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CAPELLE A/D IJSSEL
Politie grijpt in bij
verjaardagsfeest
De politie heeft vannacht een
verjaardagsfeest aan de Evoluon
in Capelle aan den IJssel beëin-
digd. Agenten waren getipt dat
een van de dertig gasten een
vuurwapen bij zich had. Toen zij
arriveerden, werd bij deze man
(31) geen wapen gevonden. De
politie trof wel een compleet
uitgewoonde woning aan en een
stel dronken feestgangers. Die
keerden zich tegen de agenten,
toen die de ‘man van het vuur-
wapen’ wilden aanhouden. Een
35-jarige Capelse is gearresteerd
omdat zij zich bemoeide met de
aanhouding van de man. De po-
litie vond ook een vleesschaar
met bloed erop, maar geen van
de feestvierders zei daar iets
vanaf te weten.

OUDDORP
Weer zeehonden
terugnaar zee
Op het strand van Oud-
dorp worden zaterdagmid-
dag opnieuw twee zeehon-
den vrijgelaten. De dieren
werden enkele weken gele-
den gewond binnenge-
bracht bij de crèche A Seal
in Stellendam. Om twee
uur mogen ze weer de
Noordzee in bij strandpa-
viljoen Iloon, Groenedijk
34a. Het is de derde groep
zeehonden van de nog
jonge opvang die wordt
uitgezet. TEITSM000

PERNIS
Momentive zucht
onder stakingAkzo
De ondernemingsraad van het
chemiebedrijf Momentive roept
de vakbonden en directie van
AkzoNobel op om hun cao-con-
flict bij de chloorfabriek in Per-
nis op te lossen. Het chemie-
bedrijf wordt met sluiting be-
dreigd als de toevoer van chloor
stopt. Een van de twee fabrieken
van Momentive heeft elk uur 20
ton chloor van AkzoNobel
nodig, maar door de staking ligt
de levering nagenoeg stil.

ROTTERDAM
Politie paktman
voor straatroof
De politie heeft gisterochtend
een 27-jarige Rotterdammer op-
gepakt in verband met een
straatroof op de Burgemeester
Baumannlaan in Overschie. Het
slachtoffer, een 20-jarige Rotter-
dammer, belde 112. Hij ver-
klaarde bedreigd te zijn door
een man die zijn tas afpakte en
wegrende. De politie begon een
zoekactie, die resulteerde in de
aanhouding van de verdachte.
Hij zit nog vast.

De deelnemers en bezoekers van het
Grote Zwarte Pietendebat moeten
zich eerst een weg banen door een
groep jongeren van Identitair Ver-
zet. Twintig leden van deze rechts-
radicale groepering verzamelden
zich gisteravond voor de deur van
het Nationale-Nederlanden DE
Café. Met een spandoek roepen zij
op om af te blijven van Zwarte Piet.
,,Om Poetin te citeren: minderheden
moeten zich aanpassen aan ons,’’
zegt Floris Groeneveld van de
rechts-radicale groep. ,,Zwarte Piet
is een onderdeel van onze cultuur.
Daar is geen Pietendebat voor
nodig.’’
Hoewel buiten de voorstanders

protesteren, voeren binnen vooral
de tegenstanders van de donkere
metgezel van de Sint het woord.
Fractievoorzitter Nourdin El Ouali
vanmoslimbeweging Nida krijgt ap-
plaus als hij zegt dat Zwarte Piet een
erfenis is van een achterlijke tijd en
een achterlijke cultuur. ,,Sinterklaas
heeft veel racisten als vrienden,’’
stelt El Ouali. ,,Ik krijg regelmatig te
horen dat ik ‘terug moet naar mijn
eigen land, als Zwarte Piet mij niet
bevalt.’’’
VVD-raadslid Antoinette Laan

ziet in de donkere man die de ca-
deaus rondbrengt juist helemaal
geen aanleiding voor discriminatie.

,,Ik ervaar dat niet zo. Ik zie iemand
met een donkere huid en zwart
haar. Een medemens. Iemand die
samen met Sinterklaas een mooi
feest wil maken,’’ zegt zij. ,,Leg niet
met een minderheid mensen die
feest vieren iets op,’’ aldus Laan.
Waar El Ouali kan rekenen op ap-

plaus, krijgt Laan regelmatig afkeu-
ring van een deel van het aanwezige
publiek. ,,Er is een nieuw boek ver-
schenen,’’ bitst een aanwezige tegen
Laan. ,,Het heet ‘empathie’ lees het.’’
De VVD’er zegt herhaaldelijk te

betreuren dat de discussie rondom
Zwarte Piet zo ‘hard’ is geworden.
,,Het zo hard maken en laten esca-
leren heeft geen enkel nut, het is
juist belangrijk hierover te debatte-
ren.’’

