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16 MIN OF MEER 
PERSOONLIJKE 

VRAGEN EN  
16 VRAGEN  

OVER SOCIALE 
HUIS VESTING.  

DEZE KEER IS HET 
TRACY METZ  
DIE BLIND DE 

 VRAGEN KIEST.

TRACY METZ (1954)  
is journalist, auteur en presentator.  
Zij publiceert in NRC Handelsblad en 
De Groene Amsterdammer. Onder  
de titel Stadsleven heeft zij een live 
talkhow en een digitaal magazine. 
Daarnaast is Metz directeur van het 
John Adams Institute. In 2016 won zij 
de Grote Maaskantprijs voor al haar 
activiteiten.
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Met wie zou u het  
liefst een uur in de lift 
vastzitten?
‘Met Mark Zuckerberg. Facebook is 
een enorme kracht en macht in onze 
 samenleving. Nu zet hij zijn vermogen 
samen met zijn vrouw Priscilla Chan in 
voor goede doelen. Of die man zelf zo 
interessant is weet ik niet, maar dat 
 bedrijf en de dingen die hij nu doet,  
die zijn zeker interessant.’

Zijn er in 2050 nog 
 woningcorporaties?
‘Misschien niet, in ieder geval niet in  
de huidige vorm. Organisaties die het 
opnemen voor de zwakkeren lijken 
enigszins achterhaald gedachtegoed. 
De overheid doet steeds minder en 
mensen gaan meer zelf doen, ze richten 
coöperaties op. De tussenvorm van 
 zorgende organisaties zoals woning
corporaties past niet meer in de neo
liberale geest van nu, hoezeer ik dat 
ook betreur. Woningcorporaties zijn, 
ook buiten hun schuld om, zo verman
geld geraakt in verwarrende wetge
ving, dat ik denk dat het einde nabij is.’
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Hoe woont u als u  
85 bent?
‘Ik hoop dat ik dan niet ben aangewe
zen op de gruwelijke isoleercellen van 
de Nederlandse bejaardenzorg. En ik 
hoop dat ik in waardigheid oud word, 
en niet al te eenzaam. Veel ouderen 
zien nu alleen nog mensen van de 
thuiszorg.’

Is Nederland in  
ruimtelijke zin klaar?
‘Ik dacht het niet! Het succes van de 
grotere steden heeft als risico dat ze 
droogkoken. En in de periferie moeten 
we antwoorden vinden op krimp. Dat 
vraagt om adaptatievermogen. Wonin
gen slopen in bijvoorbeeld Heerlen, 
vind ik wel van realiteitszin getuigen. 
Het aantal auto’s op straat vermindert 
hopelijk door auto’s te delen; die ruim
te kan worden gebruikt om de steden 
aantrekkelijker en groener te maken. 
En dan is er nog het watervraagstuk: 
hoe beschermen we ons tegen de  
gevolgen van klimaatveranderingen?’

Wat is uw favoriete 
tv-programma?
‘Tegenlicht. De aflevering laatst over 
Airbnb was fascinerend en ook die 
waarin werd uitgezocht hoe we 
 worden verleid op internet.’

Wanneer hebben 
 huurders genoeg 
 invloed?
‘Ik weet niet wat genoeg is. In ieder 
geval vind ik een goede klachtafhande
ling erg belangrijk. Niemand krijgt al
tijd zijn zin, maar het antwoord moet 
 helder zijn, er moet een verhaal bij.’ 

Hoeveel vierkante meter 
heeft een mens nodig om 
prettig te wonen?
‘Zo’n 50 tot 60 vierkante meter per 
persoon. En nog iets meer als je aan 
huis werkt, zoals ik. Een aparte werk
kamer is niet per se nodig, maar wel  
de extra vierkante meters.’ 
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 Wat doet u op 
 zaterdagochtend?
‘Naar de sportschool en de Financial 
Times kopen.’

Als u minister van 
Wonen was, wat zou u 
als eerste doen?
‘Zorgen voor meer woningen met  
een middeldure huur in de steden. 
 Bijvoorbeeld voor mensen die net zijn 
gescheiden. Ze zitten in een over
gangssituatie, moeten zich eerst 
 hergroeperen voordat ze eventueel  
een woning kunnen kopen.’

Uw buurmeisje van  
acht vraagt wat voor 
werk u doet.  
Wat antwoordt u?
‘Ik ben journalist, ik schrijf boeken en 
ik presenteer een talkshow.’

Wat was uw laatste 
goede voornemen?
‘Afvallen, dat is voor de meeste 
 vrouwen een levenslange strijd.  
Ik ben goed op weg.’
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16Wat is het grootste 
 probleem van  
de Nederlandse 
 woningmarkt?
‘Sinds de Tweede Wereldoorlog is in 
Nederland heel veel gedaan aan wo
ningbeleid, en toch is de woningnood 
nog steeds niet opgelost. Het beleid is 
een van de dingen waarvoor we ons 
op de borst kloppen, maar het werkt 
niet.’

Wat vindt u zo  
belangrijk dat u het  
wilt meegeven aan de 
volgende generatie?
‘Mededogen: het besef dat er mensen 
zijn die het slechter hebben getroffen 
dan jij en dat je daar mede veranwoor
delijk voor bent. Ik geneer me als ik 
zie hoe mensen nu over vluchtelingen 
praten, alsof het hun eigen schuld is 
dat ze huis en haard moesten ver laten. 
Terwijl ze vermalen worden tussen  
religie en macht en wanhopig naar 
een ongewis ander leven hebben 
moeten vluchten.’
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Waar moet  
de hoogte van  
de huur van 
afhangen?
‘IK BEN EEN 
STERK VOOR
STANDER VAN 
INKOMENS
AFHANKELIJKE 
HUUR. DAAR
MEE LOS JE HET 
PROBLEEM VAN 
HET SCHEEF
WONEN OP.’
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Uit wat voor 
nest komt u?
‘BUITENSPORIG 
CONSERVATIEF, 
AMERIKAANS, 
WELVAREND EN 
AMBITIEUS.’
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Wat maakt een wijk goed 
om in te wonen?
‘Twee dingen zijn echt superbelangrijk: 
dat je je veilig voelt, ook ’s avonds laat 
als vrouw alleen, en dat je je welkom 
voelt. Je hoeft niet bevriend te zijn met 
alle buren, maar je moet je wel prettig 
voelen in de wijk.’
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