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Dick Ernst Claassen: ‘Ik speelde geen Sinterklaas, ik wás Sinterklaas’ 

 

Als beschermheer van de stad heeft Sinterklaas een speciale band met Amsterdam. Al 

vanaf 1934 zorgt het Initiatief Comité Amsterdam, dat de Sint ‘zijn’ stad niet voorbij gaat. 

De afgelopen tien jaar werd de rol van goedheiligman vertolkt door Amsterdammer pur 

sang Dick Ernst Claassen. ‘Het is een idiote sensatie om na zo’n intocht weer anoniem 

door de stad te kunnen.’ 

 

Het is druk in het Noord Zuid Hollandsch Koffiehuis. Veel mensen die een dagje gaan 

winkelen beginnen hier met een kop koffie. Op deze koude novemberochtend oogt het 

terras aan het water kaal en winderig. Aan de overkant trekt de St.-Nicolaaskerk met zijn 

geveltorens en koepel de aandacht, al sinds 1887. Dit is de plek waar Sints stoomboot 

traditiegetrouw afmeert. 

Het koffiehuis is al een keer opnieuw opgebouwd, houtje voor houtje, weet Dick Ernst 

Claassen. ‘En misschien gaat dat nog wel een keer gebeuren want voor de Noord-

Zuidlijn moet er weer een hoop op de schop.’ Tien keer werd op deze plek deze niet al 

te grote, slank ogende man met een kwieke tred en een doorleefd gezicht, in de 

gedaante van Sinterklaas opgewacht door een enorme menigte kinderen met hun 

ouders . Tien keer stapte hij hier op zijn schimmel, ter beschikking gesteld door de 

Bereden Politie, om de tocht naar de Dam en het Leidseplein te maken, aldoor wuivend 

en handen gevend. Dit jaar heeft volgde hij de sinterklaasintocht vanuit een rijtuig in de 

stoet . Claassen, zichtbaar enthousiast: ‘Ik heb genoten!’ 

 

Sluikreclame 

Dick Ernst Claassen is de vierde goedheiligman van Amsterdam op een rij, na de acteur 

Eduard Verkade, dierenarts Gajentaan en architect Gerard de Klerk, die die rol maar 

liefst 26 jaar achtereen vervulde. Claassen: ‘Ik was al heel lang lid van het ICA (Initiatief 

Comité Amsterdam red.) toen Gerard ermee wilde stoppen. Er werd eerst in eigen kring 

gekeken, naar wie het zou willen en kunnen.’ Dat Claassen dressuur als hobby had, was 

een belangrijk voordeel. Een van de belangrijkste vaardigheden waar de Sint over dient 

te beschikken is paardrijden, zeker omdat hij aan zijn staf en het wuiven beide handen 
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vol heeft en het dier met zijn stem en benen moet besturen. Claassen, met indringende 

stem:‘Sinterklaas mag natuurlijk onder géén beding van z’n paard flikkeren!’ 

Uiteraard moet een goedheiligman dol zijn op kinderen: ‘Je moet het vermogen hebben 

verstandig en leuk met ze om te gaan. Je hebt fantasie nodig en moet makkelijk in het 

openbaar spreken, ook à l’improviste want ze vragen je de gekste dingen.’ Ervaring met 

kinderen had Claassen volop: hij kwam uit een kinderrijk gezin, huwde tweemaal een 

vrouw die twee kinderen meebracht, had veel neefjes en nichtjes en later ook 

kleinkinderen. Tijdens zijn studietijd leidde hij veel kinderkampen en was hij actief bij de 

padvinderij. Alleen aan toneel had hij nooit veel gedaan. 

Hij heeft een hechte band met de stad: ‘Mijn vader groeide op in de Pijp, mijn moeder in 

de Kalverstraat en daar ben ik een kruising van. Ik heb rechten gestudeerd, ben twee 

jaar advocaat geweest en ben toen gaan werken bij de Scheepvaart Vereniging Noord, 

de ondernemers- en werkgeversorganisatie van de haven. Ik heb er 37 jaar gewerkt, 

ben er begonnen als medewerker en geëindigd als directeur. Ik heb ook een tijd in de 

gemeenteraad gezeten, daar heb ik me gericht op het verbeteren van de relaties tussen 

politiek en bedrijfsleven.’ Veel Amsterdammers weten niet dat Amsterdam een haven 

heeft, zegt hij, een gegeven waar hij als Sinterklaas handig op inspeelde: ‘Ik heb altijd 

sluikreclame gemaakt voor de haven door bij aankomst tegen de burgermeester te 

zeggen: ‘Wat een mooie haven hebt u! Wist u dat Amsterdam de grootste cacaohaven 

ter wereld is! Daarom laat ik hier mijn chocoladeletters maken...’ 

