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‘Laatst sprak ik een trambestuurder’. Wie poli-
tiek wil mee tellen laat blijken dat hij geregeld
onder gewone mensen komt. En tegenwoordig is
de trambestuurder het icoon van het gewone
volk. Gerard van Westerloo heeft in het laatste
nummer van s&d een schets gegeven van de ver-
vreemding van de PvdA van juist die trambe-
stuurders. Toch zijn er ook nog andere kennis-
bronnen van belang voor een beter begrip van de
tuimeling van de sociaal-democratie.

Laatst sprak ik een landschapsarchitect. Hij
grinnikte wat ongemakkelijk en vertelde mij wat
hem de afgelopen twintig jaar was gebeurd.
Twintig jaar geleden waren landschapsarchitec-
ten vooral bezig met de esthetiek. Een rijtje bo-
men hier, een waterpartijtje daar. Maar nu ligt
dat anders. Landschapsarchitecten worden inge-
roepen om plannen te bedenken. En niet langer
op het niveau van een individueel project, zij
spelen niet zelden een belangrijke inhoudelijke
rol op het regionale schaalniveau. 

De politiek is ten onder gegaan in haar eigen
processen. Planologie is verschraald tot het ‘weg-
zetten’ van aantallen huizen. Structuurplannen
beginnen niet met een politieke visie maar zijn
het (tijdelijk) verslag van een proces van consen-
susvorming. En in dat bloedeloze kader vragen
bestuurders nu ontwerpers om ideeën.

Voor de landschapsarchitect was wel duidelijk
waar dit soort non-politiek al snel op uitdraait.
Zweeftreinen, een herbouw van het Paleis voor
Volksvlijt, het doordouwen van een superspoor-
weg van de haven naar het achterland. ‘Jongens-
projecten’ noemde hij het. Projecten waar be-
stuurders met ambitie en vormgevers elkaar op
zouden kunnen vinden. Projecten die de stad, de
regio, het land weer ‘op de kaart’ zouden kunnen
zetten. Nu de politiek zichzelf vacuüm heeft ge-
zogen roepen we ontwerpers aan als utopisten.

Maar de tijd van de voorhoede is voorbij. Het is
gebeurd met de avant-garde in de kunst, met de
autoriteit van de wetenschap, met de visionaire
stedenbouw. De voorhoedes zijn verdwenen, de
droom van de moderne samenleving is uit. Ons
lot is dat we er samen uit moeten zien te komen.
Maar het blijft wennen. Als het niet vlot gaat,
vervallen we al ras in oude reflexen. Nieuwe lei-
ders! Nieuw gezag! Een verlangen terug naar de
moderne tijd. Hoe graag vinden kunstcritici niet
een nieuwe jonge stroming: misschien is het wel
een nieuwe avant-garde! We veren op bij een
pleidooi voor het ‘wilde wonen’, hoe ondoor-
dacht ook. We omarmen de wetenschapper die
gewoon met een model durft te komen.

De moderne samenleving gaat ten onder aan
haar eigen succes. De emancipatie heeft de we-
tenschapper van zijn voetstuk beroofd, de kun-
stenaar van zijn inspiratie, de stedebouwer van
zijn stad, de technologie van haar sacraliteit. En
de sociaal-democratie? Die wint! Het is toch haar
democratiseringsmotief dat zegeviert? Het zijn
haar kinderen die mee- en tegendenken. Maar
nu moet zij vooruit. Door! Natuurlijk zijn de
nieuwe ‘zelfredzame’ burgers niet haar reddings-
boei. Luister niet teveel naar de trambestuurder!
De toekomst voor de sociaal-democratie ligt juist
in het vormgeven van een weerbare samenle-
ving waar burgers, bestuurders en professionals
in nieuwe constellaties samen tot visies en be-
sluiten komen. De sociaal-democratie kan pas
weer verder als ze haar idealen opnieuw formu-
leert en die durft te verbinden aan nieuwe, be-
vrijdende institutionele ideeën. Decentralisatie,
democratisering en verantwoording zouden
daarbij weleens de sleutelwoorden kunnen zijn. 
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