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Correspondances
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent,
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
-Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Baudelaire

Samenspel
De Natuur is een tempel waar levende pilaren
Soms verwarde woorden uit loslaten;
De mens gaat er wouden van symbolen
Door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan.
Als lange echo’s die zich van ver vermengen,
In een duistere en diepe eenheid,
Weids als de nacht en als de dag,
Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.
Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid,
Zo zacht als hobo’s, zo groen als weiden,
-En andere, bedorven, rijk en zegevierend,
De uitbreiding van oneindige dingen bezittend,
Zoals amber, muskus, benzoë en wierook,
Die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.
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Als men slechts toegang wenst te hebben tot de vorm van de theorie, kan men volstaan met het
bestuderen van de passages die met Arabische cijfers aangegeven zijn. De opmerkingen die Baudelaire
aangaan, gemarkeerd door een “B”, evenals die deel uitmaken van de studies, aangeduid met een “M”,
verschaffen ophelderingen over de betreffende alinea. De enkelvoudige haakjes verwijzen bovendien naar
de eerste index en de dubbele, wanneer deze om een cijfer staan, naar de tweede.
Eerste deel: DE AANNEMELIJKHEID BEREIKT MET DE IDENTIFICATIE VAN DE WERKELIJKE OF
DE DENKBEELDIGE PARADOXEN
1////-De intuïtie, dat een wezenlijke afstand tussen de woorden van één en dezelfde redevoering, bij
afwezigheid van elk formeel verband tussen het ene en het andere, er de samenhang van uitwist, lijkt ons
gerechtvaardigd.-///M///-Maar met het woord “formeel” willen we niet beweren dat een dergelijk eenvoudig
onbetwistbaar en voor de hand liggend verband, onmogelijk zou zijn in poëzie.-///B///-Laten we echter toch
twee passages bekijken die geheel los van elkaar staan: aan de ene kant «De Natuur is een tempel…» en
aan de andere kant de volgende opsomming «…amber, muskus, benzoë en wierook…» Het onderling
verband ervan lijkt minder hecht dan wanneer ze alle twee midden in dezelfde eerste strofe zouden
voorkomen.
2////-Indien, volgens een tweede intuïtie, in eenzelfde redevoering twee tegenstellingen of schijnbare
tegenstellingen die qua inhoud veel op elkaar lijken naar voren worden geschoven, de éne nadrukkelijk
gepresenteerd en de andere slechts geschetst, dan verschaft de eerstgenoemde de tweede extra
kracht.-///M///-Van ons gezichtspunt uit worden de woorden “schijnbare tegenstelling” in de breedste zin
gebruikt. We moeten ons echter van de tweeslachtigheid ervan bewust zijn, omdat we het in zeer
verschillende gevallen gebruiken, van die waarin een of andere oppervlakkige mening bestreden wordt, tot
die welke betrekking hebben op de gevaren die de meest veeleisende logica loopt.-///B///-De vermelding in
de laatste verzen van het sonnet, dat wierook bedorven is, levert een tegenstelling op, want priesters die
wierook gebruiken, nemen een tegenovergesteld standpunt in. Wat betreft de gedichtenbundel "Bloemen
van het kwaad" waarin „Samenspel“ als vierde gedicht voorkomt, levert deze alleen al door de titel ervan
een tegenstrijdigheid op, omdat gewoonlijk bloemen immers als iets zuivers uitgebeeld worden, terwijl het
kwaad aan de zijde van het bedorvene wordt voorgesteld.
3////-De studie die we hier maken heeft als doel de twee intuïties, die zojuist zijn beschreven, op te
helderen door hun inhoud te preciseren.-///M///-We zijn er echter pas na enige tijd in geslaagd deze
intuïties te definiëren en het feit dat we hen als basissen beschouwen, vormt slechts een handig
kunstmiddel om ons doel te beschrijven. Drie handelingen garanderen een zo doeltreffend mogelijke
presentatie van die twee denkbeelden: tekstuele verschijnselen meten, en dit uitvoeren door tegelijkertijd
de empirische wetenschap en de waarschijnlijkheidsberekening na te doen.-///B///-Aangezien het gedicht
rijk blijkt te zijn aan vele tegenstellingen en de dichter er tegelijkertijd door de zorg wordt gedreven het
veelvuldig voorkomen van een formeel verband te vermijden, biedt het bevredigende voorwaarden voor
het nader uitwerken van onze uitgangspunten.
4////-Een betekenis is een idee dat door een teken wordt uitgebeeld, dat er het symbool van vormt. De
betekenis “optellen” bijvoorbeeld, wordt vertaald door het woord “plus”, oftewel door (+). Symbolen
drukken betekenissen uit en zij geven regels of voorwerpen aan waarvan zij het idee vertegenwoordigen.
-///M///-Het dagelijks taalgebruik nodigt niet erg uit de verschillen te vatten tussen het voorwerp, het idee
van het voorwerp en het woord waarmee men dit idee aangeeft. Minder schadelijk, maar toch nog
enigszins vaag, blijkt de opvatting te zijn dat woorden of symbolen betekenissen bevatten, want
eerstgenoemde vormen daar, geheel integendeel, slechts de tekens van.-///B///-«Natuur» in het gedicht
bestaat niet uit het idee van natuur als betekenis, en evenmin uit de natuur zelf als voorwerp. Nee:
«Natuur» dient zich aan als een woord waarvan de beginletter een hoofdletter is, terwijl het in de
desbetreffende zin pas als tweede woord voorkomt.
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5////-Een werk dient zich als een groep woorden of, hetgeen vaker voorkomt, als een groep symbolen aan,
die naast elkaar in de ruimte, of de één na de ander, in de tijd geplaatst zijn.-///M///-Zij danken hun
schikking aan toeval, traditie of aan een weloverwogen doel. Door de mogelijkheid duizenden woorddelen,
die om hun veelzeggend karakter gekozen zijn, met elkaar te combineren, kan men een beroep op het
toeval doen teneinde een ieder geestige werken te laten samenstellen waarvan niemand in aanvang zal
hebben vastgesteld hoe groot de betekenis ervan precies is [817].-///B///-De auteur van „Samenspel“
daarentegen, liet aan anderen zo weinig ruimte om te manoeuvreren over, dat hij het sonnet onmiddellijk
in 1857 afleverde, tegelijk met de complete bundel waarin het verscheen [662].
6////-Een werk, evenals elk gedeelte ervan, wordt een tekst genoemd wanneer de betekenis ervan door
iemand is bestudeerd, bijvoorbeeld een auteur of een uitgever, die de mogelijkheid heeft gehad hem te
wijzigen. Zo iemand schept de tekst en niets weerhoudt ons van de gedachte dat één en dezelfde tekst de
arbeid kan zijn van een groot aantal van zulke scheppers. Tenslotte heeft het moment van de schepping
de verdienste de oorsprong te worden genoemd.-///M///-Dat alles vereist een wil die voorafgaat aan het
samenstellen van het oeuvre en in ’t bijzonder een medeling die de reputatie heeft tegenstrijdig te zijn, zal
slechts als zodanig beschouwd moeten worden indien men er zeker van is dat iemand dat heeft gewild. In
het tegenovergestelde geval is het karakter ervan heel anders, zelfs als hij belangrijk is in bijvoorbeeld de
ogen van iemand die hem door middel van z’n eigen ideeën hoopt te gebruiken voor één van z’n eigen
boeken.-///B///-Claude Pichois verwerpt de stoutmoedige theorie van Felix Leakey, die twee etappes in het
ontstaan van het gedicht voorstelt, niet: Baudelaire zou eerst het tweede kwatrijn, evenals de terzets,
rondom 1846 hebben geschreven, daarna zou hij het sonnet op z’n vroegst in 1852 hebben afgemaakt. Hij
zou niettemin de betekenis van de huidige samenstelling al helemaal voor z’n verschijning voor ogen
hebben gehad [667].
7////-Het publiek van een tekst bestaat uit al diegenen die deze na de oorsprong ervan in ontvangst
nemen. Dat kan zich trouwens beperken tot de auteur zelf.-///M///-Laten we echter een minder bijzonder
geval bekijken: indien een schepper van een werk diegenen voor wie hij het bestemt, wil choqueren, zal hij
zich een voorstelling maken van de emotie die daaruit voortkomt. Wanneer hij een raadsel wil opgeven,
maar de oplossing ervan in het verborgene wil geven, zal hij over de strategie nadenken aan de hand van
personen die hij gekend zal hebben; en zelfs indien hij met moeite wordt begrepen, zal hij hebben
nagedacht over de mensen die het publiek zullen vormen van de tekst. En tenslotte, het werk mag dan
gedurende een lange periode menig medewerker hebben gehad, de lezers ervan zullen eveneens het
publiek van talrijke generaties zijn geweest. De scheppers van „Ilias“ waren, zelfs als Homerus niet
bestaan heeft, de eersten die een geschreven versie gaven van de beroemde verhalen over de belegering
van Troje. Sommige dichters hebben die teksten overgenomen en mettertijd dienden deze als basis voor
al hun liederen. De menigten die naar hen luisterden, werden zo het publiek van het gedicht [440].-///B///Wat Baudelaire betreft, deze toonde zich diep teleurgesteld over de lezers wier ongelijk begripsvermogen
hem schijnt te hebben verbaasd [630].
8////-We spreken van een steunpunt wanneer een verschijnsel hardnekkig in de tekst blijft voorkomen en
men het gebruiken kan om deze te begrijpen. Er bestaan drie soorten. Men vindt ze onder betekenissen,
onder regels die betekenissen definiëren en vervolgens onder voorwerpen. Een definitie die betrekking
heeft op wat een gezegde uitdrukt, behoort tot de eerste categorie, zodra hij vaststaat met betrekking tot
de betreffende tekst; een grammaticaregel die onherroepelijk van toepassing is op bepaalde woorden uit
de tekst in kwestie, behoort tot de tweede; een boomblad tenslotte, dat erin beschreven wordt en waarvan
het aanschouwen klaarblijkelijk dient om het beter te begrijpen, blijkt tot de derde te horen.-///M///-Alle drie
zijn ze van een heel verschillende orde. Aristoteles hanteert in „Métaphysica“ de regel die het gelijktijdig
voor waar aannemen van twee elkaar tegensprekende uitlatingen in dezelfde uiteenzetting van een
onderwerp, verbiedt [33]. Anderzijds behandelt Euclides in „Elementen“ een voorwerp, de driehoek, die
samengesteld is uit zijden die de eigenschap bezitten dat twee ervan samen altijd groter zijn dan één
[386].-///B///-In „Samenspel“ geeft de vijfde regel, die lange echo’s oproept, voorwerpen aan die men nog
4

altijd kan raadplegen. Wat nu de gebruiksregels van betekenissen betreft, de twee eerste regels moeten
als volgt worden gelezen: «De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms verwarde woorden uit
loslaten…» Volgens de grammatica nu wordt het woord «tempel» door «waar» vertegenwoordigd.
9////-Een storing is een betekenis die voor het publiek van de tekst waarin hij wordt uitgedrukt, een ernstige
moeilijkheid vormt of verwondering bij hen wekt, die niet weg te nemen is door, op welke wijze dan ook,
een beroep te doen op een steunpunt.-///M///-Door liever van een “storing” dan van een “tegenstelling” te
spreken, voorkomen we de indruk dat het om een onoplosbaar vraagstuk betreffende de wiskunde of de
logica gaat.-///B///-De tekst van Baudelaire krioelt van vreemde ideeën: hij roept een "Natuur-tempel",
levende pilaren die een verwarde redevoering houden, symbolen die observeren, het gesprek tussen
geuren, kleuren en geluiden, het bederf van wierook en het zingen van een dronkenmakende odeur op.
10////-We stellen ons het gebied van de feiten die betrekking hebben op de betekenissen van een tekst als
volgt voor: aan de ene kant wordt het gevormd door de steunpunten en aan de andere kant door de nietsteunpunten of bobbels. Hoe we deze laatste ook proberen uit te leggen, het lukt ons niet: hun
verschijning is niet krachtig genoeg om een ieder, door middel van een simpele redenering, van hun
bestaan te overtuigen.-///M///-Gottlob Frege beweerde dat de naam “Odysseus” op niemand betrekking
kon hebben, en Bertrand Russell verklaarde dat men in de logica het bestaan van eenhorens niet zou
kunnen accepteren [400]-[884]. Plato had echter begrepen welk gevaar men liep wanneer men de
opvatting deelde van zijn tijd, die exact op dat punt, identiek lijkt te zijn aan die van de zojuist genoemde
auteurs, omdat, indien men de diepgang ontkent van de stellingen met betrekking tot een te zwakke
verschijning, dan is het daarvoor in ieder geval wel vereist dat deze laatste bestaat, en dientengevolge
[753]: «…bestaat, in zeker opzicht, het niet-bestaande…»-///B///-Zo we een bobbel al het voordeel moeten
toekennen dat hij uit een voorwerp bestaat, hij verschilt echter veel van een steunpunt. Het bestuderen
van de teksten die Odysseus of mythologische wezens betreffen, zal dat kunnen laten zien. In het
bijzonder laat een bobbel zich praktisch niet door het publiek van de tekst waarin hij wordt aangegeven, op
één en dezelfde manier, zelfs niet als deze eenvoudig zou zijn, identificeren. Hoe zou bijvoorbeeld het
publiek van „Samenspel“ op één en dezelfde manier hebben kunnen uitleggen waaruit het antwoorden,
dat in de achtste regel wordt genoemd: «…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.», precies
bestaat.
11////-Oordelen bestaat uit een begrip dat zichzelf aandient als een stellingname ten opzichte van ideeën
en betekenissen, en daar komt een bewering uit voort waarvan het globale symbool de formule vormt.
Deze blijkt direct te zijn zodra hierin vier groepen symbolen ieder een betekenis uitdrukken: een eerste
groep voor een relatie; een tweede voor het positieve of negatieve standpunt; en de rest die men de leden
van de formule noemt, voor ideeën die beide betrekking hebben op dezelfde tekst.-///M///-Men kan wel
duizend relaties bedenken tussen twee betekenissen van eenzelfde boek; bijvoorbeeld: “belangrijker zijn
dan”. In een dergelijk geval zouden we de leden in de directe formule niet verwisselen kunnen.-///B///Laten we ons de volgende bewering voorstellen: “ja, de betekenis "Natuur" is belangrijker dan die van
"tempel"”. En daarna deze: “neen, de betekenis "Natuur" is niet belangrijker dan die van "tempel"”. De
leden «Natuur» en «tempel» betreffen steeds dezelfde tekst; de relatie bestaat uit een betekenis; en de
stellingname vindt plaats. De formules blijken dientengevolge direct te zijn.
12////-Een vakje dient zich aan als een losstaand woord, van een unieke tekst, dat op één plaats hiervan
wordt gegeven; en als een woord terugkomt is dat dus steeds opnieuw in de hoedanigheid van een nieuw
vakje.-///B///-In het gedicht vinden we «parfums» in de achtste regel, vervolgens in de negende, zonder
een belangrijk verschil in betekenis en toch doet dat er weinig toe: men moet de vakjes onderling niet
verwisselen.-///M///-De realiteit van het losstaande woord, op het intuïtieve vlak, ontgaat weining mensen
en als we Roman Jakobson moeten geloven, hebben zelfs taalspecialisten er alle belang bij er niets van te
veronachtzamen [466]. De talrijke woordenboeken die voor diverse talen samengesteld zijn, getuigen er
overigens door hun bestaan en hun rangschikking voldoende van dat het in eerste instantie isoleren van
woorden de beste methode is voor de analyse van een zin.
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13////-Een uitspraak is een bewering in een directe formule, waarvan de leden op zichzelf geen formule
vormen. Bovendien moeten deze slechts uit vakjes of groepen vakjes bestaan, zonder dat ze herhaald
worden, noch binnenin hetzelfde lid, noch in het andere. De relatie die we verbindingsstreepje hebben
genoemd en die voorgesteld wordt door het symbool (–), heeft er betrekking op het samenbrengen en het
scheiden van de ideeën. In combinatie met de bevestiging, met als symbool (b), in b(…–…), moeten we
hem als volgt opvatten: “indien wij de gedachte van een schepper door middel van zijn tekst grondiger
willen leren kennen dan door slechts te kijken naar wat de betekenissen van…en…samen uitdrukken, dan
moeten wij ze eerder met elkaar in verband brengen dan ze los van elkaar zien”. Wanneer het
verbindingsstreepje wordt gecombineerd met de ontkenning, uitgedrukt door het symbool (d), in d(…–…),
wordt het als volgt uitgelegd: “voor wie het op kreatieve wijze opvatten van de tekst verkiest boven het
slechts in aanmerking nemen van de betekenissen…en…als zijnde toevallig samen gegeven, moeten we
ze eerder los van elkaar zien dan ze met elkaar in verband brengen”. Of anders is het voldoende dat we
het “met elkaar in verband brengen” in de éne formule verwisselen met het “los van elkaar zien” om het
essentiële in de andere te verkrijgen.-///B///-Twee voorbeelden van een uitspraak zijn: b(Natuur–tempel),
en d(Natuur–tempel). Van beide kan de waarheid in twijfel worden getrokken, maar in het debat over dit
punt is het een voordeel dat we ons in ieder geval geen zorgen hoeven te maken over moeilijke
interpretaties van de tekst, die we ten onrechte zouden zien als betekenissen daarin uitgedrukt en
waarvan de aanwezigheid voor de schepper onomstotelijk vaststaat; door van de vakjes uit te gaan
verplichten we ons tot het tegenovergestelde, tot het meest elementaire onderzoek.-///M///-Uitspraken
lijken trouwens door hun eenvoud op wat Algirdas Julien Greimas bijvoegsels noemde; en we bevinden
ons niet ver, maar in een ander verband, van de opvattingen van Willard van Orman Quine die de
bewering als een betekenis definieerde [422]-[822]. Aristoteles had, toen hij naar voren bracht dat slechts
de redenering, waarin zich het juiste of het onjuiste bevindt, niet alleen een betekenis, maar ook een
bewering vormt, het verschil van deze redenering met alle andere, eveneens opgemerkt [22]. En als we
deze bewering op bestudeerde wijze betrekken op gezichtspunten die misschien door geen enkel
steunpunt worden gewaarborgd, maakt dat een onderzoek over de overpeinzing zelf mogelijk.
14////-De volgorde waarin we de leden van een uitspraak plaatsen, is van geen enkel belang en eigenlijk
bestaat er tussen een dergelijke bewering en zijn wederhelft geen noemenswaardig verschil.-///M///-Alleen
blijkt het soms gunstig te zijn de inhoud op zodanige wijze te lezen dat men de kans op een vergissing,
vooral de verwarring tussen de toekenning of de weigering en de uitspraak, kleiner maakt.-///B///-De
formule b(bedorven–tempel) geeft niet het idee weer dat de tempel bedorven is, en b(tempel–bedorven)
geeft dezelfde betekenis: of nogmaals, b(Natuur–tempel) verschilt niet van b(tempel –Natuur), zij het enkel
wat de vorm betreft. Daarentegen wil “honden zijn zoogdieren” heel wat anders zeggen dan “zoogdieren
zijn honden”. Zeker, de toekenning rechtvaardigt vaak de bevestigende uitspraak, aangeduid met de letter
b, maar ze zijn daarom nog niet in het minst gelijk aan elkaar. We hoeven de toekenning slechts te
observeren, om ideeën op te doen die gebruikt kunnen worden voor de analyse.
15////-De betekenissen waartussen het verbindingsstreepje z’n taak uitoefent, vormen de termen van de
uitspraak.-///M///-Zo interesseren de leden ons niet als zodanig, omdat het immers enkel om begrippen
gaat.-///B///-Wanneer wij nu noch de bevestiging, noch de ontkenning van een uitspraak kennen, kan het
oordeel nooit tot stand komen op grond van twee woorden van een tekst, zoals dat hier bijvoorbeeld in
b(bedorven–tempel) gebeurt.
16////-Twee termen die bijna synoniem aan elkaar zijn, kunnen in de uitspraak waar ze deel van uitmaken,
onderling niet verwisseld worden, wegens de verschillende positie die de vakjes waarmee ze uitgedrukt
worden, in de tekst innemen.-///M///-We komen soms het standpunt tegen dat er geen synoniemen
bestaan en toch bestaan er treffende gelijkenissen, dus komt het motief van dit principe daar niet uit
voort.-///B///-Beweren dat b(répondent–parfums) en vervolgens accepteren dat b(Correspondances–
parfums), terwijl we de moeilijkheid veronachtzamen om van de ene stelling naar de andere over te
stappen, zou lichtzinnig zijn (N.B. Correspondances: Samenspel; répondent: antwoorden). Zeker, de
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gemeenschappelijke wortel van «Correspondances» en «répondent», evenals de algehele betekenis van
de tekst, maken het onvermijdelijk daartussen een parallel te trekken, maar het gelijktrekken blijft
ongerechtvaardigd, omdat deze termen zodanig gegeven worden, de ene in de titel, de andere in de
achtste regel, dat de verschillen ertussen, hoewel gering, toch benadrukt worden.