 

Betrokken 

Van meet af aan is het hem duidelijk geweest dat hij de rol van Sint maximaal tien jaar 

zou vervullen. Claassen: ‘Toen ik tot de ‘heiligheid’ werd geroepen, heb ik meteen 

gezegd dat ik het maximaal tien jaar wou doen. De leeftijd speelde mee, ik ben nu 62. 

Sinterklaas zijn is fysiek heel zwaar: door de kledij, door het paardrijden - je zit 

tweeënhalf uur op zo’n paard - en ook emotioneel is het zwaar. De tiende keer was net 

zo indrukwekkend als de eerste keer. De tiende keer zei ik tegen mezelf: “En nu ga je 

reusachtig genieten, het is de laatste keer, goed opletten!” Na afloop deed ik mijn pak uit 

en bracht de boel naar de stomerij. Het was een wijs besluit. Ik ben van mening dat je 

sommige dingen niet te lang moet doen, want dan gaat het op de automatische piloot. 
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Er sluipt toch altijd een routine in, en je moet als Sinterklaas nieuwsgierig blijven. 

Mensen hebben me wel gezegd, zou je dat nou wel doen, het is zo’n vertrouwd beeld, 

de mensen zijn aan je gewend. Toen heb ik me nog eens goed achter de oren gekrabd 

maar ik vond dat het toch bij die tien jaar moest blijven.’ 

Inmiddels heeft hij staf en mijter overgedragen aan Andries Zee, een ander lid van het 

ICA (spreek uit als ‘iekaa’), dat de intocht van Sinterklaas organiseert. Het ICA draait 

vrijwel geheel zonder subsidie. Claassen: ‘Ik zeg altijd: “De burgemeester en de politie 

sturen geen rekening,” maar daar is dan ook alles mee gezegd.’ Dat de gemeente zo 

weinig bijdraagt is het ICA, dat ongeveer twintig leden telt en wordt gesteund door veel 

‘vrienden’, een doorn in het oog. Claassen: ‘In Amsterdam is het altijd raak, vindt de 

gemeente. Terwijl Sinterklaas toch een feest is voor alle kinderen en het een traditioneel 

Amsterdams feest is.’ Voor de tweeënhalve ton die de intocht kost, is het ICA daarom 

aangewezen op sponsors uit het bedrijfsleven. De Sinterklaas van Amsterdam bekleedt 

bij voorkeur een zekere maatschappelijke positie want dat maakt het makkelijker , zoals 

Claassen het formuleert, “centjes bij elkaar te bedelen”. 

Het ICA werd opgericht in de crisisjaren door ‘gegoede’ Amsterdammers die vonden dat 

ze een taak hadden in de maatschappij. Vanaf 1934 was er elk jaar een 

sinterklaasintocht, alleen onderbroken in de oorlogsjaren. Claassen: ‘Ze wilden iets 

leuks voor de kinderen doen. Ze organiseerden ook stadswandelingen, deden 

heemkenniswedstrijden maar dat is allemaal verwaterd. Het ICA wilde initiatieven 

droppen, de uitvoering deden ze niet helemaal zelf. Nu gaat het eigenlijk alleen nog om 

de sinterklaasintocht.’ Toch is Sinterklaas, als patroon van de zeelieden , de kooplieden, 

de schippers en de kinderen de beschermheer van Amsterdam, nog altijd erg betrokken 

bij ‘zijn’ stad. Zo reikt hij namens het ICA de ICA-penning uit, aan iemand die de stad 

een grote verdienste heeft bewezen. Dit jaar ging de penning naar twee instellingen: 

Circus Elleboog en Vluchtelingenwerk Nederland. Naast de intocht is het traditie dat 

Sinterklaas met een groep Pieten de Amsterdamse kinderziekenhuizen afgaat. In 

overleg met de Stichting Amsterdam Promotion bezoekt hij ook de Internationale School 

in Amstelveen en de Japanse school in west. Claassen: ‘Dat wordt enorm gewaardeerd 

door die gemeenschap en dat is weer goodwill voor de stad.’ 
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Claassen vindt het jammer dat de intocht in Amsterdam, met zo’n 260 Pieten en 6000 

kilo snoepgoed toch de grootste van het land, niet op tv is te zien: ‘Dat moet AT5 maar 

doen, vinden de landelijke zenders. Amsterdam komt al zo vaak in het nieuws. Maar 

Amsterdam komt niet vaak positief in het nieuws. Het is trouwens bewezen dat leuke 

evenementen in Amsterdam altijd een leuk publiek aantrekken en dat de misdaad daalt. 

