
De songteksten van Mary Poppins



2. Chim chimmenie

Wind uit het oosten, brengt mist in de nacht
Of er iets op het vuur staat en borrelt en wacht
En de morgen begint en de hemel verkleurd
En ´t is allemaal altijd al eerder gebeurd

Een vader, een moeder, een dochter, een zoon
Zo ver van mekaar, het is zonde gewoon
Waar is de hand die ze vasthoudt en bindt
Als een touw van een vlieger die danst in de wind

Chim Chimmenie Chim Chim Cherie Chim Cheroe

Michael: Kom Jane, wegwezen
Nanny: Hier blijven apenkoppen. Jullie moeten nog rijtjes leren
Michael: Ja sorry hoor, ik ga nou vliegeren
Jane: En u heeft niks te vertellen, want u bent maar een nanny
Nanny: Nou ja! Ohhh!

Een droom van een straatje die Kersenboomlaan
Zo straatje met alles erop en eraan
En eigenlijk lijkt er de tijd stil te staan
Maar de nanny´s die gaan hier wel heel snel vandaan

Chim Chimmenie Chim Chim Cherie Chim Cheroe



3. Kersenboomlaan deel 1

Mevrouw Bril:
Nou, die zijn we kwijt 't is niet bij te houwen
die kinderen van nu, ik weet het ook niet meer

Mevrouw Banks:
Waarom kies ik elke keer de foute vrouwen
hoe vertel ik dit in godsnaam aan meneer?

Mevrouw Banks:
George, schat, verschrikkelijke pech, schat, ja alweer een nanny weg
Schat, het zijn er nou wel heel wat, ik weet niet meer hoeveel

Mevrouw Bril + Jonathan Been + jane en michael:
Zo voortreffelijk is gewoon geen enkele nanny

Meneer Banks:
Onzin!
Wat orde en regels, ik vraag toch niet veel?
Je staat er niet alleen voor, je hebt personeel
De kinderen, de keuken dat is jouw bestaan
En ik ben de keizer van Kersenboomlaan

Meneer Banks:
Jas!

Mevrouw Bril:
Jas

Meneer Banks:
De realiteit is dat je in de laatste vier maanden zes nanny's hebt aangenomen, en dat waren stuk voor stuk 
complete catastrofes.
Een nanny moet heersen, een nanny moet staan, een nanny moet straffen, daar heeft men wat aan.
Een nanny stelt grenzen, want dat is haar baan, zo pleegt zij de kinderen van Kersenboomlaan
Mevrouw Banks:
Ja natuurlijk George maar..

Meneer Banks:
Dus wees een vent,(Mevrouw Banks: Ja) willen is kunnen (Mevr. Banks: Oh)
Je toont je mindere je macht, dat maakt je sterk, jij speelt jou rol, en zij de hunne
Een zelfbewuste houding is het halve werk.

Mevrouw Bril + Jonathan Been:
Wat orde en regels, dat wenst hij jawel
Het lijkt hier wel het leger (hoei), en hij voert bevel
Je hoeft hier de nanny's niet eens te ontslaan
Wie zou niet deserteren (Meneer Banks: Uhum)
Uit Kersenboomlaan



Meneer Banks:
Dus Winifred als je mij een plezier wilt doen
Mevrouw Banks:
Oh, zo graag George
Meneer Banks: 
Mooi, zet dan een advertentie in 'The Times' voor de best mogelijke nanny voor Jane en Michael Banks, 
tegen de laagst mogelijke vergoeding

Michael:
Geef die van ons nou, anders gaat 't weer mis
Meneer Banks: 
En daarbij wil ik nog benadrukken..
Jane:
Vader..



4. Vlug maar nanny

Hier is dan ons wensenlijstje
Voor het fijnste kindermeisje
Leuk gezicht, geen wrat 
Dat heb ik bedacht
Ook nooit gehad 
Rode wangen, mooie kleren
Elke dag op ijs trakteren
Dat u kan krijten op de stoep 
En houdt van snoep
En als wij slapen gaan laat het
lampje op de gang dan aan
En geen advocaatjes drinken
En niet naar eau de cologne stinken
Is ook van mij
Als u ons voorleest, alle dagen
Zullen wij niet pesten en niet plagen
Dan maken we heus uw brilletje niet zoek
Doen geen peper in uw thee 
En geen kikker in uw broek 
Vlug maar nanny, Dank u wel 
De groeten,
Jane en Michael Banks

5. Kersenboomlaan deel 2

Iedereen:
Wat orde en regels. Hij vraagt toch niet veel.
Je staat er niet alleen voor, je hebt personeel.
De kinderen de keuken dat is jou bestaan.

Meneer Banks:
En ik ben de keizer, doe iets nuttigs vandaag.

Mevrouw Banks:
Jij bent de keizer

Meneer Banks:
Klokke zes ben ik thuis

Iedereen:
Hij is de keizer, van kersenboomlaan!



