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welk moment was u
het moedigst?
8 Op
‘Deze zomer stelde ik in een aantal

columns over de vluchtelingencrisis dat

is uw
5 Wat
favoriete tv-

ten en dat Nederland een maximum

‘IK KIJK DE
WERELD
DRAAIT DOOR
– HEEL KNAP
DOOR DE
OPTIMISTISCHE
ONDERTOON –
HET JOURNAAL
EN HOMELAND.’

aantal vluchtelingen moet opnemen.
Nu delen veel mensen dat standpunt,
maar toen kwam er nogal wat tegenspraak. Als je voor de troepen uitloopt,
brengt dat een zeker risico met zich
mee. Dat is heel Nederlands.’

Moet een overlastgever
de wijk uit?
‘In sommige gevallen zeker. Als iemand
flinke overlast geeft en de wijk het zelf
niet kan oplossen. Mensen die overlast
geven zijn geen slachtoffer maar dader.’

was uw laatste
goede voornemen?
16 Wat

‘Vaker bij mijn vader op bezoek gaan.
Hij woont op een gesloten afdeling

11

volgende generatie?

Hoogovens. Ik woon nu in Haarlem,

‘Nederlandse geschiedenis. En dan

nog geen  kilometer van mijn ouder-

niet alleen de feiten over Willem van

lijk huis in Beverwijk. Net als de meeste

Oranje, maar de verhalen hoe we in de

Nederlanders ben ik heel honkvast.’

loop der eeuwen hebben geleerd om

grond. Mensen moeten weten wat
de norm is en die norm is hier voort-

En vanwege de vluchtelingenstroom

gebracht door de geschiedenis.’

roepen gemeenten dat ze weer gaan
bouwen. Mensen die ach en wee roepen over het milieu en de biodiversiteit,
vinden toch dat er meer moet worden

en voorzieningen. Liefst met goed

geholpen. In onze buurt zijn steeds

Brink stelt dat we in Nederland niet

meer buslijnen opgedoekt.’

woningen zijn er kleiner en dus gaan
mensen op een terrasje zitten of in een
bar koffiedrinken.’
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Welk land vindt u een
voorbeeld als het gaat om
wonen?
‘In Nederland doen we het niet zo

over normen en waarden durven te

slecht. Ik heb vijf jaar in Frankrijk

praten. We denken dat we mensen

gewoond. De sociale woningbouw is

kunnen helpen door de omstandig-

daar erg rigide: smakeloze standaard-

heden te veranderen. Typisch iets van

‘Hoe de vorige bewoners het hebben

woningcorporaties, zo is de hele Schil-

achtergelaten. Bijvoorbeeld of de

derswijk in Den Haag opgeknapt. Maar

gaatjes in de muur wel zijn dicht-

de mensen blijven hetzelfde, ook als ze

gesmeerd. Daar heb ik zelf allemaal

een nieuwe keuken hebben gekregen.’

wie zou u het
liefst een uur in de lift
10 Met
vastzitten?
‘Met Beatrice de Graaf. In het debat na

‘Dat mijn zoons allebei een woning

de aanslagen in Parijs stelt zij dat wij het

hebben gevonden. De een in Amster-

beter doen dan de Fransen, vanwege

dam en de ander in Parijs. Allebei in

de wijkagenten in de haarvaten van de

onderhuur maar wel voor een fatsoen-

samenleving. Ik ben dat niet met haar

lijke huur. In Amsterdam is het vreselijk

eens.’

aanbieden voor krankzinnige prijzen.’

of Italië. Daar is het weer beter. De

‘Fatsoenlijke huizen, voldoende groen

neren. De socioloog Gabriel van den

wat ze daar voor stoffige bezemkasten

‘In Nederlands meer dan in Frankrijk

maakt een wijk goed
om in te wonen?
27 Wat

de twee weken te gaan; dat lukt niet.’

open over Parijs. Je wilt niet weten

vierkante meter
heeft een mens nodig om
23 Hoeveel
prettig te wonen?

gebouwd.’

decennia wel erg naar de ratsmodee

moeilijk, maar breek me de bek niet

met een totaal verschillende achter-

de snelwegen zijn verschrikkelijk.

openbaar vervoer. Dat is de laatste

Waar werd u in het
afgelopen jaar
heel erg blij van?

zomaar kunt samenleven met mensen

‘Nee, de bedrijventerreinen langs

typisch Nederlandse manier van rede-

Stel u gaat op proef
wonen in een corporatiewoning waar zou u op
letten?

samen te leven. Het is een illusie dat je

Is Nederland in
ruimtelijke zin klaar?

‘Ja dat denk ik wel, want het past bij een

gedoe over gehad.’

16 MIN OF MEER
PERSOONLIJKE
VRAGEN EN
16 VRAGEN
OVER SOCIALE
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DEZE KEER IS HET
MARTIN SOMMER
DIE BLIND DE
VRAGEN KIEST.

17

Zijn er in 2050 nog
woningcorporaties?
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vindt u zo
belangrijk dat u het
12 Wat
wilt meegeven aan de

kinderen. Mijn vader werkte bij de

gingshuis in Sneek. Ik probeer eens in

voor dementerenden in een verzor-

29

‘Uit een katholiek gezin met zes

programma?

de Europese buitengrenzen dicht moe-

32

wat voor nest
komt u?
9 Uit

woont u als
2 Hoe
u 85 bent?
‘Ik hoop dat ik dan dood ben.’

21 Waar moet
de hoogte
van de
huur van
afhangen?

‘DAT HOEF
IK JULLIE
TOCH NIET TE
VERTELLEN?
DAAR ZIJN
CRITERIA
VOOR.’

woninkjes. In Nederland bouwen we
voor alle gezindten en inkomens en dat
heeft geleid tot een grote variëteit van
hoge kwaliteit.’

MARTIN SOMMER
(1956) schrijft als politiek
commentator elke zaterdag een
column in De Volkskrant. Na zijn
studie geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam had
hij verschillende functies bij die
krant. Sinds tien jaar werkt hij
op de parlementaire redactie.