We hebben weleens een nulmeting door de politie laten doen en dan bleek na afloop dat 

tijdens de intocht, terwijl er veel mensen bij gekomen waren en je zou denken dat er ook 

meer rottigheid zou zijn, de criminaliteit was afgenomen!’ 

 

Hulpsinterklazen 

In het begin werd Claassen overrompeld door al die kindertjes die een glimp van 

aandacht van de Sint wilden: ‘Ik dacht: “O jee, hoe moet dit. Als ik hier wuif zijn ze aan 

de andere kant beledigd.” Daarom bewoog ik me als een soort ruitenwisser langzaam 

van de ene naar de andere kant, om het hele gebied te bestrijken. En als ik zag dat een 

jongetje twee vingers opstak probeer ik ook twee vingers te laten zien, zodat hij wist dat 

ik hem had gezien.’ 

De kinderen hadden zichtbaar respect voor Sinterklaas, maar er was ook angst. 

Claassen: ‘Ik heb vreselijk geprobeerd de angst voor Sinterklaas weg te nemen, zonder 

het respect te verliezen. Ik heb altijd vermeden onzin te vertellen. Als kinderen me 

vroegen Sinterklaas, hoe oud bent u nou, dan zei ik: “Sinterklaas is zo oud dat hij het 

vergeten is.” Kinderen geloven dat, begrijpen dat. Ook heb ik altijd geweigerd mijn stem 

teverdraaien. Ik praatte met mijn gewone stem, wel wat rustiger, wat langzamer 

misschien, maar niet lager.’ 

‘Kinderen vragen ook: “Komt u ook bij mij op school?” Ik zei dan altijd dat ik het niet 

zeker wist, maar dat ik ook hulpsinterklazen heb en dat er zeker een hulpsinterklaas zou 

komen. Ik heb de overtuigen dat iedere Sinterklaas moet zeggen dat er hulpsinterklazen 

zijn. Dat is belangrijk, om het geloof enige tijd vast te kunnen houden. Kinderen 

begrijpen dat de echte Sinterklaas niet overal kan zijn. Natuurlijk is degene die dat zegt 

de échte Sinterklaas.’ 

Gedurende de hele route liepen er twee ‘postpieten’ mee. ‘De tekeningen die ik in 

ontvangst nam kon ik dan zo in de zak doen. De dag na de intocht, terwijl ik lag te pitten, 
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peuterde mijn vrouw dan alle plakbandjes en elastiekjes ervan af, en dan gingen alle 

tekeningen op stapels. Het was mijn eer om zondagavond alle tekeningen met een 

adres te beantwoorden met een galafoto met een persoonlijke boodschap erop. Dat had 

een enorme impact hoorde ik dan later van sommige moeders die ik kende. Die brief 

was de klas rondgegaan, werd ingelijst...’ 

Hij kijkt peinzend voor zich uit, zijn sigaret rechtop houdend zodat de as er niet af kan 

vallen. ‘Tussen de tekeningen zat ooit een briefje van een wanhopige moeder. Haar 

dochter gedroeg zich verschrikkelijk: ze vloekte, gebruikte schuttingtaal... ze was 

gewoon niet te pruimen. Of ik daar niet wat aan kon doen. Toen werd ik een keer 

uitgenodigd om bij AT5 te verschijnen en had ik een beetje tijd over. Ik heb toen die 

moeder opgebeld en gezegd: “Kunt u nu naar AT5 komen met een cadeautje,” want ik 

had geen tijd om dat zelf nog te regelen . Afijn, moeder kwam met het spichtje naar AT5 

en ik zeg: “Lieve schat, kom eens hier, zing eens een liedje voor Sinterklaas.” Daarna 

zei ik: “Ik wil even met je praten. Ben je weleens stout?” En ja, ze was weleens stout. 

“Nou,” zei ik, “dat mag van Sint”, want ik heb veel geleerd van Annie M.G. Schmidt. 

