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Brieven van kraak
# OEHOEHOEHOE
Albert verwelkomt publiek. Liedje. Verwelkomen van de wind,
de regen. Albert zingt door.
KNOOP
Dag lucht, dag regen. Dag wind. Dit is het begin!
Kraak naar binnen als oude man met krakend lichaam.
KNOOP
Dat is Kraak. Sinds ik hier in de wolken ben kijk ik
naar hem. Mijn lieve mannetje Kraak. Ik wil zo graag
dat ik weer bij hem ben. Eerst waren we in dat huisje
met zijn twee. Maar nu ben ik hoog in de wolken en is
hij daar, alleen. En hij vergeet zo veel. Vergeet wat
hij doet, wat hij moet en wat hij wil. Dus soms help ik
hem stiekem, maar hij heeft het niet door.
Kraak kraakt om in stoel te gaan zitten.
Zag je dat? Hij zou zo zijn gevallen, maar ik was hem
gelukkig net voor!
Knoop schuift met het vrouwtje haar stoeltje. Door dat
geluid herinnert Kraak zich dat hij zijn eigen stoel is
vergeten en pakt de zijne. De fluit.
KRAAK
Vrouwtje, thee!
2x verkeerde pan. Derde is goed. Fluit bij inschenken. Kraak
maakt thee voor twee, liedje begint.
# LIEDJE KRAAK
Oude Kraak, Kraakt zo veel. Kraakt zo hard en
kraakt zo stil. Oude Kraak, kraakt zo vaak, kraakt
zo mis en kraakt zo raak. Oude Kraak, Kraakt zo
veel. Kraakt zo hard en kraakt zo stil. Oude
kraak, kraakt nog meer, kraak je nog of kraak je
weer? / Oude Kraak wees toch niet zo treurig. Al
die kraakjes maken je verdrietig.
Hij gaat zitten- tekst liedje. Hij ziet dat ze er niet
is. Hij zucht. Stoeltje aanschuiven = refrein. Hij ruimt de
kopjes op in stilte. De klok gaat aan. Hij kraakt.

2.
Krakende Kraak
KNOOP
Hoor je dat?
KRAAK
Dat zijn mijn botten.
KNOOP
Die kraken zoveel en zo vaak. Daarom noemen ze hem de
oude Kraak.
KRAAK
Van binnen ben ik nog steeds een jongetje.
KNOOP
Vind je dat moeilijk te geloven?
KRAAK
Het liefst zou ik nu tikkertje spelen, limonade drinken
en in hoge bomen klimmen.
KNOOP
Daar moet hij maar niet meer aan beginnen..
Hij klimt in de stoel alsof hij in een boom klimt. Kindje
moet helpen.
KRAAK
Mijn rimpels verraden me. Ik ben een hele oude, eenzame
Kraak.
Ama met de hand regen doen. Het begint te regenen.
kijkt uit het raam.

Hij

KRAAK
Vrouwtje, ik weet niet meer wanneer je begon. Ik wou
dat ik je troosten kon.
Brief voor het vrouwtje
KRAAK
Een brief voor mijn allerliefste lief!
Hij gaat een brief schrijven op het tikken van de klok.
# TIK TAK, STRANDJE
# Weet je nog? Weet je nog?
Het straatje door hand in hand/ Het bosje door
richting strand/ Trage stapjes met zijn tweetjes/
Onze voetjes in het zeetje/ Kijk de rimpels in het
water zijn als de rimpels op mijn hand
(CONTINUED)

CONTINUED:

3.

Knoop pakt brief van tafel. Liedje met tekst.
Kraak schrijft.
Hij schrijft, kras kras..
KRAAK
K-R-A-A-K, kraak.
Doorspelen totdat Kraak de brief in het laatje doet. La
dichtdoen = stoppen klok. Hij Kraakt.
Zwarte Pannenkoek
KOEKOEK
Koekoek 1, Koekoek 2, Koekoek 3, Koekoek 4, Koekoek 5,
Koekoek 6, Koekoek 7, Koekoek 8, Koekoek 9, Koekoek 10,
Koekoek 11, Koekoek 12.
Kraak gaat alle spullen pakken voor pannenkoek. Hij doet als
Knoop een hoofddoekje om en vergeet wat hij deed.
KNOOP
Kraak! Pannenkoeken!
Hij begint te roeren.
# CIRCUS LIEDJE
Kraak gaat pannenkoeken bakken. Meel en eieren vliegen in
het rond als een circusact.
Kraak maakt ruzie met het deurtje van de keuken. Als hij
klaar is moet hij even bijkomen. Hij vergeet de pan. Knoop
blaast en rook ontstaat.
KRAAK
Wat was dat nou zeg? Ik was toch hongerig? Het ruikt
hier naar rook en rook zie ik ook! Ooh!
Kraak blust de keuken en redt een verbrand pannenkoekje en
dekt de tafel voor twee. Dan ziet hij dat zijn vrouwtje er
niet is en wordt verdrietig.
# OUDE KRAAK
Oude Kraak wees toch niet zo treurig. Al die
kraakjes maken je verdrietig.
Hij ruimt de tafel af.

