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‘Dames en heren, __________ rechtbank!’

Rechter: ‘Goedemiddag allen, ik open hierbij een __________ zitting van deze rechtbank. Het gaat __________ 

de zaak Sinterklaas versus de Kerstman. __________ aanleiding voor deze zitting is de __________ van de heer 

Kerstman. Deze luidt, __________ citeer: “Verdachte, de heer Sinterklaas, maakt __________ systematische 

en grove wijze misbruik van __________ onschuld van kinderen en creëert een __________ van angst en 

onderdrukking.”’ Daarmee schendt __________ artikel 19 van het kinderrechtenverdrag van __________ 

Verenigde Naties. Acht de aangeklaagde zich __________ hieraan? 

Advocaat van Sinterklaas: ‘Edelachtbare, mijn cliënt acht zichzelf __________!’ 

Rechter: ‘Goed, dan zal eerst de aanklager, __________ advocaat van de Kerstman, het woord __________ en 

daarna mag de verdediging op __________ aanklacht ingaan en zijn onschuld bewijzen, __________ met behulp 

van getuigen. Ik zal __________ rechter daarna eventueel nog de mogelijkheid __________ om vragen te stellen 

aan allebei __________ partijen.’ 

Aanklager: ‘Edelachtbare, de verdachte en __________ knechten – de zogenaamde Zwarte Pieten – maken 

__________ schuldig aan emotionele mishandeling van minderjarigen. __________ is geen twijfel over mogelijk. 

Ruim __________ 5 december, bij aankomst in Nederland, __________ het al. Volwassenen liegen regelmatig 

tegen __________ dat alles wat ze doen wordt __________ in het Grote Boek van Sinterklaas. __________ kopie 

van dit boek vormt bewijsstuk __________. En wat nog erger is: kinderen __________ te horen dat ze in de 

__________ meegenomen worden naar Spanje als ze __________ niet goed gedragen. Dit is een __________ 

van zowel artikel 19 als van __________ 9 (scheiding van kind en ouders) __________ veroorzaakt veel angst 

en stress bij __________ kind. Bovendien leidt het inbreken in __________ huizen door de Zwarte Pieten – wat 

__________ een overtreding is volgens het wetboek __________ strafrecht – tot ernstige slaapproblemen en 

concentratieverlies. __________ 2 toont de cijfers van 1088 __________ in de periode november/december.’ 

Sinterklaas: ‘Ik __________! Meneer de rechter, deze absurde beschuldigingen __________ we toch niet te nemen. 

Dit __________ echt nergens op. Ik maak ernstig __________ tegen...’  

Rechter: ‘Pardon Sinterklaas, ik moet u __________ onderbreken, uw advocaat krijgt straks de __________ om op 

deze aanklacht in te __________.’ 

Aanklager: ‘Dank u, edelachtbare. Al deze bezwaren __________ niet voor de kindervriend die al __________ 

in veel andere landen voor een __________ kinderfeest zorgt. De Kerstman dreigt niet, __________ geen boek 

bij, geeft dure cadeaus __________ iedereen en heeft geen rare, enge __________ die symbool staan voor 

kolonialisme en __________! Wij zien het dan ook als __________ plicht om deze wantoestand aan de __________ 

te stellen.’ 

Rechter: ‘Dat is niet ter __________, wilt u zich beperken tot punten __________ betrekking hebben op de 

aanklacht?’

 

Gatentekst - Les 10 Sinterklaas voor de rechter 1



Derde Ronde Nederlands voor buitenlanders       

Aanklager: ‘Natuurlijk, __________. Onze eis is dat het moreel __________ en pedagogisch onverantwoorde 

Sinterklaasfeest om eerdergenoemde __________ wordt afgeschaft en wordt vervangen door __________ viering 

van het kerstfeest.’ 

Rechter: ‘Dank u __________. De verdediging van Sinterklaas mag nu __________ woord voeren.’ 