17////-Hulpmiddelen voor een tekst zijn alle feiten die, zonder symbolen te zijn, het mogelijk maken diverse
betekenissen te gebruiken als even zovele middelen om over genoemde tekst na te denken:
woordspelingen, alliteraties, klankrijmen, rijmen, opvallende kwaliteit van het papier of de inkt, bijzondere
lay-out; speciale verteltoon, vreemde stiltes, enzovoort. Aangezien uitspraken als leden slechts vakjes of
groepen vakjes hebben, zijn ze geenszins geschikt om als hulpmiddelen dienst te doen.-///M///-De
onzekerheid lijkt aanzienlijk groot wat de bedoelingen van de scheppers vis-à-vis zulke uitdrukkingswijzen
betreft, tenzij het om materiaal gaat dat dateert uit de periode van oorsprong.-///B///-We noemen
verschillende gevallen in willekeurige volgorde: het blijkt onmogelijk iets zinnigs te zeggen over de
betekenissen die ontstaan uit het herhaaldelijk gebruik van de “en ’s” en de “an ’s” aan het eind van het
gedicht wanneer Baudelaire geuren oproept: «…Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,/Qui
chantent les transports de l'esprit et des sens.» (…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook,/Die de
vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.) Welke betekenis moeten we eveneens toekennen aan de
N van «Natuur»? Geeft dit symbool de wereld aan of een godheid; of een vrouw, omdat de man er immers
voorbijkomt? En wat zijn dan de levende pilaren? Laten we onze gedachten eens laten gaan over de
volgende verzen [669]-[[1132]]: «Ze is verblindend als de Dageraad/En troostend als de Nacht…//Oh
mystieke gedaanteverwisseling/Van al mijn zintuigen samengesmolten in één!/Haar adem maak muziek,/
Zoals haar stem parfum bereidt.» Nerval schreef in ernst [551]: «Een vergoddelijkte vrouw, moeder,
echtgenote, of minnares…» Anderzijds zouden volgens Michel Quesnel de «hautbois » (hobo’s) de “hauts
bois” (N.B. «hautbois» en “hauts bois”, hoge bossen, zijn gelijkklinkend) uit de wouden van symbolen zijn
[820]. En vervolgens wordt de teerheid van kinderhuidjes opgeroepen door het negende vers, dat begint
met «Il est»; betekent dit “lait” (melk)? (N.B. de klank van «Il est» en “lait” is hoegenaamd gelijk). We
zouden eveneens «encens» (wierook) kunnen splitsen in “en sang” (van bloed of bloedend) of «benjoin»
(benzoë) in “bain joint” (toegevoegd bad), hetgeen alles bij elkaar genomen zou doen denken aan melk,
bloed en water. En waarom zouden we tenslotte «…les transports de l'esprit et des sens.» (…de
vervoeringen…van geest en zintuigen.) niet lezen als “…les transes, ports de laits pris et des sangs.” (…
de trances, doorgangen van genomen melk en bloed.) en tevens «symboles» (symbolen) als “seins-bols”
(borst-bollen) om daarna deze ideeën met elkaar in verband te brengen? We leggen dat alles voorlopig
terzijde, evenals de interpretatie van de rijmen die toch als minder riskant bekend staat.
18////-De voorbeelden die we vinden met betrekking tot de ideeën die uit een tekst naar voren komen,
vormen daar de illustraties van, maar die zouden zich niet in de uitspraken kunnen bevinden omdat hun
leden slechts uit vakjes bestaan die uit de bestudeerde tekst zijn genomen.-///M///-Niettemin worden
uitspraken heel vaak slechts aan de hand van sommige illustraties aandachtig beschouwd en het is dus
vereist de voornaamste te kennen.-///B///-Vlak voor „Samenspel“, midden in de bundel, komt „Elevatie“, dat
over een thema van Plato gaat, voor [486]-[732]-[[1031]]. En onmiddellijk na ons gedicht komt een stuk
poëzie waarvan de eerste twee regels als volgt klinken [[1063]]: «Ik houd van de herinnering aan die
naakte tijden,/Wanneer de zon er plezier in schenkt standbeelden te vergulden.» Wanneer we vervolgens
wat het ontstaan van „Samenspel“ betreft, verwijzen naar de Griekse literatuur, blijkt dat idee te
verdedigen en dat denkbeeld komt van een heilige plaats vandaan waar, volgens Ovidius’ gezegde,
levende pilaren vreemde woorden zouden hebben geuit [565]: «…De sprekende eiken van Dodone…»
Daar had men een altaar gebouwd om Zeus te eren en een profeet had het op zich genomen het geritsel
van de bladeren, door middel waarvan deze god geacht werd orakels te geven [486]-[487]: «…levende
pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten…» te imiteren. Edgar Allan Poe, van wie Baudelaire veel
heeft vertaald, schreef [796]: «…heilige, heilige dingen zijn eertijds door het donkere, trillende gebladerte
rondom Dodone heen gehoord…» Het kon ook zijn dat de dichter dacht aan Afrika, waarvan hij een
gedeelte gezien had, en waarvan Chateaubriand de wouden zag als model voor de tempels [192]-[628][668]-[[1127]]-[[1129]]. Baudelaire was een enthousiast liefhebber van deze auteur en, daar hij zeer
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geïnteresseerd was in Amerika, kon het ook zijn dat hij de geloofsovertuigingen van de "nieuwe wereld" in
gedachten had. Antoine Adam toont anderzijds aan dat Esquiros, vriend van de dichter, de wereld
vergelijkt met de tempel van Isis, en ook met het woud [8]-[663]-[810]. Nerval, altijd vol eerbied jegens de
oudheid, vraagt [549]: «Herken je die Tempel met die onmetelijke omtrek…» Daarin weinig van Baudelaire
verschillend, verklaart hij [554]«Mijn boeken, een vreemde opeenhoping van de wetenschap aller
tijden…», en het gebeurt zelfs dat zijn standpunt verandert in de overtuiging, dat de maker van de tempel
der werkelijkheid niet bestaat, hetgeen in tenmiste één regel voorkomt [548]: «Er is geen god voor het
altaar, waarop ik het slachtoffer ben…» De tempel door Salomo gebouwd, zou een heel andere illustratie
bieden. Volgens de Bijbel verklaart de koning tegen de vorst van Tyrus [116]: «Wilt u dus uw knechten
opdracht geven om voor mij ceders te kappen op de Libanon.» Het verhaal wordt vervolgd [117]: «Chiram
leverde Salomo zoveel ceders en cipressen als hij maar wilde…» De tempel nam vorm aan onder de
leiding van de koning [118]: «Toen de muren van de tempel voltooid waren, liet hij een dak aanbrengen
van balken en panelen van cederhout. De galerij, waarvan de verdiepingen vijf el hoog waren, was aan de
tempel bevestigd met balken van cederhout.» Maar het vervolg van die episode past niet in onze
vergelijking, want het beeld "wereld-tempel-woud" komt er nauwelijks uit naar voren [119]: «…De hele
tempel werd van onder tot boven met bladgoud bedekt…» Tenzij we onze aandacht op een nieuwe
passage richten [120]: «De ommuring van de binnenhof liet hij optrekken uit drie lagen op maat gehouwen
steen, met daar bovenop een laag cederhouten balken.» En de Bijbel verschaft nog een traditioneel
thema, dat Baudelaire gemakkelijk keeft kunnen kennen, dat van de vreugde door de natuur ervaren
[123]-[133]: «…laten de bomen jubelen…» In ieder geval wil Claude Pichois ons laten zien dat we een
andere bron, die van Chateaubriand, die schrijft [193]-[668]: «De wouden van de Galliërs zijn op hun beurt
de tempels van onze vaders binnengegaan…» als één van de belangrijkste moeten beschouwen. Dat
thema hield de gemoederen in die tijd bezig, en Balzac suggereerde het volgende landschap [73]: «…een
lange boslaan die lijkt op een kathedraalgang, waar de bomen pilaren zijn, waar hun takken de gewelven
vormen, aan het eind waarvan een verre, open plek, waar licht en donker zich afwisselen of de
verschillende rode tinten van de ondergaande zon ons door het gebladerte heen als het ware de
gekleurde ramen van het kerkkoor vol zingende vogels laat zien.» Tenslotte komt dit idee ook bij Vigny op,
die het dan heeft over de zuilen van het woud en ook over wierookvaten gevormd door bloemen [964]. Wat
de gedachten van Baudelaire betreft over de draagwijdte van dergelijke beelden, vestigt Claude Pichois
onze aandacht op een brief die de dichter tegelijkertijd toont als iemand die de draak stak met fantasieën
waarvan sommigen dachten dat hij daar het slachtoffer van was en als iemand die buitengewoon
geïnteresseerd was in verheven meditaties [637]-[668]-[[1126]]-[[1128]]: «…u vraagt me dichtregels voor
uw bundeltje, regels over de "Natuur", nietwaar? Over de bossen, de grote eiken, het groen, de insecten,
-de zon waarschijnlijk? Maar u weet heel goed dat ik niet vertederd kan raken over planten…Ik zal nooit
geloven dat "de ziel der Goden in planten woont", en zelfs als die er zou wonen, zou ik me er niet erg druk
om maken, en zou ik de mijne van veel grotere waarde achten dan die van heilig verklaarde groenten…In
de diepten der bossen, opgesloten onder gewelven als van consistoriekamers en kathedralen, denk ik aan
onze verbazingwekkende steden, en de geweldige muziek die rolt over de boomtoppen, schijnt me de
vertolking van menselijke klachten toe.»
19////-Het blijkt onmogelijk enkel en alleen door middel van de uitspraken, de bronnen van een tekst te
vermelden, omdat we daarvoor immers woorden van buitenaf zouden moeten gebruiken, bijvoorbeeld
ontleend aan teksten waarvan we veronderstellen dat de auteur ze geraadpleegd heeft. Hetzelfde geldt
voor het onderzoek naar de denkbeelden die de schepper van de betreffende tekst gedurende zijn leven
heeft ontwikkeld of naar de omstandigheden waarin z’n gedachtenvorming plaats vond, want dan zouden
in ieder geval eigennamen geciteerd worden, terwijl de formules waaruit de uitspraken bestaan, in hun
leden slechts vakjes uit de geanalyseerde tekst bevatten.-///M///-Voor talrijke tijdperken schrijft men enige
eeuwen later gemeenschappelijke ideeën, die zich heel snel verbreid hebben, toe aan individuele auteurs,
maar dat veroordeelt het onderzoek naar de bronnen niet, op voorwaarde dat we, indien nodig, niet
aarzelen die welke uit dezelfde periode zijn als een bepaald oeuvre, te beschouwen als uitingen van de
sfeer van die tijd, en niet als materiaal dat de meest erkende auteurs nu juist weer zouden hebben
gebruikt. In dat licht bezien blijft er niets over van de theorieën die het begrip "bronnen" in diskrediet
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brengen en die er bijna onvermijdelijk toe zouden leiden belangrijke uitspraken te veronachtzamen.-///B///Vooral privé schijnt Baudelaire veel met begrippen gemanoeuvreerd te hebben, en het was hem zelfs
geoorloofd dat met betrekking tot z’n naam te doen, die, wanneer hij eenmaal weer als een zelfstandig
naamwoord beschouwd wordt, de betekenis heeft van een soort rond zwaard [496]-[590]-[[1114]].
Aangezien hij er dol op was zich in de poëtische samenhang der dingen te verdiepen, heeft hij mogelijk,
zoals Antoine Adam opmerkt, de inzichten van Schelling, weer overgenomen door Germaine de Staël,
gekend [8]-[934]: «Wat is er bijvoorbeeld verwonderlijker, dan het verband tussen geluiden en vormen, en
tussen geluiden en kleuren?» De dichter was eveneens geïnteresseerd in een onnoemelijk aantal
tendensen betreffende de meest verheven gedachten, men neemt dan ook vaak aan dat hij in 1857
sommige vage opvattingen van Swedenborg, Maistre, Wronski en Alphonse Louis Constant, kende [8][377]-[662]. Marc Eigeldinger schrijft [7]-[378]-[663]: «Jacques Crépet komt de eer toe erop te hebben
gewezen dat het gedicht "Les Correspondances", dat in "de Drie harmonieën" (1845) van abt Constant
voorkomt, kon worden beschouwd als één van de bronnen van het sonnet "Correspondances".» En omdat
daar immers geen enkele zekerheid over bestaat, citeert hij een gedeelte van de tekst om een gedachte te
ondersteunen waarvoor hier geen enkele aanwijzing bestaat: «Deze wereld, samengesteld uit zichtbare
woorden,/Is de droom van God;/Zijn woord kiest er de symbolen in,/De geest vervult ze met z’n vuur.» En
vervolgens: «Niets is stemloos in de natuur/Voor wie weet hoe hij met de wetten ervan moet omgaan:
/Kunnen de sterren schrijven/En hebben de bloemen in het veld een stem,/Uitbundig losbarstend woord in
sombere nachten,/Uitdrukkingen zo rigoureus als getallen.» Claude Pichois legt de nadruk op de twee
betekenissen die men voor het woord “samenspel” mogelijk acht [666]. Eén die de relaties tussen de
elementen van de natuur betreft: «…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.» En één die heeft te
maken met de relatie tussen de wereld en het bovennatuurlijke: «De Natuur is een tempel…» Baudelaire
spreekt in een brief eensluidend over «"de universele gelijkenis"» en «het "samenspel"» [10]-[612]-[640].
Hij voegt eraan toe [379]-[641]: «…de Natuur is een "woord", een beeldspraak, een vorm, een
"afgietsel"…» een soortgelijk beeld als die waar hij zo dol op is en die afkomstig zijn van schrijvers die hij
graag citeert, zoals Hoffmann [9]-[12]-[439]-[607]-[693]: «…ik tref een intieme overeenkomst en
verbondenheid tussen kleuren, geluiden en geuren aan. Het schijnt me toe dat al deze dingen zijn
geschapen door eenzelfde lichtstraal, en dat ze voorbestemd zijn zich in een prachtig concert te
verenigen. De geur van goudsbloemen heeft vooral een magisch effect op me. Die doet me in een diep
gemijmer zinken en ik hoor dan als in de verte de lage en diepe tonen van de hobo.» Claude Pichois
complimenteert Felix Leakey, zoals hij dat Jean Pommier doet wat het voorgaande gedeelte betreft, dat hij
z’n gedachten heeft laten gaan over een pagina van Nerval, waarin men kan lezen [553]-[662]-[664]:
«Alles leeft, alles handelt, alles past in elkaar…» Een passage uit Balzac toont de andere zijde van die
opvatting [61]: «Volgens de verklaringen en getuigenissen van alle slaapwandelaars, vormt hun toestand
een heerlijk vertoeven. Het innerlijk wezen, vrij van alle belemmeringen die, als het normaal functioneert,
de zichtbare natuur met zich meebrengt, wandelt dan rond in de wereld die we ten onrechte onzichtbaar
noemen. Het zien en horen functioneren dan beter dan in de zogenoemde "waaktoestand", en misschien
zelfs zonder hulp van de organen die het voetstuk zijn van die lichtgevende zwaarden die men het zien en
het horen noemt!» Wanneer Léon Cellier, Sainte Beuve citeert in verband met een opmerking uit 1846,
onderstreept hij indirect de brede kennis die Baudelaire had van Balzacs romans [180]: «Ik heb een
bezoek gebracht aan m’n libertijnse vriendje, die me de vreemdste dingen over literatuur en dichtkunst
heeft verteld, maar die niettemin geestverruimend zijn, en een licht werpen op de komende generaties. Hij
is weg van Balzac en verkondigt een theorie over hem die heel grappig, en daarom zo kostbaar voor me is
omdat hij heel goed aansluit bij het standpunt van genoemde auteur, en me een goed inzicht in hem
geeft.» We benadrukken graag, hierdoor een licht misverstand riskerend, wat Gautier, over het effect van
hasjisch op de geest, schreef [409]: «…Blauwe en rode geluiden…kwamen plotseling tevoorschijn…» Hij
schreef ergens anders, deze keer zonder toespeling op verdovende middelen [404]: «…ik ontdek
wonderschone affiniteiten en sympathieën, ik hoor de taal der rozen…» Misschien dezelfde als die
waarover Baudelaire het heeft als hij zegt [[1034]]: «…De taal der bloemen en stemloze dingen!»
Geïnspireerd door Edgar Allan Poe, verklaarde hij [685]: «De verbeelding is een bijna goddelijke gave
die…de intieme en geheime relaties tussen de dingen, het samenspel en de overeenkomsten, opmerkt.»
En verderop in dezelfde studie [486]-[665]-[686]: «Dat bewonderenswaardige, onsterfelijke instinct voor
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het Schone doet ons de aarde en z’n taferelen als een verkleinde uitgave, als een voorspel van de Hemel
beschouwen.» Edgar Allan Poe zelf schreef [8]-[665]-[792]: «De materiële wereld…komt in veel opzichten
exact overeen met de immateriële…» Hij droomde van [795]: «…die "overeenkomst", waarvan de
welsprekendheid, die ontegenzeglijk belangrijk is voor het voorstellingsvermogen, niets zegt tegen het
gebrekkige en eenzame verstand…» Hij dacht eveneens dat hij het fundament van de wereld zo kon
beschrijven [793]: «Deze materie is God». Het is mogelijk dat verschillende schrijvers uit de Renaissance
die gezichtspunten hebben doorgegeven, maar het valt te betwijfelen of Baudelaire hun geschriften erg
goed kende [396]. Klassieke schrijvers daarentegen hebben frekwent dergelijke ideeën naar voren
gebracht [668]. Plato verhaalde van een mythe over het fabriceren van het concrete door een wonderlijk
handwerksman [756]: «…de God, die had besloten de Wereld te maken, die het meest moest lijken op het
mooiste der verstandige wezens en op een Wezen dat volmaakt was in alles, heeft er een uniek, zichtbaar
Leven van gemaakt, dat alle Levenden die door hun natuur van dezelfde aard zijn als hij, in zich bergt.»
Vreemde wereld [761]: «…Zichtbaar Leven dat alle zichtbare levenden omhult…» Plotinus, die van de
pedagogische mythe overgaat op het systeem, maakt de volgende overdenking [781]«…de dingen
hangen niet van elkaar af, maar in een bepaald opzicht lijken ze allemaal op elkaar. En dat is misschien
wel wat het bekende gezegde: "De overeenkomst tussen de dingen handhaaft alles" inhoudt.» In dat geval
[782]: «Is de wereld geen god…» En vervolgens [784]: «Dit is een unieke natuur die het heelal der levende
wezens vormt; hij is dus een groot god, omdat hij het goed acht alle dingen te zijn.» Soms haalt hij de
auteur aan wiens theorie hij meent uit te leggen [785]«Daarom zegt Plato deze raadselachtige woorden:
"Olie wordt tot in het oneindige opgedeeld."» We kunnen de charme van deze overpeinzingen niet
ontkennen, we proeven ze zonder ze te begrijpen, ondergedompeld in de plechtige zachtheid ervan [667].
20////-Elke stellingname over de taakuitoefening van het verbindingsstreepje in de uitspraken vormt een
bevestiging of een ontkenning, en elke stellingname houdt daar waar hij zich bevindt, een uitspraakfunctie
in. Als geen van beide wordt verschaft, geeft het streepje samen met de termen niet langer een uitspraak
weer, maar vormt een constructie.-///M///-Deze dient zich wel aan als een betekenis, maar veronderstelt in
het geheel geen oordeel.-///B///-(Natuur–tempel) vermijdt als constructie tegelijkertijd b(Natuur–tempel) en
d(Natuur–tempel), om vrij van elk oordeel een idee van de betekenissen «Natuur» en «tempel» te geven,
begrippen die zelfs vrijer worden gehanteerd dan in het spel waarover verteld wordt in „het Leven van
Aesopus de Frygiër“, een tekst die toegankelijk is voor elke leerling sinds de vertaling van La Fontaine
[383]-[483]: «…de koning liet bepaalde fijnbesnaarde figuren die heel bedreven waren in het stellen van
raadselachtige vragen, uit Heliopolis komen. Hij bereidde hun een groot feestmaal, waarvoor de Frygiër
werd uitgenodigd. Tijdens de maaltijd legden ze Aesopus verschillende vraagstukken voor, onder andere
het volgende. Er is een grote tempel die steunt op een pilaar die door twaalf steden wordt omgeven,
waarvan elk dertig steunbogen heeft, en rondom deze steunbogen wandelen twee vrouwen achter elkaar
aan, de ene wit, de andere zwart. "Jullie moeten deze vraag, zei Aesopus, niet aan mij, maar aan de kleine
kinderen van ons land stellen. De tempel is de wereld; de pilaar, het jaar; de steden, dat zijn de maanden,
en de steunbogen, de dagen, waar de dag en de nacht afwisselend omheen wentelen."»
