COEF ?? Oeff!!
*Een coëfficiënt is een als constant beschouwde grootheid, die voorkomt als vermenigvuldiger in een
‘keer’som met een variabele. Het betekent letterlijk "mede-uitwerker" (*wikipedia)
Aan de Franse kust, toen ik de eb- en vloedtijdentabel onder ogen kreeg stond daar het woordje:
“Coef” met daarna een getal. “Wat is dat papa?” vroeg mijn jongste zoon. Tja .... mijn Frans is niet
geweldig, maar ik bedacht dat het wellicht misschien wel de Coëfficiënt zou kunnen zijn van de mate
waarin het Eb dan wel Vloed zou worden die keer. Een Coef van 103 bij Vloed hield dus in dat we
zouden wegspoelen als we niet ver genoeg van het wassende water onze handdoekjes neerlegden.
En inderdaad: het haastig opgeworpen zanddammetje bleek niet be stendig genoeg te zijn tegen de
Coef103!! Oeff!!
Vooruitdenkend aan de komende periode van koorrepetities bedacht ik me ineens dat ik heel graag
zo’n Coef-gereedschap zou willen hebben. Iets waar de al dan niet haastig opgetrokken mentale en
(on)bewuste zandddammetjes van de koorzangers niet tegen opgewassen zijn, een muzikale
‘grootheid’ die de variabele muzikale capaciteiten en talenten van de koorzanger een versnellende,
niet te stuiten impuls kan geven, zodat de uitkomst meer zal blijken te zijn dan de som der delen.......
Zo mijmer ik verder ......
De nietsvermoedende, uiterlijk onschuldige koorzanger die, figuurlijk gesproken, rustig zijn of haar
handdoekje neerlegt op een fijn zandstrand, in de hoop eens heerlijk te genieten van dit lekkere
avondje uit; dat die zanger gepakt wordt en meegesleurd wordt door de Coef103 Vloed van de
muziek. Dat hij/zij ondersteboven raakt, in de war raakt, verwonderd over zoveel kracht en
onvoorspelbaarheid. Vol ontzag en bewondering voor dit fenomeen dat Muziek heet. G eraakt en
diep getroffen tot in de vezels, waar woorden niet meer toereikend zijn om te beschrijven wat er nu
eigenlijk met je gebeurd...
Muziekcoëfficiënt 103!! Oeff!!