Advocaat van Sinterklaas: ‘Dank u, edelachtbare. Laat __________, om een goed beeld te schetsen __________ 

het fenomeen Sinterklaas, één en ander __________ historisch perspectief plaatsen. Zoals u vermoedelijk 

__________, danken wij het Sinterklaasfeest aan een __________ heilige, namelijk Sint Nicolaas van Myra. 

__________ werd geboren in ongeveer 280 na __________ in Turkije. Hij werkte als bisschop __________ Myra 

en is gestorven op 6 __________, waarschijnlijk van het jaar 342. Na __________ dood is hij heilig verklaard en 

__________ hij de titel Sint. Nicolaas was __________ bijzondere man met een goed hart, __________ veel deed, 

voornamelijk voor de armen. 

__________ de dertiende eeuw werd 6 december __________ officiële feestdag, eerst in Italië en __________ 

in de rest van Europa. Sinterklaas __________ in Nederland gezien als een katholiek __________ en kort 

verboden. De kinderen kwamen __________ in opstand – wat wel aangeeft dat __________ beschuldiging van 

kindermishandeling zeer onterecht is – __________ het feest mocht weer gevierd worden, __________ ieder geval 

thuis. 

Tegenwoordig wordt Sinterklaas __________ 5 december (de avond voor zijn __________) gevierd en krijgen alle 

– niet alleen __________ lieve! – kinderen en veel volwassenen pakjes __________ lekkers. Voor die tijd mogen 

kinderen __________ en toe hun schoen zetten, waar __________ Piet dan een klein cadeautje of __________ een 

chocoladeletter in stopt. Dat kun __________ toch geen inbraak noemen! Op pakjesavond __________ er allerlei 

lekkers gegeten en in __________ kamer staat een zak met cadeautjes __________ surprises, vergezeld van een 

grappig gedicht. __________ gedicht, waarin de ontvanger op de __________ wordt genomen, wordt hardop 

voorgelezen. Zo __________ een schoondochter die altijd te laat __________ bijvoorbeeld een enorme wekker als 

surprise __________ haar schoonmoeder. Dit gezellige feest is __________ grote maatschappelijke betekenis. Het 

brengt vreugde, __________ de creativiteit en gezinsbanden en is __________ literair verantwoord en leerzaam. 

Dit in __________ tot de traditie van de Kerstman, __________ alleen cadeautjes geeft!’ 

Rechter: ‘Meneer de advocaat, __________ u het kort houden?’ 

Advocaat van Sinterklaas: ‘Edelachtbare, wij __________ hiermee aantonen dat er geen sprake __________ 

van kwade opzet in het werk __________ deze respectabele man. Integendeel. Kinderen kijken __________ 

hele jaar uit naar zijn komst! __________ ze worden allang niet meer mee __________ Spanje genomen. En de 

Zwarte Pieten __________ geen knechten die worden onderdrukt, maar __________ gewaardeerde helpers van 

een man op __________ die zijn paard verzorgen, lief met __________ kinderen omgaan en hen op pepernoten 

__________. Het Sinterklaasfeest speelt een belangrijke rol __________ het opvoeden van de kinderen. Het 

__________ daarom des te schandelijker dat een __________ zoals deze Kerstman probeert een stuk __________ 

onze Nederlandse cultuur om zeep te __________. Wij staan hierin niet alleen: steeds __________ klinkt de 

behoefte om in een __________ veranderende wereld vast te houden aan __________ ons bindt: onze nationale 

cultuur.’ 

Rechter: ‘Pardon, __________ moet nu echt gaan afronden.’ 

Advocaat van Sinterklaas: ‘Goed, __________ kom nu tot mijn conclusie: Deze __________ is niet gebaseerd 

op feiten, is __________ misleidend, en een grove aanval op __________ prachtige, eeuwenoude Nederlandse 

traditie. Wij pleiten __________ onschuldig en eisen een reisverbod voor __________ Kerstman!’
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Rechter: ‘Beide partijen, dank u voor __________ uiteenzetting. Ik heb nog één vraag __________ de aanklager: is 

het waar dat __________ cliënt familie is van Sinterklaas en __________ de zeventiende eeuw met Nederlanders is 

__________ naar Amerika?’ 

Aanklager: ‘Dat is waar, edelachtbare, __________’ 

Rechter: ‘Dank u wel. Wij zullen ons __________ rechtbank beraden over deze serieuze zaak __________ de 

bewijzen zorgvuldig bestuderen. Hierbij verklaar __________ deze zitting voor gesloten. De uitspraak __________ 

over drie weken.’ 
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‘Dames en heren, __________ rechtbank!’

