
Daar bij die molen 

Ik weet een heerlijk plekje grond 
Daar waar die molen staat 
Waar ik mijn allerliefste vond 
Waarvoor mijn hart zo slaat 
Ik sprak haar voor de eerste keer  
Aan d'oever van de Vliet 
En sinds die tijd kom ik daar meer 
Die plek vergeet ik niet 

 

Daar bij die molen, die mooie molen 
Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou 
Daar bij die molen, die mooie molen 
Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouwâ€¨ 

Als in de stille avondstond  
De zon ten onder ging 
En ik haar bij de molen vond  
In zoete mijmering 
Fluisterde ze mij in het oor  
O! heerlijk saam te zijn 
De molen draaide lustig door  
En ik zei... liefste mijn 

 

Daar bij die molen, die mooie molen ... 

Ik zie de molen al versierd 
Ter eer van 't jonge paar 
Het hele dorp dat juicht en tiert 
Zij leven menig jaar 
En zie ik trots de molen staan 
Dan zweer ik in die stond 
Nooit ga ik van die plek vandaan 
Waar ik mijn vrouwtje vond 

Daar bij die molen, die mooie molen ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

There at the mill 

I know a lovely piece of ground  
There where the mill is 
Where I found my love  
For whom my heart is beating so hard 
I talked to her for the first time  
At the bank of the 'Vliet' (a river) 
And since that time I come there again 
I won't forget that spot 

There at the mill, that beautiful mill 
There she lives, the girl that I love so much 
There at the mill, that beautiful mill 
That’s where I want to live when she will become my 
wife 

When the sun went down  
In silent evening 
And I saw her at that mill  
In sweet reverie 
She whispered in my ear  
"O, how lovely to be together" 
The mill turned around cheerfully  
And I said.. "my darling" 

There at the mill, that beautiful mill ... 

I see the mill has been decorated  
In honour of the young couple 
The whole village is cheering and yelling  
"They will live for many years" 
And as I proudly see the mill  
Then I swear in that state:  
"I will never leave this spot  
Where I found my little wife" 

There at the mill, that beautiful mill ... 
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