6. Tamelijk voortreffelijk

-Mary Poppins-
Als het haantje van de toren door de wind wordt aangeraakt
En draait van oost naar west
Dan zullen jullie weten deze nanny is volmaakt
Een wonder bijna, beter nog dan best

Ben tamelijk voortreffelijk
Op elk gebied

-Michael & Jane-
Tamelijk voortreffelijk

-Mary Poppins-
Zoals je ziet
Mijn zwijgen zilver mijn spreken goud
Mijn deugd een vreugd voor jong en voor oud

Ben tamelijk voortreffelijk van top tot teen
Had ik maar een foutje
Maar neen, ik heb er geen
Ben namelijk tamelijk voortreffelijk
Op ieder gebied

Bereid tot leren
Maar eindeloos wijs
Nimmer goklustig
En toch altijd prijs
Een snufje humor
Een onsje fatsoen
En aan de voet de verstandige schoen

Beschaafd en bescheiden
Fideel en humaan
Dus neem het nou gewoon maar van mij aan

Ben tamelijk voortreffelijk
Op elk gebied
Tamelijk voortreffelijk
Dus graag of niet

Ik ben de nanny die komt en gaat
Niet eng of streng
Maar maak me niet kwaad

Ben tamelijk voortreffelijk en aangepast
Geoliede machine met alle schroefjes vast
Ja, ik ben tamelijk voortreffelijk
Op ieder gebied



* Nou dat zijn mijn kwalificaties, wellicht hebben jullie nog vragen? *

-Michael-
Bent u humeurig?

-Mary Poppins-
Nooit

-Michael-
Of brokkig of bars

-Mary Poppins-
Het idee!

-Jane-
Zult u ons altijd steunen dubbel en dwars?

-Mary Poppins-
Maar natuurlijk!

-Michael-
Kent u verhalen en houdt u van drop?

-Mary Poppins-
Hmm

-Jane-
Gaat u mij zoeken als ik me verstop?

-Mary Poppins-
Ooh, ik ben dol op spelletjes!
Maar ik kies ze uit!

En waar ook ter wereld,
Woestijn of moeras
Ik zal toch altijd blijven wat ik was

-Michael & Jane-
Tamelijk voortreffelijk
Op elk gebied

-Mary Poppins-
En geen limiet

-Michael & Jane-
Tamelijk voortreffelijk
Wij liegen niet

-Mary Poppins-
Dan staan we kiet

Mijn zwijgen zilver, mijn spreken goud

-Allen-
Mijn deugd een vreugd voor jong en oud.



-Mary Poppins-
Kom Jane, poppenhuis graag
En dat is mijn sterrenkijker!
Dankje
Michael
Je bent niet eerlijk!

-Mary Poppins-
Dat zeg ik toch ook niet,

Ik ben tamelijk voortreffelijk
Zoals ik zei
En voor ik hier vandaan ga
Zijn jullie allebei
Al net zo tamelijk voortreffelijk

-Michael & Jane-
Tamelijk voortreffelijk

-Allen-
Wij samen tamelijk voortreffelijk
Op elk gebied



7. Elke dag een fijne dag

Bert:
Het gaat maar om één vonkje licht, en een parkie van weinig gewicht wordt
ineens een wonderland

Kijk ernaar als ik, met open blik, niet met je verstand. 
Want elke dag een fijne dag met Mary. 
Mary maakt je dromen waar.

Mary Poppins:
Nou Bert!

Bert:
Wat maken al die vogeltjes een herrie.  Ja die houden ook van haar.

Mary Poppins:
Malligheid!

Bert:
Waar zij haar voetje neerzet is het zomer.  
De blauwe druifjes bloeien waar ze gaat.

Mary Poppins:
Ik heb werkelijk geen idee waar jij...

Bert:
Met Mary heb je pret, zo is t maar net. 
Je hart dat schettert als een schuiftrompet.

Mary Poppins:
Nou je schettert maar aan hoor.

Bert:
Ja elke dag een fijne dag met Mary en wij kussen de grond waarop ze staat!

Kom op jullie!

Jane & Michael Banks:
Saai! Saai! Stomme stenen beelden, vijvers, gras en een plantsoen. 
'k Wou dat iemand met ons speelde, hier is helemaal niets te doen.

Michael Banks: Weer zo'n nare, nieuwe nanny.

Jane Banks: 't Is gewoon een stijve hark.

Michael Banks: Ze heeft gewoon geen fut.

Jane Banks: Ze is ingedut. Ze doet wel lollig,

Jane & Michael Banks: maar het blijft een tut. Niks waar kinderen van houden, in het park.



Neleus:
Wat een geweldige dag! Een dag voor een lied en een lach!
Zo'n dag van ah en wouw!  En wist je van dat  gras, hoe groen het was?

Mary:
en die lucht zo blauw

Ensemble: blauw, blauw, hemelsblauw.

Ohw mary maakt de koude dagen warmer.
Blije mensen waar je kijkt.

Mary:
Kijk er klopt een hartje in het marmer
Niks is ooit zoals het lijkt
Morgen mary…
Morgen agent

Bert:
Je ziet er piekfijn uit als ik zo vrij mag zijn…
Dat mag, en dank je Bert
Je blijft maar effe staan
En kijk eens aan
Je ziet een standbeeld van de sokkel gaan
Oh elke dag een fijne dag met mary
En daarom zijn we stapelgek op haar

Elke dag een fijne dag met jou Bert.
Gentlemen zijn schaars vandaag. 
Jij bent gewoon een ruwe diamant, Bert. 
Maar dat zie ik o zo graag. 
Voornamer dan de meeste hoge heren, noblesse krijg je mee van de natuur. 
Zachtmoedig als je bent, je blijft een vent.
Een echte vriend voor wie je werkelijk kent. (Een fijne vent) 
Ja elke dag een fijne dag met jou Bert, een heel bijzonder fijne dag met jou!

Ensemble:
Met jou/haar!

