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Van vakvrouw tot staatsvrouw
Els Borst (1932-2014)

Oud-premier Wim Kok omschreef tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 15 februari 2014 in de 
Domkerk te Utrecht Els Borst-Eilers als een zachtaardige vrouw. Zelf heeft zij zich wel eens een 
‘ijzeren dame met een fluwelen handschoen’ genoemd. Beide typeringen zijn waar. Els Borst 
was mild, aimabel en wijs, maar ook resoluut, scherp en ongeduldig. Niet de politiek, waaraan 
zij haar bekendheid bij het grote publiek te danken had, maar de gezondheidszorg vormde de 
rode draad in haar leven. Aan dat rijke leven kwam op 8 februari 2014, toen zij in Bilthoven 
thuiskwam van een bezoek aan het d66-congres in de Amsterdamse Beurs van Berlage, op een 
gewelddadige wijze een einde. Wat er precies is gebeurd, door wie zij werd gedood en met welk 
motief, is tot op heden onbekend. Haar vreselijke levenseinde contrasteert hevig met de kracht 
waarmee zij haar gehele werkzame leven heeft gestreden voor een menswaardig sterven.

Els Borst betrad de politieke arena in 1994 als gelauwerde vakvrouw en verliet die acht jaar 
later weer als gelouterde staatsvrouw: twee opeenvolgende ministerschappen op het zware 
departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, informateur van het tweede paarse 
kabinet en daarin bovendien ook nog viceminister-president. Dat zij tien jaar na het vertrek 
uit de politiek minister van Staat werd, een soort verheffing in de politieke adelstand, zal niet 
alleen maar een uiting van publieke waardering voor deze periode zijn geweest, maar ook een 
erkenning van de bijdragen die zij daarvoor en daarna aan de samenleving en het publieke 
debat heeft geleverd. Kern daarvan vormde de kwaliteit van het leven en het sterven van elk 
individueel mens.

Haar jonge jaren bracht zij als Else (Els) Eilers door in Amsterdam, waar zij op 22 maart 
1932 werd geboren in een van oorsprong Nederlands hervormd gezin. Zelf was ze in haar vol-
wassen leven onkerkelijk, wat niet wil zeggen ongevoelig voor emoties en principes in chris-
telijke kringen. Dat werd haar later wel verweten door christelijke politici, vooral ten tijde van 
de totstandkoming van de Euthanasiewet die zij als minister in 2001 in het Staatsblad wist te 
krijgen. De golven gingen hoog, al helemaal toen zij kort voor Pasen van dat jaar in een inter-
view in nrc Handelsblad haar voldoening over de succesvolle wetgevende arbeid ongelukkig 
uitdrukte in de woorden ‘het is volbracht’.1 De associatie met de zogeheten kruiswoorden van 
Christus was haar ook bij autorisatie van de tekst ontgaan, hetgeen zij de Tweede Kamer rui-
terlijk toegaf. Wel nam zij in het interpellatiedebat over haar uitlatingen met kracht afstand 
van de suggestie dat zij contact met christelijke bevolkingsgroepen over medisch-ethische 
vraagstukken niet zou willen nastreven.2 Zelf sterk rationeel van aard, was religie niet een 
vanzelfsprekende metgezel in haar leven. Haar humanisme gaf haar echter wel in om verbin-
ding te blijven zoeken met alle gezindten en overtuigingen – niet alleen als minister, ook in 
latere functies, bijvoorbeeld als lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en als voorzitter van 
de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het Nationaal Platform tegen 
racisme en discriminatie.

In Amsterdam bezocht zij het Barlaeus-gymnasium, samen met onder meer Frits Bol-
kestein. Later grapte ze wel eens dat ze Bolkestein op school als lagereklasser natuurlijk niet 
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had zien staan. De Tweede Wereldoorlog heeft haar vanzelfsprekend getekend. Ze verhaalde 
meermalen over het afschuwelijke moment dat haar Joodse buren in de Rivierenbuurt werden 
weggehaald en hoe zij als dertienjarige, op weg naar school, in maart 1945 door de bezetters werd 
gedwongen toe te kijken bij de executie van tientallen gevangenen in het Weteringplantsoen.3

