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Wouter Bos (43):

        ‘Als ik premier word,   gaat m’n papadag eraan!’

“Tijdens deze drukke campagneperiode ben ik ook vaak ’s avonds aan het werk. Ik 
kan wel vaak ’s ochtends wat later beginnen. Hierdoor kan ik Jula en Iris wassen en 
aankleden. Daarna ontbijten we gezellig samen en breng ik ze naar de crèche, waar 
ze twee dagen per week naar toe gaan. Zo probeer ik momenten te vinden om mijn 
kinderen te zien. Maar het is absoluut niet ideaal. Normaal gesproken heb ik een 
vaste ‘papadag’, maar tijdens de campagneperiode kan dat helaas niet. Toen Iris 
nog een baby’tje was, was dat de maandag. Maar dit was niet handig, want op din-
sdag lag er dan zo’n enorme stapel werk op me te wachten dat ik de rest van de 
week achterliep. Daarom werd al snel vrijdag mijn vrije dag. Ik realiseer me dat áls 
ik 
premier word, ik dan geen doordeweekse dag meer bij mijn kinderen kan zijn. 

Bonnen voor de crèche 
De PvdA wil gratis kinderopvang voor drie dagen per week. Willen ouders meer 
opvang voor hun kind, dan moeten ze naar draagkracht bijbetalen. Ik kan me voor-
stellen dat er een soort vouchersysteem komt. Ouders krijgen bij wijze van spreken 
bonnen waarmee ze de crèche of de oppas betalen. De gratis kinderopvang is ook 
beschikbaar voor niet-werkende ouders. Als je elke keer moet checken of iemand 
wel of niet werkt, levert dat een enorme bureaucratie op. Bovendien hebben 
bijvoorbeeld freelancers en kunstenaars niet altijd even veel werk. Wij vergelijken 
crèches met de basisschool. Iedereen heeft recht op basisonderwijs en wij vinden 
dat ook iedereen recht heeft op kinderopvang. Hier moet geen financiële drempel 
voor zijn. Maar nog belangrijker dan de betaalbaarheid is de kwaliteit van de 
opvang. Die mag best omhoog en daar trekken we dan ook geld voor uit. Ouders 
moeten hun kinderen met een gerust hart in de opvang achter kunnen laten. Daar-
naast wil de PvdA het ouderschapsverlof verlengen. In Nederland gaan we na de 

bevalling al weer snel aan het werk. In andere landen, met name in Scan-
dinavië, is dat verlof veel langer waardoor vaders en moeders uit-

geruster aan het werk gaan. Als vrouwen te snel weer aan de 
slag moeten, kan dat ook medische risico’s met zich mee-

brengen. Toevallig werden allebei mijn dochters geboren 
tijdens een Kamerreces. Hier had ik mazzel mee, maar ik 
had natuurlijk veel langer thuis willen blijven om flesjes 
klaar te maken en luiers te verschonen. Ook al moest ik 
best wennen aan het vaderschap. Er veranderde veel. Din-
gen die bij jong en hip horen, zoals tot diep in de nacht in 

de kroeg hangen, zijn er niet meer bij. In zekere zin maakt 
het ouderschap ‘mutsig’. Ik rijd nu in een bakfiets rond en 

probeer op tijd thuis te zijn voor het eten. Maar alle clichés 
kloppen. Je krijgt er veel voor terug. 

Judoka en ballerina
De PvdA wil dat vakleerkrachten de gym-
lessen op scholen gaan verzorgen. Ook 
moeten zwemlessen weer een vast onder-
deel worden in het basisonderwijs. Overge-
wicht is onder kinderen een groot probleem. 
Het is slecht voor de gezondheid en dat 
kost de overheid op lange termijn bakken 
met geld. Voorkomen is altijd beter dan 
genezen. Daarnaast werkt sport ver-
broederend. In steden waar veel verschil-
lende culturen samen leven, zie je dat kin-
deren in hetzelfde voetbalelftal al op jonge 
leeftijd aan elkaar wennen. Mijn dochters 
zijn nog te jong voor een sportclubje. Maar 
ik zie Iris wel judoën. Ze is stevig en sterk, 
en kan nu al gooien en smijten. Jula is een 
tenger poppetje, in haar zie ik meer een bal-
letdanseres. 

Winnaars of verliezers 
In Nederland zijn er veel ouders die hulp 
kunnen gebruiken bij het opvoeden. Op 
consultatiebureaus en crèches kunnen 
problemen al gesignaleerd worden. Het is 
belang-rijk dat ouders bij wie het niet goed 
gaat op tijd opgevangen worden, want later 
brei je het niet meer recht. Opvoedonders-
teuning en gezinscoaching kunnen hier een 
rol in spelen. Ook het geven van extra taall-
essen aan jonge kinderen kan belangrijk zijn 
om ze meer kansen in het leven te geven. 
Een Brit se partijgenoot van de Labour Party 
vertelde me eens de volgende leus: If you 
believe education provides equal opportuni-
ties, you are too late. Ze wilde hier mee 
zeggen dat al vóór de basisschool vast kan 
staan of een kind later tot de winnaars of 
verliezers zal  
behoren. Ik vind dat schokkend.”

Wachten duurt lang. Al helemaal als je in spanning wacht op hij-die-misschien-minister-president-

wordt. Het vorige interview loopt enorm uit. Gelukkig blijft hij relaxed. Wouter Bos, lijsttrekker van 

de PvdA, vindt dat hij zijn dochters Iris (2) en Jula (0) in deze periode veel te weinig ziet. Helaas, 

als hij minister van Algemene Zaken wordt, zal hij nóg minder tijd voor ze hebben.
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