Instrumentaal

Heel ontspannen aan de wandel met je handen op je rug
Lekker met je hele handel kalmpies kuieren niet te vlug

Instrumentaal

Bert, Jane & Michael Banks en Ensemble
Oh, elke dag een fijne dag met Mary.  Mary maakt je dromen waar. 
Wat maken al die vogeltjes een herrie. 
Ja zij houden ook van haar.  Waar zij naar voetje neerzet is het zomer. 
De blauwe druifjes bloeien waar zij gaat. 
Met Mary heb je pret, zo is 't maar net. 
Je hart dat schettert als een schuiftrompet.



8 Kersenboom reprise

Meneer Banks; Wat is het nut van strenge regels
wanneer een nanny zich daar niet secuur aanhoudt?
Veel vrijheid maakt, van kinderen vlegels.
Die juffrouw Mary Poppins maakt een grote fout.

Mevrouw Banks; Echtgenote van, een veel gespeelde rol.
Dat kan toch niet zo moeilijk zijn?  Da's mooi en waardevol.
Ik heb een prachtig huis, ik heb een goed gezin.
Maar ik ben haast vergeten wie ik was in het begin.
Echtgenote van, en ja wat stelt het voor?
Behalve steeds examen doen, en nooit kom ik er door.
En al zijn betere kringen, daar vind ik werkelijk niks 'an
Maar 't hoort er bij, het hoort bij mij
Als echtgenote van.

Jane; 't Lijkt gewoon alsof we dromen.
Michael; 'k Heb nog nooit zo'n lol gehad.
Samen; Met Mary heb je pret, zo is 't maar net.
Je hart dat schettert als een schuiftrompet.
Jane; Neleus zal wel lekker slapen.
Michael; Als ze nou maar blijft
Jane; Trusten Neleus !
Mevrouw Banks; Als ze nou maar blijft.
Jane & Michael; Als ze nou maar blijft

Mr. Banks; Want orde en regels.



9. Met een klein schepje suiker

Mary:
Trouwens, bedenk bij al wat moet gedaan, er zit een geinig kantje aan.
Onthou dat nou. en TJAK! het loopt gesmeerd. En wat je eigenlijk niet wou
dat schud je uit je mouw.  Niks aan, bekend... een fluitje van een cent.

Met een klein schepje suiker, is een pilletje geen punt.
Een pilletje geen punt. Een pilletje geen punt

Met een klein schepje suiker, is een pilletje geen punt.
Stroop is beter dan azijn.

Mary:
En zo is het maar net!

Mary:
De kleine bij die uit de bloem 
De nectar haalt van zoeme zoem.
En van zoeme zoeme zoem nog duizend keer.
Hij neemt een likje van 't zoet.
En dat maakt al zijn arbeid goed.

Mary:
Jam Jam.

Kind:
Jam jam.

Mary:
En dus.

Kind:
En dus

Samen:
Alweer een leuke klus.

Met een klein schepje suiker, is een pilletje geen punt.
Een pilletje geen punt. Een pilletje geen punt.

Met een klein schepje suiker, is een pilletje geen punt.
Stroop is beter dan azijn.

Mary:
Let op!

(Instrumentaal)

Mary:
Hartelijk dank!



Mary:
Kom op!

Mary:
Met een klein schepje suiker is een pilletje geen punt.

Mevrouw Banks:
Een pilletje

Mary:
Geen punt

Mary:
Een pilletje

Mevrouw Banks:
Geen punt.

Mary & Kinderen:
Met een klein schepje suiker is een pilletje geen punt
Stroop is beter dan azijn.

Mevrouw Banks:
Dus, met een klein schepje suiker is een pilletje geen punt.

Vrouw:
Een pilletje! geen punt

Mevrouw Banks:
Een pilletje geen punt

Banks & Kinderen:
Met een klein schepje suiker is een pilletje geen punt.

Mary:
Stroop is beter dan azijn!

Kinderen & Koor:
Stroop is beter dan azijn!

Iedereen:
Met een klein schepje suiker is een pilletje geen punt.
Een pilletje geen punt. Een pilletje geen punt

Met een klein schepje suiker is een pilletje geen punt.
Stroop is beter dan azijn.

Mary:
Stroop is beter dan A!

Iedereen:
Stroop is beter dan Azijn!

Tuntundung!



10. De Bank

Bankiers:
Met orde en regels
kansen gepakt
Open maar een lade
Sluit een contract
Stevig beleggen
Geld in de pot
En geld is de sleutel,
die past op elk slot

Bankdirecteur: Banks! Moment.. Ik zie dat Herr von Shumelen vandaag weer komt. Bent u tot een 
beslissing gekomen?
George: Ik meen van wel, meneer
Bankdirecteur: Mooi! Als het maar de juiste is

Bankiers:
Lenen met rente
Risico’s klein
Lasten en baten
Winst op termijn
mijn.. mijn.. mijn.. mijn.. 

von Shumelen: 
Herr Banks! Wat zijn dan uw bezwaren hè? Mijn waarborgen zijn ruim
voldoende. Latijns Amerika is een ontwikkelingsmarkt. Was is daar aan lose? Waarvoor heeft
u angst?
George: 
Tsja, meneer von Shumelen. Ik kom er maar niet achter wat uw uiteindelijk
product gaat worden
von Shumelen: Wat denkt u zelf? Geld natuurlijk!

von Shumelen:
Een man die droomt van macht en van rijkdom
Die weet: in verre landen ligt het geld op straat
Ik zeg u dit: ’t kan niet fout, het gaat om goud
Wees blij dat ik hier met u praat!

Bankiers:
Debet en credit
Het gaat om de markt
Ja, zo wordt de bonus
bijeen geharkt
hark.. hark.. hark.. hark..