Els Borst koos, misschien wel mede door de ervaringen uit de oorlog, voor een medische 
studie aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens voor een loopbaan in de gezond-
heidszorg. Ze trouwde ook met een medicus, de arts-bacterioloog Jan Borst, wiens familie 
eveneens in het ‘vak’ zat. Een leven gewijd aan zorgonderzoek en aan patiënten tekende zich af: 
wetenschappelijk medewerker immunothematologie, dissertatie over het ontstaan en de pre-
ventie van rhesus-immunisatie, hoofd van de bloedbank en – op 44-jarige leeftijd – medisch 
directeur van het Utrechtse Academisch Ziekenhuis. Toen haar man ziek werd, creëerde zij 
meer ruimte om hem te kunnen verzorgen door afscheid te nemen van het management en 
in 1986 vicevoorzitter van de Gezondheidsraad te worden. Helaas stierf Jan Borst in 1988 en 
bleef zij alleen achter in hun huis in de Bilthovense bossen. Hun drie kinderen waren inmid-
dels al volwassen. Haar energie richtte zich daarna op de Gezondheidsraad en een paar jaar 
later ook op het bijzonder hoogleraarschap Evaluatie van klinisch handelen binnen het amc. 
Het gemis van haar man heeft haar er niet van weerhouden om consciëntieus, misschien wel 
met dubbele ijver, door te werken, maar de leegte in haar persoonlijk leven heeft zij er niet 
mee kunnen compenseren.

Niets, maar dan ook helemaal niets, wees op een vervolgloopbaan in de politiek. En toch 
heeft zij ook daarin geëxcelleerd. Els Borst kon, daar komt het kort en goed op neer, de ver-
leidingskunst van Hans van Mierlo niet weerstaan. Zo was ze ook lid van d66 geworden toen 
het nog d’66 was: in 1968 was zij bezweken voor een campagnefilmpje met een lopende, mij-
merende Van Mierlo – dit keer niet over de Amsterdamse grachten maar langs het strand. 
Natuurlijk pasten de intellectueel-vrijzinnige cultuur en progressieve opvattingen van de par-
tij haar als een handschoen, maar het charisma van Hans van Mierlo gaf de doorslag. Zij ver-
vulde geen functies in de partij, maar folderde van tijd tot tijd wel braaf mee. Ze haalde in de 
jaren zeventig, toen d’66 ternauwernood zijn eigen opheffing had overleefd, met vele andere 
vrijwilligers de duizenden handtekeningen op die de nieuwe leider Jan Terlouw als een soort 
borgsom voor de toekomst van de partij had gevraagd.

Na de grote verkiezingsoverwinning van mei 1994 overreedde Hans van Mierlo haar om 
tot het eerste paarse kabinet toe te treden. Hij wilde d66-ministers die van zichzelf gezag 
meebrachten op het terrein van hun portefeuille. Van Mierlo vond dat belangrijker dan par-
tijpolitieke of parlementaire ervaring – een opvatting die te begrijpen valt maar niet zonder 
risico is, zo leert de geschiedenis. Voor d66 was de kandidatuur van Els Borst essentieel om 
in de formatie de claim op het departement van vws te kunnen verzilveren. Om haar kon 
niemand heen; eerder had Jacques Wallage zelfs geïnformeerd of zij niet namens de pvda aan 
de slag wilde.4

Het verhaal hoe Hans van Mierlo haar heeft overgehaald, is door Els zelf verteld: tijdens 
een etentje gooide Van Mierlo al zijn charme en overredingskracht in de strijd. Al haar contra-
argumenten schreef hij zorgvuldig op zijn servetje om daar vervolgens zijn mond mee af te 
vegen. Na een tweede gesprek staakte zij uiteindelijk haar verweer. Het was natuurlijk uit-
dagend om haar ideeën over patiëntenrechten en medisch-ethische vraagstukken zelf in de 
praktijk te kunnen brengen. Het paarse experiment gaf daar bij uitstek de gelegenheid toe. Op 
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22 augustus 1994 werd zij beëdigd als minister van vws. Bij haar aantreden werd zij in de pers 
getypeerd als even aimabel als deskundig en zonder sterallures.5