4.
Koude wind, koud als steen
KOEKOEK
Koekoek- koekoek!
KRAAK
Dag vogeltje. Ik wilde samen met het vrouwtje
pannenkoeken eten. Ik denk dat ik het even was
vergeten. Vogeltje, heb jij een goede dag? Je bent
alweer verdwenen. Dag vogeltje! DAG!
De wind. Fluit en windtrapper. Kraak slaat het tafelkleed
als een deken om zich heen en probeert te slapen.
KRAAK
Koud zeg. Het is veel kouder alleen. Als de wind waait
is het koud als steen. Brrrr... Wat een kabaal. De wind
om het huis vertelt een verhaal en ik wil het niet
horen. Het dak kraakt, de takken breken, ik kruip onder
de deken en zoek de slaap.
# KOUDE WIND
Tweestemmig met gitaar. (dikgedrukt is samen
gezongen)
# Wat een kabaal/ De wind om het huis vertelt een
verhaal/ En ik wil het niet horen/ Het dak kraakt/ En
takken breken/ ik kruip onder de deken/ Zoek de slaap/
Wat een lawaai/ De wind in mijn kamer, kwam zo door de
ramen/ Alsof hij hier woont/ Wat een lawaai! Koude wind
koud als steen, ga nou toch heen, ik ben maar alleen!#
Hij vecht met de wind.
KRAAK
# Ga uit mijn bed! Er is geen plaats voor jou! Warme
kruik bij mijn voeten, ik heb geen zin in de kou. Aan
mijn zij is het al koud genoeg en de koekoek zingt
vroeg. Zeg, wat moet je van mij? Ik ben alleen koude
wind, koud als steen. Ga toch heen! Ik ben alleen!
Knoop wil vanaf buiten het huisje bij Kraak ik bed stappen,
maar het kan niet. Hij duwt haar weg. Ze mag en kan er niet
bij.
KRAAK
Ga uit mijn bed!
Ze probeert het weer.
KRAAK
Zeg wat moet je van mij?!
Kraak in dekentje gewikkeld.
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KRAAK
Ik mis je nog steeds mijn liefste lief. Laat eens van
je horen, alsjeblieft!
KNOOP
Is het al zover? Ik hoorde het echt. Hij heeft me
geroepen, hij heeft het net gezegd. Hij vroeg om een
teken hij wil van me horen. En het grootste teken is de
deur door. En ik wil niets liever. Zal ik gaan? Hij
heeft me nodig, is zo eenzaam. Maar denk je dat hij me
nog herkend? Kraak, ik kom en ik hoop dat je ziet dat
ik het ben!
Bezoek
Kraak valt in slaap. Schrikt van geklop. Een meisje klopt
aan. Kraak zoekt de deur, bukt. De deur komt omhoog en ze
luisteren naar een hele harde kraak.
TRUI
Sodeju!
KRAAK
Die kraak dat ben ik.
Deur omhoog, kloppen, opendoen. Kraak denkt vrouwtje.
KRAAK
Vrouwtje! Oh nee..
Teleurgesteld, deur dicht.
TRUI
Zeg! Wat doet u nu?
KRAAK
Helaas, zoals je ziet, ik ben niet thuis. Ik ben er
niet.
TRUI
Maar u deed net open. Ik heb heel lang gelopen.
KRAAK
Ik weet niet wie je bent of hoe je heet. Ik zie alleen
een trui met knopen
Door sleutelgat.
TRUI
Klopt Kraak, Ik ben het. Ik ben...
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KRAAK
Trui met knopen? Trui! Kom jij soms schuilen voor die
bui?
TRUI
Graag, meneer, als het kan.
KRAAK
Nou....ehm...nou..
Trui naar binnen. Wind door de deur. Kraak gebukt en wil
kijken, kraakt.
TRUI
Kraakt u al lang?
KRAAK
Sinds jaar en dag en misschien zelfs daarvoor. Ik kraak
meestal de hele dag door.
TRUI
Zeg, kom ik u niet heel bekend voor?
Hij onderzoekt haar.
KRAAK
Dat kan denk ik niet hoor. Ik heb u nog nooit gezien.
TRUI
U heeft vast gelijk, ik dacht misschien...
Hij duwt haar naar buiten.
KRAAK
Nee, nee, nee.
TRUI
Nee, goed, okee.
Herinnering van de zee
Kraak kijkt door het sleutelgat naar wat Trui doet. Trui
legt zand op de grond en klopt aan. Ze rent naar haar
pianootje en speelt en zingt. Kraak hoort muziek. Hij volgt
de tekst.
# RIMPELS OP MIJN HAND
Het straatje door hand in hand/ Het bosje door
richting strand/ Trage stapjes met zijn tweetjes/
Onze voetjes in het zeetje/ Kijk de rimpels in het
water zijn als de rimpels op mijn hand
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Pak een steentje uit het zand/ Leg hem stevig in
je hand/ Ketst hij 12 maal in het water/ Bestaat
er nu en nog niet later/ kijk die ringen die je
maakte! En ik heb een ring voor jou in mijn hand