Northbrook: Heb u al besloten, meneer Banks? Het gaat om goeie mensen en u bepaalt hun toekomst
George: Ik weet het..
Northbrook: O, geef ons de kans. U krijgt er geen spijt van

Northbrook:
Een man die droomt van een betere toekomst,
maakt zo’n droom met uw genade waar
Als u, ik vraag het u beleefd, die lening geeft,dan boksen wij het voor mekaar
George Het spijt me, meneer Northbrook. Maar ik zie geen..
[Jane en Michael komen binnenstormen. Mary Poppins volgt rustig]
Jane, Michael: Dag vader!
George: Wat komen jullie in hemelsnaam doen!? Jullie zien toch dat ik bezig ben!
Northbrook: Nee, wij zijn klaar. En voor z’n kinderen mag een mens het nooit te druk hebben
Jane: Vader, als u geld investeert voor de bank, waar gaat het u dan om? Een goed mens? Of een goed 
plan?
George: Ik moet natuurlijk zeggen: een goed plan. Maar.. Een goed mens is een zeldzaamheid en veel 
meer waard
Mary: Kom kinderen, aan de wandel
[Mary Poppins vertrekt met Jane en Michael]
George: Herr von Shumelen, ik heb uw argumenten nog eens overwogen. Maar ik vrees dat mijn antwoord 
‘nee’ is
von Shumelen: U kunt een goed plan niet herkennen?! 
George: Misschien niet. Maar goeie mensen herken ik meteen
von Shumelen: Krijgt u spijt van, Herr Banks!

George:
Een man die droomt en steeds blijft geloven,
met idealen die niet stuk te krijgen zijn
Die voor een beter leven vecht verdient het echt
Zo meneer Northbrook, wanneer precies zou de fabriek kunnen gaan draaien?



11. Vogelvoer

Vogelvoer, dubbeltje maar
Duppie, duppie, dubbeltje maar

Michael: Wat een akelig oud mens.
Mary: Niet wijzen en mag ik je erop attenderen dat ze alles behalve akelig is.
Jane: Het is toch gewoon een voddenbaal.
Mary: Leer nou toch eens verder te kijken dan je neus lang is.

Vogeltjesvrouw aan de voet van de kerk
Mandje met voer op haar schoot
En ze roept naar de mensen op weg naar hun werk

Toe, koop een zakje met brood 
Help toch de vogeltjes, groot is hun nood 
Voel je de ijzige kou 
Het kleine verschil tussen leven en dood
Is alleen dat duppie van jou

Vogelvoer, dubbeltje maar 
Duppie, een duppie, help er een paar 

Vogelvoer, zo klinkt haar lied 
Kijk naar omhoog, zoveel vraagt ze niet 

En onder het oog van apostel en engel 
Maakt zij haar klein gebaar 
En hoog in de hemel in vrede en vrijheid 
Daar roept soms een vogel naar haar 

Hoor haar aan, de vogeltjesvrouw 
Luister, luister, ze vraagt het aan jou

Vogelvoer, dubbeltje maar 
Duppie, duppie, dubbeltje maar

Duppie, een duppie, dubbeltje maar



12. Supercalifragilisticexpialidasties
Supercalifragilisticexpialidasties
*Dat is geen woord*
*Natuurlijk is dat een woord*
*En als ik me niet danig vergis zal dat woord ons nog heel goed van pas komen*
Wanneer men zich wil uiten maar het juiste woord is zoek
En 't is ook niet te vinden in geen enkel woordenboek
Zet dan maar eens spontaan de conversatie op z'n kop
Het woord dat je moet hebben, komt vanzelf wel in je op

Supercalifragilisticexpialidasties
'T is een combinatie van bescheiden en bombastisch
Drie maal daags gebruiken en je voelt je echt fantastisch
Supercalifragilisticexpialidasties
Um-diddle-diddle-um-diddleye
Um-diddle-diddle-um-diddleye

*Maar dat betekent niks*
*Het betekent precies wat jij wil*
De holenmens van vroeger was bepaal niet welbespraakt

Dit woord had hun bestaan zoveel gezelliger gemaakt
En had het maar op één der stenen tafelen gestaan
Dan zou het met de mensheid heel wat beter zijn gegaan

Supercalifragilisticexpialidasties
Zeker wel te weten dat de luisteraar verrast is
Houdt de hersens soepel en het strottenhoofd elastisch
Ha-ha-ha-ha-ha
Ha-ha-ha-ha-ha
Ha-Ha-Ha-Ha

Supercalifragilisticexpialidasties
Um-diddle-diddle-um-diddleye
Um-diddle-diddle-um-diddleye
Um-diddle-diddle-um-diddleye
Um-diddle-diddle-um-diddleye

Het had het eerste woord in Esperanto kunnen zijn *precies*
Maar ook de beste toverspreuk van Tovenaar Merlijn
Gebeurd natuurlijk nooit, maar stel de mens ging naar de maan
Dan plantte hij een vlag, waarop dit ene woord zou staan



Supercalifragilisticexpialidasties
Als je 't moet verbeelden wordt dat tamelijk gymnastisch
Spreek je met consumptie is het water overlastisch
Supercalifragilisticexpialidasties
Um-diddle-diddle-um-diddleye
Um-diddle-diddle-um-diddleye
Um-diddle-diddle-um-diddleye
Um-diddle-diddle-um-diddleye

*Je kunt het natuurlijk ook achterstevoren zeggen dat wordt dan:
*seitsadilaipxecitsiligarfilacrepus*
*Ze is link, maar ook rete goed*

