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H
ij is er. Plots staan
Cas (8) en Guus
(10) oog in oog
met Sinterklaas.
Ze weten vooraf
wel van zijn

komst. ,,Maar ik wist niet dat-ie
zo dichtbij kwam”, zegt Guus. 

Het zou er eigenlijk niet inzit-
ten dit jaar, een live ontmoeting
met de goedheiligman. Geen in-
tocht, geen handje schudden,
geen pepernoten strooiende pie-
ten. Sinterklaas zou zich alleen la-
ten zien via de televisie of de lap-
top, met een virtuele intocht of
een film.

In het Eindhovense Witte Dorp
is een coronabestendig alternatief
bedacht. Twee Pietjes bellen aan,

de Sint volgt even later met een
andere Piet. Gezinnen blijven op
veilige afstand in de deuropening
staan.

,,Subliem”, noemt Sinterklaas
zelf het idee. Hij is wat blij. Het is
wel zo dat hij dit jaar thuiswerkt,
maar hij ‘moet soms ook even
luchten’. 

Film is in de maak
Vergis je niet in het coronaleed
van de Sint. ,,Andere jaren zou ik
wel vijftig keer optreden. Nu
maar vijf keer.” In zijn agenda
staan wat bezoeken aan school-
klassen. Een paar online bijeen-
komsten met gezinnen via MS
Teams staan gepland. Een film is
nog in de maak. Maar de ware Sint
wil echt contact met de kinderen
kunnen maken.

Het wordt wel meteen een
krachttoer in de Eindhovense

wijk. De Sint wacht een wande-
ling van 3,5 uur. En er is regen
voorspeld. ,,Ik heb mijn B-pak
aangetrokken”, wijst hij op de
lichte mantel, die hopelijk niet als
lood gaat voelen. In plaats van een
nieuw paar heeft hij oude schoe-
nen uit de kast gehaald. Hoe het
met de conditie staat? ,,We probe-
ren maar er het beste van te ma-
ken.” 

Stralende gezichten vindt hij
tegenover hem. Kinderen rennen
naar binnen om de cadeautjes
open te maken. Het Sinterklaas-
comité van de wijk heeft een bak-
fiets volgeladen.

Geroutineerd voert Sinterklaas
de gesprekjes, over de favoriete
activiteiten van kinderen op
school. Elke tekening wordt en-
thousiast begroet. ,,Ah, hier heb ik
een groene kleur mantel. 

Dat is weer iets anders. Ik zal eens
met mijn kleermaker overleg-
gen.”

Een superidee
Joppe (5) en Wessel (3) durven
een highfive aan met de Sint. De
familie vindt het een ‘superidee’
dat de Sint even langskomt. Zo
hebben de kinderen toch nog nog
een ‘Sint-momentje’, zegt vader
Nick.

Opvallend streng is Sinterklaas
als hij het idee heeft dat zich in
huizen meerdere gezinnen heb-
ben verzameld. ,,De RIVM-maat-
regelen moeten gehandhaafd
worden”, roept hij bewoners toe.
,,Ik wil het niet op mijn geweten
hebben dat de regels worden
overtreden.”

De slotsom? ,,Vanochtend
vroeg ik me af: gaat het leuk wor-
den of niet?”, vertelt hij over de
twijfel die hem bekroop, vooral
vanwege de afstand die in acht
moet worden genomen. ,,Het is
een heel ander gevoel. Maar het
persoonlijk contact met de kinde-
ren, dat is heel leuk.” 

Met een blik naar beneden: ,,Ik
ben wel benieuwd hoe mijn voe-
ten er vanavond uitzien.”

▲ Sinterklaas werkt vanwege corona vooral vanuit huis, maar omdat hij toch moet luchten, bezoekt hij af en toe kinderen. Maar wel op
afstand. Gisteren was hij in het Witte Dorp in Eindhoven bij onder anderen Jim, Mila, Yara en Cas (vlnr). FOTO KEES MARTENS/DCI MEDIA

Geen intocht, maar de Sint aan de
deur. In de Eindhovense wijk het Witte
Dorp zorgde Sinterklaas gisteren toch
nog voor een ‘Sint-momentje’.

In Het Witte Dorp
bedachten ze een
coronaproof 
Sint-momentje

De Sint komt tóch even
langs. Maar wel op afstand

De Eindhovense LPF-afdeling
heeft opnieuw een spotprent
van de Eindhovense burgemees-
ter John Jorritsma gedeeld op
sociale media. Eerder dit jaar
deed de partij dat ook al, waarna
een politieke rel ontstond.
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Op de nieuwe prent is - net als op de
vorige - Jorritsma te zien met Jerry
Afryie, voorman van actiegroep
Kick Out Zwarte Piet. Het beeld
toont een burgemeester die Afryie
grijs schminkt, de nieuwe kleur van
de Pieten in Eindhoven. ‘John en
Jerry maken zich op voor Sinter-
klaas. Het einde van Zwarte Piet in
Eindhoven’, staat erbij.

LPF-raadslid Tjerk Langman zette
de prent zaterdagmiddag online,
onder andere op de Facebookpagina
van de partij. Fractievoorzitter
Rudy Reker zei niks te weten van de
post. Naar eigen zeggen sommeerde
hij Langman na een telefoontje van
het ED direct de prent te verwijde-
ren. Reker, lachend: ,,Langman is
stout geweest. Hij moet meegeno-
men worden in de zak van Zwarte
Piet.” Rond 18.30 uur zaterdagavond
was de afbeelding verdwenen.

Langman zegt op zijn beurt abso-
luut niet te zijn teruggefloten door
Reker. ,,We bespreken niet alles
over sociale media, wellicht is dit
een miscommunicatie geweest. We
wilden het ludiek houden en de af-
beelding een paar uur online zetten.
Voor ons staat deze symbool voor de
Zwarte Pietendiscussie.”

Eerder dit jaar gebeurde iets
soortgelijks, wat leidde tot een po-
litieke rel. Jorritsma, die nog niet op
de nieuwe prent heeft gereageerd,
toonde zich destijds kritisch. Via
WhatsApp spoorde hij toen raads-
leden aan zich uit te spreken tegen
de LPF. Een raadsmeerderheid nam
een zogenoemde ‘fatsoensmotie’
aan. Op de eerdere prent stond de
tekst ‘slopers van de democratie’.

LPF deelt
spotprent
Jorritsma
en Afryie

▲ De spotprent die LPF inmid-
dels van de site heeft gehaald.


