
Joachim de Duizendpoot 

Op een avond liepen Kareltje en Sjonnie 
Langs het hok van Joachim de Duizendpoot 
Joachim was heel druk bezig met z'n schoorsteen 
Maar het aantal schoenen dat ze zagen was toch wel bijzonder groot 

Oh wat lief van Joachim zei Sjonnie opgetogen 
De schoen van elk dier staat erbij 
Maar eén ding is wel raar al die schoenen lijken op elkaar 
Dat klopt want al die schoenen zijn van mij 

Zei Joachim de Duizendpoot ik ga mijn schoen neerzetten 
En ik heb duizend poten dus voor elke poot een schoen 
Maar Joachim, zei Kareltje, kijk ik wil het je niet beletten  
maar 't gaat toch om de aardigheid 't is toch om de lol te doen 

Daarom juist, zei Joachim, want met mijn duizend schoenen 
Krijg ik duizend keer cadeautjes en dat geeft mij heel veel lol 
En als ik nog meer poten had kreeg ik misschien miljoenen 

        En riep toen door de schoorsteen: stop mijn mijn schoenen maar goed  
       vol       

Toen kwam Jozefien de Struisvogel en ze zei: het is niet eerlijk 
Kijk, ik heb maar twee poten en ik zet er ook met één 
Net als wij,, zeiden de eendjes en het is niet eens oneerlijk 
Als je zoveel schoenen zet, is dat zelfs een klein beetje gemeen 



Gemeen? Het is een schande ja het is werkelijk een schande 
Zei Piet de Zeehond woedend, want vier poten heb ik, vier! 
En ook ik zet maar één schoentje waarom krijgt hij geen reprimande? 
Eén schoentje mag hij zetten, net als ieder ander dier 

je hebt gelijk, zei Bert de Inktvis, kijk maar eens naar mijn tentakels 
je ziet, ik heb er vele maar maar ook mij zie je niet doen 
Wat Joachim aan 't doen is gewoon omdat dat geen fatsoen is  
Ook ik hou het bij eentje, al is het bij mij een waterschoen... 

En zo ging het maar verder, ook de kippen en de hanen 
De pinguïns, de fazanten zeiden: Hij mag dit niet doen 
Maar toen kwam Henk de Goudvis en die zei met grote tranen 
Ik kan niet eens iets neerzetten want ik heb niet eens een schoen 

Ik heb geen voeten, 'k heb geen poten net als alle andere vissen 
Dus een schoentje bij de schoorsteen nee we hebben dikke pech 
Toen zei Joachim de Duizendpoot: Weet je wat? Ik kan ze missen 
en gaf toen al zijn schoentjes heel lief aan de vissen weg 

Oh wat aardig van je, Joachim, dat jij zoiets zou menen 
Alleen nu heb je zelf geen schoentje meer en toen keek Joachim naar  

       Wim 
Zeg Wim Willempie Olifant mag ik eh van jou een schoentje lenen? 
Alle dieren lachten, wat is Joachim tot slim 

Die avond zat hij voor de schoorsteen met de schoen en hij genoot 
Als het gaat om iets verzinnen ben ik pas echt een duizendpoot 



 