Kraak vraagt Trui ten huwelijk. Trui stopt. Zelf zingen?
Trui stiekem naar binnen. Ze trekt Kraak van het vloertje af
en hij wordt jong. Ze spelen in het water.
Glas water tegen Kraak. Ze schrikken beiden. Kraak weer op
de vloer en wordt weer oud.
TRUI
Zeg meneer, het was even zoeken. Heeft u misschien een
paar pannenkoeken?
KRAAK
Pannenkoeken, maar dat is raar. Daar was mijn vrouwtje
dol op. Er ligt er al eentje klaar. Dek jij de tafel
maar.
Klok aan. Samen pannenkoeken eten.

Trui teleurgesteld.

TRUI
MMMMMMMmmmmmmm! Maar wat apart. Deze pannenkoek is
zwart.
KRAAK
Ga maar zitten. Ik maak een nieuwe.
Kraak eet. Vergeet wat hij zei. Trui kijkt om zich heen.
Thee met zijn twee
TRUI
Kraak, bent u al lang alleen?
KRAAK
Ach, weet ik niet, misschien, ja, we waren eerst met zn
twee.
TRUI
Wilt u een lekker kopje thee?
KRAAK
Ach, weet ik niet. misschien, ja, nee.
TRUI
Ik zet wel even, geen probleem.
Tafel afruimen. Ze zet thee. Kraak pakt
schrijfspullen. Ze neuriet het liedje
’rimpels’. Ze leest mee met de brief.
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KRAAK
Nee, nee, nee, Doe niet!
Kraak trekt brief weg en staat op.
TRUI
Maar meneer, alsjeblieft! Is die brief soms voor uw
lief?
KRAAK
Ja
TRUI
Oh, wat leuk. Wat is haar naam?
KRAAK
Dat gaat je geen donder aan! Ze is hier niet meer. Kijk
de regen. Dat zijn haar tranen. Daar doe je niks
tegen...
Trui staat op en doet stiekem de Koekoek.
KRAAK
Oh dag Vogeltje. We hebben bezoek. Dit is Trui.
Trui-Koekoek.
TRUI
Wat een prachtig huis en aangenaam! U doet koekoek en
dat is uw baan?
Kraak weg, Trui de koekoek wegdoen.
TRUI
Komt u vaak? Oh, u moet weer gaan.
Kraak draait om, Trui acteert.
TRUI
Hee koekoek, blijf nog even. Ik wilde u een pannenkoek
geven.
KRAAK
Pannenkoek, maar dat is raar. Er lag toch net eentje
klaar?
De oude Kraker
Kraak zoekt pannenkoek op tafel. Trui kijkt naar Kraak. Die
kraakt en die kraakt.
TRUI
U kraakt wel erg hard. Doet dat geen pijn?
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KRAAK
Ach, ik ben zo gewend om een kraker te zijn.
TRUI
Hoe oud bent u?
KRAAK
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ...
TRUI
Wanneer was uw verjaardagsfeest?
KRAAK
Ach meisje, ik ben al zo lang niet jarig geweest.
Naar de kinderen:
TRUI
Wat is dat voor iets raars! U wilt toch cadeaus, visite
en taart?
KRAAK
Bij mij komt nooit iemand op bezoek.
TRUI
Wat een onzin! Wat dacht u van mij. En van de Koekoek!
Weet u wat, vandaag is het feest.
Naar buiten, accordeon pakken.
TRUI
Iedereen luister even. (naar de kinderen) Kraak is
jarig! Lang zal die leven!
# MUZIEK PANNENKOEKENDANS MET KAZOO
KRAAK
Wat een drukte! Kom erbij! Komen die allemaal voor mij?
TRUI
Maar natuurlijk! Het is toch feest!
KRAAK
Welkom allemaal. Het is al lang niet zo druk geweest.
Wat lief dat jullie het niet zijn vergeten.
Kraak doet act en daarna gaat uitgeput zitten, muziek stopt.
TRUI
Dan moeten we nu taart gaan eten!
Ze geeft hem een cadeautje. Een plaat met een kaarsjes erop.
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TRUI
(zachtjes zingen)
Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die
leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
Hieperdepiep. Hoera!
Plaat opzetten. Ze trekt Kraak van het vloertje en Kraak
wordt jong in de dans.
Feest voor Kraak
# PLAAT JARIGE JOP DANS
Ik weet het nog goed, weet precies wat je droeg,
je haren, hoe je jas en hoe je hoed. Je liep me
op’t strand voorbij, je keek om naar mij, de wind
wist zei dit is voor eeuwigheid. Met jou voor
