
Vier instrumenten 

Er waren eens vier instrumenten, een saxofoon, een dwarsfluit, een klarinet en een viool. Ze waren 

de beste vrienden. Tweemaal per week kwamen ze bijeen in het muziekhuisje, waar ze naar 

hartenlust oefenden. Ze waren aan het oefenen voor de uitvoering van een muziekstuk…en en 

eenmaal als het zover was, zouden veel mensen komen luisteren! 

En toen gebeurde er iets ergs… Ze waren op een avond samen aan het repeteren toen de klarinet 

stiekem begon te denken: ’t is niet voor ’t een of ’t ander, maar ik vind dat ik toch wel het mooiste 

instrument ben, met het fijnste geluid. Niemand van de andere instrumenten kan het tegen mij 

opnemen … Zou ik iet beter solo spelen? Zo helemaal alleen op het toneel…en dan beroemd worden. 

En ze had geen zin meer om met de   anderen samen te spelen. Maar de klarinet was niet de enige… 

Ik denk dat ik beter alleen speel, dacht de viool, niemand anders  heeft immers zo’n mooie snaren. 

Geen enkel instrument kan zo mooi natrillen als ik… en voor dit muziekstuk is dat  nodig. 

En ook de dwarsfluit had bij zichzelf zitten nadenken…Ik ben eigenlijk een heel bijzonder iemand .Ik 

ben de enige die met de fluit dwars  ligt. De mensen horen mij eigenlijk het liefst. 

De saxofoon maakte zich toen kwaad. Hij voelde dat de andere instrumenten de belangrijkste wilden 

zijn. Niemand heeft nog aandacht voor mijn warme klanken en ik moet er nochtans het meest voor 

doen! Ik doe  niet meer mee … voila! 

Gedaan was het met de harmonie… Gedaan met de ouverture…Het orkestje kon je nu wel opdoeken 

Op de avond van de uitvoering had iedereen de radio aangezet om naar de ouverture te luisteren. En 

wat hoorden ze? De grote trom  kondigde met droeve stem aan dat het feest niet doorging! Alle 

instrumenten waren ziek. Ze  leden allemaal aan SOLISME. 

EN VAN SOLISME BEN JE ZO ZIEK DAT JE NIET LANGER SAMEN KAN SPELEN,MAAR ALLEEN OP JE 

EENTJE. EN DUS GING HET CONCERT NIET DOOR  

 

 