Els Borst zag op tegen het ministerschap, maar al snel bleek het haar te bevallen. Ruim een 
jaar na haar aantreden kwam ze in een interview terug op haar voornemen om slechts voor één 
termijn te tekenen.6 Haar gezag in de wereld van de gezondheidszorg was onweersproken, maar 
status in kabinet en Tweede en Eerste Kamer moet worden verdiend door overtuigend optre-
den, waarbij vakinhoudelijke kennis belangrijk is maar politieke stuurmanskunst evenzeer. In 
dat laatste bekwaamde Els Borst zich werkende weg. Een volleerde partijpolitica werd zij echter 
nooit. De politiek met een ‘kleine p’, zoals collega-minister Hans Wijers dat noemde, liet zij 
met liefde aan anderen over. Als ze al eens iets ondernam, kreeg ze het hard te verduren. In de 
nadagen van Paars i vuurde ze in een onbewaakt moment publiekelijk de Tweede Kamerfractie 
van haar partij aan om zich te verzetten tegen een afzwakking van de Varkenswet die veehouders 
verplichtte tot beperking van hun varkensstapel. Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen aan-
staande waren en het niet onbegrijpelijk was dat beoogd lijsttrekker Els Borst voor haar eigen 
partij ging staan, was deze actie staatsrechtelijk natuurlijk uit den boze, waarop ze het in de 
Tweede Kamer van links tot rechts om de oren kreeg. Deemoedig bekende zij schuld.7

Voor partijpolitiek was zij vaak te inhoudelijk, te consensusgericht en soms te naïef. Toch 
wist zij kabinet en Kamers niet zelden in haar richting te bewegen. Wat meehielp was dat ze 
geen scherpslijper was en altijd bereid om naar compromissen te zoeken. En als het nodig was, 
wist ze ook haar charme in te zetten. Voor een minister van een groot spending department is 
een goede verstandhouding met de collega van Financiën onontbeerlijk. Gerrit Zalm voelde 
zich vaak weerloos als Els ontwapenend eerlijk vroeg of hij haar wilde helpen bij het perma-
nente budgettaire probleem van de uitdijende gezondheidszorg.

Els Borst was 62 jaar toen zij als minister aantrad. Een onvoorstelbare werklust leverde in 
het eerste paarse kabinet een lange reeks resultaten op, van een tabaksontmoedigingsbeleid 
tot wetgeving over de kwaliteit van zorginstellingen. Vermeldenswaardig zijn onder meer de 
Wet op de orgaandonatie en de Wet geneesmiddelenprijzen die in die jaren tot stand kwamen. 
Zij ontkwam ook niet aan stevige ingrepen in haar moeilijk bestuurbare departement, wat 
onder meer tot het vertrek van de secretaris-generaal leidde.

Toen het tweede paarse kabinet op 3 augustus 1998 aantrad, was Els Borst inmiddels 66 
jaar. Een tweede periode op vws lag in de lijn van de verwachtingen – niet alleen omdat zij een 
uitstekende vakminister was gebleken, maar ook omdat haar politieke toekomst en die van 
d66 door Hans van Mierlo aan elkaar werden gekoppeld. Eind 1996 had Van Mierlo besloten 
zich niet meer kandidaat te stellen als lijsttrekker. Op een achteraf bezien tamelijk autocrati-
sche, maar door de partij omarmde wijze ging hij persoonlijk op zoek naar een opvolger. De 
gedroomde kandidaat Hans Wijers bedankte voor de eer en de als ‘jonge tijgers’ omschreven 
nieuwe generatie (ondergetekende en Roger van Boxtel) werd nog niet rijp geacht om in de 
verkiezingscampagne tussen de grote ‘zendmasten’ Kok en Bolkestein, zoals Van Mierlo hen 
noemde, overeind te blijven. Els Borst bleek opnieuw door en door loyaal te zijn, en dus 
presenteerde Hans van Mierlo op 31 mei 1997 in het Amsterdamse Krasnapolsky, het geboor-
tehuis van d66, de beoogde nieuwe lijsttrekker met de befaamde woorden: ‘Het is een meisje 
geworden en wij noemen haar Els.’

Met de onvoorwaardelijke steun van die nieuwe generatie heeft Els Borst deze klus geklaard. 
De peilingen waren betrekkelijk desastreus en in de partij bleef er discussie of het niet beter zou 
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zijn geweest om bij het aangekondigde vertrek van Van Mierlo direct het leiderschap te ver-
jongen. In die moeilijke omstandigheden bleef Els bewonderenswaardig rustig. Ze oefende op 
haar zwakke plekken in (sociaaleconomische en staatsrechtelijke) kennis en in politiek debat, 
maar weigerde de populaire toer op te gaan. Zoals ze eerder al eens had gezegd: ‘Ik kan nu wel 
het assertieve, ordinaire vrouwtje gaan uithangen, maar mensen kijken daar toch doorheen.’8 
Els Borst maakte in het afsluitende televisiedebat indruk als de wijze grande dame die het niet 
alleen maar eindeloos over geld wilde hebben maar vooral over de kwaliteit van leven.

