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Het concert 

“Vanavond hè? Half acht begint het. Dat weet je hè? Op tijd 

zijn, want de dirigent wacht niet hoor!” Ja, Mirjam weet het 

allemaal. Esther is net haar moeder. Alles herhalen en nog 

eens herhalen. Maar verder een beste meid. Vanavond is er 

een concert bij de muziekschool. Esther vroeg of Mirjam een 

keer komt luisteren. En ach, waarom niet, als zij Esther daar 

een plezier mee doet. Wat het wordt? Geen idee. Esther zit 

bij de blazers, heeft ze gezegd. Net als haar opa en haar 

moeder. Zal wel dwarsfluit zijn ofzo. Esther is zo’n braaf 

meisje. ’s Avonds is Mirjam ruim op tijd, een kwartier van 

tevoren. Na het praatje van de directeur mogen eerst een 

paar leerlingen iets spelen die nog maar net begonnen zijn, 

zo te horen. Hopelijk is Esther wat beter. Daarna gaat het 

niveau langzaam maar zeker wat omhoog. En dan komt 

volgens de directeur het hoogtepunt van de avond: de 

rockband van de muziekschool. Mirjam kijkt en gaat wat 

rechter op zitten. Rockband? De band komt het podium op, 

met Esther erbij. Maar in plaats van een dwarsfluit heeft zij 

een saxofoon. Esther kijkt de zaal in. Zij ziet Mirjam en geeft 

haar een knipoog. Mirjam zwaait voorzichtig terug. Dan 

begint de band te spelen. En niet zo’n beetje. Het knalt eruit! 

En Esther speelt met haar solo’s de sterren van de hemel. 

Mirjams mond zakt open van verbazing. 
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