21////-We bevinden ons in tegenwoordigheid van een duidelijke constructie wanneer de verwijzing naar
een steunpunt er het bestaan van rechtvaardigt. Een hanteringsregel voor betekenissen die een steunpunt
vormt in het bijzonder, belet elke interpreet een associatie van ideeën te veronachtzamen, terwijl het hem
kan gebeuren dat hij deze niet opmerkt indien alleen bobbels hem maar een aanwijzing geven.-///B///-Zo
beschikken (antwoorden–geest) en (antwoorden–zintuigen) over geen enkele waarborg, want er bestaat
geen enkel bewijs van dat Baudelaire welk verband dan ook legt tussen de bestudeerde betekenissen.
Van (lange–echo’s) daarentegen blijkt dat er een duidelijk verband tussen bestaat, omdat de tekst genoeg
materiaal biedt om er een niet te betwijfelen grammaticaal verband tussen de termen in kwestie uit te
halen.-///M///-Het belang van de betekenissen wordt hier niet in twijfel getrokken, omdat een op zich
boeiend idee met betrekking tot een uitdrukking die geen enkele duidelijke constructie bevat, heel goed bij
een lezer of een luisteraar kan opkomen.
22////-De critici van een tekst bestaan uit degenen die wederzijds de kwaliteit van hun bijdragen daaraan
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erkennen, en een uitspraak blijkt solide te zijn zodra deze groep niet over de middelen beschikt om aan te
tonen dat hij niet juist is.-///M///-Zo, aan de ene kant, de definitie van een groep kenners voor elk domein al
intuïtief blijft, deze is daarom nog niet helemaal van z’n grondslag ontdaan, en aan de andere kant bestaat
het slechts naar voren brengen van sterk geargumenteerde denkbeelden niet noodzakelijkerwijze uit in
herhaling vervallen.-///B///-Behalve het terrein van goed gefundeerde nieuwe denkbeelden, ligt dat van de
al eerder naar voren gebrachte, maar subtieler uitgewerkte ideeën open; zo zullen we ons kunnen
afvragen of pilaren die de stem van de hemel naar de aarde overbrengen, niet in het gedicht aangegeven
worden, en we zijn vrij dat te doen door ons te beroepen op woorden die tot de meest klassieke behoren,
die van Vergilius [966]: «…de eik, de volwassen reus, waarvan Jupiter het bladerdak zo bewondert, en de
rode eiken, die volgens de Grieken, orakels geven.»
23////-Men kan met betrekking tot eenzelfde constructie, de functies aan de hand van hun vermogen om op
een solide uitspraak uit te monden, beschouwen.-///B///-Aangezien de tweede regel het door het laatste
gedeelte ervan onmogelijk maakt d(loslaten–woorden) als solide te accepteren, blijkt functie b de enige te
zijn die hier de uitspraak soliditeit kan geven.-///M///-We moeten ons er in deze zaak rekenschap van
geven dat het zich afvragen of een idee door een tekst wordt uitgedrukt, niets uit te staan heeft met de
taak te bepalen of de tekst de waarheid zegt, zodat het verwijzen naar voorwerpen en regels in een kritiek
slechts dient om betekenissen te bepalen. Een professor die een leerboek herziet, zal er de fouten willen
uitnemen, terwijl een historicus die een beroemde tekst gebruikt, er iedere wijziging van zal vermijden,
zelfs wanneer daarin een steunpunt betreffende een bepaald onderdeel een onjuistheid aan het licht
brengt.
24////-De richting van een constructie wordt bepaald door de gezamenlijke functies die deze bezit en die
een solide uitspraak vormen.-///B///-Wat betreft (Natuur–tempel) beperkt de richting zich tot b, maar
betreffende (bedorven–tempel) bestaat hij uit (b, d) want b(bedorven–wierook) blijkt geheel en al
onvermijdelijk te zijn wanneer we de laatste vier regels in aanmerking nemen, en vervolgens moeten we
dat eerste idee in verband brengen met hetgeen we weten over de rol van wierook, wat het overstappen
op het begrip tempel rechtvaardigt en in geen enkel opzicht verhindert dat we gedwongen zijn
d(bedorven–tempel) eveneens als zijnde solide te erkennen.-///M///-Wanneer we ons denken de vrije loop
kunnen laten gaan omdat geen enkel steunpunt in aanmerking hoeft te worden genomen, heeft het in
overweging nemen van twee tegenovergestelde mogelijkheden niets buitensporigs, omdat we de
beschrijving van betekenissen uitvoeren door middel van uitspraken, wat daarentegen heel moeilijk gaat
bij teksten met een nauwgezette betekenis.
25////-Voor een constructie zijn maar drie richtingen mogelijk: (b); (d); (b, d). Met een duidelijke constructie
kan men overigens (b, d) verkrijgen. Het is voldoende een heldere tekst te hebben voor wat het verband
tussen de termen betreft, maar in vragende vorm bijvoorbeeld. Ironie of aarzeling staan eveneens een
dergelijke uitkomst toe: men weet dat de termen met elkaar in verband staan, maar men weet niet op
welke manier.-///M///-Laten we het aftelrijmpje "ik hou een beetje, veel, hartstochtelijk, waanzinnig veel,
helemaal niet van je" eens bekijken. De constructie (hou–ik) blijkt duidelijk te zijn, en toch blijken b(hou–ik)
en d(hou–ik) eveneens van soliditeit voorzien te zijn. Het is evenzo met de volgende tekst: "zijn mensen
beesten?" Wat betreft (mensen–beesten), verkrijgt men de bevestiging dat b(mensen–beesten) en
d(mensen–beesten) beide solide zijn. Of tenslotte een scène uit een blijspel waarin een figuur tegen zijn
luidruchtige buurman verklaart: "fijn was dat, dat je me de hele nacht door een serenade hebt gebracht".
Hoewel de constructie (Fijn–was) duidelijk is, zal men toch de soliditeit van elk van de uitspraken die eruit
voortgekomen is, moeten accepteren.-///B///-Helaas zijn er nog steeds problemen. Moeten we nou
werkelijk menen dat Baudelaire, wanneer hij in een sonnet schrijft «De Natuur is een tempel…» om
vervolgens het beeld van het bederf van wierook op te roepen, geen enkel verband legde tussen deze
twee passages? Daar moeten we hartelijk om lachen. Wat nu de grondgedachte betreft, dit denkbeeld is
het hoofdonderwerp van de bijbelse episode over de kooplieden die uit de tempel verdreven worden [126][145]«Er staat geschreven: "Mijn huis moet een huis van gebed zijn," maar jullie maken er een rovershol
van!» Maar naast dit thema dat betrekking heeft op de heilige plaats op een ontwijde dag, treffen we in de
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Bijbel dat van het Allerheiligste dat vanaf het begin door bederf wordt getroffen, aan [121]: « Juist tot die
vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken…en deze vrouwen maakten hem ontrouw: op zijn oude dag
verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de Heer, zijn God, niet meer met hart en
ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest. Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de
Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke god van de Ammonieten. Hij deed wat slecht is in de ogen van de
Heer en was de Heer niet zo trouw als zijn vader David. Zo liet hij op een heuvel in de buurt van
Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter ere van Moloch,
de gruwelijke god van de Ammonieten. Voor al zijn buitenlandse vrouwen maakte hij eigen offerplaatsen,
zodat zij wierook konden branden en offers konden brengen voor hun goden.» Wat „Samenspel“ betreft
weten we niet of de "tempel-wereld" door Baudelaire echt wordt gezien als één die door bederf is
aangetast en zoja, dan weten we evenmin of dat beeld eerder het thema van het kwaad dat vanaf het
begin aanwezig is of van het tegenovergestelde idee daarvan, betreft.
26////-Indien men er in het geheel niet meer in slaagt opnieuw een uitspraak te vinden wanneer men van
een formule het eerste vak, welk dat dan ook zijn mocht, afneemt, is hij onherleidbaar en noemt men hem
een oogmerk.-///B///-Op die wijze vormt b(Antwoorden–geuren) daarvan een voorbeeld, maar
b(Antwoorden elkaar–geuren) geenszins, omdat men immers, wanneer het eerste vak van het linkerlid is
afgenomen, weer opnieuw op een uitspraak stuit. Geen enkele van de volgende formules komt ervoor in
aanmerking in een oogmerk veranderd te worden: b(Antwoorden elkaar–geuren kleuren); b(Antwoorden
elkaar–kleuren geluiden); b(Antwoorden–geuren kleuren geluiden). De uitspraken b(Antwoorden–
geluiden) en b(Antwoorden–kleuren) daarentegen, zijn onherleidbaar. We zouden daar tegenin kunnen
brengen dat, wanneer we vakken weglaten, we de betekenis in ernstige mate wijzigen en dat volgens het
gedicht de kleuren bijvoorbeeld niet in de eerste plaats elkaar, maar, wat meer voor de hand ligt, de
geuren en geluiden antwoord geven. Toch zullen we, indien we het serieus aanpakken, moeten erkennen
dat niets een juiste behandeling van begrippen in de weg staat, wanneer we onherleidbare uitspraken als
uitgangspunt nemen. Zo zullen we, nadat we het belang hebben aangetoond van b(Antwoorden–geuren)
en b(Antwoorden–kleuren), er de nadruk opleggen dat het van belang is b(geuren–kleuren) en
b(Antwoorden–elkaar) te doorgronden.-///M///-Als het essentiële in betekenissen aanwezig blijft is dat
voldoende om deze vervolgens bruikbaar te maken op een hoger niveau.
27////-Een knelpunt bestaat uit een oogmerk dat gemaakt is om een storing te beschrijven. Voor de formule
van dergelijke uitspraken zal men een (r) kunnen plaatsen teneinde ze beter te kunnen onderscheiden.-///
M///-Een schepper schokt het publiek vaak wanneer hij zichzelf enig geweld oplegt; we moeten dan ook
niet denken dat knelpunten elke keer oppervlakkige provocaties betreffen.-///B///-Het vreemde van hetgeen
gezegd wordt over het bederf van wierook, en het oproepen van de zachtheid van geuren die tot een
andere categorie behoren, brengt ons de gemengde indruk in herinnering die het volgende couplet op ons
maakt [[1049]]: «De tijd komt aan dat iedere bloem,/Trillend op zijn stengel, verdampt als een wierookvat;/
Geluiden en geuren doorkruisen de avondlucht,/-Weemoedige wals en smartelijke duizeling!»
28////-Met betrekking tot twee termen van eenzelfde tekst waartussen geen enkel verband wordt
gewaarborgd door een verwijzing naar welk steunpunt dan ook, eist het juist inschatten van hun
onderlinge verhouding, dat we geen rekening houden met de verschillen in stijl die variëren van kort en
bondig tot omslachtig, en dat we daarvoor alleen die woorden bestuderen die onmisbaar zijn om het
wezenlijke van het tussenliggende gedeelte uit te drukken, wat erop neerkomt dat in telegramstijl weer te
geven. De vakjes die hierna overblijven zijn de fronten en we spreken vervolgens af, alle vakjes die de
leden vormen van solide knelpunten, op die wijze te bekijken, omdat de betekenis ervan immers slechts
een beslissend karakter, exact het vereiste, kan dragen. Om de fronten probleemloos te tellen, worden de
andere vakjes tussen haakjes geplaatst, of bij een mondelinge tekst, worden deze, wanneer ze schriftelijk
vermeld worden, op dezelfde manier behandeld.-///B///-Vanaf «répondent» (Antwoorden) tot «enfants»
(kinderen) tellen we vijf fronten: “…Les parfums, les couleurs et les sons se répondent./////(Il) est (des)
parfums frais comme (des) chairs (d')/////enfants…” (…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar. Er
zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…)-///M///-Doordat we ervoor hebben gekozen slechts oogmerken te
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behandelen, hebben we sommige aspecten van de betekenissen terzijde gelaten, en datzelfde gebeurt
wanneer we overstappen van hetgeen de vakjes in hun totaliteit uitdrukken naar datgene wat de fronten
op zichzelf betekenen, maar al die kunstmiddelen hebben tot doel uit het bestudeerde geheel het
belangrijkste naar voren te halen.
29////-Wanneer we door middel van een solide oogmerk een storing beschrijven met het vermoeden er een
foutieve opvatting van te hebben, heeft het knelpunt een zwak voor de intuïtie, en het onvermijdelijke
karakter van het vreemde verleent integendeel kracht aan de beschrijving ervan. De schommeling van een
knelpunt bestaat uit een cijferwaardering van z’n zwakte aan betekenis, en we omschrijven hem alleen
indien hij toont dat hij solide is. Een minimale waarde van 1 bezittend, bestaat hij uit een product van vier
hoeveelheden, waarvan elk uit een bepaald aantal mogelijkheden bestaat, al of niet voorzien van een
coëfficiënt. Ongeacht welk van deze factoren dient zich, wat de schommeling betreft, aan als de
tegenwaarde van een oorzaak van zwakheid aangaande het bestudeerde knelpunt.-///B///-Ongetwijfeld
blijkt rb(Natuur–tempel) een solide knelpunt van grote intuïtieve kracht te zijn; rb(bedorven–tempel)
daarentegen lijdt aan een ernstige zwakte ondanks zijn uiterlijke schijn, en zij die zich al te zeker van z’n
aannemelijkheid tonen, worden ervan verdacht de tekst te hebben geraadpleegd.-///M///-Aangezien
storingen enerzijds per definitie moeilijk te begrijpen zijn en anderzijds niet opgelost kunnen worden door
naar een steunpunt te verwijzen, want zelfs de minst hinderlijke worden door vaagheid gekenmerkt, is het
gerechtvaardigd aan knelpunten die deze beschrijven, een schommeling van minimaal 1 toe te kennen.
30////-Stel, we nemen een geldstuk en een dobbelsteen. Door een weddenschap af te sluiten over de
uitkomst van één gooi van die twee voorwerpen, maken we ons afhankelijk van hun overeenkomst
daarmee, en daar schuilt de kwetsbaarheid van alle hoop betreffende een gunstige afloop in. Aangezien
het geldstuk 2 kanten bezit, zal één van de numerieke waarden waarmee het risico dat men loopt, wordt
aangeduid, onmiskenbaar 2 zijn; de andere 6, omdat de dobbelsteen 6 zijden heeft. De volgende
combinaties zijn mogelijk: kop-één; kop-twee; kop-drie; kop-vier; kop-vijf; kop-zes; munt-één; munt-twee;
munt-drie; munt-vier; munt-vijf; munt-zes. In z’n geheel genomen, tellen we 12 mogelijkheden ((2)(6)); 2 bij
het geldstuk; 6 bij de dobbelsteen. Zo vormt 12 bij een dergelijke weddenschap een numerieke
tegenwaarde wat de kwetsbaarheid van de wens betreft. Het redeneren over betekenissen vertoont daar
een gelijkenis mee: men vermenigvuldigt de factoren om een zwaktegraad van de knelpunten te verkrijgen
omdat de samenstelling van de oorzaken dat rechtvaardigt.-///B///-De reden waarom het uitgesloten lijkt
een voorspellingsanalyse betreffende de waarde van de interpretaties uit te voeren, schuilt hierin dat de
betekenissen die ze kunnen hebben, in tegenstelling tot die van het werpen van de geldstukken en de
dobbelstenen, zich gedeeltelijk onvoorspelbaar tonen. Als iemand een interessante vondst doet, zelfs als
deze ter discussie staat, is dat voldoende om van een bepaalde regel uit „Samenspel“ een interpretatie
aan te dragen die nieuw is voor de critici.-///M///-Een gedeelte van de berekening van waarschijnlijkheden
laat daarentegen tot in de kleinste details het controleerbare karakter ervan zien: Pascal en z’n
medewerkers, die aan de gevolgen dachten van het idee dat twee maal zes gooien met twee
dobbelstenen slechts één keer op de zesendertig gebeurt, oftewel ((6)(6)), constateerden eerst dat elk van
de zes kanten van de ene om de beurt samen kan vallen met elk van de zes kanten van de andere [250][568].
31////-Het getal dat als schommelingsfactor gebruikt wordt, schrijft men tussen haakjes voorafgegaan door
een letter die zijn herkomst aanduidt, zoals bijvoorbeeld bij t(2). Zonodig plaatsen we ook zo’n symbool
voor de formule van het knelpunt waarop het betrekking heeft. De factoren en hun teken bestaan uit: (t),
wat de rang betreft; (m), aangaande de speling uitgedrukt door de term in het linkerlid; (w), betreffende
hetgeen de andere term verschaft; en tenslotte (s), wat de interne verwijdering aangaat.-///M///-De
schommeling komt uiteindelijk als het product (tsmw) te voorschijn, met bijvoorbeeld t(2)s(1)m(2)w(1) of
((2)(1)(2)(1))=4.-///B///-Men moet het numeriek behandelen van enkele facetten van Baudelaire’s
denkwijze, door middel van een methode die de auteur niet tot in de details kende, niet als onmogelijk
beschouwen. Het gaat er hier niet om een gedachtenwisseling met de dichter aan te gaan, maar slechts
een goed uitgevoerde beschrijving te verkrijgen van bepaalde, door de tekst geleverde aspecten. We
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hoeven ons in het geheel niet verplicht te voelen te denken dat Baudelaire zich op enigerlei wijze bezig
hield met de begrippen uitspraak, knelpunt of schommeling. Wanneer een grammaticus spreekt over
achtervoegsels in „Ilias“, brengen de critici geenszins naar voren dat in de tijd, waarin het verhaal is
ontstaan, niemand op de hoogte was van het exacte begrip achtervoegsel, en dat dientengevolge de
betreffende studie zinloos is. De dichtkunst uit het Homerustijdperk verschaft een overvloed aan
achtervoegsels en dat veronderstelt niets over de eventuele benaming die deze van hun scheppers
ontvingen.
32////-De rang van een knelpunt stelt het aantal functies voor dat de constructie in z’n richting bekleedt,
hetgeen z’n afwezigheid met zich meebrengt voor de knelpunten die geen soliditeit bezitten, terwijl hij tot 1
opklimt en met t(1) wordt aangeduid als één enkele functie daar wel over beschikt.-///M///-Het is belangrijk
de andere uitspraak die uit dezelfde constructie als die waaruit het bestudeerde knelpunt is voortgekomen,
te bestuderen: zodra die, zoals hijzelf, solide blijkt te zijn, zal de rang niet tot 1 kunnen stijgen.-///B///rb(bedorven–geest) vormt wel degelijk een solide knelpunt, maar aangezien (d) door z’n invloed op
(bedorven–geest) opnieuw een solide uitspraak verschaft, kan het knelpunt dat daarmee een contrast
vormt en een schokkend idee beschrijft, in ieder geval niet rang 1 krijgen.
33////-De rang wordt op 2 vastgesteld, en we duiden hem aan met t(2), zodra uit dezelfde constructie twee
solide uitspraken zijn voortgekomen, waaronder het knelpunt in kwestie.-///M///-Het denkbeeld dat uit de
daarmee contrasterende uitspraak naar voren komt, lijkt wat de interpretatie betreft, dezelfde waarde te
hebben zodra de rang tot 2 opklimt.-///B///-Door knelpunten van dat genre worden de meest kwetsbare
uitspraken twijfelachtig; zo zal (b(bedorven–tempel)) verwerpelijk lijken volgens die of die verwachting,
maar aangezien de critici geenszins de middelen verschaffen om er de absurditeit van aan te tonen, zal
het debat zich voortzetten. Claude Pichois, die een opmerking van Jacques Gengoux als uitgangspunt
neemt, laat zien hoe het hele gedicht zogezegd om die as met tegengestelde indrukken van het sensuele
en het heilige draait [669]-[670].
34////-De aanwezigheid bij een knelpunt van een duidelijke constructie bestaat uit de zeggingskracht van
de beschreven betekenis, en de interne verwijdering wordt vastgesteld op s(1) zodra de kracht van deze
indrukken de zekerheid daarvan met zich meebrengt.-///M///-Een waarde van 1 is juist omdat de
schommeling nooit tenietgedaan kan worden.-///B///-Zo is s(1)rb(Natuur–tempel) onvermijdelijk, evenals
s(1)rb(gadeslaan–symbolen), terwijl we s(1) voor b(gadeslaan–wouden) zullen moeten weigeren omdat
ten eerste de betekenis van “veel” exact lijkt te passen bij «wouden van», en tegelijkertijd «symbolen» dat
dichter bij «Die» staat, beter bij «gadeslaan» past dan «wouden».