Je pakt die 14 letters en je schuift er wat mee rond
En voor je het beseft rolt er een parel uit je mond.
En gratis en voor nop heb je een woord van 10 miljoen
Maar voor gewone mensen is de spelling niet te doen.

s-u-p-e-r-c-a-l-i-f-r-a-g-i-l-i-s-t-i-c-e-x-p-i-a-l-i-d-a-s-t-i-e-s
*koppie koppie*
s-u-p-e-r-c-a-l-i-f-r-a-g-i-l-i-s-t-i-c-e-x-p-i-a-l-i-d-a-s-t-i-e-s
s-u-p-e-r-c-a-l-i-f-r-a-g-i-l-i-s-t-i-c-e-x-p-i-a-l-i-d-a-s-t-i-e-s
s-u-p-e-r-c-a-l-i-f-r-a-g-i-l-i-s-t-i-c-e-x-p-i-a-l-i-d-a-s-t-i-e-s

*Gaat ie weer*
Supercalifragilisticexpialidasties
't Is een combinatie van bescheiden en bombastisch
multifunctioneel, toch zo duidelijk en plastisch
Supercalifragilistic
Supercalifragilistic
Supercalifragilisticexpialidasties
Supercalifragilisticexpialidasties

* gesproken tekst



13. Zo is het spel

Zo is het spel, speelgoed is teer 
Maak je het stuk, speel je niet meer 
Lach naar je speelgoed, dan lacht het naar jou 
Oh jawel, zo is het spel 

*gaat het weer een beetje, Valentijn?* 
*redelijk wel, dankje* 

Zo licht geraakt, zo vol chagrijn 
Zien ze dan niet, hoe lelijk ze zijn 

*ze hebben mn arm alweer stuk getrokken!* 
*kinderen zonder zelfbeheersing zijn kinderen zonder toekomst* 

Zij bederven het spel, iedere keer 
Knijpen de pop, schoppen de beer 
Zo is het leven hier een en al kommer en kwel! 
Dat is geen spel 

*zeg het ze Mary Poppins, alstublieft!* 
*waarom zeggen jullie het niet?* 
*wat gebeurt er, wat is er met het speelgoed? 
*maak ze weer klein, doe ze in de kast!* 
* waarom? Jullie hebben ze pijn gedaan en uitgescholden, nou is het hun beurt!* 

Klaag ze maar aan 
Bijt van je af 
Hoe groot is de schuld 
Hoe hoog is de straf 
Straf, straf, straf 

Kom allemaal 
De zitting vangt aan 
Wij blijven hier tot 
Recht is gedaan 

Zo is het spel (zo is het spel) 
Michael en Jane (Michael en Jane) 
En wie niet speelt (en wie niet speelt) 
Blijft altijd alleen 

Wees niet zo ruw (wees niet zo ruw) 
Doe ons geen pijn 
Zien jullie niet 
Hoe aardig wij zijn 

*U weet het altijd beter!* 
*een waar woord, Jane?* 
*het is ons speelgoed, en daar doen wij mee wat wij willen, klaar* 



*klaar, inderdaad* 
Zo is het spel, 
Goed of verkeerd 
Wie niet wil zien 
Heeft niets geleerd 

Ach je kent de regels van het spel 

14. Chim chimmenie reprise

Ben jij dat Bert?

Nooit heb ik ooit zo'n fijn plekkie gehad. 
Als onder de sterren, in schoorstenenstad. 
't is twee dustenland in half donker half licht. 
vol nevel en rook maar je heb geen gewicht. 
Op de daken van Londen, wauw wat een gezicht.

Mary: Aah, dus nu ben jij schoorsteenveger ?!
Bert: Het mooiste uitzicht van de wereld, en wie kunnen er naar kijken ? 
De vogels, de sterren en de schoorsteenvegers. Mooier bestaat niet, toch?

Op de trap van belangrijk, hang ik onderan. 
Wie schoorstenen veegt is een nederige man. 
Al slijt ik me dagen in rook en in roet. 
Ik ben wie ik ben en wat heb ik het goed.

Mary & Bert: Chim chimmenie chim chimmenie chim chim cherie. 
Een roetzwarte hand is een handvol magie. 
Chim chimmenie chim chimmenie chim chim cheroe. 
Mary: Hij schudt je de hand, en 't geluk lacht je toe.
Bert: Een kus werkt ook.
Mary: Bert!
Bert: Maar vraag me niet hoe.

Bert: Aah, dus je gaat er vandoor?
Mary: De wind is gedraaid.
Bert: Maar het zijn beste kinderen mary!
Mary: Zou ik anders al die moeite voor ze doen?
Ik kan ze niet helpen als ze dwarsliggen! En een kind dat alles beter weet, kan ik niets leren.
Bert: En wat nou?
Mary: Nou moeten ze een stukje op eigen benen.

Mary & Bert: Chim chimmenie chim chimmenie chim chim cherie
Mary: geluk is te krijgen, ik weet wel bij wie.

Bert: Chim chim chim chim cherie, geluk is te krijgen ik weet wel bij wie.

Nergens op aard ken je beter naartoe, als waar hun dat zingen van chim chim cheroe. 
Chim chimmenie chim chim cherie chim cheroe.

Mary: Cheréau Bert, let een beetje op ze.



16. Zwaveltriakel deel 1

Juf Andrew:
Wat een manieren, ik heb hier duidelijk geen minuut te verliezen
Verwend tot op 't bot.
Maar ik begin met frisse moed.
De drank die ik heb meegebracht is erger dan de knoet.