Afweten
Want waar de liberale dapper haar
mannetje staat, liet Leefbaar Rotter-
dam het afweten. Die partij zette in
Rotterdam de discussie op scherp,
maar zegde af voor het debat. De
partij maakte vorige maand in het
openbaar nog een krachtig state-
ment voor Zwarte Piet, maar schrok
daarna van de felheid van de ‘anti-
Pietenlobby’.
Leefbaar Rotterdam hing drie-

honderd Zwarte Piet-popjes aan lan-
tarenpalen. Die werden door tegen-

standers losgerukt en enkelen zelfs
verbrand.
Het ophangen van de poppen

leidde tot ongekend felle reacties.
Fractievoorzitter Nourdin El Ouali
van moslimbeweging Nida plaatste
een foto op internet van een don-
kere man opgehangen aan een
boom, naast de Zwarte Piet van
Leefbaar met de tekst: ‘Leefbaar
doet Zwarte Piet eigenhandig de

strop om.’ ,,Ik vond het aanstootge-
vend,’’ legde El Ouali gisteravond
uit. ,,En ik wilde met dit bericht aan-
geven dat mensen deze associatie
hebben.’’
De felle reacties joegen Leefbaar

zozeer de stuipen op het lijf, dat de
lokale partij besloot zich af te mel-
den. ,,Onze veiligheid kan niet wor-
den gegarandeerd,’’ stelde fractie-
voorzitter Anton Molenaar. ,,De

‘Laten
escaleren
zinloos’

ROTTERDAM |Moet de metgezel van Sinter-
klaas zwart blijven, of krijgt hij een ander
kleurtje in de Maasstad? Gisteravond organi-
seerde deze krant samenmet Lokaal het
Grote Zwarte Pietendebat. De emoties liepen
af en toe hoog op.
MARJOLEIN KOOYMAN

∂ Leefbaar Rotterdam bond 300 Zwarte Piet-popjes vast aan bomen
en lantarenpalen om te pleiten voor het behoud van Zwarte Piet in de
huidige vorm. ARCHIEFFOTO

DankzijUbermartnietmeernaardesupermarkt
ROTTERDAM |Rotterdammers
hoeven hun deur niet meer uit
voor boodschappen. De 25-jarige
Narek Aramjan (foto) is de web-
site Ubermart begonnen, waarbij
boodschappen binnen 2 uur wor-
den thuisbezorgd door een perso-

nal shopper. Ubermart wil de
concurrentie aangaan met de be-
zorgservice van Albert Heijn.
De website is sinds maandag in
de lucht. ,,We beginnen in Rotter-
dam. Zodra er een investeerder is,
hopen we Ubermart landelijk uit

te rollen.” Aramjan
praat in de ‘we-vorm’
maar eigenlijk is hij
nog alleen. Op de
freelance personal
shoppers na, onder
wie zijn moeder.

De bedenker rondde vorig jaar
zijn studie bedrijfseconomie af en
liep stage bij Ernst & Young.
,,Maar de financiële wereld is niks
voor mij.”
Na het leren van programmeer-
taal kan hij zich richten op de

Nederlandse versie van Instacart,
een succesvolle Amerikaanse
boodschappensite waarin onlangs
55 miljoen dollar werd geïnves-
teerd. ,,Ik ga de concurrentie aan
met de bezorgservice van Albert
Heijn. Daar moet je een dag
wachten op je boodschappen, wij
bezorgen binnen 2 uur.” Daar be-
taalt de klant wel voor: de bood-
schappen bij Ubermart zijn duur-
der dan in de winkel. Op Albert.nl
kost een komkommer 0,79 euro
kost, bij Ubermart 0,99 euro.

Aramjan wil het liefst producten
van alle supermarkten aanbieden,
maar voorlopig bezorgt hij alleen
artikelen van Albert Heijn. ,,Ik
weet eigenlijk niet of ze dat bij
Albert Heijn oké vinden. Ik ver-
koop hun producten, dus ik
bezorg hun extra inkomsten.”
Een woordvoerder van Albert
Heijn zegt de nieuwe website te
kennen. ,,Wij kunnen niet tegen-
houden dat iemand tegen beta-
ling boodschappen doet in onze
supermarkt.”

Narek Aramjan
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