35////-Wanneer de constructie van een knelpunt geen duidelijk karakter draagt, doen zich drie
mogelijkheden voor die volkomen onverenigbaar met elkaar zijn: “het verband tussen de ideeën die de
constructie mogelijk maken is vanaf de oorsprong zichtbaar geconstrueerd om door het publiek te worden
geraden”; ofwel “de schepper van het boek had er zichzelf al een vage voorstelling van gemaakt”; of, de
laatste mogelijkheid, “hij had daar niets van voor ogen staan en moet een dergelijke constructie dus naar
het domein der fabels worden verwezen”.-///M///-De twee twijfelgevallen moeten. onderscheiden worden,
zelfs als de discussies over een duizendtal graduaties of nuances van deze vage denkbeelden
doorwoeden.-///B///-Terwijl we ze zeker niet met elkaar moeten verwisselen, staan ze toch heel dicht bij
elkaar, zo behoort (corrompus–esprit) eventueel tot het domein der illusies, maar we moeten evenmin
uitsluiten dat Baudelaire eraan gedacht heeft. Aangezien vervoeringen gedeeltelijk tot het geestelijke
behoren en bedorven geuren volgens het gedicht hun uitwerking vieren, lijkt een verband dat reeds vanaf
de oorsprong tussen de ideeën bestaat aannemelijk. De schrijver heeft, misschien met betrekking tot
dergelijke emoties, de volgende vraag gesteld [9]-[664]-[718]-[781]: «…wie heeft niet die zalige uren
gekend, waarlijke feesten voor de hersenen, tijdens welke de zintuigen die dan scherper zijn, intensere
gewaarwordingen opdoen en de hemel, die dan van een nog doorschijnender blauw is, op een nog
diepere afgrond lijkt; de geluiden een muzikale klank hebben, de kleuren spreken en van de geuren zeeën
van ideeën uitgaan?»
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36////-Om de interne verwijdering te bepalen wanneer elke duidelijke constructie ontbreekt, maken we, wat
de mogelijkheden betreft die we in eerste instantie hebben geconstateerd, onderscheid tussen de eerste
twee en die overblijft, en daar is enig abstractievermogen voor nodig, omdat we vooral de tweede en
derde mogelijkheid het gemakkelijkst als een geheel beschouwen. Waarde 2 vormt de numerieke
tegenwaarde van: “de constructie moet geraden worden”; “hij is vanaf de oorsprong vaag”. Wat waarde 1
aangaat, nu van de andere gescheiden, die vertegenwoordigt de derde mogelijkeid: “de constructie
behoort tot het domein der illusie”. We voorzien nu die waarde 1 van een coëfficiënt omdat wat de
constructie betreft des te eerder een vergissing begaan wordt, naarmate de termen van het knelpunt van
elkaar verwijderd blijken te zijn. We bepalen het coëfficiënt als het getal dat het best het risico van een
illusie weergeeft: dat der fronten die de termen van elkaar scheiden, gedeeld door 10. Hoe verder de
tientallen fronten zich van de termen af bevinden, hoe minder aannemelijk de constructie lijkt. Bij een n
aantal fronten is (s) dientengevolge 2+(1(n/10)). Waarde 2 komt van die twee mogelijkheden die
afzonderlijk beschouwd worden, vandaan, en 1 vertegenwoordigt de derde eventualiteit, die der volledige
illusie, terwijl n/10 het coëfficiënt is dat we aan deze waarde toevoegen.-///M///-Bij 30 fronten tussen de
termen van een knelpunt, maar geen enkele duidelijke constructie, zal de waarde van s opklimmen tot:
2+(1(30/10)) oftewel 2+(30/10) dus (2+3)=5. En wanneer er zich 5 fronten tussen de termen van het
knelpunt bevinden, zal het resultaat 2+(1(5/10)), oftewel 2+(5/10)=(2+0,5)=2,5 zijn.-///B///-Zo zal men
s(2,5)rb(corrompus–infinies) vinden, omdat (corrompus–infinies) immers niet duidelijk is en omdat vijf
fronten de termen in kwestie van elkaar scheiden. Er wordt namelijk uitgedrukt dat bedorven geuren de
expansie der oneindige dingen bezitten, maar dat is geenszins voldoende om (corrompus–infinies) als
zeker zijnde te verklaren, en verder kunnen we het betreffende gedeelte tenslotte heel goed op de
volgende wijze zeggen: “Il est des parfums…corrompus,/////riches (et) triomphants, Ayant (l')expansion
(des) choses/////infinies…” (Er zijn geuren…bedorven, rijk en zegevierend, De uitbreiding van oneindige
dingen bezittend…) hetgeen vijf fronten te zien geeft, waardoor de waarde 2,5 wordt.
37////-We zijn gedwongen ons aarzelend zoeken bij het bepalen van het coëfficiënt toe te geven. Het ging
erom een evenwichtige vertegenwoordiging van de factoren te verkrijgen, en bij een rang die slechts
varieert van 1 tot 2, bleek het tellen van de vakjes zonder andere kunstgreep, onmogelijk, omdat de
invloed van de afstand op de onaannemelijkheid van de knelpunten, dan immers zwaar overschat zou zijn
geweest. Door het aantal fronten te delen door tien, verkregen we een juister beeld; het komt namelijk
voor dat de talrijke kleine woordjes bij sommige schrijvers of in diverse talen, ergens anders drastisch
teruggebracht worden, voorzetsels, lidwoorden of voegwoorden bijvoorbeeld, en dus leek het overgaan
van de vakjes naar iets dergelijks als de fronten, geheel en al de aangewezen manier.-///M///-Deze
verschillen alnaargelang de tekst, omdat een woord van weinig gewicht in de ene, beslissend wordt in de
andere: de telegramstijl biedt dit voordeel dat afhankelijk van wat belangrijk is voor die of die boodschap,
de gebruikte woorden veranderen. De tegenwerping dat desondanks, van de ene telegrafist naar de
andere, talrijke variaties in de keus aangebracht zullen kunnen worden, lijkt gegrond, maar het lijkt ons toe
dat er zienswijzen zijn die aan die meningsverschillen krachtig een eind maken. Een ieder weet wel, dat
indien hem de beurt valt in een tekst de woorden aan te duiden die onmisbaar zijn voor de betekenis, hij
acht zal moeten slaan op de omstandigheden die de vorm dwingen zich in inhoud te veranderen, en zo zal
hij met betrekking tot “De schip heeft vlam gevat” het belang inzien van “De”. Bijgevolg moeten we aan de
fronten die door de test van de telegramstijl worden bepaald diegene toevoegen die afkomstig zijn van een
min of meer bedachte schrijfwijze of stijl.-///B///-Wat het vraagstuk van het evenwicht der factoren aangaat,
dat kan ook door middel van een voorbeeld nader belicht worden. Een knelpunt zoals b(répondent–chairs)
laat, zonder dat het een duidelijke constructie bezit, soliditeit zien. De tekst luidt als volgt: «…Les parfums,
les couleurs et les sons se répondent.//Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants…» Als we
onze toevlucht zouden moeten nemen tot het aantal vakjes dat zich tussen «répondent» en «chairs»
bevindt, namelijk 7, zou het verschil met 2, dat de numerieke tegenwaarde van de rang en dus het
veranderlijke karakter van de functie vertegenwoordigt, flagrant zijn. Dat we, alnaargelang onze wens,
bevestigen of ontkennen kunnen, is niet niets: een dergelijke eigenschap verzwakt in z’n eentje aanzienlijk
de betekenis, en waarde 7 blijkt veel te overheersend te zijn in verhouding tot de andere waarde die 2
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bedraagt. Integendeel, door toevlucht te zoeken tot het voorgestelde coëfficiënt, wordt een beter evenwicht
der factoren verkregen: 2,4 vormt een goed tegenwicht voor 2. Als we nu onze blik op het gedicht richten,
brengt het thema "kinderhuidjes" dat in de betreffende passage opgeroepen wordt, andere beroemde
verzen in onze herinnering [[1054]]: «Mijn kind, mijn zuster,/Denk eraan hoe heerlijk het zal zijn,/Daarginds
heen te gaan en er samen te wonen…» En van Gautier citeren we deze beschrijving [405]: «…haar armen
waren naakt tot aan de ellebogen, en ze kwamen uit een toef ronde kant te voorschijn, mollig en blank,
schitterend als gepolijst zilver en van een onvoorstelbare fijnheid…» Anderzijds worden die kinderhuidjes
blootgesteld aan een gemakkelijk soort brutaliteit, zoals die van de overwinning door het zwaard [144]:
«Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande
op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving
alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.»
38////-Soms heeft een lid van een formule in één knelpunt meerdere, eventueel heel algemene
betekenissen, waarvan er één naar de storing leidt en de andere sterk genoeg zijn om ten opzichte ervan
als uitvlucht te dienen. In een dergelijk geval kan men een term in twee zo breed mogelijke gedeeltes
opsplitsen, één dat het knelpunt mogelijk maakt en dat de trede van de term vormt, en de rest die de
overloop vormt.-///B///-De figuurlijke betekenis van «répondent» (N.B. overeenkomen met) biedt tegengas
aan rb(répondent–parfums), en zodoende behoort hij tot de overloop van de term in dit knelpunt.-///M///-De
inhoud die van één bepaald woord kan variëren, kan tegelijkertijd een schokkende rol spelen, en een term
kan bijna altijd beschouwd worden als een groep betekenissen; het belangrijkste blijft hier echter dat een
gedeelte ervan eventueel het andere hindert bij de realisatie van eenzelfde knelpunt. We moeten er
opnieuw voor oppassen dat we het opsplitsen niet beschouwen als zijnde definitief, want bij verschillende
tegenstrijdigheden scheidt de grens tussen trede en overloop slechts in sommige gevallen dezelfde
ideeën.
39////-De tweezijdigheid betreffende de leden van het knelpunt is groot genoeg om twee
schommelingsfactoren vast te stellen: speling (m) van de term uitgedrukt door het linkerlid; en (w) door het
andere. Het bezit van een overloop schaadt altijd de betekeniskracht en dat bewijst dat hij bijdraagt aan de
schommeling. De gedachte nu die geacht wordt het knelpunt te omzeilen door een dubbelzinnigheid op
een bepaalde plaats van de formule, raakt de eigenschap van een grote tegenstrijdigheid kwijt.-///M///Aangezien de leden zich vis-à-vis elkaar bevinden, hangt de intensiteit van het contrastverschil dat van de
ene term uitgaat, af van de andere, en daarom loopt het veranderen van knelpunt voor elk het gevaar de
inwendige verhouding tussen trede en overloop te wijzigen.-///B///-Het veelvuldig voorkomen van
contrasten in de gedichten van Baudelaire is vaak onderstreept. Jules Lemaître schreef [98]«Ja, ik geloof
dat dat wel het voornaamste streven van het Baudelairisme is: altijd twee tegenovergestelde soorten
gevoelens met elkaar verenigen…» Op soortgelijke wijze zag Léon Cellier in die fijngevoelige schikking
van twee tegenovergestelde inhouden, een belangrijk deel van die kunst [182]: «…de tegenpolen worden,
zonder zich werkelijk met elkaar te verzoenen, dichter bij elkaar gebracht…»
40////-Wanneer slechts één term van een knelpunt een overloop bezit, zijn er 2 mogelijkheden: of “het
knelpunt wordt tenslotte gerealiseerd” of “het onstaat niet”. De term in kweste biedt hier dus genoeg
redenen om een schommelingsfactor van 2 te rechtvaardigen: m(2) of w(2) alnaargelang het om de ene of
de andere term gaat, en hij kan zeker ook beide tegelijk betreffen. De afwezigheid van een overloop maakt
daarentegen factor 1 mogelijk: m(1) of w(1). Het gaat steeds om de speling van de termen die m(2)w(2)
maximaal tot een waarde van 4 kan doen stijgen, en tot 1 kan dalen met m(1)w(1), terwijl de twee overige
bestaande mogelijkheden m(1)w(2), m(2)w(1) die via verschillende wegen, eenzelfde waarde 2 opleveren,
zich daarbij ook nog voordoen.-///M///-Aangezien een knelpunt slechts op één tekst betrekking heeft, gaat
dat eveneens op voor de spelingen ervan.-///B///-In het gedeelte tussen de titel «Correspondances» en
«répondent» ontstaat met betrekking tot m(2)rb(répondent–couleurs) (antwoorden-kleuren) in de
linkerterm, een lichte twijfel, omdat de figuurlijke betekenis (overeenkomen met) in lichte mate gesteund
wordt door het onbetwistbaar abstracte karakter van de titel. Toch kon Baudelaire heel ver gaan in het
gebruik van gewaagde denkbeelden, zoals dat onmiddellijk in de achtste regel gebeurt [9]-[664]-[717]16

[781]: «Het lijkt wel of deze kleur…zelf denkt…» En nog steeds in die passage over Delacroix: «…Vaak is
de indruk die men van zijn schilderijen opdoet bijna muzikaal.»
41////-We hebben nu de vier schommelingsfactoren (t), (s), (m) en (w) bepaald. Maar naast hetgeen de
solide knelpunten, door wat ze in de tekst beschrijven, zelf aan betekeniskracht in zich bergen, moeten
ook nog de invloeden ondergaan in de ene tegenstrijdigheid en voortgekomen uit andere, nader bepaald
worden: laten we met dat doel voor ogen de externe verwijdering (c) beschouwen; terwijl deze slechts
bepaald wordt voor twee knelpunten die een term gemeen hebben en dezelfde functie bezitten, beperkt hij
zich tot 1 wanneer ze een duidelijke constructie hebben, en de verwijzing naar een steunpunt ons verplicht
de betekenissen ervan met elkaar in verband te brengen.-///M///-Aangezien de grenzen die de vereiste
grammatica of het vocabulaire met zich mee brengen, snel bereikt zijn, gebiedt voorzichtigheid het
verwerpen van dit begrip, zodra de toepassing ervan zichtbaar niet langer correct is; en dat bijvoorbeeld
verschillende termen deel uitmaken van dezelfde zin, is geenszins voldoende om het verband ertussen te
garanderen. Op eensluidende wijze is het mogelijk dat zich tussen twee, elkaar tegensprekende zinnen
die zich naast elkaar bevinden in de ruimte of de tijd, geen enkel diep verband bevindt.-///B///-De externe
verwijdering stijgt slechts tot 1 bij afwezigheid van de minste twijfel over een dergelijke relatie, zo hebben
we c(1) voor rb(levende–pilaren), rb(loslaten–pilaren), omdat elk knelpunt over een duidelijke constructie
beschikt en de tekst op juiste wijze het verband tussen de beschreven beelden uitdrukt. De externe
verwijdering bij rb(loslaten–Natuur) en rb(loslaten–pilaren) wordt daarentegen in ’t geheel niet op c(1)
vastgesteld, zelfs niet wanneer vocabulaire en grammatica gebieden dat we vanuit het gezichtspunt van
de auteur het begrip Natuur opvatten als dat van een tempel met pilaren waaruit woorden ontsnappen. Er
is niets aan te doen: aangezien het eerste knelpunt geen duidelijke constructie bezit, moeten we c(1)
verwerpen. Betreffende de grond der betekenissen waar het hier om gaat, het thema van de pilaren die
vrijheid genieten, betekent niet automatisch dat de woorden tot nu toe opgesloten zaten. Laten we niet
uitsluiten dat volgens Baudelaire alles, woorden, Natuur, symbolen, frisheid en corruptie, vrij is om te
proberen een eigen kracht uit te oefenen; het denken wijkt hier in z’n zienswijze, alsof het een tijdverdrijf
is, heel ver af van de gebruikelijke opvattingen die onder fysici heersen.
42////-Als van twee knelpunten die over een gemeenschappelijke term beschikken, er één geen duidelijke
constructie bezit, of als er door geen enkel steunpunt verband bestaat tussen de betekenissen die zij
beschrijven, moeten we, om de externe verwijdering (c) te bepalen, drie mogelijkheden overwegen: “de
schepper heeft het verband tussen de tegenstellingen in betekenis gelegd om door het publiek te laten
raden”; ofwel “het idee daarover komt vanaf de oorsprong vaag over”; of, de laatste, “alles behoort tot het
domein der illusie”. Omdat we dergelijke mogelijkheden als onderling onverenigbaar beschouwen, komen
we bijna op hetzelfde schema terecht als dat aan de hand waarvan het begrip interne verwijdering wordt
verklaard; bij (n) fronten tussen de niet gemeenschappelijke termen van de knelpunten, stijgt de waarde
van (c) tot 2+(1(n/10)), want de twee eerste mogelijkheden laten we bij elkaar met een waarde van 2, en
de numerieke tegenwaarde 1, die de mogelijkheid van totale illusie vertegenwoordigt, wordt voorzien van
het coëfficiënt n/10 dat de onaannemelijkheid, die zichzelf ziet toenemen naarmate de afstand tussen de
termen toeneemt, voorstelt.-///M///-Met twee fronten tussen deze laatste en onder de voorwaarden die
zojuist zijn genoemd, verkrijgen we voor (c), 2+(1(2/10)) of c(2,2), en bij 25 fronten c=2+(1(25/10)), ofwel
c(4,5).-///B///-Tussen rb(corrompus–encens) en rb(corrompus–esprit) moet c(1) uitgesloten worden omdat
het tweede knelpunt immers in ’t geheel niet over een duidelijke constructie beschikt. We kunnen de
betreffende passage als volgt neerschrijven: “Il est des parfums…corrompus, riches et triomphants, Ayant
l'expansion des choses infinies, Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,/////Qui chantent (les)
transports (de) (l')/////esprit et des sens.” (Er zijn geuren…bedorven, rijk en zegevierend, De uitbreiding van
oneindige dingen bezittend, Zoals amber, muskus, benzoë en wierook, Die de vervoeringen bezingen van
geest en zintuigen.) We tellen hierin 3 fronten tussen «encens» (wierook) en «esprit» (geest), de termen
die de knelpunten van elkaar onderscheiden, en met 2+(1(3/10)) is de externe verwijdering c(2,3).
43////-Men probeert graag een redenering te vinden die de beschrijving van een grote hindernis, die men
bij het trachten te begrijpen van een boek tegenkomt, vergemakkelijkt; het gaat er nu om op dezelfde wijze
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te handelen met betrekking tot de knelpunten, maar aangezien de uiteenzetting taai zal kunnen lijken, is
het beter er vooraf een samenvatting van te geven. Een sluitstuk bestaat uit een paar solide oogmerken,
die, dezelfde functie bezittend, het mogelijk maken enigszins de ontreddering die een knelpunt
veroorzaakt, weg te nemen. Elk oogmerk dat deel uitmaakt van een sluitstuk, heet een dam, en men kan
het bestaan ervan aangeven door middel van een (v) die men voor de formule plaatst. Een knelpunt dat
een duidelijke constructie en een sluitstuk bezit, heet een versteviging wanneer hij op zijn beurt als dam
voor een ander knelpunt gebruik wordt. We kunnen vervolgens onderscheid maken tussen de sluitstukken
met en zonder versteviging. Tenslotte, indien we over een versteviging beschikken, wordt die altijd op de
tweede plaats vermeld, na die van de andere dam van hetzelfde sluitstuk.-///M///-Sinds de oudheid ontdoet
men zich van een interpretatieprobleem door denkbeelden dichter bij elkaar te brengen, maar recente
voorbeelden laten eveneens zien dat heel simpele procédés om iets uit te leggen, eenzijdigheid kunnen
voorkomen.-///B///-Claude Pichois maakt ons attent op het voorstel dat Felix Leakey heeft gedaan om een
oplossing te vinden voor één van de grootste struikelblokken van het gedicht, namelijk dat, betreffende de
geheimzinnige rol van de dingen die de dichter oproept [667]: «…De "verwarde woorden" en de
"vertrouwde blikken" door middel waarvan onderdelen van de Natuur hun kwaliteiten aan de mens
aanbieden als "symbolen", zijn niets anders dan geuren, kleuren et geluiden…»
44////-Eenzelfde knelpunt kan meer dan één sluitstuk krijgen, soms van een verschillend type, daarvoor is
het voldoende dat de tekst er zich toe leent. In de categorie sluitstukken met een versteviging bevinden
zich de stramienen en de dijken; wat de andere betreft, deze bevat de wissels, haltes en tangen.-///M///Voor het geval dat we nieuwe soorten sluitstukken zouden kunnen determineren, zou het nauwkeurig
bestuderen van de gedachtengangen der klassieke schrijvers ons daarbij kunnen helpen.-///B///- Bij dit
onderzoek van het verliezen aan kracht van beduidenissen heeft „Samenspel“ ons, zoals bij dat van alle
andere onderwerpen in het essay, middelen ter beschikking gesteld, maar ons voortdurend
verontrust bezig zijn met het gedicht heeft ons wellicht ook bepaalde methodes om erin voorkomende
moeilijkheden te verminderen, die gemakkelijker te bespeuren zouden zijn als we andere gedichten
zouden bestuderen, over het hoofd doen zien.
