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DE NEUSHO ORNSINT 

O jee,

er klimt een neushoornkind

op de schoot van Neushoornsint. 



Dat is geen goed idee,

want hola hoppetee:

daar vliegt het ventje door de lucht.

De arme Sinterneushoorn zucht:

‘Het spijt me zo, het spijt me zeer.

Ik schiet die kleintjes elke keer

per ongeluk omhoog.

De sloot in.

Met een boog.’

‘Sorry,’ zegt hij,

‘sorry hoor… 

Maar als ze dus gaan zitten op mijn knie,

dan kietelt het, dan kriebelt het.

En zijn daar dan geen zalfjes voor?

Het is een allergie.

Het is een allergie.’
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De

neushoornkindgezondheidsbond

stuurt honderdduizend mailtjes rond

met ‘Mijd die man. Hij smijt.

Hij maakt uw zoontjes kwijt! 

Hij werpt ons weerloos kinderkroost

van noord naar zuid naar west naar oost!’

En élke neushoornvader raast,

en élke neushoornmoeder blaast:

‘Schaf die bisschop af!   

Ontsla hem.

Met zijn staf.’



Maar wat gebeurt er dan ineens?

De neushoornjonkies jouwen!

Ze joelen en ze jengelen:

‘Wij willen hem juist houwen!’

Ze schreeuwen om de Slingersint.

Ze worden gráág gesmeten.

Het is me nogal een protest.

Ze weigeren te eten.

Ze trekken naar het parlement

met spandoeken en leuzen,

en ja en tja en dan en dus

heeft niemand meer een keuze...



Nu is de Sint weer aangesteld.

Met vast contract en eregeld.

En heel de jeugd wordt stipt en strikt

vér

in de rivier gemikt.



Zo.

Iedereen tevreden?

Ja.

Nou…

Kort geleden

hoorde ik de Sint héél zachtjes vragen:

‘Pardon, ik wil niet klagen,

maar het jeukt nog alle dagen…

Is er dan echt geen zalfje?

Een pil misschien?

Een halfje?’

Nu is de Sint weer aangesteld.

Met vast contract en eregeld.

En heel de jeugd wordt stipt en strikt

vér

in de rivier gemikt.




