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   Geachte lezers, 

 

Het is aan Stichting Sinterklaasintocht Maarssen en 
andere Sinterklaasorganisaties in Stichtse Vecht om 

de keus te maken Sinterklaas door roetveegpieten te 
laten begeleiden en dus niet door volledig 

geschminkte Zwarte Pieten. Ik heb daar persoonlijk 
toch wel wat moeite mee en met mij, veelal meerdere 

ouderen, die vastzitten aan tradities en gewoontes.  
 

Ik kan daar wel een hele door- en uitgekauwde discussie 
over opstarten maar dat bewaar ik voor volgend jaar. 

 

In de berichten staat netjes 

vermeld dat de Stichting 
Sinterklaasintocht Maarssen 
er zelf voor heeft gekozen 

maar ik denk eerder dat er 
een zware politieke druk van 

GroenLinks en het college 
achter zit. 
  
Het is voor de vrijwillige 

Pieten zelf hoe ze daar mee 

om willen gaan om een 

roetveegpiet te worden 

getransformeerd. Dat laatste 

wordt door de voorzitter Arjan 

Kroon uiteraard geaccepteerd 

als vrijwilligers zich niet meer 

herkennen in hun rol als 

Zwarte Piet. Daarmee is een 

maatschappelijk probleem 

volgens enkele opgelost. Iets 

te gemakkelijk allemaal want 

gaat de intocht wel door met 

alle Coronamaatregelen? Zal 

deze nog plaatsvinden zoals 

ook andere evenementen in 

Stichtse Vecht? De 

Timmerdorpen in Maarssen-

dorp en Maarssenbroek zijn 

beide afgelast. Tja dan maar 

een andere oplossing en die is 

niet zo moeilijk te vinden.  

 

INTOCHT SINTERKLAAS 2020 

Je chartert een boot, lijkt mij 

niet zo moeilijk in ons 

waterrijk gebied, je doet daar 

een paar jeugdige 

Coronabestendige Pieten 

onder de 18 jaar op met de 

bejaarde Sinterklaas en -al 

dan niet bejaard- een kapitein 

om de boot te besturen. Je 

laat hem vanaf Vreeland de 

Vecht opvaren tot aan Oud 

Zuilen. Een uitzinnige menigte 

op beide oevers van de Vecht 

met kinderen, Opa en Oma’s, 

en de ouders op 1.5 meter 

afstand van elkaar zullen de 

Sint, Pieten en de -bejaarde- 

kapitein toejuichen. De 

Sinterklaasverenigingen langs 

de Vecht slaan de financiële 

handen ineen en er zullen 

ongetwijfeld sponsoren te 

vinden zijn voor dit 

boottochtje. Ook de gemeente 

Stichtse Vecht zal deze Corona 

bestendigde intocht graag 

financieel ondersteunen… 

toch?

Succes 

Peter van Duijl 

Fractal     
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