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Bram Peper:
'Democratie
heeft ists mals?
Rotterdam - De democratie is
een .schitterend systeem, maar
heeft ook iets mals. Dat zei bur-
gemeester Bram Peper gister-
middag in de pauze van de lang-
durige gemeenteraadsvergade-
ring tegen opbouwwerkers en
wijkbewoners uit voornamelijk
Oud-Mathenesse.
Even tevoren had Cors Hordijk
namens het gezelschap de bro-
chure 'De Omkering' aan Peper
overhandigd. Hierin staat wat er:
in Oud-Mathenesse zoal gebeurt
op hetgebied van de sociale ver-
nleuwlng.
Peper, vurig pleitbezorger van
de sociale vernieuwing, zei het
in de hele discussie hierover 'on-
gelofelijk belangtijk' te vinden
dat wijkbewones tot zelforgani-
satie komen. IIun initiatieven
zijn volgens Peper een noodza-
kelijke.aanvulling op de demo-
cratie, waarvan het malle is dat
slechts een aantal politici de lij-
nen uitzet.
In de vi§e van de burgeÍÍiee$tèE
staat de democratie nog in de
kÍnderschoenen en zal het ilr de
jareí negentig moeteni komert'
tot een verdieping van organisa-
tievormen.,,Geen georganiseer-
de zieiigheid, want er moet ook
nog gelachen kunnen worden"-
Peper zei dat er een sterke on-
derstroom in de maatschappij is
om de mensen weer tot elkaar te
brengen. Het opbouwwerk
noemde hij hierbij a.ls een poten-
tiè1e katalysator om mensen àan
te reiken op welke manieren dat
allemaal kan.
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Mal of
Smal?
Rotlerilam - Deho.ràti.
heeft i€ts màls, citeerde
deze krant vorise veek
burÈemeesier Bram PÈ
p€r. Tijdens ëen b€zoek
van bewoners van Oud'
Math€nesse had PeDer bÈ
toosd, dat de huidiF de
moc.atie te vaak een zaak
is voor politici en te wei-
nisvoordeà€volkins.H€t
zou beter kunn€n en P€per
bepleitte eer verdi€pins
van de democratie.
Maar Pepers voorlichter,
Jan Go€ijenbier, meent
dàt Peper det h€eft se-
,csd dat d€mocratie 'iets
mars' heeft màar 'iets
smals'. Het is eeí kvestie
van articuleren. Go.iièn-
hier brenEt het maar nïaÍ
voretr om le vooÍkomen,
dat Peper ooit zal word€n
aansehaÀld alsol hij de d€-
mocratie maar mat vtndt.
want dat zou in een veF
keerdc context h€el verve-
lend kunrcn uiÍpakkeD.
De bursemeester is ten"
slotte cetr ov€rtuisd demo