45////-Een tang dient zich aan als een paar solide oogmerken die een term gemeen hebben, die niet
voorkomt in het aan kracht ingeboete knelpunt, met bovendien voor beide een term die het wel bezit, maar
die verschilt van de ene tot de andere.-///M///-Het effect van een tang komt voort uit de overeenstemming
van ideeën die dammen ervan met zich meebrengen door het feit dat we rb(A–E) confronteren met vb(S–
E) vb(A–S).-///B///-Om rb(bedorven–wierook) te verzwakken, nemen we onze toevlucht tot vb(zintuigen–
wierook) vb(bedorven–zintuigen). Aangezien men vaak de verschillende manieren aanhaalt waarop
sensualiteit blootstelt aan corruptie, blijkt het geoorloofd vb(bedorven–zintuigen) voor te stellen, en omdat
wierook fysieke emoties teweegbrengt, zou vb(zintuigen–wierook) ons in ’t geheel niet verbazen. Omdat
we nu het contrast in betekenis beter begrijpen, wordt het daardoor minder scherp. Om deze keer
rb(Natuur–tempel) te verzwakken vestigen we de aandacht op de gemeenschappelijke eigenschappen
van de natuur en heel wat tempels: ruimte, diepte, duisternis, donkerte, licht, eenheid, geluiden, echo’s,
kleuren en geuren. Waarom ook niet amber en wierook, omdat hier immers sprake is van natuurlijke
essences die vroeger bij talrijke godsdiensten voor de dienst gebruikt werden? Zodat de opdracht
verschillende tangen te gebruiken voor het knelpunt in kwestie, ons in ’t geheel niet moeilijk valt:
vb(Weids–tempel) vb(Natuur–Weids); vb(diepe–tempel) vb(Natuur–diepe); vb(duistere–tempel) vb(Natuur
–duistere); vb(nacht–tempel) vb(Natuur–nacht); vb(dag–tempel) vb(Natuur–dag); vb(eenheid–tempel)
vb(Natuur–eenheid); vb(geluiden–tempel) vb(Natuur–geluiden); vb(echo’s–tempel) vb(Natuur–echo’s);
vb(kleuren–tempel) vb(Natuur–kleuren); vb(geuren–tempel) vb(Natuur–geuren); vb(amber–tempel)
vb(Natuur–amber); vb(wierook–tempel) vb(Natuur–wierook). Balzac schreef [74]: «Wat schenkt men God?
geuren, licht en liederen, de meest pure uitingen van onze natuur.»
46////-De wissel lijkt op de tang, maar enerzijds heeft het aan kracht ingeboete knelpunt niet dezelfde
functie als de dammen, en anderzijds hebben deze onderling geen enkele term gemeen. Om rd(A–E) af te
zwakken, wordt de positieve wissel vb(S–E) vb(A–L) gegeven; om rb(A–E) op te helderen, deze keer door
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middel van een negatieve wissel, maken we gebruik van vd(S–E) vd(A–L).-///M///-De creatie van de
volgende tekst levert een praktisch voorbeeld op: “dicht bij de casino’s vormden de stranden voor de
kinderen een uitlaatklep voor hun energie, terwijl ze wachtten op erger; het spel heeft niets van een spel”.
Het knelpunt bestaat uit rd(spel¹–spel²) en de positieve wissel vb(kinderen–spel²) vb(spel¹–casino’s). Een
andere zin wordt gebruikt om zonder moeite de negatieve wissel te begrijpen: “de prins wist dat zijn kracht
een zwakheid vormde vis-à-vis de steden die vroeger welvarend waren en de gevangenen die tevergeefs
om zijn vergeving smeekten”. Het knelpunt rb(kracht–zwakheid) wordt afgezwakt door vd(vergeving–
zwakheid) vd(kracht–welvarend).-///B///-Aangezien „Samenspel“ geen enkele ontkennende zinswending
bevat, hebben we, door te kijken wat er in de tekst het dichtst bij komt, het type positieve wissel
uitgekozen. De elfde regel met «andere» verschaft inderdaad een begin van een ontkenning, die de
bewering dat voor Baudelaire frisheid bederf inhoudt, onmogelijk maakt [670].
47////-Een stramien bezit een versteviging, hoewel het voor de rest de vorm van een tang aanneemt; en
die versteviging is zelf ook weer voorzien van een tang. Om rb(A–E) af te zwakken gebruiken we vb(S–E),
samen met rvb(A–S), hopend dat die versteviging op zijn beurt op de juiste wijze acceptabeler wordt
gemaakt door vb(L–S) vb(A–L).-///M///-Aangezien het stramien altijd van een tang afhangt, is het nooit
mogelijk dat het een eigen verdienste heeft.-///B///-Met betrekking tot rb(bedorven–tempel), gebruiken we
vb(wierook–tempel), en vervolgens rvb(bedorven–vierook) die zijn voordeel trekt uit vb(zintuigen–wierook)
vb(bedorven–zintuigen), een tang die zo zijdelings zijn gunstige invloed op het behandelen van
rb(bedorven–tempel) doet gelden. Maar men moet zich niet voorstellen dat de stramienen zich aanmelden
zodra men dat wenst: indien men een verklaring zoekt voor rb(pilaren–woorden), vindt men vb(levende–
woorden) rvb(pilaren–levende) en die versteviging zelf profiteert van de tang vb(wouden–levende)
vb(pilaren–wouden) dankzij het beeld van de bomen die levende pilaren lijken, maar die hele opzet leidt
tot een mislukking omdat de ombuiging in betekenis die ten opzichte van «wouden» is uitgevoerd,
wanneer getoond wordt waarom volgens de verbeelding de pilaren zouden leven, er in het geheel niet in
slaagt het probleem van hun spreken op te lossen.
48////-Haltes dienen zich aan als sluitstukken zonder versteviging door middel waarvan de moeilijkheid, in
plaats van hem weg te nemen, vermeden wordt. Ten aanzien van rb(A–E) vormen we vb(S–E) vb(S–L) of
bijvoorbeeld ook nog vb(A–S) vb(L–S) alnaargelang de tekst toestaat.-///M///-In ieder geval speelt de
intuïtie, aangezien één van de dammen geen enkele term van het afgezwakte knelpunt meer bevat, een
belangrijke rol bij het gebruik van dat type sluitstuk.-///B///-Met betrekking tot rb(antwoorden–geuren¹)
schuiven we bijvoorbeeld als halte vb(zacht–geuren¹) vb(zacht–kleuren) naar voren. Een van de redenen
waarom die diverse geuren in staat zijn andere voorwerpen te beantwoorden, is dat ze een eigenschap
gemeen schijnen te hebben: zachtheid. Als men éénmaal het principe begrepen heeft, is het gemakkelijk
er nieuwe toepassingen voor te vinden, door andere eigenschappen te bezien: vb(fris–geuren¹) vb(fris–
kleuren); vb(bedorven–geuren¹) vb(bedorven–kleuren); vb(rijk–geuren¹) vb(rijk–kleuren); vb(zegevierend–
geuren¹) vb(zegevierend–kleuren). En we moeten hier steeds de term «geuren» uitgedrukt in de achtste
regel, gebruiken, zelfs als de rest van het gedicht daartoe als achtergrond dient.
49////-Een dijk beschikt over een versteviging, hoewel hij anderzijds de vorm van een halte heeft; en deze
versteviging krijgt een tang, een wissel of een halte. Met betrekking tot rb(A–E), stellen we vb(S–E) rvb(S–
L) samen, of, alnaargelang de tekst toestaat, vb(A–S) rvb(L–S).-///M///-Zo het, wat de moeilijkste
pennevruchten betreft, al mogelijk blijft dat voor geen enkel raadsel daarin een verklaring wordt gevonden
door middel van een sluitstuk, talrijke auteurs die begrepen wensen te worden door anderen, hebben,
ondanks alles, enkele sporen van hun denkbeelden in de tekst achtergelaten, waardoor men deze door
middel van diverse combinaties van ideeën terug kan vinden.-///B///-Een uitleg van rb(gadeslaan–
symbolen) blijkt niet onmogelijk, omdat Baudelaire er zozeer voor op z’n hoede was nooit een
vertegenwoordiger der verlichting te worden, dat het bijna fysiek was. Een dijk zoals vb(geuren¹–
symbolen) rvb(geuren¹–antwoorden) lijkt hier bruikbaar. De eerste dam is verdedigbaar omdat muskus
bijvoorbeeld als symbool van sensualiteit wordt gebruikt, of de roos als dat der liefde; wat de tweede
betreft, die vormt een versteviging met bijvoorbeeld als halte vb(geuren¹–zacht) vb(kleuren–zacht).
19

Aangezien de geuren verondersteld worden antwoord te geven, kan men zich ook voorstellen dat ze in
staat zijn te observeren; wel, ze maken deel uit van de symbolen: daar hebben we dus een afzwakking
van rb(gadeslaan–symbolen). Ook Balzac stoeide met de hier genoemde duizelingwekkende begrippen
[87]: «Toen ontwikkelde de dokter schitterende theorieën over sympathieën…Volgens hem…voedde het
"geestelijk" Woord het "levende" Woord…» In een ander werk schrijft dezelfde auteur ook nog het
volgende [91]: «Geluid is een verandering van lucht; alle kleuren zijn veranderingen van licht; elke geur is
een combinatie van lucht en licht…» En [89]: «Geuren zijn misschien wel ideeën!»
50////-Vergeleken bij een dijk biedt een stramien het voordeel van de aanwezigheid van een term van het
knelpunt in elke dam. De wederzijdse invloed tussen het, door het stramien afgezwakte knelpunt en de
versteviging daarvan, is gemakkelijk te constateren door die gemeenschappelijke termen.-///M///-We
beschikken hier over een waarborg tegen willekeurige vergelijkingen waarvan Jules Vuillemin het gevaar
onderstreept [972].-///B///-Het verband tussen rb(bedorven–wierook) en rb(bedorven–tempel) kan daartoe
tot voorbeeld dienen.
51////-Een botsing dient zich aan als een solide knelpunt dat over een duidelijke constructie of een
stramien met de vereiste versteviging beschikt. Bovendien bestaat de stroming van een solide knelpunt,
en dus eveneens van een botsing, uit het tegenovergestelde van zijn schommeling.-///M///-Wanneer men
aan een stroming van een botsing een bepaald gedeelte van een andere toevoegt, vormt dat een middel
om uit te leggen in welk opzicht het tweede knelpunt de waarneming van het eerste bevoordeelt.-///B///-Zo
bestaat de kracht van rb(bedorven–wierook) eruit de indruk die we opdoen van rb(bedorven–tempel) te
beïnvloeden.
52////-Twee botsingen vormen een tandem zodra in een stramien de ene als versteviging dienst doet om
tot een bepaalde opheldering te leiden die zijn buurman begrijpelijker maakt en in dat geval versterken ze
elkaars betekenis door wederzijdse invloed.-///M///-Dat impliceert op geen enkele wijze dat de pressie die
van beide kanten uitgeoefend wordt, dezelfde waarde bereikt.-///B///-Zo wordt de invloed van rb(bedorven–
wierook) op rb(bedorven–tempel) intuïtief als aanzienlijk groter ervaren dan de wederzijdse invloed.
53////-Een versterking bestaat uit een numerieke tegenwaarde van een toename in betekeniskracht, een
meting die we alleen maar met betrekking tot botsingen die met z’n tweeën een tandem vormen,
uitvoeren. We stellen deze waarde voor elk vast, terwijl we er respectievelijk een stroming (h) en (h’) aan
toekennen, als zijnde die van de andere botsing gedeeld door de externe verwijdering, het geen (h’/c)
oplevert voor die van stroming (h) en (h/c) voor zijn buurman.-///M///-Op dezelfde manier als de
schommeling ons een schatting geeft van de zwakte van een betekenis, stelt de stroming, het
omgekeerde daarvan, ons in staat er de kracht van te bepalen. Indien nu een invloed wordt verminderd
door de afstand tussen de intuïtief aangevoelde tegenstrijdigheden, wordt het getal dat de aanvankelijke
kracht vertegenwoordigt, gedeeld door de numerieke tegenwaarde van de bedoelde tussenliggende
ruimte.-///B///-Laten we nu bekijken wat rb(corrompus–encens) rb(corrompus–temple) [(bedorven-wierook)
(bedorven-tempel)] aan versterking verschaft. De stroming van de eerste botsing bedraagt 1 dank zij 1/
(t(1)s(1)m(1)w(1)); met t=1 omdat de tekst zonder enige aarzeling de bedorvenheid van wierook bevestigt;
s=1 door de duidelijke constructie; m=1 vanwege de uitdrukking «riches et triomphants» (rijk en
zegevierend) die in staat is het gevaar uit te sluiten dat door de betekenis “letterlijk bedorven”,
rb(corrompus–encens) (bedorven-wierook) niet opgemerkt wordt; tenslotte is w=1 gezien het feit dat
«encens» (wierook) in de betekenis van “lof” ver op de achtergrond wordt geschoven wegens het thema
«geuren» dat de betreffende passage beslaat. Tussen «temple» (tempel) en «encens» (wierook) moet
men bovendien 64 fronten tellen, en de externe verwijdering klimt dus op tot 8,4 oftewel
2+(1(64/10))=2+6,4. Totaal genomen bezit de versterking in kwestie de waarde van 1/8,4=0,119, zelfs als
men aan het afronden van een dergelijk resultaat de voorkeur zou moeten geven. Men kan anderzijds een
blik werpen op de wederzijdse versterking, die zijn gunstige invloed uitoefent op rb(corrompus–encens),
en die in dit geval afkomstig is van rb(corrompus–temple). Met 1/t’s’m’w’ als stroming van deze laatste
botsing, gaan we uit van de waarden t’=2 wegens de wisselbare functie; s’=7,3 omdat 53 fronten «temple»
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en «corrompus» van elkaar scheiden, hetgeen uitkomt op 2+(1(53/10))=2+5,3=7,3; vervolgens is m’=1
enigszins zoals met de voorafgaande stroming; tenslotte is w’=1 wat betreft «temple», waarvan de
betekenis hier elke rivaal uitsluit. Op deze manier is t’s’m’w’=(2)(7,3)(1)(1) of 14,6. Dientengevolge is de
waarde van de stroming 1/14,6=0,068. En aangezien c=8,4 wordt de te bepalen versterking vastgesteld op
0,068/8,4=0,008. Het verschil tussen de twee verkregen waarden 0,119 en 0,008 lijkt evenredig te zijn aan
hetgeen de intuïtie ons ingeeft, want rb(corrompus–encens) heeft niet geweldig veel te verwachten van
zo’n vage botsing als rb(corrompus–temple), hetgeen met 0,008 overeenkomt. Geheel in tegenstelling
daarmee, profiteert rb(corrompus–temple) ruimschoots van rb(corrompus–encens), en een waarde van
0,119 die bijna vijftien keer zo groot is als de daarvoor genoemde, past dus goed bij een dergelijke situatie.
54////-Een tweetal botsingen dat geen term gemeen heeft, vormt een blok zodra ze een
gemeenschapelijke functie, en ze beide een duidelijke constructie bezitten, en kan, als we éénmaal elk
een term hebben ontnomen, een bepaald solide knelpunt vormen; dat, zonder ook maar enigszins de
trede van de geleende termen te veranderen.-///M///-We moeten niet verlangen dat daaruit dan meer dan
één knelpunt voorkomt, evenmin dat het opnieuw een botsing betreft.-///B///-Uit rb(nacht–dag) naast
rb(bedorven–wierook), komt rb(bedorven–dag) voort. Zijn constructie is in ’t geheel niet duidelijk, maar
men moet de soliditeit ervan niet te snel ontkennen: aangezien de nacht zowel het raadselachtige als het
kwaad symboliseert, kan een verblindende helderheid ook wel de wreedheid van het zwaard voorstellen
[667]-[821].
55////-Een knelpunt dat is ontstaan uit een blok dank zij een geleende term, vormt een tolk, die slechts bij
de gratie van het betreffende gedeelte bestaat, waar hij van de ene botsing naar de andere kan gaan, om
op die manier te spreken.-///M///-Daar hij bovendien solide is, is z’n stroming bepaald.-///B///-Voor
rb(levende–pilaren) rb(antwoorden–geuren), verkrijgen we de tolken rb(levende–geuren) en
rb(antwoorden–pilaren). De woorden zouden de ondergrondse pilaren na een moment van overdenking te
binnen kunnen schieten, herinneringen oproepend zoals die Baudelaire ergens anders beschrijft [680]:
«…het staat onomstotelijk vast dat, gelijk die vluchtige en treffende indrukken, des te treffender in hun
terugkeren naarmate ze vluchtiger zijn, die soms volgen op een uiterlijk verschijnsel, een soort signaal als
een klokgelui, een muzikale noot, of een vergeten geur, en die zelf gevolgd worden door een gebeurtenis
die lijkt op een gebeurtenis die we al meegemaakt hebben en die dezelfde plaats innam in een al eerder
onthulde keten, -lijkend op die vreemde, steeds in onze slaap terugkerende dromen,- in dronkenschap niet
slechts aaneenschakelingen van dromen bestaan, maar ook hele series redeneringen, die, om
gereproduceerd te kunnen worden, dezelfde entourage nodig hebben als die waarin ze zijn ontstaan.»
Maar omdat het wenselijk blijft elke eenzijdige interpretatie te vermijden, kunnen we bovendien het beeld
van de rotspilaren, die de kracht der natuur levend schijnt te maken, oproepen [[1144]]: «Ik heb lange tijd
onder poorten gewoond/Die de zonnen van overzee kleurden met duizend vuren,/En die hun grote pilaren,
recht en majestueus,/’s Avonds op basalten grotten deden lijken.//De deining der zee, de beelden der
hemelen al voortrollend,/Mengde op plechtige en geheimzinnige wijze/De almachtige akkoorden van zijn
rijke muziek/Met de kleuren van de ondergaande zon, weerspiegeld door mijn ogen.»
56////-Het bestaan van een blok heeft ten gevolge dat alle botsingen elkaars betekenis in kracht doen
toenemen, waarvan de stimulans de numerieke tegenwaarde vormt, een waardebepaling die voor elk van
de twee bestaat uit de stroming van z’n buurman gedeeld door de interne verwijdering van de tolk die de
grootste bezit, of, indien er slechts één bestaat, door de zijne.-///M///-Elke andere, die kleiner is, is niet erg
bruikbaar, wegens het feit dat de onaannemelijkste van twee zeer met elkaar verbonden ideeën, in staat is
het geheel ongeloofwaardig te maken alnaargelang de aard ervan.-///B///-Laten we nu, wetend dat de
stroming van rb(corrompus–encens) (bedorven-wierook) zelf waarde 1 bezit, de stimulans bekijken die
rb(nuit–clarté) (nacht-dag) op die manier krijgt. Aan de ene kant heeft b(encens–nuit) (wierook-nacht) niets
knellends, want de plaatsen waar men wierook brandt voor een eredienst zijn vaak gehuld in een sfeervol
schemerdonker en de betekenissen van de betreffende termen passen dus volmaakt bij elkaar. Anderzijds
bezit rb(corrompus–clarté) (bedorven-dag), de enige tolk van het blok, een interne verwijdering van 3,8
wegens het feit dat 18 fronten de termen ervan scheiden, en bijgevolg stellen we de te bepalen waarde
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vast op 1/3,8=0,26.
57////-Het netwerk is een hoeveelheid die slechts met betrekking tot een botsing vastgesteld wordt, en het
onderscheidt zich in niets van de stroming, als het geen enkele versterking of stimulans krijgt. Zo wel, dan
bestaat het uit het eindresultaat van al die metingen, zodra die blijken uitgevoerd te kunnen
worden.-///M///-En dezelfde botsing kan iedere keer van verschillende andere die nooit gelijk zijn, een
versterking of een stimulans krijgen. Om dat te begrijpen is het voldoende te bedenken dat een bepaalde
botsing met z’n twee verschillende termen, vergezeld van botsingen met heel verschillende betekenissen,
waarmee hij een term, maar echter niet dezelfde, gemeen heeft, gemakkelijk nu eens hier, dan weer daar,
een tandem kan verschaffen. Wat de blokken aangaat met, aan de ene kant (A–E) (S–L), en vervolgens
aan de andere (A–E) (N–R), denken we licht aan een botsing van constructie (A–E) die tweemaal in kracht
is toegenomen.-///B///-Maar men moet er op rekenen dat de diverse termen vaak verschillen in hun
vermogen blokken of tandems te vormen. Het kan in deze zaak nuttig zijn de gevarieerde verdeling van
het vocabulaire in woorden die het concrete en woorden die het abstracte aangeven, ter sprake te
brengen. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld verschillende solide knelpunten met «bedorven», maar niet met
«wierook» voorstellen. Toch zou het een illusie zijn te menen dat de ene term belangrijker is dan de
andere, want aangezien de tweede term rb(bedorven–wierook) mogelijk maakt, constateren we snel
hoeveel de ander aan z’n vermogen te schokken, zou inboeten, als deze weggelaten zou worden.