eeuwig en voor altijd.
Je vroeg mijn naam meteen, we dansten in de
zee, We dronken thee, aten taartjes voor twee,
toen vroeg je "ga jij met me mee, ik wil met jou
nooit meer alleen", en toen gaven wij elkaar een
eerste zoen.
De dans van Kraak en Trui wordt onderbroken doordat de plaat
blijft hangen. Kraak wordt weer oud.
KRAAK
Mijn lief! Een brief voor mijn allerliefste lief...
Hij gaat schrijven.
KRAAK
Wat zit je te gapen? Je bent moe. Ga maar slapen. Waar?
Daar! Liefste lief
Trui gaat boos staan in de hoek. Kraak schrijft. Trui speelt
liedje. Hij valt in slaap met de envelop in zijn armen.
# TIK TAK STRANDJE
Kraak slaapt. Trui sluipt het huisje in en pakt de
brieven. Verdrietig leest ze ze.
KNOOP
Wat moet ik doen om hem te laten zien dat ik zijn
vrouwtje ben? Zoveel brieven met al die mooie woorden
voor mij geschreven.
Geluid regen.
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KNOOP
Dag regen! Hij is me niet vergeten. Het staat hier
allemaal in. Konden jullie het maar lezen. Oh, Dag
wind. Wind? Niet doen!
Liefdesbrieven
Het is donker. Trui zit onder de tafel en leest haar
brieven.
Het begint harder te waaien in de keuken. Trui rent erheen
TRUI
Nee wind, nog niet!
Trui redt de boel zo goed ze kan. De brieven vliegen door de
ruimte. Kraak wordt wakker.
KRAAK
Goedemorgen! Oh jee!
TRUI
Het kwam net zomaar naar benee...
KRAAK
Nee, nee! Dat is niet voor jou! Dat zijn brieven voor
mijn vrouw!
TRUI
Ja, maar Kraak, kijk nou!
KRAAK
Koekoek! Zie je dat? Alles ingestort en nat. Wat wil
het vrouwtje me toch zeggen? Liefste? Je kunt het me
gewoon uitleggen.
Hij doet de regen aan. Donder en bliksem. Hij legt pannetjes
neer. Knoop zet de muziek aan. Ze loopt naar het raam.
# LIED PLAAT
KRAAK
Dit is het vrouwtje die huilt. Wat een verdriet, maar
haar troosten kan ik niet. Liefste, ik zie en ik hoor
je!
Door het raam.
TRUI
Dat denk ik niet. Kijk eens voor je!
Trui zingt en probeert te dansen met Kraak, maar hij is
verward.
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KRAAK
Die stem klinkt zo bekend... Nou zeg, Kraak, die stem
hoorde je vaak! Maar wie was dat toch die zo zong?
Kraak je hersens, Kraak. Kom!
Knoop zet de deur open. Regen en windmachine aan. Ze doet
rustig haar jas aan. Het doekje om, stopt de regen van het
raam. Ze wordt oud, loopt langs Kraak door de wind en regen.
Kraak pakt theekopjes en zet die op tafel. Knoop komt
zitten. (Albert doet wind en regen stiekem uit.) Samen
drinken ze thee. Knoop neemt afscheid. Hand op hand. Ze
loopt door de deur af.
Bekende stem
Kraak kijkt naar voren.
KRAAK
Het was mijn vrouwtje. Koekoek, het was mijn vrouwtje.
Kraak loopt naar Koekoek maar die is niet thuis. Hij pakt de
envelop en gaat naar buiten. Realiseert zich dat hij iets
vergeet- de klok moet stil. Dan naar buiten, kijkt een keer
achterom.
# MUZIEKDOOSJE
Kraak ontdekt de hemel. Knoop gaat op tafel staan.
TRUI
Kraak, kom omhoog. Hier is het droog.
KRAAK
Ik had je niet herkend. Waarom hoorde ik het niet
meteen aan je stem? Je kwam me halen om te dansen zoals
we ooit deden. Het voelde hetzelfde als toen, lang
geleden. Ik kraak niet meer en voel me zo vrij. Blijf
je nu voor eeuwig samen met mij? Dit huisje is voor
mijn gedachtes te klein dus laten we samen in de wolken
zijn, voor altijd.
Hij geeft haar de envelop. Een hartje.
KRAAK
Ik zag het net zelf maar kon het niet geloven. De
koekoek is zo door het dak gevlogen
Een hart uit de envelop. Ze houden het voor zich
en geven elkaar een kus.
Einde.