Zwaveltriakel waar kindjes van gruwen,
in deze fles wacht de straf.
Zie ik ze vechten of schreeuwen of duwen,
dan ruk ik de kurk er al af.
Ik duld geen strapatsen en geen malle fratsen
't is altijd te laat voor berouw.
Dus niet van dat slappe mond open en happen.
Zwaveltriakel voor jou.

Juf andrew: Open
Michael: smaakt het net zo vies als het stinkt?
Juf Andrew: viezer
Michael: moet het echt ?
Juf Andrew: OPEN

Zwaveltriakel en keiharde lakens
nimmer een vriendelijk woord.
met stroop en met suiker verzet men geen bakens
dan ettert de zonde maar voort

berisp ze luidruchtig en tuchtig ze duchtig ik ben een rechtvaardige vrouw.
Dus had je soms kuren, het zal je bezuren.
zwaveltriakel voor jou.

Uw zoon gaat onmiddelijk naar kostschool.
En wat dat meiske betreft, laat u dat maar aan mij over.

Een kind mag niet dreinen of drenzen of drammen en zeker niet zeuren of janken
of jammeren.
Spreek me niet tegen, ik lust jullie allebei rauw.
En als nanny boos is, een dubbele dosis
zwaveltriakel voor jouu.

Juf Andrew: en nu wil ik mijn kamer zien
Winifred Banks: ja ..

Zwaveltriakel vooor jooouuuu.



17. Hou die vlieger hoog:

Bert:
't Hele donderse universum, dat komt meer in de buurt
Wat papier en wat touw en wat wind
En de reis van je vlieger begint
Want hij schiet naar de hemel in vogelvlucht
In een vloek en een zucht staat die hoog in de lucht
Ooohoho hou die vlieger hoog, zoek naar de regenboog
Hou die vlieger hoog en laat maar waaien
Hoog in het hemelruim
Hoog in het wolkenschuim 
Oh zo hoog in de lucht

*stukje gesproken tekst*

En je voelt je lichter dan licht
Als een wolkie zonder gewicht
Over land over zee
Neemt de wind je mee
In een vloek en een zucht ben je hoog in de lucht
Ooohoho hou die vlieger hoog, zoek naar de regenboog
Hou die vlieger hoog en laat maar waaien
Hoog in het hemelruim
Hoog in het wolkenschuim 
Oh zo hoog in de lucht

*stukje gesproken tekst*

Hoog in het wolkenruim
Hoog in het wolkenschuim
Oh zooo hoog in de lucht



18. Keizer zonder kleren

Mr Banks:
illusies verdampen
Herinneringen nooit
De dingen waar het op aankomt, ik heb ze vergooid
Huisheer, de meester en zie hem nou staan
De keizer zonder kleren, van Kersenboomlaan

Agent:
Die zijn gauw genoeg weer thuis, laten we wel wezen mevrouw, ze hebben het vaker gedaan

Mevr. Banks: 
*stottert* Dit keer gaat het niet om kattenkwaad
Ze zijn ongelukkig, iedereen is ongelukkig, en het komt allemaal door mij
Agent:
Ze duiken wel weer op, maakt u zich geen zorgen

19. Echtgenote van

Mevrouw Banks: 
George schat, ze hebben je bezeerd schat
Maar vluchten is verkeerd schat
Je wist toch dat je mij had?
Ik sta toch aan je zij?
Je sprak wel eens over juf Andrew zo goed en zo kundig was zij
Maar nu ik de dame ontmoet heb nu stel ik mijn mening toch bij
Een jochie groeit op met een monster
En staat heel zijn jeugd in de kou
En nog altijd ik wou dat jij het gedeeld had met je vrouw
Echtgenote van, ja dat is wat ik ben
Van deze man die bange man
Die ik zo anders ken
Die mij heeft gezoend op een zomerdag

Die dromen had en hield van mij
En die een toekomst zag
Ik was je even kwijt, maar ik laat het er niet bij
Want samen met jou zal ik vechten
Zodat jij je rug weer kunt rechten
Mijn dierbare enige echte, echtgenoot van mij



20 Zwaveltriakel deel 2

Juf Andrew:
Zo met hangende potjes terug gekomen hè.
Nou dan weten jullie wel wat er komen gaat.

Zwaveltriakel voor kinderkandalje, weglopers worden gestopt.
Zwaveltriakel kom hier, en ik zal je.
Ik giet 't je zo in je strot.

Mary:
Zoekt u dit? soms

Juf Andrew:
Wie bent u?

Mary:
Mary Poppins

Juf Andrew:
Marry poppins? Maar u bent zomaar vertokken!

Mary:
En nu ben ik zomaar teruggekomen.

Juf Andrew:
Ooo!

Juf Andrew:
En wat moet ik dan volgens u?

Mary:
Pakken!

Juf Andrew:
Pakken! onbeschaamt jong ding. hoe durf jij zo tegen mij te spreken!

Juf Andrew:
Jonge jonge meid, met je nieuw bakken normen. Ik voed een kind op zoals 't behoort.
Volgens vaste regels zo zal ik ze vormen!

Mary:
Zet al die regels maar snel! over boord.

Juf Andrew:
Maar! ik heb hun vader.

Mary:
Totaal onderdrukt.



Mary:
U bent vast verukt, Hij is heel goed gelukt.

Juf Andrew:
Een krachtige kerel. Een standbeeld een paal.

Mary:
Veel hebt u er onder, maar hem helemaal.

Juf Andrew:
Caroezel!

Juf Andrew:
Waar is mijn leeuwerik.

Juf Andrew:
Caroezel!? Wie liet mijn vogel mijn leeuwerik gaan?
U spreekt er onder en liet hem gaan!