58////-Om de waarde te peilen van de begrippen waar tot nu toe sprake van is geweest, zouden we ermee
akkoord moeten gaan dat er wat hen betreft een bepaalde test met de geanalyseerde tekst wordt
samengesteld, en om het schuldgevoel dat we schade aan een gedicht hebben toegebracht, te
voorkomen, merken we op dat, juist integendeel, de reden waarom we een dergelijk werk boven een
ander voor zo’n proef verkiezen, is dat het tot nadenken stemt, en dat deze werkwijze het zo dus eer
aandoet. Wat betreft de imitaties van het sonnet, die een dergelijke opdracht vraagt, deze zullen we zeker
voor slappe afgietsels ervan, vol onhandigheden, houden, die zichtbaar niets gemeen hebben met de
kwaliteiten van het originele.-///M///-Het blijft schijnbaar mogelijk tegen zo’n redenering in te brengen, dat
een werk nooit uit andere wordt gekozen alleen maar omdat men de kwaliteiten ervan kent: dat zou
veronderstellen dat de studie al gemaakt was. Door iets te gebruiken leert men de kwaliteiten ervan
kennen, zegt men, wat zou betekenen dat men zich in de eerste plaats voor een tekst interesseert wegens
de faam die hij geniet; als die echter blijvend is, is dat te danken aan de kracht van het oeuvre, en dus is
analyse van een tekst niet mogelijk zonder deze tegelijkertijd te roemen.-///B///-Voordat we ons tot één
enkel gedicht hebben beperkt, bestond de keus uit enkele pagina’s vol zeer verschillende titels. De
hinderlijke verwijzingen met betrekking tot de inhoud van verscheidene van deze gedichten, hebben ertoe
geleid dat we van ze afgezien hebben, en door de vele recente, geannoteerde uitgaven van „Samenspel“,
is onze keus daarop gevallen.
59////-De tests zullen een bepaalde, algemene veronderstelling aangaande de botsingen betreffen, en daar
zou een heel bescheiden conclusie, dat moeten we toegeven, het resultaat van moeten zijn.-///B///Aangezien de betekenis van een tekst beelden uitdrukt, lijkt een serie toetsen over de manier waarop deze
gerangschikt zijn, gerechtvaardigd te zijn, en diverse aspecten van „Samenspel“ zouden voor zo’n soort
onderzoek in aanmerking kunnen komen, die het ontstaan van botsingen mogelijk maken in de allereerste
plaats.-///M///-Daarvoor is het voldoende een idee, dat zo eenvoudig is dat men niet eens meer weet wie
het bedacht heeft, dat bovendien mankementen bezit, maar ongeëvenaard is, aan ons plan aan te passen.
Wanneer we een zekere exactheid toeschrijven aan verschillende intuïtieve beweringen over
verschijningen, maken we een beschrijving van de kwaliteiten ervan; maar vaak ontsnappen talrijke zaken
die zich kunnen voordoen daaraan, wat deze niet erg praktisch maakt als er gehandeld moet worden.
Wanneer we ons er, ondanks alles, toch op verlaten, bestuderen we de in eerste instantie opgedane
indrukken opnieuw, terwijl we ze zorvuldig genoeg omschrijven om er goed gefundeerde numerieke
tegenwaarden van te geven, zodat dergelijke waardebepalingen het mogelijk maken een algemene
veronderstelling te maken over de relaties die in het begin het gemakkelijkst waar te nemen zijn. En om te
voorkomen dat de constateringen te vaag zijn, gaan we tot tests over, terwijl we het aantal veelvoudige
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aspecten, waaronder degene die we bestudeerd hebben, laten afwisselen, teneinde het karakter ervan
beter te kunnen bepalen.
60////-Een tekst wordt de originele genoemd, zodra men er een zo nauwkeurig mogelijke (op
veranderingen na, alle aangebracht ter wille van een test), imitatie van levert, en we moeten eraan
toevoegen dat het, met het oog daarop, nuttig is niet in het belachelijke te vervallen. Voordat we twee
netwerken met verschillende botsingen met elkaar vergelijken, het ene dat aan de originele tekst
toebehoort, het andere dat deel uitmaakt van de imitatie ervan en dat een vervorming van de eigenlijke is,
plaatsen we ze eerst tegenover elkaar met alles wat er betrekking op heeft, met de uitleg, dat de botsing
die de originele tekst bevat, hoort bij het voetstuk, terwijl de andere, of wat ervan afgeleid wordt, deel uit
maakt van de bewerking. Daarenboven is een imitatie een nabootsing als hij geen enkele verandering van
de waarden in kwestie teweegbrengt die niet overeenkomt met de veranderingen die aangebracht zijn met
het oog op de uitgevoerde test. Wanneer het erom gaat het belangrijkste te noemen, worden de beide
botsingen die tegenover elkaar geplaatst zijn, vermeld door ze tussen vierkante, in plaats van ronde
haakjes te plaatsen, zonder twee verschillende formules, één voor het voetstuk, en één voor de
bewerking, te gebruiken.-///B///-Zo krijgen we door rb[pilaren–woorden] in één keer twee heel verschillende
botsingen, de ene, die zich in de originele tekst bevindt, en de andere, die bijvoorbeeld is ontstaan uit een
imitatie waarin «paroles» en «symboles» omgewisseld worden, en is het mogelijk dat de waarden t, s, m,
w, van elke botsing verschillend zijn. Het begin van een dergelijke nabootsing zou er als volgt kunnen
uitzien: “De Natuur is een tempel waar levende pilaren soms verwarde symbolen uit loslaten; de mens
gaat er wouden van woorden door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan.”-///M///-Een test die met
een enkele, voor hem overbodige wijziging uitgevoerd wordt, zou daardoor soms zijn waarde kunnen
verliezen. Het overgaan van een bevestiging naar een ontkenning, zou op die manier, indien het zo’n
vrijblijvend karakter zou bezitten, aan alle mogelijke vergissingen blootstaan.
61////-De veronderstelling, die we zorgvuldig zouden moeten testen, is deze: dat bij een nabootsing en zich
tegenover elkaar bevindende botsingen, die van de twee het grootste netwerk bezit, eveneens beschikt
over de grootste intuïtieve kracht; oftewel: dat het nooit mogelijk zal zijn twee botsingen te verkrijgen
waarbij meer kracht toekomt aan de botsing van het kleinste netwerk. Die veronderstelling, de manier
waarop hij geformuleerd wordt, doet er weinig toe, vervangt een andere, die eenvoudiger en algemener,
maar heel moeilijk te bewijzen is: van willekeurige botsingen met een verschillend netwerk, hoort de forste
bij de grootste zeggingskracht. Helaas, wanneer er geen enkel verband tussen de betekenissen bestaat, is
het heel moeilijk van zeggingskracht te spreken, en de poging te generaliseren wordt daardoor
lastig.-///B///-Hoe moeten we bijvoorbeeld de kracht aan intuïtie van rb(bedorven–wierook) vergelijken met
die rb(Natuur–tempel) van zijn kant toont?-///M///-Zelfs als we ons beperken tot de eerst genoemde
veronderstelling, riskeert het bewijs een enkele onvolkomenheid te bevatten, want er zullen alleen
voorbeelden worden gegeven die de aangedragen ideeën ondersteunen. Men zal dus altijd kunnen
beweren dat andere het tegendeel ervan zouden kunnen aantonen, maar dat we ze door onze
bekrompenheid niet hebben opgemerkt.
62////-Laten we de veronderstelling die we willen testen, nu nader bekijken. Indien een botsing van een
bewerking alleen door z’n rang een kleiner netwerk krijgt dan dat tegenover hem, moet z’n zeggingskracht
kleiner zijn dan die van de botsing van het voetstuk. Laten we een begin voor de nabootsing bedenken:
“Zou de Natuur een tempel zijn?” Dat levert t’(2)rb(Natuur–tempel) tegenover t(1)rb(Natuur–tempel), op.
En de vragende vorm is er ook debet aan dat de zeggingskracht van rb[Natuur–tempel] daadwerkelijk
afneemt. Een kleiner netwerk en een geringe tegenstrijdigheid in betekenis gaan dientengevolge
samen.-///B///-We hebben de N voor “Nature” (Natuur) in de nabootsing behouden, degenen, die sinds
lange tijd klassieke werken met pedagogische doeleinden veranderen, daarin in hun voorbeeld volgend:
indien het niet noodzakelijk is, wijken deze niet van het aanvankelijke af.-///M///-Aangezien de beroemde
klassiekers de voor de scholen aangepaste versies ervan overleefd hebben, zouden ze onze tests even
goed moeten doorstaan; en we moeten niet te haastig beweren dat het het best zou zijn teksten te
schrijven zonder ze ooit aan andere te ontlenen, want ze zouden er snel van verdacht worden slechts voor
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de betreffende analyse geschreven te zijn.
63////-Een interne verwijdering die bij de bewerking groter is dan bij het voetstuk, zou, mits hij zich in een
nabootsing bevindt, moeten leiden tot een geringere zeggingskracht voor de nieuwe botsing. Betreffende
rb(corrompus–esprit) (bedorven–geest) maakt het stramien vb(encens–esprit) rvb(corrompus–encens)
(wierook-geest, bedorven-wierook) het laatstgenoemde botsing mogelijk gebruik te maken van de tang
vb(sens–encens) vb(corrompus–sens); en dat geeft het recht rb(corrompus–esprit) als een botsing te
beschouwen. Als we nu eens een nabootsing zouden maken waarin rb[corrompus–esprit] in plaats van
s(3,4), wat nu het geval is, s’(6) zou bezitten. Dan zou het begin ervan er zo uitzien: “La Nature est un
temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles; l'homme y croise l'esprit/////(de)
symboles qui l'observent avec (des) regards familiers/////.” (De Natuur is een tempel waar levende pilaren
soms verwarde woorden uit loslaten; de mens kruist er de geest van symbolen die hem met vertrouwde
blikken gadeslaan.) Door deze imitatie verder uit te breiden, zouden we tussen “esprit” (geest) en
“corrompus” (bedorven) gemakkelijk aan 40 fronten kunnen toekomen, wat inderdaad (s’): 2+(1(40/10))=6
zou opleveren. Enerzijds zou zo de inkrimping van het netwerk worden verkregen met de wijziging van
s(3,4) in s’(6), en anderzijds zou de vergrote afstand tussen “corrompus” en “esprit” de schok in betekenis
verminderen.-///B///-Het meetellen van de “l'” en de “se ’s” van “l'observent”, “se confondent” en “se
répondent”, zou degene die ons bij het tellen van de fronten gevolgd mocht hebben, onjuist kunnen
voorkomen, aangezien we anderzijds bijvoorbeeld wel rb(répondent–parfums) en niet rb(se.répondent–
parfums) voor een solide knelpunt gebruiken (N.B. répondent: antwoorden; se: elkaar). Maar betreffende
de definitie van een front is dat totaal niet schokkend, omdat, indien de termen van het solide knelpunt
noodgedwongen uit fronten bestaan, er daarentegen niets toe verplicht dat alle fronten in een solide
knelpunt plaatsnemen.-///M///-Gezien het feit dat diverse talen de telegramstijl kennen, veronderstellen we
dat deze een kern bezit die heel elementair en belangrijk is voor de gedachte in het algemeen, en we
willen het vermogen van een middel dat het wezenlijke van een mededeling zo goed kan doen uitkomen,
niet aantasten.
64////-Wanneer bij een nabootsing de spelingswaarde van één botsing groter blijkt te zijn dan die van de
andere, moet de zeggingskracht ervan kleiner zijn dan die van het voetstuk. Laten we ons eens
voorstellen dat we w’(2)rb(pilaren–woorden) verkrijgen tegenover w(1)rb(pilaren–woorden) dank zij een
nabootsing die als volgt begint: “De Natuur, waar levende pilaren soms verwarde stenen woorden uit laten
ontsnappen, is de tempel waar de mens doorheen gaat…” In zo’n geval verschaft het detail “stenen
woorden” een oplossing voor rb[pilaren–woorden], die de originele tekst niet biedt. De mogelijkheid wordt
geboden aan natuurlijke elementen te denken die lijken op gebeeldhouwde motieven, ideeën waaraan
door de beitel gestalte gegeven wordt, en op die manier, stenen woorden. Dientengevolge wordt de
tegenstelling met “pilaren” in intuïtief opzicht verminderd, wel, dat is voldoende om het netwerk dat we
verkregen hebben door van w(1) naar w’(2) over te gaan, teniet te doen.-///M///-Laten we degene die
geneigd zou zijn een handeling die aantoont dat, indien de scherpte van het contrast verdwijnt, de schok
minder wordt, wat een ieder wel weet, belachelijk te maken, als antwoord geven, dat de taak verwarring te
voorkomen tussen deze manier om vanuit de botsing het contrast te verminderen en die, welke bestaat uit
het vergroten van de afstand tussen de termen, moeilijker was.-///B///-Wat betreft het idee van subtiele
figuren die handige handwerkslieden in de pilaren van een kathedraal hebben gegraveerd, als het ons
inspireert bij de interpretatie van het gedicht, mogen we ook wel als ander of aanvullend beeld, dat van
orgelpijpen die soms een gezang als van een menselijke stem laten horen, gebruiken. Niet één van deze
vergelijkingen kan de andere lang verdringen, Michel Quesnel onderstreept dan ook dat ze alle even
belangrijk zijn [819]. Balzac liet zich door een soortgelijk thema inspireren [80]: «Weldra bewoog elke
steen in de kerk, maar zonder van plaats te veranderen. De orgels spraken, en gaven een goddelijk
concert…» Dat tot leven komen van de dingen roept licht andere, even vreemde zaken op. Dezelfde
auteur schrijft ergens anders deze regels [65]: «Het orgel is ongetwijfeld het grootste, stoutmoedigste en
prachtigste van alle instrumenten die het menselijk brein heeft ontworpen…Het leek wel alsof men al die
heilige rijkdommen als een wierookzaadkorrel uitgestrooid had…» De geest is in staat door een
kunstmiddel de machtige bekoring van een melodie die op het hoogste niveau in de dingen aanwezig is,
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terug te vinden. Want misschien "kijkt" alles in de wereld wel "naar" de mens! Voor de romanschrijver zijn
sommige persoonlijkheden in ’t bijzonder een klankbodem voor het bovenaardse [94]-[667]«…zoals een
orgel dat men aanslaat, een kerk met zijn geschal vult en de wereld der muziek openbaart door de meest
ontoegankelijke gewelven in z’n lage tonen onder te dompelen, door als het licht in de teerste bloemen der
kapitelen te spelen…»
65////-We stellen voor, in tegenstelling tot het voorafgaande geval, te beschrijven wat er gebeurt met een
bewerking van een netwerk dat groter is dan dat van het voetstuk. Laten we door nabootsing
t’(1)s’(1)rb(répondent–piliers) (antwoorden-pilaren) als resultaat nemen, tegenover t(2)s(5,6)rb(répondent–
piliers), dat de originele tekst als uitkomst te zien geeft. Teneinde een dergelijk doel te bereiken, zouden
we een nabootsing die als vogt begint, als middel kunnen gebruiken: “La Nature est un temple où de
vivants piliers se répondent par la voix de confus symboles…” (De Natuur is een tempel waarin levende
pilaren elkaar door middel van de stem van verwarde symbolen antwoorden…) Voor de botsing van het
voetstuk blijkt nu een interne verwijdering van s(5,6) gerechtvaardigd door het aantal van 36 fronten
tussen «piliers» enerzijds en «répondent» anderzijds: “La Nature est un temple où de vivants
piliers/////Laissent parfois sortir (de) confuses paroles; (L')homme y passe (à) travers (des) forêts (de)
symboles Qui l'observent avec (des) regards familiers. Comme (de) longs échos (qui) (de) loin se
confondent, Dans (une) ténébreuse (et) profonde unité, Vaste comme (la) nuit et (comme) (la) clarté, (Les)
parfums, (les) couleurs (et) (les) sons se/////répondent.” (De Natuur is een tempel waar levende pilaren
Soms verwarde woorden uit loslaten; De mens gaat er wouden van symbolen Door die hem met
vertrouwde blikken gadeslaan. Als lange echo’s die zich van ver vermengen, In een duistere en diepe
eenheid, Weids als de nacht en als de dag, Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.) De originele
tekst geeft daarentegen het beeld van pilaren die woorden laten ontsnappen, maar er komt niet sterk
genoeg uit naar voren dat ze zelf over de antwoorden tussen kleuren, geuren en geluiden beslissen. Deze
keer wordt met de nabootsing rang 1 verkregen voor rb[répondent–piliers], wat het netwerk vergroot.
Tegelijkertijd wordt het intuïtief met elkaar verbinden van de ideeën sterker, zodat uiteindelijk een
uitgebreid netwerk en grotere tegenstrijdigheden in betekenis samen opgaan.-///M///-Hoewel het met
betrekking tot een imitatie onplezierig is van welk voordeel dan ook te spreken, moeten we een
oppervlakkig gestoei dat op een spel zou uitdraaien, voorkomen; we houden ons hier slechts met het
onderzoek bezig en laten ons in geen enkel opzicht uit over wat de bestudeerde ideeën verder nog willen
zeggen.-///B///-Laten we, om te beginnen, er eens op letten hoe verschillend de aard van de opgeroepen
voorwerpen is. Wel, omdat ook de mens nu eens rustig, dan weer uitbundig is, zou het kunnen dat hij als
de broer of de geliefde van gekleurde, welriekende of klank voortbrengende voorwerpen wordt
beschouwd. We zouden ons dan dus voor moeten stellen dat mensen en symbolen, die elkaars
spiegelbeeld zijn, zo elkaars eigen getuigenis van het goddelijke doen toekomen. Wat slaat men anders
met vertrouwde blikken gade dan hetgeen men liefheeft?
66////-Het blijkt uitvoerbaar enkel de interne verwijdering kleiner te maken door middel van een nabootsing
die als volgt begint: “La Nature est un temple dont sortent parfois de confuses paroles; l'homme y passe à
travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs piliers/////(Qui)
(de) loin se confondent, dans (une) ténébreuse (et) profonde unité, vaste comme (la) nuit et (comme) (la)
clarté, (Les) parfums, (les) couleurs (et) (les) sons se/////répondent.” (De Natuur is een tempel waaruit
soms verwarde woorden ontsnappen; de mens gaat er wouden van symbolen door die hem met
vertrouwde blikken gadeslaan. Als lange pilaren die vanuit de verte in een duistere en diepe eenheid
samensmelten, weids als de nacht en als de dag, antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.)
Hierdoor verkrijgen we t’(2)s’(3,6)rb(répondent–piliers) (antwoorden-pilaren) voor de bewerking, tegenover
de botsing van het voetstuk t(2)s(5,6)rb(répondent–piliers). Daar komt onvermijdelijk een vergroting van
het netwerk uit voort en tegelijkertijd voelt men intuïtief aan dat de tegenstrijdigheid tussen “répondent” en
“piliers” groter is geworden nu deze in de imitatie minder ver van elkaar afstaan.-///B///-Dit zich dichter bij
elkaar bevinden van genoemde termen is bij lange na niet voldoende om rb[répondent–piliers] rang 1 te
doen toekomen, zelfs al bestaat er in de imitatie verband tussen de beide termen, omdat het voegwoord
“Comme” (Als) puur een idee van vergelijking uitdrukt en geen identificatie.-///M///-Wat men er ook van
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denkt als een heel boek zonder interpunctie is geschreven: niemand zal daarom willen beweren dat alle
woorden er op elkaar betrekking hebben.
67////-Laten we eens proberen om de speling door nabootsing te verminderen. We stellen voor, omdat we
in de derde regel het vage idee van "bomen-pilaren" aantreffen, in een bewerking, de weg die rb[levende–
pilaren] deze ontsnappingsmogelijkheid biedt, af te sluiten, enkel door «wouden» uit de nabootsing te
verwijderen. Het reduceren van de speling levert w’(1)rb(levende–pilaren) op tegenover de botsing
w(2)rb(levende–pilaren) van het voetstuk, doordat in de imitatie enkel nog de betekenis van “kolom”, heel
storend voor de relatie met «levende», overblijft. Het begin komt er nu zo uit te zien: “De Natuur is een
tempel waar levende pilaren soms verwarde woorden uit loslaten; de mens gaat er voorbij door talrijke
symbolen…” Op die manier wordt het netwerk met w’(1) dat w(2) vervangt, groter, en anderzijds komt,
aangezien de tegenstrijdigheden in betekenis groter worden, de zeggingskracht ervan onmiddellijk sterker
naar voren, ondanks het verlies aan charme.-///M///-We hebben nu factoren van de bewerking gezien, die
nu eens groter, dan weer kleiner waren dan die van het voetstuk.-///B///-Maar er is een lacune ontstaan
door het feit dat er zich, wat „Samenspel“ betreft, geen enkel voorbeeld voordoet van een botsing met
exact s(2), want wanneer we in het gedicht botsingen die geen duidelijke constructie bezitten, kunnen
waarnemen, worden de termen ervan altijd door een of ander front van elkaar gescheiden. Maar,
s’(2)rb(antwoorden–frisheid) bijvoorbeeld, zou mogelijk kunnen worden met, in plaats van de achtste en
negende regel: “…antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar./////(De)/////frisheid en zachte van
sommige geuren is te vergelijken met dat van kinderhuidjes…” Dan zou s’(2)rb(antwoorden–frisheid) te
verdedigen zijn in een situatie die tegelijkertijd een constructie als (antwoorden–frisheid), die in ’t geheel
geen duidelijk karakter draagt, oplevert, en van “antwoorden” tot “frisheid”, één term die niet als de
beduidenis van een front gedefinieerd kan worden.