Maar als stout wil wezen moet je dat wel van tevoren tegen je mamma zeggen. Want 

dan kan je mama zeggen: “Dat is prima, je mag best stout wezen, maar dan krijg je 

vandaag geen toetje” of : “Dan ga je op tijd naar bed.” Dat meisje was helemaal 

beduusd dat Sinterklaas het goed vond dat ze stout mocht wezen. Toen ze van schoot 

ging fluisterde ik haar in: “En geen vieze woorden meer gebruiken hoor, daar houdt 

Sinterklaas helemaal niet van, dat is nergens voor nodig, vieze woorden. Roep maar 

‘bloemkool’ of zo.” Later vond ik dat briefje terug van die moeder en heb ik gebeld want 

ik was toch wel heel nieuwsgierig naar het effect van het bezoek. Toen ze begreep wie 

ze aan de lijn had króóp ze zo’n beetje door de telefoon. “Soms komt ze met een 

gezichtje naar me toe,” zei die moeder, “en dan zegt ze dat ze vandaag stout wil 

wezen.” Die toestanden van toen waren omgeslagen in onderhandelingen zonder 

conflicten, dat is toch fantastisch!’ 

 

Jezus-gevoel 

Een verschijnsel waar hij als goedheiligman mee werd geconfronteerd, is dat de 

kinderen hem allemaal wilden aanraken. ‘Het is ongelooflijk, al die kinderen die je een 
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kusje willen geven, een handje willen geven of aan je mantel trekken... Ken je dat 

verhaal uit de bijbel, van die zieke man, die denkt: “Als ik Jezus’ mantel aanraak dan 

komt het wel goed...” Dat Jezus-gevoel had ik als Sinterklaas.’ Claassen, inmiddels toe 

aan een nieuwe sigaret, vertelt over een van zijn ontroerendste moment als Sinterklaas. 

Er reed altijd een bus mee in de stoet met kankerpatiëntjes uit het Emma 

Kinderziekenhuis . ‘Ik wilde langs die bus rijden op mijn paard en al die platte neusjes 

aanraken door het glas heen. Soms miste ik er een en dan ging ik weer terug, tot ik ze 

allemaal had gehad. Die kinderen waren door het dolle heen hoorde ik later, zo van “Ik 

heb Sint aangeraakt.” Bij een van die intochten ging plotseling de deur open en kon ik zo 

een van die kale kindertjes omhoog op het paard trekken, tussen mijn armen in. Toen 

dacht ik: “Wás ik Jezus maar, want dan zouden ze genezen zijn.” 

Een gebeurtenis die hem ook lang bij zal blijven, is die keer dat hij afreisde naar het 

Amsterdams Historisch Museum. ‘Ik was gevraagd een tentoonstelling over Sinterklaas 

te openen. Ik kende het daar en wist dat de gang heel glad was. Ik heb toen gezegd: “Ik 

wil graag te paard komen maar dan moeten jullie wel met de RAI bellen dat ze van die 

matten neerleggen net als bij Jumping Amsterdam.” Maar het museum belde met het 

Paleis, die altijd rode lopers uitleggen voor de koningin. Ik kwam toen door de poort, het 

was mistig, er was geen verlichting, het ging van klik klak, en opeens reed ik op fluweel. 

Het was een sprookje, er was een maan op de achtergrond, het was doodstil. Kun je je 

voorstellen? Zachtjes gaan de paardenvoetjes... Dat was absoluut fantastisch. Ik heb 

toen mijn alleroudste pak aan het museum gegeven.’ Zachtjes: ‘Dat schrijf je toch niet 

zo op hé, ‘mijn’ pak... Dat is een gewoonte die ik heb overgenomen van burgermeester 

Polak, om overal ‘mijn’ voor te zetten. Die zei altijd: als ik er ‘mijn’ voorzet, dan zorg je er 

beter voor, dan ben je er zuiniger op.’ 

Is de sinterklaasviering zelf de afgelopen tien jaren nauwelijks veranderd, de stad 

veranderde wel. ‘Tien jaar overziend is het aantal allochtone kinderen enorm 

toegenomen. Er komen steeds meer vaders die kleine meisjes met een hoofddoek 

optillen. Dat vind ik fantastisch, sinterklaas is echt een feest voor de hele bevolking.’ Op 

de kritiek dat sinterklaas discriminerend zou zijn vanwege de zwarte Pieten, antwoordde 

Claassen: ‘De grote mensen maken problemen, kinderen hebben die niet.’ Als Sint zei 

hij ook altijd dat hij niet zonder Pieten kon: ‘Op een gegeven moment hebben we een 
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concessie gedaan aan de kritiek en gingen we tweekleurige Pieten introduceren. Nu 

hebben we van alles door elkaar heen, jongens en meisjes, vroeger waren het alleen 

jongens, jong en oud, klein en groot. Mijn hoofdpiet heeft net z’n 41ste intocht 

meegemaakt, hij is nu een jaar of vijftig. We hebben ook eens een donker jongetje 

gehad dat Piet was. De grimeuse had zijn mond rood gemaakt, hem oorbellen in 

gedaan, pet op en klaar... Toen zei dat jongetje: ‘Ik moet nog geschminkt worden!’ En 

die grimeuse, die reageerde zo prachtig, die zei: “Ja, maar je bent al zo mooi van jezelf!” 

en heeft hem toen alsnog geschminkt...’ 