Kind:
Oei.

Juf Andrew:
Zwaveltriakel voor jou

Juf Andrew:
Zwaveltriakel voor jou.

Mary:
Met een klein schepje suiker

Juf Andrew:
Zwaveltriakel voor jou.

Mary:
Met een klein schepje suiker

Juf Andrew:
Zwaveltriakel voor jou

Mary:
Met een kleine schepje suiker

Mary:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Juf Andrew & Mary:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



21. Stap vooruit

Schoorsteenveger #1: 
Veeg die vieze vlekken weg 

Schoorsteenveger #2: 
Veeg je ogen droog 

Schoorsteenveger #3: 
Al die ouwe stoffigheid 

Schoorsteenveger #4: 
Schrob het maar omhoog 

Alle schoorsteenvegers: 
Alles wat ons dierbaar is 
Legt hier in de goot 
En zolang de schoorsteen rookt 
Zijn wij nog lang niet dood 
Spinnenwebben, spinnenwebben in de kop 
Druppels op de ruit (druppels op de ruit) 
Haal je toch de bezem door 
En krijg je klappen, niet verslappen 
Want wij stappen voor je uit 

Bert: 
Stap naar voren 

Koor: 
Stap vooruit 

Bert: 
Stap naar voren 

Koor: 
Stap vooruit 

Bert: 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 
Stap naar voren 

Bert & koor: 
Stap vooruit 
Over de daken stap vooruit 
Over de daken stap vooruit 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 
Over de daken stap vooruit 



Koor: 
Kijk goed uit maar stap vooruit 
Kijk goed uit maar stap vooruit 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 
Kijk waar je loopt maar stap vooruit 
Woeh! 
Hoog die knieën stap vooruit 
Hoog die knieën stap vooruit 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 
Hoog die knieën stap vooruit 

Mary: 
Na de jeugd een stap vooruit 
Plotseling ben je groot 

Bert & Mary: 
Vader, moeder van een kind of twee 

Bert: 
En niet voor of achteruit 
Zit je in de boot 

Bert & Mary: 
Waar de weg naar toe gaat je hebt echt geen idee 

Bert: 
Kom op Mary! 

Koor: 
Woooooooooooooooeh! 

Maar wij stappen voor je uit 
Wij stappen altijd vooruit 
Schud je mij dan de hand dan zit ik op je huid 
Wij stappen altijd voor je uit 

Instrumentaal 

Koor: 
Draai draai draai draai draai! 
Arm in arm en stap vooruit 
Arm in arm en stap vooruit 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 
Arm in arm en stap vooruit 
Arm in arm en stap vooruit 
Stap vooruit 
Stap stap 
Vooruit 

Instrumentaal tapdans stuk 



Mary: 
Soms als je de weg niet weet 
Zie je 't even niet 

Koor: 
Kijk eens in je schoorsteen 

Mary: 
Nee, dat is niet zwarte piet 

Koor: 
Is je leven waardeloos 
Klote van de bok 
Staan wij met de bezem klaar 
Borstel bezem, borstel bezem, borstel bezem 

Bert: 
Bal en stok 
Oké jongens, 
Oké 
Wat gaan we doen dan joh? 
Over de daken! 

Koor: 
Over de daken 
Over de daken 
Over de daken 
Over de daken 
Over de daken 
Stap vooruit 
Over de daken 
Stap vooruit 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 

Bert: 
Over de daken stap vooruit! 

Koor: 
Arm in arm en stap vooruit 
Arm in arm en stap vooruit 
Schud je mij dan hand dan zit ik op je huid 
Arm in arm en stap vooruit 

Hoog die knieën stap vooruit 
Hoog die knieën stap vooruit 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 
Hoog die knieën stap vooruit 

Woeeeeh 



Stap vooruit 
Stap stap stap 
Stap vooruit 
Stap stap stap 
Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 

Schud je mij de hand dan zit ik op je huid 
Ja en hoog die knieën 
Hoog die knieën 
Hoog die knieën 
Hoog die knieën 
Stap (15x) 
Hoog die knieën en stap vooruit! 



22. Een man die droomt

George: Dat was toen mijn grote droom: dat ik alles over de sterren zou weten, als ik groot was. 
’t Is gek, ik heb er in geen jaren meer aan gedacht. Ach, sentimentele nonsens
Bert: Het is wel es goed, om aan vroeger te denken
George: Ik weet het niet..
Een man die droomt van koninklijk leven
Die wil zijn hoofdstuk in de canon van de tijd
Maar kijk, z’n sterke hand verstijft, terwijl hij schrijft
De beker word van zijn lippen gerukt. De vlam gedoofd, nog voor ie opflakkert en niets blijft over dan 
alleen.. bitterheid
Bert: Ach, het leven is een pijpkaneel, heer. Zeker weten
George: Weet je wat ik denk? Het komt door Mary Poppins. Sinds zij hier is, gebeurt er van alles met me
Heel mijn bestaan was kalm en voorbeeldig
Toen kwam die vrouw, met chaos in haar spoor
Nu zijn de dromen, die ik had, uit één gespat
Ik slik de bittere pil.. maar door
’t Is dat Poppins-mens. Het is allemaal haar schuld
Bert: Ja, de dame in kwestie is mij bekend. Maar, wat zei ze nou ook al weer?
Een klein scheppie suiker da’s de panacee
Een zure appel word ineens een fijn diner
Een klein scheppie suiker en wat kost dat nou?
Het leven is veel leuker voor een zoetekauw

George: Alsof het om leuk gaat, in het leven!
Bert: Zelf weten, heer
Je werkt je krom van ochtend tot avond
’t Is voor je kinderen, zo voel je dat misschien
Maar as ze uitgevlogen zijn, dan volgt de pijn
Want nooit heb jij ze echt gezien

Met een klein scheppie suiker
is een pilletje geen punt
Een pilletje geen punt
Pilletje geen punt

Bert: Nou, veel geluk, heer
George: Dank je, Bert. Jij ook.. veel geluk



23 Alles kan
Mary:
Alles kan als jij het laat gebeuren
Maar je moet de hemel zelf open scheuren.
Handen uit de mouwen.

Jane:
Voeten op de grond.