Rechter: ‘Goedemiddag allen, ik open hierbij een speciale zitting van deze __________. Het gaat om de zaak 

Sinterklaas versus __________ Kerstman. De aanleiding voor deze zitting is __________ aanklacht van de heer 

Kerstman. Deze luidt, __________ citeer: “Verdachte, de heer Sinterklaas, maakt op __________ en grove wijze 

misbruik van de onschuld __________ kinderen en creëert een sfeer van angst __________ onderdrukking. 

Daarmee schendt hij artikel 19 van __________ kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.” Acht de 

__________ zich schuldig hieraan?’ 

Advocaat van Sinterklaas: ‘Edelachtbare, mijn cliënt acht __________ onschuldig!’ 

Rechter: ‘Goed, dan zal eerst de aanklager, __________ advocaat van de Kerstman, het woord voeren __________ 

daarna mag de verdediging op de aanklacht __________ en zijn onschuld bewijzen, eventueel met behulp 

__________ getuigen. Ik zal als rechter daarna eventueel __________ de mogelijkheid hebben om vragen te 

stellen __________ allebei de partijen.’ 

Aanklager: ‘Edelachtbare, de verdachte __________ zijn knechten – de zogenaamde Zwarte Pieten – maken 

__________ schuldig aan emotionele mishandeling van minderjarigen. Daar __________ geen twijfel over 

mogelijk. Ruim vóór 5 __________, bij aankomst in Nederland, begint het al. __________ liegen regelmatig tegen 

kinderen dat alles wat __________ doen wordt opgeschreven in het Grote Boek __________ Sinterklaas. Een kopie 

van dit boek vormt __________ 1. En wat nog erger is: kinderen __________ te horen dat ze in de zak __________ 

worden naar Spanje als ze zich niet __________ gedragen. Dit is een schending van zowel __________ 19 als van 

artikel 9 (scheiding van __________ en ouders) en veroorzaakt veel angst en __________ bij het kind. Bovendien 

leidt het inbreken __________ de huizen door de Zwarte Pieten – wat __________ een overtreding is volgens 

het wetboek van __________ – tot ernstige slaapproblemen en concentratieverlies. Bewijsstuk 2 __________ de 

cijfers van 1088 leerlingen in de __________ november/december.’ 

Sinterklaas: ‘Ik protesteer! Meneer de rechter,  __________ absurde beschuldigingen hoeven we toch niet te 

__________. Dit slaat echt nergens op. Ik maak __________ bezwaar tegen...’ 

Rechter: ‘Pardon Sinterklaas, ik moet u __________ onderbreken, uw advocaat krijgt straks de gelegenheid 

__________ op deze aanklacht in te gaan.’ 

Advocaat van Sinterklaas: ‘Dank __________, edelachtbare. Al deze bezwaren gelden niet voor __________ 

kindervriend die al jarenlang in veel andere __________ voor een écht kinderfeest zorgt. De Kerstman __________ 
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niet, houdt geen boek bij, geeft dure __________ aan iedereen en heeft geen rare, enge __________ die symbool 

staan voor kolonialisme en uitbuiting! __________ zien het dan ook als onze plicht __________ deze wantoestand 

aan de kaak te stellen.’ 

Rechter: ‘__________ is niet ter zake, wilt u zich __________ tot punten die betrekking hebben op de __________?’

 

Aanklager: ‘Natuurlijk, edelachtbare. Onze eis is dat het __________ verwerpelijke en pedagogisch 

onverantwoorde Sinterklaasfeest om eerdergenoemde __________ wordt afgeschaft en wordt vervangen door de 

__________ van het kerstfeest.’ 

Rechter: ‘Dank u wel. De __________ van Sinterklaas mag nu het woord voeren.’ 

