele-
maal niet op een politicus, met haar felgekleurde 
mantelpakjes en lippenstift. Maar, zo redeneerde 
ik, dat zou wel komen omdat ze van de VVD was. 
Een zakenvrouw die per ongeluk in de politiek 
verzeild was geraakt. 

Toen ik net op de middelbare school zat, trad 
het kabinet-Lubbers III aan, en waren er opeens 
drie vrouwelijke ministers. Hedy d’Ancona was 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur, Hanja Maij-Weggen van Verkeer en Wa-
terstaat, en Ien Dales van Binnenlandse Zaken. 
Hadden Hanja en Hedy nog iets weg van Neelie, 
Ien Dales was een categorie apart. Ze kreeg veel 
commentaar om haar uiterlijk (als burgemees-
ter van Nijmegen werd ze liefkozend ‘Ma Flod-
der’ genoemd), maar oogstte tegelijkertijd veel 
bewondering vanwege haar stijl van leidinggeven 
en haar ideeën over integriteit. Zoals parlement.
com het krachtig formuleert: ‘Werd door zichzelf 
te blijven allengs populairder’.

Dales was oppervlakkig gezien de tegenvoeter 
van Smit-Kroes. Toch vond ik ze allebei stoer op 
hun eigen manier. Smit-Kroes, bij ons thuis toch 
verdacht als VVD’er, won aan geloofwaardigheid 
toen ze in 1991 met PvdA-burgemeester Bram Pe-
per trouwde. Heeft een van deze vrouwen mij op 
de gedachte gebracht dat ik minister-president 
zou kunnen worden? Ik kan het me niet herinne-
ren, maar sluit het niet uit. 

Een paar jaar in de scholieren- en studentenpo-
litiek genazen me volledig van mijn politieke ambi-
ties. Ik besloot me vooral met politiek van vroeger 
te gaan bezighouden, als historicus. Ondertussen 
zou iemand anders vast wel de eerste vrouwelijke 
minister-president van Nederland worden.
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