Michael:
Of je geeft je zelf gewoon een schop onder je kont.

Mary:
Alles kan dus twijfel maar wat minder.

Jane:
Kruip uit je coconnetje

Michael & Jane:
En wees een vlinder.
Kijk zover je ogen reiken.
En dan nog iets verder kijken.

Mary:
En altijd naar nieuwe kansen speuren.

Michael & Jane:
Alles kan als jij het laat gebeuren.

Mevrouw Banks:
Stel je toch eens voor.

Mary & Kinderen:
Alles kan als jij het laat gebeuren.

Michael:
Alles wat je wil

Mevrouw Banks:
Maar al die dichte deuren.

Michael:
Niemand doet 't voor je

Mevrouw Banks:
Niemand houdt je vast.

Mary & Mevrouw Banks:
Als je wat bereiken wilt, moet alles uit de kast.



Mevrouw Banks:
Alles kan, maar niet alleen voor mannen.

Mary:
Maak gewoon een plannetje, En doe het dan.
En leer voor je geluk te vechten.

Jane:
Vrouwen hebben ook hun rechten.

Michael:
Maar ze moeten ook niet weer gaan zeuren..

Mary & Kinderen:
Alles kan als jij het laat gebeuren.

Mary:
Als je reikt naar een ster, rijk dan net even verder, en klim langs de manestraal.
recht omhoog naar de hemel, en pluk ze allemaal.

Jane:
Kijk de sterren!

Michael:
En nou wil ik de Melkweg

Mary:
Owja meneertje, straks wil jij nog naar de maan.

Allen:
Als je reikt naar een ster, reik dan net even verder en klim langs de manestraal.
Recht omhoog naar de hemel, en pluk ze allemaal.



24 Finale

Mary:
’t Werk is klaar en het is goed
Nu komt de smaak van bitterzoet
Die mengeling van nuchterheid en spijt
Al had je graag nog wat gewacht,
je taak is weer volbracht
Je wist altijd: je raakt ze toch weer kwijt

Tamelijk voortreffelijk. En nou maar hopen dat ’t zo blijft

Winifred: Mary Poppins?
Michael: Die is vertrokken
Winifred: Vertrokken? Wat eigenaardig..
George: Die komt wel weer terug. En.. Wat vind je hier van? [laat vlieger zien]
Michael: Zo’n mooie heb ik nog nooit gezien!
George: Nou, zullen we die dan maar es samen gaan oplaten
Michael: O pappa!
[Michael rent naar George toe en omhelst hem]
Jane: Mary Poppins komt niet terug. Die is voorgoed weg
Winifred: Lieverd, hoe kun je dat nou weten?
Jane: Omdat wij haar niet meer nodig hebben. Nu niet meer. En andere families wel. Zo is het toch, 
vader?
George: Zo is het precies
Winifred: Misschien heeft ze wel gelijk, George. We kunnen nu verder zonder nanny. Wat vind jij?
George: Ik vind dat wij maar eens een dansje moeten doen
Winifred: Even serieus, George
[George en Winifred dansen]
George: Kijk daar! Was dat een vallende ster?
Michael: U mag mijn sterrenkijker wel
[Michael geeft de sterrenkijker aan George, hij kijkt er door]
George: Ik had gelijk. Doe een wens, kinderen. Allerliefste schat van me..
[George en Winifred kussen]
Jane: We zullen je niet vergeten, Mary Poppins!
Michael: Nooit! We vergeten het.. nooit!

[Mary Poppins vliegt weg]

APPLAUS



Allen:
Als je reikt naar een ster,
reik dan net even verder
en klim langs een manestraal
recht omhoog naar de hemel
en pluk ze allemaal
Alles kan, dus twijfel maar wat minder
Kruip uit je coconnetje en wees een vlinder
Kijk zover je ogen reiken en dan nog iets verder kijken
En altijd naar nieuwe kansen speuren
Alles kan, als jij het laat gebeuren

Supercalifragilisticexpialidasties
Supercalifragilisticexpialidasties
Supercalifragilisticexpialidasties
Supercalifragilisticexpialidasties

Allen & ensemble:
S – U – P – E - R
S – U – P – E – R
C – A – L – I – F
C – A – L – I – F
R – A – G – I – L
R – A – G – I – L

Allen
I – S – T – I – C – E – X – P – I – A– L – I – D

A – S – T – I – E – S

Bert:
Gaat ie weer!

Allen
Supercalifragilisticexpialidasties
’t Is een combinatie van bescheiden en bombastisch
Multifunctioneel en toch zo duidelijk en plastisch
Supercalifragilistic..

Mary & Bert (canon of gewoon door elkaar):
supercalifragilisticexpialidasties

Allen
Supercalifragilisticexpialidasties
Supercalifragilisticexpialidasties!
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Heb je deze geweldige musical nog niet gezien?  Ga dan snel kijken nu het nu het nog kan!
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