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klein gesprek

PvdA’ers zijn
geneuzel zat
„De discussies over wie wat waar
fouten maakt, wat wie waar moet
verbeteren en hoe dat dan moet.
Het gelazer en gedoe en gekat en
geschimp en de zelfkastijding. Ik
doe er niet meer aan mee”, zegt de
oud-PvdA-wethouder Robbert Baruch van de deelgemeente Feijenoord (Rotterdam) op zijn weblog.
Hij schreef dit na het verschijnen
van de brief van de commissieDijksma waarin werd opgesomd
wat fout is gegaan tijdens de PvdAcampagne voor de Europese verkiezingen. „Ondertussen ken ik de rapporten van de PvdA wel”, reageerde
Baruch geïrriteerd. „Iedere keer hetzelfde: dit is fout gegaan, dat kon
beter.”
„De belangrijkste voorstellen ter
verbetering – zoals rekening houden met elkaar, kennis delen in
plaats van voor jezelf houden, mensen erbij proberen te betrekken in
plaats van ze af te stoten – worden
toch niet opgevolgd. Ik loop te lang
mee in de partij om nog te hopen

dat we er wat van leren.”
Bij een aantal PvdA’ers sloeg bij
het lezen hiervan de schrik om het
hart. Toch niet weer iemand die de
partij verlaat? Maar intussen vonden ze ook dat Baruch gelijk had.
Wat heeft de partijaan al die navelstarende rapporten? Ze namen contact met de bestuurder op.
Baruch kreeg zo veel reacties van
mensen die hetzelfde onbehagen
voelden bij interne discussies, dat
hij op het idee kwam om er een site
van te maken.
Die site ging deze week online:
www.wijdoennietmeermee.nl. „De
site is bedoeld voor de PvdA’ers die
tabak hebben van het geneuzel en
zich willen richten op het politieke
werk.”
Veertig sympathisanten hebben
de oproep ’om onszelf en de rest
van de wereld eraan te herinneren
waarom we er ook al weer zijn’ inmiddels ondertekend, onder wie de
PvdA-Kamerleden Angelien Eijsink
en Mei Li Vos. Baruch zou het leuk

vinden als álle PvdA’ers tekenen.
„Behalve het partijbestuur. Die
moet natuurlijk wel blijven vertellen hoe het verder moet. Maar daar
moeten ze dan in afdelingen over
praten, en niet via de media.”
Baruch wil problemen niet onbespreekbaar maken. Maar hij vraagt
zich af waarom bijvoorbeeld bij het
integratievraagstuk steeds de nadruk ligt op de details waarbij de leden van mening verschillen, zoals
het wel of niet handen schudden.
Terwijl PvdA’ers op de grote lijnen
het met elkaar eens zijn; allochtonen horen erbij en we kunnen ze
aanspreken op wat niet goed gaat.
„Al die muggenzifterij. Opmerkingen zoals die van minister Plasterk
dat we te elitair zijn, zetten geen zoden aan de dijk. We zijn er om misstanden te signaleren, actie te ondernemen en zo dingen te veranderen. Laten we gewoon proberen om
iedere dag de wereld een beetje
mooier te maken.”
Ingrid Weel