68////-De eerste toets van het begrip versterking zou voornamelijk kunnen bestaan uit het onderzoek naar
de gevolgen van het supprimeren van een botsing die een tandem vormt met een andere. Laten we een
nabootsing maken die de woorden “nardus” bevat in plaats van «wierook», en vervolgens het resultaat van
die wijziging met betrekking tot het netwerk van rb[bedorven–tempel] bezien. Aangezien nu door het
wegvallen van rb[bedorven–wierook] het verband tussen «bedorven», «wierook», en «tempel» verdwenen
is, gaat er bijna geen enkele kracht meer uit van de tegenstrijdigheid tussen “bedorven” en “tempel”, en
dat klopt volkomen met het waardeverlies van 0,119 van een versterking die zich voegt bij een stroming
die slechts 0,068 bedraagt.-///M///-De berekening, die wat te uitgebreid is om hier herhaald te worden,
bevindt zich in 53B.-///B///-Wat de diepere betekenis van het gedicht met betrekking tot dergelijke vreemde
opvattingen betreft, blijft het hinderlijk dat we ons niet kunnen onttrekken aan het idee van een bedorven
"Natuur-tempel". Maar hoe moeten we ons de gedachten van de auteur anders voorstellen wanneer we
constateren dat het begrip eenheid er een belangrijke rol in speelt? Hij schreef [677]: «Eenheid van het
dierlijke, het vloeiende en van grondstof…Het idee "eenheid" achtervolgde ook Edgar Allan Poe, en die
heeft dat ideaal zeker niet minder gekoesterd dan Balzac. Het is zeker dat die puur literaire figuren, als ze
eenmaal goed op dreef zijn, met vreemde bokkesprongen het gebied der filosofie doorkruisen. Ze breken
onverwachts uit en vinden onverwachte ontsnappingsmogelijkheden op voor hen zeer typerende wijze.»
69////-Voor een nabootsing waarvan eens temeer «wierook» weggevallen zou zijn, zou de botsing
bestaande uit de formule rb[bedorven–wierook] onmogelijk worden, en de stimulansen die daaruit voort
zouden zijn gekomen, zouden niet gegeven kunnen worden. Op die manier zou bijvoorbeeld een botsing
als rb[nacht–dag], ondanks de mogelijkheid gehandhaafd te blijven, doordat hij beroofd is van de steun die
rb[bedorven–wierook] eraan verleende, aanzienlijk aan expressiviteit inboeten; in cijfers weergegeven zou
de stimulans 0,26 minder worden, alsof deze zich nu bij de nieuwe, verzwakte uitdrukkingskracht
aanpast.-///M///-De berekening uitgevoerd in 56B, rechtvaardigt die grote stimulans.-///B///-En het verbaast
ons in ’t geheel niet dat het netwerk van rb(nacht–dag) in grote mate beïnvloed wordt door rb(bedorven–
wierook), een constatering die bevestigd wordt door de indruk die we opdoen wanneer we het gedicht
slechts gedeeltelijk lezen. De zesde en zevende regel die het donker en het licht oproepen, geven in heel
lichte mate een tegenstelling tussen de betekenis die van elk uitgaat, want het onderzoek dat in eerste
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instantie z’n aandacht richt op het idee van éénheid, bemerkt pas tegen het eind van het gedicht hoe
belangrijk ook dat van de tegenstelling voor de betreffende auteur zou kunnen zijn [669]. Hij schijnt de
nacht en de dag te onderzoeken net zoals Heine, die hij met deze woorden citeert [431]-[694]: «Wat de
kunst betreft, ben ik een aanhanger van het "bovennatuurlijke". Ik ben van mening dat de kunstenaar niet
al z’n types in de natuur kan vinden, maar dat de meest bijzondere, als de eigen symboliek van
aangeboren ideeën, spontaan in hemzelf en op datzelfde moment ontstaan.» En vervolgens over de
architectuur: «…men heeft geprobeerd achteraf de types terug te vinden in de gebladerten van de bossen,
in de grotten…die types bevonden zich echter helemaal niet buiten in de natuur, maar wel degelijk in de
menselijke ziel.»
70////-We stellen voor een versterking die geringer is voor een bewerking dan voor het voetstuk, te
bedenken, met behulp van een vergroting van de rang, mogelijk gemaakt door zo’n nabootsing dat
“woorden” zich daardoor in een zin die vragend en “loslaten” in een andere die bevestigend is, bevindt. De
gewijzigde rang zal dan gevolgen hebben voor rb[pilaren–woorden] die samen met rb[pilaren–loslaten]
een tandem vormt, terwijl de laaste van deze botsingen voordeel geniet van het stramien vb[woorden–
loslaten] rvb[pilaren–woorden]; en deze versteviging rvb zelf, staat de tang vb[symbolen–woorden]
vb[pilaren–symbolen] toe. De algemeen te volgen gedachtengang is zowel voor het voetstuk als voor de
bewerking, dat, indien de pilaren de vrijheid bezitten om iets te laten gebeuren, ze ook wel in staat zijn te
spreken. Als we dan op die eerste gedachte voortborduren, is de volgende dat de termen “woorden” en
“symbolen” heel goed samengaan. Wanneer de pilaren dus symbolen vormen, zal een keten van
associaties de zekerheid verschaffen dat het tandem in kwestie bepaald is. Laten we ons dan nu een
nabootsing voorstellen die rb[pilaren–woorden] rang 2 verleent en die op deze wijze begint: “De Natuur is
een tempel waarin levende pilaren dingen laten verschijnen. Zouden zelfs verwarde woorden er soms uit
ontsnappen?” Deze vraagstelling vermindert de door rb[pilaren–woorden] toegenomen zeggingskracht van
rb[pilaren–loslaten], en aangezien tegelijkertijd de stroming die hoort bij deze laaste botsing kleiner wordt
door de verandering van t(1) in t’(2), blijkt onomstotelijk dat de versterking die zich midden in het netwerk
van rb[pilaren–loslaten] deed gevoelen, op zijn beurt teniet wordt gedaan. Zo gaan afnemende
zeggingskracht en geringere waarde samen.-///M///-Wat het geheel van de numerieke waarden betreft, elk
ervan is zichtbaar, maar ze zijn nog niet sterk genoeg om de onderlinge invloeden ervan goed te kunnen
volgen.-///B///-We merken niettemin op dat, indien de zin uit de imitatie niet onderbroken was geworden,
een tweede wijziging, deze keer met betrekking tot het verband tussen “loslaten” en “pilaren”,
onwillekeurig zou zijn teweeggebracht. De bevestigende zin zou gehandhaafd hebben moeten blijven om
rang 1 te behouden voor de botsing die steun ontving van de versterking: rb[pilaren–loslaten].
71////-We kunnen in de bewerking een speling aanbrengen die groter is dan er tegenover in het
aanvankelijke gedicht, voor een botsing rb[bedorven–wierook] die een versterking kan geven aan een
andere rb[bedorven–tempel], dit door «rijk» door “dik” en «zegevierend» door “gegist” te vervangen. Dan
ziet “bedorven” naast z’n trede een overloop met de betekenis “lichamelijk en chemisch gezien, bedorven”
verschijnen, waardoor het risico ontstaat dat rb[bedorven–wierook] onopgemerkt blijft en deze botsing die
nu in de bewerking wat twijfelachtiger is geworden dan in het voetstuk, verleent daar minder
zeggingskracht aan rb[bedorven–tempel]. Wel, tegelijkertijd wordt de stroming van rb[bedorven–wierook]
kleiner, wat onvermijdelijk is gezien de vervanging door m’(2) van m(1), en bijgevolg ondergaat de
versterking een waardevermindering die op zijn beurt het netwerk van de botsing rb[bedorven–tempel] die
zijn invloed ondergaat, minder kracht verleent, waarbij uit alles blijkt dat de verminderde zeggingskracht
gepaard gaat met een geringere waarde.-///M///-Een botsing die minder kracht heeft ontvangen kan
bijgevolg geconfronteerd worden met een zwakkere stroming.-///B///-Die situatie doet zich hier voor,
waarbij “bedorven” twee keer voorkomt, wat, wanneer zijn tweeslachtigheid éénmaal is toegenomen,
onmiskenbaar gevolgen heeft voor de twee elementen waaruit het tandem bestaat, en zo bezit
rb(bedorven–tempel) in de bewerking, met een minder grote stroming dan die van de botsing ertegenover,
een geringere versterking. Wat het soort bederf betreft, dat is nogal verheven, gezien de termen waar
«bedorven» door vergezeld wordt, heel in ’t bijzonder: «zegevierend», «oneindige», en «wierook». Soms
blijkt de overgang van het edele naar het lelijke heel klein te zijn en daar blijkt Baudelaire zich scherp van
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bewust te zijn wanneer hij zich ergens anders verbeeldt dat zijn gezellin verklaart [[1006]]: «…ik wil me
dronken drinken in nardus, wierook en mirre…» Lamartine, die slechts matig door de auteur gewaardeerd
werd, had eveneens, dromend over funeste figuren, onderstreept dat niets het heilige vrijwaart van een
godslasterlijk gebruik [494]-[629]: «…de zonnevuren, wier vloeibare vlammen/Van de aderen der klaproos
in het klein essenkruid stromen,/Zich in hun laven mengend met de tranen van het wierook,/Zetten hun
zinnen in brand door een eeuwigdurende dronkenschap.» En Baudelaire, die over zichzelf mediteert als
over een koning, suggereert dat de basis van ons feilen zich niet in het concrete, maar diep in het
binnenste van de ziel bevindt [[1119]]: «De wijze in hem die goud voor hem maakt, is het nooit gelukt/Het
kwaad uit z’n wezen te bannen…»
72////-Laten we een stimulans bekijken die verkleind is door vergroting van rang, verkregen door een
nabootsing die als volgt begint: “De Natuur is een tempel. Laten levende pilaren er soms verwarde
woorden uit ontsnappen?” Dat zou wat betreft rb[Laten–pilaren] t’(2) voor de bewerking, tegenover t(1) in
de oorspronkelijke tekst, mogelijk maken; en in het blok rb[Laten–pilaren] rb[gadeslaan–symbolen] zou de
tweede botsing dan voor de bewerking een geringere vergroting van zeggingskracht ontvangen dan voor
het voetstuk. De nieuwe krachtsafname van de stroming van rb[Laten–pilaren], te wijten aan de overgang
van t(1) naar t’(2), zou op zijn beurt de stimulans, die door deze botsing aan de andere gegeven wordt,
raken, omdat hij immers van genoemde stroming uitgaat, en een dergelijke daling zou het netwerk van
rb[gadeslaan–symbolen] aangaande de situatie in het voetstuk schaden. Uiteindelijk zouden verminderde
betekeniskracht en verkleind netwerk samen gaan.-///M///-Laten we er nota van nemen dat de stimulans
van een botsing kan afnemen zonder dat die van de andere, maar tot hetzelfde blok behorende botsing,
hetzelfde doet.-///B///-Hier behoudt rb[Laten–pilaren] in de bewerking de stimulans die hij in het voetstuk
krijgt, en die waarde neemt in het netwerk zelfs in grootte toe, omdat de stroming van de botsing in
kwestie een daling ondergaat. Wat de meditatie over ogenschijnlijk passieve, maar volgens sommige
indrukken, over een verborgen wil beschikkende wezens betreft, die hangt in grote mate af van de sfeer
die kan ontstaan. Balzac beschrijft er één die tot een heerlijk wegdromen verleidt, in de volgende regels
[79]: «De dessertwijnen droegen hun geuren en hun vlammen aan, machtige filters, bedwelmende
dampen die een soort intellectuele luchtspiegeling scheppen…» Maar zulke hulpmiddelen lijkt de
romanschrijver, of één van z’n romanfiguren in ieder geval, niet nodig te hebben [88]: «…ik ga mezelf
binnen, en daar vind ik een donkere kamer, waar de natuurrampen zich komen herhalen in een zuiverder
vorm dan die waarin ze in eerste instantie aan mijn zintuigen zijn verschenen.» Dan, misschien zoals de
gelovigen van een kerk zich naar een dienst haasten, zingen de kleuren, geuren en geluiden, vol serene
geestdrift, in de volle natuur, voor de geest die in vervoering is. «De aarde trilde door de adem van een
profeet…» schreef Nerval [550].
73////-Laten we de verkleining van een stimulans bestuderen, die we verkrijgen door een vergroting van
een speling wanneer we, als we het blok rb[bedorven–wierook] rb[nacht–dag] eenmaal aandachtig
bekeken hebben, voor de nabootsing “dik en gegist” in de plaats stellen van «rijk en zegevierend».
Bijgevolg wordt “bedorven” twijfelachtig, wat de morele betekenis er enigszins aan ontneemt, waardoor de
tegenstelling door de nauwe betrekking met “wierook” minder scherp wordt. Dat enkele verschil van m(1)
met m’(2) dwingt ons een stroming die tot de helft is teruggebracht aangaande rb[bedorven–wierook] in de
bewerking, te accepteren en diezelfde handeling raakt dan de stimulans die rb[nacht–dag] daarvanuit
toegekend wordt, terwijl hij z’n netwerk met zich mee omlaagtrekt. Omdat aan de andere kant in intuïtief
opzicht de nieuwe twijfel die “bedorven” treft, de tegenstelling waarvan hij deel uitmaakte, wegneemt, heeft
dat afgescherpte contrast nauwelijks het vermogen aan de andere tegenstelling in betekenis tussen
“nacht” en “dag” daadwerkelijk meer kracht te geven, zodat verzwakking van het netwerk en afname van
de zeggingskracht tegelijk plaatsvinden.-///M///-Indien we als voorbeelden weinig interessante
tegenstellingen gebruiken, blijken de resultaten vergelijkbaar te zijn, want er is geen enkele emotie voor
nodig om de aanwezigheid van knelpunten te constateren, maar slechts het waarnemen van gezegdes die
elkaar wat de inhoud betreft, tegenspreken.-///B///-Al wie botsingen zoals rb(bedorven–wierook) en
rb(levende–pilaren) van middelmatig belang acht, maar het publiek van de tekst kent, zal ze niet
onbelangrijk kunnen noemen. Omgekeerd zal het, indien een botsing zoals rb(bedorven–dag) interessant
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lijkt, niettemin onmogelijk blijven te beweren dat hij, op het moment waarop het gedicht verscheen,
gemakkelijk waar te nemen was.
74////-We stellen voor een vergroting te bekijken van een versterking die we verkregen hebben door een
verkleining van speling voor het tandem rb[pilaren–woorden] rb[pilaren–loslaten] door een nabootsing als
volgt beginnend: “De Natuur is een tempel waaruit levende pilaren soms vrijuit verwarde woorden laten
ontsnappen…” Aangezien de figuurlijke betekenis van «loslaten» met betrekking tot rb[pilaren–loslaten]
een goed middel is de schok tussen de denkbeelden te beperken, maakt het weglaten ervan w’(1) in de
bewerking mogelijk, in plaats van w(2) in het voetstuk, voor de botsing in kwestie. Omdat de stroming
ervan tweemaal zo groot wordt in de bewerking, in verhouding tot het model ertegenover, ziet de
versterking die op basis daarvan is berekend, zich van een toename verzekerd, zodat de botsing
rb[pilaren–woorden] die positief beïnvloed wordt, een groter netwerk ontvangt. En in intuïtief opzicht komt
door het wegnemen van de twijfel aangaande «loslaten» de betekenis in de tegenstelling tussen “pilaren”
en “woorden” krachtiger naar voren, doordat de nieuwe intensiteit van de naburige betekenisschok de
indruk verhoogt dat we de ontwikkeling mee maken van een schokkend idee. We concluderen dat de
indruk van een groter contrast gepaard gaat met de vergroting van een netwerk.-///M///-We kunnen de
hoop wel laten varen dat het op deze manier onderzoeken van de betekenissen van een tekst, een
algemene studie vormt van de er in voorkomende gezichtspunten.-///B///-„Samenspel“ suggereert zoveel
beelden, dat we daar slechts beperkte aspecten van kunnen beschrijven.
75////-We stellen voor een stimulansvergroting, verkregen door een geringere speling, te observeren door
middel van het blok rb[paroles–piliers] rb[répondent–parfums¹] (woorden-pilaren, antwoorden-geuren¹).
Door een nabootsing die in plaats van de achtste regel “…les parfums, les couleurs et les sons se
répondent par la voix…” (…geuren, kleuren en geluiden anwoorden elkaar door middel van hun stem…)
bevat, wordt het mogelijk de figuurlijke betekenis van «répondent», die de botsing rb[répondent–parfums¹]
minder hevig maakt, te vermijden en zodanig daarvoor m’(1) in de bewerking te verkrijgen, terwijl er
tegenover, m(2) zich handhaaft. Omdat de tolken rb[paroles–parfums¹] en rb[répondent–piliers] (woordengeuren, antwoorden-pilaren) hier buiten kwestie blijven, doet alleen de twee keer zo groot geworden
stroming van de bewerking er toe, te meer daar de stimulans die tegelijk daarmee bepaald wordt,
daardoor ook in waarde verdubbeld wordt, wat vervolgens het netwerk van rb[paroles–piliers] doet
toenemen. Anderzijds verhoogt het idee dat het verband tussen “paroles” en “piliers” oproept, intuïtief
gezien zijn vermogen te schokken door een verscherping van het conflict tussen “répondent” en
“parfums¹”. De hoop het probleem te ontvluchten wordt kleiner en een groter netwerk zien we dus
gerelateerd aan een zichtbaarder contrast.-///M///-Zoals voor elke kwaliteit blijkt het moeilijk te beweren
dat, wanneer een numerieke tegenwaarde met twee wordt vermenigvuldigd, de betekenis ervan
verdubbelt, maar ze gaan ongetwijfeld samen op.-///B///-De kwetsbaarheid van de intuïties, betreffende de
geuren en hun, in zijn verbeelding gegeven, antwoorden, waar de auteur zich aan over geeft, al datgene
wat de analyse van botsingen in ideeën heel gewaagd maakt, doet aan deze andere verzen van hem
denken [[1057]]: «De zeldzaamste bloemen/Die hun odeur mengen/Met de vage reuk van amber,/De rijke
plafonds,/De diepe spiegels,/De oosterse pracht,/Alles zou er tot de ziel/In het geheim z’n/Lieflijke
moedertaal spreken.»
76////-Laten we een grotere versterking bestuderen, ontstaan door verkleining van de interne verwijdering,
betreffende het tandem rb[bedorven–tempel] rb[bedorven–wierook]. We gaan daarvoor in een nabootsing
«tempel» vervangen door “gebouw”; en in de laatste regels «oneindige dingen» door “dingen van de
tempel”. Op deze wijze worden aan het eind van de imitatie tempel, bederf en wierook tegelijkertijd
opgeroepen met als effect een vergroting van de intuïtief aangevoelde tegenstelling. Op hetzelfde moment
zal rb[bedorven–tempel] door verkleining van z’n interne verwijdering z’n stroming zien toenemen, zodat
hij, terwijl hij in het voetstuk hoegenaamd niet bij machte is rb[bedorven–wierook] enige versterking te
geven, daar juist tamelijk veel aan doet toekomen in de bewerking. Het al behoorlijk grote netwerk van
rb[bedorven–wierook] zal dus een onmiskenbare uitbreiding kennen, op die manier solidair met de
eveneens grotere zeggingskracht.-///M///-Zeker, daar is nog een realiseerbare nabootsing voor nodig,
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maar omdat een imitatie immers tot het domein behoort dat constant voor verbetering vatbaar is, is het
verre van absurd te veronderstellen dat de zaak slechts van de inspanning die men zich getroost,
afhangt.-///B///-Zo het gedicht „Samenspel“, dank zij de originaliteit ervan al ongewijzigd en uniek blijft, het
aantal mogelijkheden om er een bepaalde verandering in aan te brengen, is onbegrensd.