Claassen vindt dat sinterklaas een groot geheim wapen. ‘Sinterklaas is niet alleen een 

kinderfeest, het hogere doel is om boodschappen te laten geven die je zelf niet durft te 

doen. Het pakje komt van Sint, het is onbekend wie dat is. Zo kun je indirect een 

kritische noot laten horen of complimenten, door gedichten, door surprises... Daarnaast 

is sinterklaas vieren heel gezellig, maar het gaat ook om iemand uit zijn tent te lokken, 

ergens op te wijzen... Dat moet je uitleggen.’ 

‘Ik zei altijd: “De kerstman, dat is een internationaal wereldfiguur, hij lijkt nergens op, het 

is een luie donder want hij laat cadeautjes kopen en flikkert die onder een kerstboom. 

Wat een armoedig gedoe!” Dat moest ik wel doen natuurlijk, als Sinterklaas, maar toch... 

Ik denk dat sinterklaas blijft bestaan. Je ziet het ook aan acties van de middenstand, 

afspraken dat er tot en met vijf december geen kerstmannen in de etalage mogen... Ze 

mopperen dan wel, want etalagemateriaal is duur, maar je ziet toch steeds vaker 

versieringen die voor tweeërlei gebruik geschikt zijn: eerst voor sinterklaas, dan voor 

kerst.’ 

 

Anoniem 

Claassen heeft altijd vermeden bekend te laten worden dat hij Sinterklaas was. 

‘Sinterklaas is anoniem.Dat is één keer niet gelukt. Ik was toen gevraagd door het 

Rijksmuseum om te strippen voor de tentoonstelling ‘Mens en kostuum’. Zo konden ze 

laten zien wat voor macht en gezag er gepaard kunnen gaan met een kostuum, dat 

wanneer dat kostuum weg is er een mens overblijft, ook in het geval van een menselijke 

heilige als Sinterklaas.’ 
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De kleinkinderen weten nog altijd niet dat hun opa Sinterklaas was. ‘We hebben het 

twee keer zo gearrangeerd dat zij bloemen mochten aanbieden. Naderhand zeiden ze 

tegen hun ouders: “Sinterklaas heeft net zo’n stem als opa Boem.” Ja,” zeiden de 

ouders, “dat viel ons ook al op. Maar stel je voor dat opa Boem zo’n baard had, dat zou 

heel erg prikken.” Ik had ook altijd handschoenen aan en deed mijn armband en ring, die 

ik altijd om had, af. En met een beetje grime kunnen ze je heel oud laten lijken. 

Schoenen kunnen je verraden. Ik droeg trouwens altijd rijlaarzen en een rijbroek: je zit 

toch op een paard een hele tijd.’ 

‘Dat is zo gek, mijn vrouw zei altijd: “Zodra je gaat zitten,verdwijn je.” En zo was het ook. 

Naarmate ik meer was aangekleed verdween ik. Ik speelde geen Sinterklaas, ik wás 

Sinterklaas. Mijn bewegingen vertraagden, ik kreeg een heel intensieve blik. Ik ging iets 

rustiger praten en lette ontzettend op, dat is heel belangrijk, je moet alles zien. Na afloop 

kreeg ik weleens van een Piet te horen dat ik zo streng was, als ik tegen ze gezegd had 

dat ze rustiger moesten doen. Maar op dat moment vond ik dat ze te druk waren, als 

Sinterklaas mocht ik daar toch wel wat van zeggen. Dat gevoel bleef tot de mantel weer 

af ging. Het is een idiote sensatie om daarna weer anoniem door de stad te kunnen. 

Sinterklaas zijn is wat dat betreft  uniek, je krijgt alle aandacht maar wordt na afloop niet 

herkend. De burgermeester blijft altijd herkenbaar. Zodra ik mijn pak uit deed, had ik 

mijn anonimiteit terug.’ 

 

== 

 

Fotosuggestie 

Claassen als Sint op het Rokin met een donker kindje voorop te paard: 

‘Ik heb altijd geprobeerd de angst weg te nemen, zonder het respect te verliezen.’ 

 