Op de avond van de Kamerverkiezingen, 6 mei 1998, bleek de teller voor d66 op 14 zetels te 
blijven staan. Dat betekende een verlies van 10 zetels, maar een opsteker in vergelijking tot de 
peilingen. Van vrijwel hopeloos bleek de positie van d66 zich toch nog te hebben ontwikkeld 
tot substantieel genoeg om relevant te kunnen zijn voor regeringsvorming.

Het was evident dat Els Borst het politiek leiderschap na de verkiezingen niet ambieerde, 
en in lijn met het gevoelen in de partij nam ik die rol na het begin van de kabinetsformatie 
over. Voor pvda en vvd was het zonneklaar dat zowel lijsttrekker Borst als de volgende gene-
ratie van d66 aan de onderhandelingstafel moest zitten, en zo werd Els de eerste en vooralsnog 
enige vrouwelijke informateur die ons land heeft gekend. Zij deelde die functie met haar col-
lega-ministers Kok en Zalm, terwijl de fractievoorzitters Wallage (later Melkert), Bolkestein 
en De Graaf onderhandelden. Els Borst bleek de ideale procesbegeleider te zijn: vriendelijk, 
humoristisch, inventief en precies. Alles schreef ze op in dikke schriftjes met een rond en voor 
een arts uitzonderlijk goed leesbaar handschrift. Zo deed zij dat ook tijdens ministerraden 
en overleggen van de bewindslieden: zij wist altijd exact wat er was besloten en – vaak nog 
belangrijker – wat daaraan vooraf was gegaan. Els Borst continueerde na de drie maanden 
durende formatie haar ministerschap van vws. Zij en Annemarie Jorritsma werden de eerste 
vrouwelijke vicepremiers uit de parlementaire geschiedenis.

Na de kabinetsformatie kwam er een natuurlijke rolverdeling in de partijtop tot stand: de 
partij werd door mij als fractievoorzitter geleid, het eigen onversneden d66-geluid kon zo het 
beste worden verwoord; de partijpolitieke inbreng in het kabinet werd veelal verzorgd door 
Roger van Boxtel die was aangetreden als minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid. En 
Els zorgde voor de compromissen en het in stand houden van de goede verhoudingen bin-
nen het kabinet. Vaak kon ze met een opgetrokken wenkbrauw, een grapje of een welgekozen 
verzoenende opmerking volstaan. In Paars ii leek ze als vanzelf een moederlijke rol toebedeeld 
te krijgen: ‘Als er weer eens een minister ziedend de Trêveszaal was uitgelopen, zei Kok tegen 
mij: ga jij hem even terughalen,’ vertelde ze in een interview.9

Later heeft ze wel gezegd dat haar tweede periode als minister de meest vruchtbare is 
geweest. Dat is gemeten aan de hoeveelheid en het belang van de toen tot stand gekomen 
wetgeving zeker waar. Veel van wat zij tussen 1994 en 1998 inzette, kon in de daaropvolgende 
jaren worden geoogst, waaronder een nieuw patiënten-consumentenbeleid, toegang van zelf-
standigen tot het ziekenfonds en aanscherping van het alcohol- en tabaksbeleid. Cruciaal was 
natuurlijk de wetgeving die een antwoord bood op nieuwe medisch-ethische vraagstukken: 
een nieuwe Embryowet, het verbod op xenotransplantatie en de Wet foetaal weefsel.10

Els Borst zal echter het meest herinnerd worden als de minister die (overigens samen met 
haar vvd-collega van Justitie Benk Korthals) de Euthanasiewet tot stand bracht. Tijdens de 
formatie was besloten het initiatiefvoorstel, waar opeenvolgende d66-Kamerleden mee in de 
weer waren geweest, als regeringsvoorstel in te dienen. Dergelijke gevoelige wetgeving kon 
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beter langs koninklijke weg tot stand worden gebracht. De verdediging van het voorstel door 
Els Borst in beide Kamers getuigde van grote zorgvuldigheid en van respect voor religieuze 
gevoelens in parlement en samenleving.

