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Oefening 27 Thema 5 

 

Doordeweeks elders 

Interviewer 

Het werk is te ver van huis om elke dag op en neer te reizen, en verhuizen met het hele 

gezin is geen optie. De ‘pendelaar’ leeft in twee werelden, doordeweeks ergens anders, in 

het weekend thuis bij het gezin. Ik praat erover met twee van deze pendelaars, meneer 

Prak en mevrouw Kant. 

Veel pendelaars zeggen dat het extra leuk is om in het weekend samen met je gezin te 

zijn. Geldt dat ook voor u, meneer Prak? 

 

Dhr Prak 

Zeker. Ik was stuurman op een vrachtschip toen mijn vrouw en ik elkaar leerden kennen. 

Ik was vaak lange tijd van huis, dus mijn vrouw  wist wat ze kon verwachten toen we 

gingen trouwen. Ik vaar nu al een tijdje niet meer, maar werk sinds een jaar voor een 

oliemaatschappij. Nu werk ik soms op ons hoofdkantoor in het midden van Nederland, 

maar ik ben vooral veel op reis, dan vlieg ik voor mijn werk naar diverse landen in de 

wereld. Ik woon met mijn gezin in Groningen en doordeweeks verblijf ik in een 

appartement in Gorinchem, waar ons hoofdkantoor is. Maandagochtend om half zes 

vertrek ik daarheen, vrijdagavond kom ik weer thuis. 

We hebben eigenlijk nooit overwogen onze woonplaats Groningen te verlaten. Dat heeft 

niet zoveel zin, want ik weet nu nog niet waar ik over een paar jaar werk. Maar ik wil het 

ook niet voor de kinderen. Ze zitten in Groningen op school, hebben daar hun vriendjes 

en vriendinnetjes en hun sportclub. Bovendien wonen alle zeven broers en zussen van 

mijn vrouw binnen een straal van vijf kilometer van ons huis.’ 

Interviewer 

Mevrouw Kant, u bent ook  zo’n ‘pendelaar’, die doordeweeks van huis is, omdat het 

werk te ver weg is. U hebt een drukke baan in de politiek in Den Haag, in de tweede 

Kamer. Hoe regelt u dat met uw gezin? 
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Mevrouw Kant 

 Bij ons zorgt mijn man voor de kinderen en het huishouden. We wonen in Doesburg, in 

de provincie Gelderland, en ik blijf doordeweeks in Den Haag. Daardoor mis ik nogal wat 

van de lagere schooltijd van mijn twee dochters. Ik ben ’s middags nooit thuis, als ze uit 

school komen,  om te horen hoe hun dag was. Toen het vorig jaar met de jongste even 

niet zo goed ging, dacht ik wel: ik was er niet toen ze me nodig had, ik heb als moeder 

gefaald.  

In Den Haag ga ik af en toe naar een sportschool om mijn conditie op peil te houden, en 

eet ik meestal in een restaurant of met een collega. Maar verder ben ik daar vooral om te 

werken. Een tweede thuis zal Den Haag absoluut nooit worden. Ik ben elk weekend weer 

blij als ik weer naar mijn gezin in Doesburg mag. Hier horen wij thuis. Met het gezin naar 

de Randstad verhuizen was daarom nooit een optie.’ 

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1201860.ece/Doordeweeks_elders 
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