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Tijd voor een
nieuw kantoor

Met een kantoor aan de Roer-
kade en dus de landelijke in-
tocht van de Sint voor de deur 
was het Sinterklaasfestijn bij 
Dronkers & Dronkers advo-
caten nadrukkelijk aanwezig. 
Maar er was meer. Het Sinter-
klaasjournaal werd in huize 
Dronkers door mijn dochter 
Madelief intensief gevolgd. 
Ik werd deelgenoot van haar 
ongerustheid over de verwis-
selde zakken met pepernoten 
voor geld en ik moest mee-
leven met het leed van Pietje 
verliefd. Achter mijn bureau 
brak ik mijn hoofd over de ver-
langlijstjes van mijn kinderen 
en partner en door tijdnood ge-
dwongen maakte ik heimelijk dichtregels tijdens 
zittingen op de rechtbank. 

Sinterklaas: een heilige patroon en een folkloristi-
sche kindervriend. ondeugendheden staan in het 
grote boek genoteerd en het bij Sinterklaas moeten 
komen is een spannende aangelegenheid.

Maar ook Sinterklaas zelf wordt wel eens ter 
verantwoording geroepen. De kantonrechter 
Groningen heeft enige tijd geleden een uitspraak 
gedaan naar aanleiding van klachten over een 
optreden van (hulp)Sinterklaas. De ouders eis-
ten de kantonrechter Sinterklaas te veroordelen 
tot betaling van schadevergoeding wegens on-
professioneel en niet pedagogisch verantwoord 
gedrag tijdens de pakjesavond.

De eisende partij stelde dat Sinterklaas erg streng 
overkwam en bits was geweest richting de kin-
deren. Daarbij sprak hij te snel en onduidelijk en 
was hij zwijgzaam, dit laatste in tegenstelling tot 
de zeer aanwezige Hoofdpiet. Men vond dat de 
hoofdrol toch voor Sinterklaas had weggelegd 
moeten zijn en dat hij zich niet door de domi-
nante Hoofdpiet had moeten laten overtroeven. 

De gedagvaarde Sinterklaas werd verweten dat 
hij bij een huilend meisje geen enkele adequate actie 
had ondernomen om het bedroefde kind te troos-
ten. verder vond men dat Sinterklaas bepaalde 
onderdelen van het feest afraffelde, en tegen alle 
afspraken in toch pepernoten had uitgestrooid 

op de marmeren vloer met alle 
risico’s voor beschadiging van 
de vloer en gevaarzetting voor 
de kinderen.

ook had men zich gestoord aan 
het taalgebruik van de Goedhei-
ligman door de term sexy meis-
jes te gebruiken. Het dieptepunt 
van de middag was, aldus de 
eisers, dat een vader bij Sinter-
klaas moest komen en van Piet 
een jute zak over zijn hoofd 
kreeg.

De kantonrechter oordeelde dat 
bij de vertolking van de rol van 
Sinterklaas aan de acteur een 
ruime mate van artistieke vrij-

heid toekomt. Sinterklaas moet herkenbaar zijn 
en een rol spelen zonder dat zijn geloofwaardig-
heid in het gedrang komt. De rechter ging in het 
bijzonder in op het tegen de afspraken in strooien 
met pepernoten en het stoppen van een vader in 
de zak. Ik citeer:

Zo staat het Sinterklaas - solidair met de kinderen en 
wat minder met vader en moeder - soms vrij om de 
kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen 
te doen die ze thuis met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid niet mogen, zoals het strooien en gooien 
met snoep. In dat kader past - daargelaten of de des-
betreffende scene een cultureel hoogtepunt was - heel 
goed dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas 
wordt gestopt.

De rechter vond dat de ondeugende acties van 
Sinterklaas geen reëel gevaar hadden opgele-
verd. In het kader van de met de ouders gesloten 
overeenkomst waren de grenzen van de artis-
tieke vrijheid niet overschreden. van een wan-
prestatie was geen sprake en Sinterklaas won de 
zaak.

Zes december, de sterfdag(!) van Sinterklaas, 
brengt de rust weer terug. Sinterklaas is op weg 
naar Spanje. Maar de kerstman staat alweer te 
popelen. over een rechtszaak van een ontsla-
gen kerstman die een winkelende vrouw op zijn 
schoot trok, een volgende keer…
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