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Waar ik woon

O, ik hoor het zo vaak.
Kinderen vragen me altijd:
"Zeg Sint, waar wóónt u nou eigenlijk daar in Spanje? Hoe ziet uw huis eruit? En is het
ook GROOT?"
Nou, daar wil ik graag iets over vertellen.
Mijn huis lijkt een beetje op een paleis. Je weet wel, waar koningen en koninginnen in
wonen. En het ligt ergens tussen de bergen.
"Já maar," vragen ze dan een beetje ongeduldig, "wáár precies? Kunt u ook een ADRES
opgeven?"
Néé, lieve kinderen, daar begin ik niet aan. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg ik
elke dag bezoek. En daar heb ik geen tijd voor, wat dacht je! Ik moet met mijn Pieten het
hele jaar door elke dag hard werken om alle cadeautjes op tijd klaar te hebben. En dat lukt
nóóit als iedereen maar op visite komt. Daarom woon ik in een GEHEIM paleis.
"O…En hoe gróót is uw paleis?" vragen de kinderen dan.
Sja, je zult wel snappen dat mijn paleis nogal groot is. Want ik heb een hoop Pieten en die
willen allemaal een kamer om hun werk te kunnen doen. Alléén voor Nederland en België
zijn er dat al 856, stel je voor! En dan al die zalen nog waarin de cadeautjes staan 
opgestapeld. Dat zijn er nogal wat.
"Heeft uw paleis een oprijlaan?" wordt mij ook wel eens gevraagd.
Já, er is een oprijlaan, een heel lange zelfs, met aan allebei de kanten mooie Spaanse
palmbomen. Als je bij die oprijlaan komt, kun je in de verte mijn paleis zien. Het ziet er
anders uit dan een gewoon paleis, want het heeft vier hoge torens waarop vlaggen staan
te wapperen. 
"Woont er in die torens óók iemand?" willen de kinderen dan graag weten.
Jawel. Al die torens hebben bovenin een torenkamer. Daar wonen mijn vier belangrijkste





Pieten. Wil je weten wie dat zijn? Nou, in de eerste toren woont mijn Hoofdpiet, in de
tweede toren mijn Wegwijspiet, in de derde mijn Opperstalpiet en in de vierde mijn
Wijzepiet. 
Van de Wijzepiet heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord en daarom leg ik het meteen
maar even uit. Hij is de baas van mijn Pietenschool. Hij zorgt ervoor dat de Puppypietjes
goede lessen krijgen van al wat oudere Pieten. Ze krijgen veel gymles om salto's te 
kunnen maken, klimles langs regenpijpen, oefeningen op de evenwichtsbalk om niet van
het dak te vallen, springles om van het ene dak op het andere te kunnen springen en 
inpakles om cadeautjes netjes in te pakken. En nog véél meer. 
Zelf heb ik een zitkamer en een slaapkamer en een werkkamer en een bibliotheek, waar
al mijn dikke boeken staan. In mijn werkkamer ligt het grote boek van dit jaar, waar ik
alle nieuwtjes van de kinderen in opschrijf. 
Ik heb natuurlijk ook een badkamer en een flinke douche. Want ook Sinterklaas moet af
en toe in bad, jawel, en dan was ik mijn haren en baard onder de douche met lekkere
shampoo! 
"Hebt u ook een stal voor uw paard?" vragen de kinderen dikwijls.
Maar natúúrlijk! Achter mijn paleis zijn de Bisschoppelijke Stallen waar mijn paarden
staan. Het zijn er zo'n stuk of acht. Eén van die stallen is voor AMERIGO die elk jaar mee
naar Nederland gaat. Er is ook een manege bij waar ik elke week een paar keer kan 
oefenen op de paarden. 
Sommige kinderen vinden dat wel een beetje raar.
"Maar Sint," zeggen ze dan, "u rijdt al vele jaren op een paard… Moet u dan nog steeds
OEFENEN?" 
Jazéker, lieve kinderen. Want die paarden worden nóóit zo oud als ik. Dan komt er een
nieuw paard dat ik nog helemaal niet ken. En op dat kersverse paard moet ik dan weer
opnieuw gaan oefenen, snap je.
Kinderen vragen me ook wel eens of er gewone huizen rond mijn paleis staan.
Nee, natúúrlijk niet! Ik zou dat eigenlijk best gezellig vinden. Maar ik vertelde al dat ik
mijn paleis GEHEIM wil houden en daarom ligt het midden tussen de bossen. Je moet
héél goed zoeken om het te kunnen vinden!