Advocaat van Sinterklaas: ‘__________ u, edelachtbare. Laat ik, om een goed __________ te schetsen van het 

fenomeen Sinterklaas, één __________ ander in historisch perspectief plaatsen. Zoals u __________ weet, danken 

wij het Sinterklaasfeest aan een __________ heilige, namelijk Sint Nicolaas van Myra. Nicolaas __________ 

geboren in ongeveer 280 na Christus in __________. Hij werkte als bisschop in Myra en __________ gestorven op 

6 december, waarschijnlijk van het __________ 342. Na zijn dood is hij heilig __________ en kreeg hij de titel Sint. 

Nicolaas __________ een bijzondere man met een goed hart, __________ veel deed, voornamelijk voor de armen. 

In __________ dertiende eeuw werd 6 december een officiële __________, eerst in Italië en later in de __________ 

van Europa. Sinterklaas werd in Nederland gezien __________ een katholiek feest en kort verboden. De 

__________ kwamen echter in opstand – wat wel aangeeft __________ de beschuldiging van kindermishandeling 

zeer onterecht is – __________ het feest mocht weer gevierd worden, in __________ geval thuis. 

Tegenwoordig wordt Sinterklaas op 5 __________ (de avond voor zijn naamdag) gevierd en __________ alle – niet 

alleen de lieve! – kinderen en __________ volwassenen pakjes en lekkers. Voor die tijd __________ kinderen af 

en toe hun schoen zetten, __________ Zwarte Piet dan een klein cadeautje of __________ een chocoladeletter 

in stopt. Dat kun je __________ geen inbraak noemen! Op pakjesavond wordt er __________ lekkers gegeten en 

in de kamer staat __________ zak met cadeautjes en surprises, vergezeld van __________ grappig gedicht. Het 

gedicht, waarin de ontvanger __________ de hak wordt genomen, wordt hardop voorgelezen. __________ krijgt 

een schoondochter die altijd te laat __________ bijvoorbeeld een enorme wekker als surprise van __________ 

schoonmoeder. Dit gezellige feest is van grote __________ betekenis. Het brengt vreugde, bevordert de 

creativiteit __________ gezinsbanden en is bovendien literair verantwoord en __________. Dit in tegenstelling tot 

de traditie van __________ Kerstman, die alleen cadeautjes geeft!’ 

Rechter: ‘Meneer de __________, wilt u het kort houden?’ 

Advocaat van Sinterklaas: ‘Edelachtbare, wij __________ hiermee aantonen dat er geen sprake is __________ 

kwade opzet in het werk van deze __________ man. Integendeel. Kinderen kijken het hele jaar __________ naar 

zijn komst! En ze worden allang __________ meer mee naar Spanje genomen. En de __________ Pieten zijn geen 

knechten die worden onderdrukt, __________ juist gewaardeerde helpers van een man op __________ die zijn 

paard verzorgen, lief met de __________ omgaan en hen op pepernoten trakeren. Het __________ speelt een 

belangrijke rol bij het opvoeden __________ de kinderen. Het is daarom des te __________ dat een buitenlander 

zoals deze Kerstman probeert __________ stuk van onze Nederlandse cultuur om zeep __________ helpen. Wij 

staan hierin niet alleen: steeds __________ klinkt de behoefte om in een snel __________ wereld vast te houden 

aan wat ons __________: onze nationale cultuur.’ 

Rechter: ‘Pardon, u moet nu __________ gaan afronden.’ 
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Advocaat van Sinterklaas: ‘Goed, ik kom nu tot __________ conclusie: Deze aanklacht is niet gebaseerd op 

__________, is zelfs misleidend, en een grove aanval __________ een prachtige, eeuwenoude Nederlandse 

traditie. Wij pleiten __________ onschuldig en eisen een reisverbod voor de __________!’ 

Rechter: ‘Beide partijen, dank u voor uw uiteenzetting.  __________ heb nog één vraag aan de aanklager: 

__________ het waar dat uw cliënt familie is __________ Sinterklaas en in de zeventiende eeuw met __________ 

is meegegaan naar Amerika?’ 

Aanklager: ‘Dat is waar, __________, maar...’ 

Rechter: ‘Dank u wel. Wij zullen ons __________ rechtbank beraden over deze serieuze zaak en __________ 

bewijzen zorgvuldig bestuderen. Hierbij verklaar ik deze __________ voor gesloten. De uitspraak is over drie 

__________.’ 
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