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l
Achter de meijers huizeke staat enen boom,
achter de meijers huizeke staat enen boom,
en die boom staat in de aarde, in de aarde bloeit hij schoon,
en die boom staat in de aarde, in de aarde bloeit hij schoon.
|: En op die boom staat enen tak, :| en die tak staat op de boom,
en de boom staat in de aarde, in de aarde bloeit hij schoon,
en de boom staat in de aarde, in de aarde bloeit hij schoon.
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2
Achter de meijers …
|: En op die tak daar staat een rijs :| en het rijs staat op die tak, …
en de boom …
3
Achter de meijers …
|: En op dat rijs daar staat een blad, :| en het blad staat op dat rijs, …
en de boom …
4
Achter de meijers …
|: En op dat blad daar staat een nest, :| en het nest staat op het blad, …
en de boom …
5
Achter de meijers …
|: En in het nest daar ligt een ei, :| en het ei ligt in het nest, …
en de boom …
6
Achter de meijers …
|: En in het ei daar zit een jong, :| en het jong zit in het ei, …
en de boom …
7
Achter de meijers …
En op het jong daar staat een pluim, en de pluim staat op het jong,
en het jong zit in het ei, en het ei ligt in het nest,
en het nest staat op het blad, en het blad staat op een rijs,
en het rijs staat op de tak, en de tak staat op de boom,
en de boom …

Achter de meijers huizeke
1-7
Achter de meijers huizeke (dim.)
stat enen boom
en die boom staat in de aarde,
in de aarde bloeit hij schoon.

Hinter dem Haus des Meiers
steht ein Baum,
und dieser Baum steht in der Erde,
in der Erde blüht er schön.

1

En op die boom staat enen tak,
en die tak staat op de boom,
en de boom staat in de aarde,
in de aarde bloeit hij schoon.

Und an diesem Baum ist ein Ast,
und dieser Ast ist an dem Baum,
und der Baum steht in der Erde,
in der Erde blüht er schön.

2

En op die tak daar staat een rijs
en het rijs staat op die tak, ...

Und an diesem Ast, da ist ein Reis,
und das Reis ist an diesem Ast, ...

3

En op dat rijs daar staat een blad, Und an diesem Reis, da ist ein Blatt,
en het blad staat op dat rijs, ...
und das Blatt ist an diesem Reis, ...
4

En op dat blad daar staat een nest, Und auf diesem Blatt, da ist ein Nest,
en het nest staat op het blad, ...
und das Nest ist auf dem Blatt, ...
5

En in het nest daar ligt een ei,
en het ei ligt in het nest, ...

Und in dem Nest, da liegt ein Ei,
und das Ei liegt in dem Nest, ...

6

En in het ei daar zit een jong,
en het jong zit in het ei, ...

Und in dem Ei, da sitzt ein Junges,
und das Junge sitzt in dem Ei, ...

7

En op het jong
daar staat een pluim,
en de pluim staat op het jong.

Und auf dem Jungen,
da steckt eine Feder,
und die Feder steckt auf dem Jungen.
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