Paars ii regeerde onder een ongelukkig gesternte. In 1999 was het kabinet kortstondig 
demissionair als gevolg van de Nacht van Wiegel, waarin het referendumvoorstel in de Eerste 
Kamer sneuvelde. Voortzetting van de paarse samenwerking stond dat jaar bovendien onder 
druk van de uitkomst van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp. Hoewel de ramp 
zich had voltrokken ruim voor het aantreden van Paars concentreerde het politieke debat zich 
op de mogelijke nalatigheden van verschillende ministers nadien. Els Borst werd verweten te 
weinig oog te hebben gehad voor de gezondheid van bewoners omdat ze geen heil zag in een 
grootschalig gezondheidsonderzoek. Naar haar oordeel was daartoe geen enkele objectieve 
noodzaak en zou een dergelijk onderzoek alleen maar de angst voeden dat er kennelijk toch 
iets niet goed zat. Zij werd hierin gesteund door de medische wereld. De politieke kritiek viel 
Els zwaar; zij voelde zich aangetast in haar integriteit en deskundigheid als arts en minister, en 
het scheelde niet veel of ze had de eer aan zichzelf gehouden.

Een ander drama werd gevormd door de uit de hand gelopen kosten van met name de 
curatieve gezondheidszorg. Het zogeheten ‘boter bij de vis’-beleid, dat inhield dat ziekenhuizen 
die bewijsbaar meer operaties verzorgden ook meer budget kregen, hielp om de vermaledijde 
wachtlijsten te verminderen, maar de zorgkosten liepen daardoor wel verder op. Een poging 
van Els Borst om mede daarom het ziektekostenstelsel fundamenteel te herzien, strandde in 
2001 op een veto van de pvda. Het bleef bij een hoofdlijnennota. Daarin ontwierp zij een stelsel 
met basis- en aanvullende verzekering en gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars 
dat pas jaren later onder het kabinet-Balkenende ii daadwerkelijk kon worden ingevoerd.

Het ministerschap van Els Borst eindigde in de zomer van 2002 na een tumultueus voor-
jaar waarin Pim Fortuyn opkwam en werd vermoord. Paars werd door de kiezers afgedroogd 
en het kabinet nam in mineur afscheid. In 2003 werd Els Borst door d66 gelauwerd; zij werd 
na Hans van Mierlo en Jan Terlouw het derde erelid in de geschiedenis van de partij.

Hoewel zij de zeventig inmiddels was gepasseerd, deed zij na haar ministerschap nauwe-
lijks een stap terug. De lijst van functies die zij in deze periode vervulde, is te lang om weer 
te geven. Zij maakte zich vooral sterk voor de kwaliteit van onderzoek in de zorg, bestrijding 
van racisme en discriminatie, en natuurlijk – als een rode draad in haar artsenbestaan – de 
belangen van patiënten. De ‘Els-Borstgesprekken’, een dialoog tussen zorgverleners en kan-
kerpatiënten die tot beter begrip over en weer moet leiden, kwamen er op haar initiatief. Ze 
bleef maatschappelijk zeer betrokken, ook nadat ze zelf door borstkanker was getroffen. In 
2012 werd ze niet alleen minister van Staat, een functie die precies het soort onnadrukkelijke 
wijsheid vereist die haar eigen was, maar kreeg zij ook van de Rijksuniversiteit Groningen de 
Aletta Jacobsprijs voor de genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het 
publieke debat aan de orde stelde.

Het was een voorrecht met Els samen te werken; dat zullen vele medewerkers, collega’s 
en partijgenoten hebben ervaren. Nog los van de idealen waar zij voor stond en de laconieke 
maar vasthoudende manier waarop zij daarmee omging, lag dat voorrecht vooral in de alle-
daagse omgang. Els kon ongedurig zijn, vooral als anderen haar snelle geest niet konden bij-
houden. Maar haar aimabele karakter streek dat altijd glad. Ze had een geweldig Brits gevoel 
voor humor, met subtiele wisecracks en understatements, en soms declameerde ze in besloten 
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kring zelfs scabreuze versjes die zij ergens in haar studententijd had opgepikt. Ze hield van 
plezier. Ze was scherper in haar oordelen dan je op het eerste gezicht zou denken, maar ze was 
ook uitermate attent en wist vrienden en collega’s te verrassen met een goed georganiseerd 
geheugen voor verjaardagen en persoonlijke feiten. Van de academische ‘mevrouw’ op vws 
werd ze als vanzelf de naaste partijgenote met wie ik fantastisch samenwerkte en uiteindelijk 
de wijze vriendin en raadsvrouw die ze voor velen is geweest.

Minister-president Mark Rutte zei bij gelegenheid van de herdenking van Els in de Tweede 
Kamer dat zij als een dokter de politiek inkwam en dat in veel opzichten ook was gebleven.11 
Dat is waar, dokter Borst maakte Nederland een beetje beter.

Thom de Graaf
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