77////-We stellen voor een verminderde stimulans te bekijken die veroorzaakt is door een vergrote interne
verwijdering die rb[observent–piliers] treft, de tolk waarmee we rekening moeten houden met betrekking
tot het blok rb[Laissent–piliers] rb[observent–symboles] (loslaten-pilaren, gadeslaan-symbolen), omdat de
tweede rb[Laissent–symboles] die over een kleinere interne verwijdering beschikt, geen dienst doet bij het
bepalen van de stimulans. Laten we ons in een nabootsing een imitatie voorstellen van de derde en vierde
regel die zich helemaal aan het eind bevinden, na “sens”: “…/////(L')homme passe (à) travers (des) forêts
(de) symboles qui l'/////observent avec des regards familiers.” (…de mens gaat door wouden van symbolen
die hem gadeslaan met vertrouwde blikken.) Slechts één woord wordt nu weggelaten, enkel omdat het
nergens betrekking op zou hebben: «y» (er). Tegenover rb[observent–piliers] met s(3,3), bevindt zich,
voorzien van s’(8,2), de nieuwe botsing die voor de bewerking is gegeven als tolk van het blok met 62
fronten tussen zijn termen, “piliers” aan de ene en “observent” aan de andere kant. De voor rb[Laissent–
piliers] gunstige stimulans, dientengevolge uit de tweede botsing rb[observent–symboles] ontstaan, kent
een aanzienlijke vermindering, terwijl elke stroming op zich gelijk blijft. Het effect is enkel te danken aan de
vergroting van de interne verwijdering van de tolk, gestegen van s(3,3) tot s’(8,2), waardoor het netwerk
van rb[Laissent–piliers] getroffen wordt. Anderzijds lijkt, intuïtief gezien, het verband tussen de
tegenstellingen in rb[observent–symboles] en rb[Laissent–piliers] door hun grotere onderlinge afstand, nu
onaannemelijk. Aangezien de ene minder steun kan geven aan z’n buurman, die hem tegelijk met het blok
ontvalt, valt het ingekrompen netwerk ervan samen met de minder grote tegenstellingen.-///M///-Deze
analyse zou hetzelfde resultaat geven wat de wederzijdse invloed aangaat.-///B///-De aan rb[observent–
symboles] door rb[Laissent–piliers] toegekende hulp, neemt af omdat de tolk in kwestie immers
onveranderd blijft. Wat nu de wezenlijke zin van de symbolen betreft, die echte of aan zijn geest
ontsproten pilaren, laten we daarvoor de volgende passage van Balzac eens lezen [89]: «Ideeën vormen
in ons binnenste een compleet systeem, vergelijkbaar met een onderdeel van de natuur, een soort
bloeiwijze waarvan het procédé weer opnieuw gebruikt zal worden…»
78////-Laten we, liever dan opnieuw enkele soortgelijke proeven te doen, de resultaten eens bekijken van
de waardefactoren die afwisselend verschillen, bijvoorbeeld een groter wordende rang, met daarentegen
een dalende spelingsfactor. En we stellen voor allereerst enkel een stroming te bekijken, door ons een
nabootsing voor te stellen die de achtste regel vervangt: “…les parfums, les couleurs et les sons se
répondent-ils de la voix?” (…antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar door middel van hun stem?)
Hierdoor verkrijgen we in de bewerking t’(2)m’(1)rb(répondent–parfums), met daartegenover t(1)m(2)rb
(répondent–parfums) als aanzienlijke speling, waardoor de tweeslachtigheid van de term «répondent»
ontstaat (N.B. “Antwoorden” en “overeenkomen met”); wat factor t(1) betreft, die komt tegenover t’(2) te
staan, die in de bewerking ontstaan is door de vragende vorm die in de nabootsing gebruikt is. Uiteindelijk
zien we dat de nieuwe stroming dezelfde waarde heeft als die van het voetstuk omdat hij immers, nadat hij
met 2 vermenigvuldigd is door de wijziging van m(2) in m’(1), door 2 gedeeld moet worden met het oog op
de verandering van t(1) in t’(2). En, intuïtief gezien, zijn aan de ene kant “parfums” en “répondent” minder
schokkend door de vragende vorm, maar komt het werkwoord “répondent” daarentegen veel intenser over,
door de nadruk die er nu op de eigenlijke betekenis ervan ligt. Wanneer een wijziging een andere
neutraliseert, geeft het algehele resultaat een gevoel van tegenstelling dat niet veel afwijkt van het
aanvankelijke, precies zoals de numerieke waarde zich weer op het niveau bevindt dat hij aanvankelijk
had.-///M///-Om het begrijpen van een nabootsing te vergemakkelijken, blijkt het soms handig te zijn een,
eigenlijk overbodig, woord op een bepaalde plaats in te voegen.-///B///-We zouden de bovengenoemde
versie zo kunnen aanvullen: “…les parfums, les couleurs et les sons se répondent-ils de leurs voix
confuses?” (…antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar met hun verwarde stemmen?) Omdat we
hier een al te grote onhandigheid willen vermijden, zou het woord “confuses” dat nu van plaats veranderd
is, tot een nieuw idee leiden, dat niets verbazingwekkends heeft, te meer daar de betekenis ervan heel
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goed past bij de algehele toon van de tekst, die door «comme» wordt gedomineerd [669]. De
tegenstrijdige gevoelens zijn praktisch weggeëbd als we de frisheid en het bederf in de natuur in
gemengde impressies opdoen. Vooral op sommige momenten [[1125]]: «Wanneer de sombere Venus,
vanaf de donkere balcons, /Stromen muscus giet uit haar frisse wierookvaten.» Het ernstige wordt in zo’n
geval, in stijl en ideeën, gecombineerd met het lichtvoetige, het is dan ook treffend te zien dat de
uitdrukking «…de vervoeringen der geest en der zinnen.» bijna hetzelfde wil zeggen als deze titel van een
roman van Crébillon junior: «de Dwalingen van het hart en de geest» [220].
79////-We stellen voor een versterking te bestuderen terwijl we daarvoor, met het oog op het voetstuk, een
bewerking kiezen met minder verwijdering en tegelijkertijd een grotere rang en speling. Laten we «riches
et triomphants» in een nabootsing vervangen door “épais et fermentés” (dik en gegist). Op die manier
wordt “corrompus” twijfelachtig, en de speling stijgt voor beide botsingen van het tandem rb[corrompus–
encens] rb[corrompus–temple] van m(1) naar m’(2). Laten we anderzijds tonen hoe we de rang van de
eerste botsing kunnen wijzigen: “Il est des parfums…comme l'ambre, le musc et le benjoin. L'encens
saurait-il en être?” (Er zijn geuren…zoals amber, muscus, en benzoë. Wierook misschien ook?) Door deze
veranderingen verkrijgen we in de bewerking t’(2)m’(2)rb(corrompus–encens) (bedorven-wierook) in plaats
van t(1)m(1)rb (corrompus–encens) in het voetstuk. Tenslotte stellen we voor in de twaalfde regel «choses
infinies» (oneindige dingen), te vervangen door “choses du temple” (dingen van de tempel), waardoor de
interne verwijdering van rb[corrompus–temple) daalt van s(7,3) tot s’(2,5) en de externe verwijdering
tussen rb[corrompus–temple] en rb[corrompus–encens] van c(8,4) tot c’(2,4). De stroming rb[corrompus–
temple] bedraagt, wat de bewerking betreft, 1/t’(2)s’(2,5)m’(2)w’(1)=1/(2)(2,5)(2)=0,1 terwijl hij in het
voetstuk de waarde behoudt van 1/t(2)s(7,3)m(1)w(1)=1/(2)(7,3)=1/14,6=0,068. Laten we nu de stroming
rb[corrompus–encens] bekijken: die wordt voor de bewerking bepaald op 1/t’(2)s’(1)m’(2)w’(1)=1/(2)(2)=
¼=0,25 terwijl hij in het voetstuk de waarde van 1/t(1)s(1)m(1)w(1)=1 houdt. De versterking die door deze
zelfde botsing aan rb[corrompus–temple] wordt verleend, wordt bepaald volgens deze stroming, maar ook
aan de hand van de externe verwijdering, om in de bewerking een waarde van 0,25/2,4=0,104 en in het
voetstuk 1/8,4=0,119 te bereiken. Nu moet nog het netwerk van rb[corrompus–temple] gegeven worden,
of, op z’n minst, het gedeelte waarin de som van de stroming en de versterking beschreven wordt. Het
resultaat in de bewerking bedraagt 0,1+0,104=0,204 terwijl het in het voetstuk 0,068+0,119=0,187 bereikt,
twee getallen die dicht bij elkaar lijken te liggen. Anderzijds wordt, intuïtief gezien, een levendiger indruk
van rb[corrompus–temple] opgedaan, vooral doordat de termen ervan in de nabootsting nu veel dichter bij
elkaar staan, en het feit dat rb[corrompus–encens] zich nu dichter bij bevindt, zou zeker merkbaar zijn, als
de vragende vorm en de tweeslachtigheid deze tegenstelling in betekenis niet zouden verkleinen. Ook hier
heeft weer een soort compensatie van de wederzijdse veranderingen plaats.-///B///-Indien we het totaal
van de versterkingen en de stromingen betreffende rb[corrompus–encens] en rb[corrompus–temple],
waarbij we alle voornaamste, bruikbare botsingen meerekenen, zouden willen vaststellen en bespreken,
zou dat enige moeilijkheden geven door de overvloed aan indrukken en numerieke tegenwaarden die,
zonder ze door elkaar te halen, bestudeerd zouden moeten worden.-///M///-Zelfs met eenvoudige, zeer
beperkte voorbeelden zoals hierboven gegeven, blijft het mogelijk tegen te werpen dat we niets hebben
getoond aangaande de intuïtie die we steeds weer hebben beschreven door middel van een analyse die
de waarden heeft opgeleverd waarmee we hem konden vergelijken. Maar daar moet u niet verbaasd over
zijn, want een onderzoek dat er in slaagt in een vaag geheel middelen te vinden om de zaken wat
helderder te zien, gebruikt die onmiddellijk om de opdracht die het zich stelt, beter uit te voeren.
80////-Laten we met betrekking tot een blok de interne vewijdering van de tolk vergroten, maar tegelijkertijd
één van de spelingswaarden verlagen. We stellen voor rb[Laissent–piliers] rb[répondent–couleurs] te
bestuderen en tegelijk met dat blok, de toename in betekenis die de eerste botsing van de tweede
ontvangen heeft. De stroming van rb[Laissent–piliers] (loslaten-pilaren) bedraagt ½ en de oorzaak daarvan
ligt niet bij «piliers», dat beïnvloed is door «forêts» want dat zou het idee van een zekere vrijheid die de
zuilen bezitten, geen schade toebrengen; de reden ligt bij de andere term «Laissent» die in figuurlijke zin
de schok tempert. We kunnen voor de botsing rb[répondent–couleurs] (antwoorden-kleuren) als middel om
in de bewerking m’(1) in plaats van m(2) in het voetstuk te verkrijgen, in een nabootsing een nadere
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omschrijving van de stem der kleuren bedenken, die de lichte twijfel van «répondent», onstaan door de
figuurlijke betekenis (N.B. overeenkomen met) van die term, wegneemt. Laten we, aangezien de stroming
van rb[répondent–couleurs] bijgevolg een waarde die in de bewerking verdubbeld is, krijgt, omgekeerd
handelen door hem te verkleinen met behulp van beïnvloeding van de tolk die in het voetstuk al de
grootste interne verwijdering rb[répondent–piliers], bezit; we stellen voor hem te vergroten door de
volgende imitatie van de eerste regels: “En ce temple les piliers/////(de) (la) Nature (sont) vivants (et)
laissent parfois sortir (de) confuses paroles…” (In deze tempel zijn de pilaren van de Natuur levend en
laten soms verwarde woorden los…) Nu staan er nieuwe fronten tussen de termen in kwestie; laten we
vervolgens de imitatie van enkel de achtste regel helemaal aan het eind, na “sens” (zintuigen) plaatsen,
met bovendien fronten, “belles” (mooie), “voix” (stemmen), en “mêlées” (door elkaar klinkende), die de
originele tekst niet bevatte: “…/////(Les) parfums, (les) couleurs (et) (les) sons (de) (leurs) belles voix
mêlées se/////répondent.” (…geuren, kleuren en geluiden geven elkaar met hun mooie, door elkaar
klinkende stemmen, antwoord.) Tussen “piliers” en “répondent” komen nu 71 in plaats van 36 fronten te
staan, zodat de betreffende waarden stijgen tot respectievelijk s’(9,1) en s(5,6). De stimulans die
rb[répondent–couleurs] aan rb[Laissent–piliers] geeft, bepalen we aan de hand van de stroming van de
eerste van deze botsingen, 1 wat de bewerking, en 0,5 wat het voetstuk aangaat; maar ook van de
grootste der interne verwijderingen van de tolken, hier 9,1 in de bewerking en 5,6 in het voetstuk. Op deze
manier bereiken de stimulansen achtereenvolgens 1/9,1=0,109 en 0,5/5,6=0,089 en de waarde van het
netwerk of liever gezegd, wat men er hier van ziet, kan men nu wat betreft rb[Laissent–piliers] gemakkelijk
bepalen, omdat hij immers bestaat uit de stroming van de botsing plus alle waarden die ontstaan door een
versterking of stimulans, wat neerkomt op ½ plus een bepaalde hoeveelheid: 0,5+0,109=0,609 wat de
bewerking en 0,5+0,089=0,589 wat het voetstuk betreft, waarden die uitzonderlijk dicht bij elkaar lijken te
liggen. Op het intuïtieve vlak zal de afstand tussen de tegenstellingen in betekenis de wederzijdse
zeggingskracht alleen maar kunnen verminderen, maar het wegvallen van de tweeslachtigheid wat
«répondent» aangaat, verhoogt het contrast tussen de begrippen. Zodat tenslotte de resultaten die zowel
met betrekking tot tegengestelde ideeën, als tot een vergroting van de zeggingskracht zijn verkregen, niet
veel van de aanvankelijke lijken te verschillen.-///B///-Betreffende de antwoorden die delen tot het
natuurschoon behorend elkaar geven, heeft André Ferran het thema pijn veroorzaakt of ondergaan door
kleur, uitgebreid bestudeerd [181]-[395]. Baudelaire, die Delacroix en Catlin, schilder van de Indianen van
Amerika, met elkaar vergelijkt, riep de klachten of de terreur op die een kleurexpert weet weer te geven
en, z’n gedachten vervolgend, schreef hij [16]-[693]: «Lange tijd heb ik voor mijn raam een café gehad,
voor de helft in fel groen, en voor de helft in knalrood geschilderd, wat een zoete pijn voor mijn ogen
was.»-///M///-De meest betrouwbare methode om zich bewust te worden van de aspecten die
onopgemerkt gebleven zijn bij het oppervlakkig doornemen van een tekst, bestaat uit het maken van
dergelijke literatuurbeschouwingen, maar door de meest envoudige analyse van combinaties kan men
bijna alle constructies vinden. Laten we, omdat we het n-aantal vakjes in een tekst weten, daarna dan
vaststellen hoeveel combinaties van twee elementen waar deze deel van kunnen uitmaken, mogelijk zijn
[977]. Vervolgens moet het eventueel belang ervan nog onderzocht worden. Laten we ons geenszins met
het onderscheid tussen (AB) en (BA) bezighouden omdat de uitspraken, indien men dat wenst,
omgewisseld kunnen worden. Laten we ook elk, zogezegd dubbel voorkomen van een vakje vermijden,
aangezien geen enkel in beide leden van een uitspraak voorkomt. Laten we ook preciseren dat sommige
constructies aan onze aandacht zullen ontsnappen, want een tekst kan een uitdrukking, samengesteld uit
verschillende vakjes, bevatten, die geheel nietszeggend wordt zodra hij niet meer compleet is, en in zo’n
geval zal een oogmerk in z’n formule minstens één lid dat uit meer dan één vak bestaat, kunnen bevatten.
Op die genoemde uitzondering na, bestaat bij (n) vakjes, het aantal constructies uit (n(n-1))/2 oftewel ((n1)(n/2)). Enerzijds moet elk van de (n) vakjes in z’n reeks combinaties met elk van de andere, zichzelf
vermijden, hetgeen zowel (n) en (n-1) verklaart, omdat de vakjes immers (n) bedragen en (n- zichzelf)=(n1). En omdat anderzijds (AB) gelijk staat aan (BA), stelt elke combinatie een relatie voor in de ene
volgorde en één in de andere, zodat n(n-1) gedeeld moet worden door 2. Men moet niet tegenwerpen dat
de helft niet bepaald kan worden als (n) oneven is: deze blijkt in dat geval slechts abstracter te zijn, en het
vast te stellen aantal mogelijke constructies, zal nooit uit een breuk bestaan. Want als (n) oneven is, wordt
het door (n-1), even, zodat we hem kunnen presenteren als (2(heel getal u)); wel, deze uit 2 bestaande
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waarde in (2u), waar het getal 0,5 in (n/2) mee vermenigvuldigd wordt, levert 1 op. Op die wijze vormt ((n1)(n/2)), waar het hier om gaat en dat zonder enige uitzondering bestaat uit 1 of meer eenheden, een heel
getal wat het totaal der mogelijkheden betreft.
Tweede deel: UITBREIDING VAN DE METINGEN VAN AANNEMELIJKHEID TOT ANDERE ZAKEN DAN
TEGENSTRIJDIGHEDEN
81////-Aangezien talrijke teksten geen enkele tegenstrijdigheid bevatten, willen we het type meting dat we
tot nu toe gepresenteerd hebben, uitbreiden om sommige interpretaties ervan eveneens op numerieke
wijze te kunnen waarderen. Om dat te bereiken moeten we bijna alle opvattingen die we eerder naar voren
hebben gebracht, generaliseren en begrippen die we eerst hebben laten varen uit angst voor irrationaliteit,
opnieuw bestuderen. Het begrip hulpmiddel hadden we tijdelijk terzijde gelegd omdat het gevaar bestond
de auteur iets toe te schrijven wat in werkelijkheid een idee van de interpretator was. Maar nu kunnen we
stellen dat een spoor een term vormt of ook wel de beduidenis van één van die zeer bijzondere
hulpmiddelen: namelijk die zichtbaar een bruikbaar idee voor de betreffende situatie aanbrengen. Een spil
is zo’n beduidenis, zodat termen en spillen samen de totaliteit der sporen vormen. Soms gaan we
bovendien door met het hanteren van het begrip “term”, maar op uitgebreidere wijze, voor elk idee dat,
ontleend aan de onderzochte tekst, in een denkbare uitspraak plaats kan nemen, terwijl we het nou juist,
op het moment dat we over dat idee spreken, in een ander verband dan dat van de uitspraak gebruiken.
We mogen dan wel overeengekomen zijn dat een hulpmiddel inderdaad een spil bezit wegens het feit dat
uit alles blijkt dat de schepper een beduidenis heeft willen aangeven, maar we moeten deze vaak nog wel
zien te vinden. Indien het anderzijds niet zeker is dat een hulpmiddel een beduiding heeft, kan het
onmogelijk voor een spil doorgaan.-///M///-Het lelijke papier waarop men één of ander slecht gedicht drukt
loopt het gevaar geen hulpmiddel met een spil te zijn, want de kans bestaat dat de auteur dit papier niet
zelf heeft gekozen.-///B///-De N van «Natuur» bezit een spil, maar deze blijft moeilijk aan te wijzen omdat
beide gezichtspunten, namelijk van het bovennatuurlijke en van een persoon, twijfel oproepen, ofschoon
nieuwe denkbeelden een bepaalde benaderingswijze van het absolute kunnen opleveren, die hier
voldoening moet kunnen schenken. Het zou ons in ieder geval onjuist toeschijnen van een betekenis te
spreken die als symbool N heeft en als inhoud “het absolute”: rest ons dus het een toespeling of,
eenvoudiger, een “beduidenis” te noemen, zoals we zeggen dat een schilderij iets voorstelt. Dat verhindert
de uitdrukking “de spil "N"” geenszins zelf een betekenis te hebben, want in dat geval geven we zichtbaar
het voorwerp van een gedachte aan door middel van een regelmatig terugkerend teken.
82////-We stellen voor het gebruik van de hoofdletters van het Latijnse alfabet uit te breiden, als symbool
van elk element of geheel van elementen dat we uit een tekst hebben genomen. Een noot verbindt een
toelichting met een spoor of bestaat uit een relatie tussen sporen, zonder herhaling, steeds zodanig dat de
critici de inhoud absoluut niet kunnen verwerpen, omdat deze in geen enkel geval in strijd is met een
bepaald steunpunt. De noot wordt vaak weergegeven door middel van b(A~E) of d(A~E) met A en E als
sporen, terwijl (b) daarbij de bevestiging voorstelt en (d) het symbool van de ontkenning. Bij b(A~E)
betekent de noot: “om te proberen de tekst te begrijpen is het beter om, zoals de schepper ervan in
oorsprong zelf ook heeft gedaan, A en E met elkaar te verenigen, dan ze van elkaar te onderscheiden”. En
d(A~E) houdt in: “om te proberen de tekst te begrijpen is het beter om, zoals de schepper ervan
aanvankelijk ook heeft gedaan, A en E van elkaar te onderscheiden dan ze met elkaar te verenigen”. Er
bestaan drie soorten noten: de probleemnoot, de verklarende noot en de neutrale noot. Een variatie is de
numeriek weergegeven aannemelijkheid van een neutrale of probleemnoot, alsook van een paar
verklarende noten eventueel bestaande uit tweemaal dezelfde noot.-///M///-Botsingen vormen bijzondere
noten waarvan de stroming de variatie vormt en waarvan de sporen de vorm van termen hebben en een
relatie bestaande uit een solide knelpunt dat gemakkelijk te identificeren is.-///B///-Terwijl het storende
aspect van b(Nature~temple) en b(corrompus~encens) op gepaste wijze gewaardeerd wordt, bieden
andere noten zoals b(longs~échos) of b(Correspondances~répondent) daarmee geen enkel vergelijkbaar
element, omdat de ene een beschrijving lijkt te geven van wat denkbaar is temidden van de normale
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werkelijkheid van bergen of diepe valleien, en de andere de ideeën, tot uitdrukking gebracht door twee
woorden, met elkaar verenigd door middel van een gemeenschappelijke wortel. Het lijkt zo aannemelijk
dat het dichter bij elkaar brengen van die beduidenissen van de auteur afkomstig zijn, dat men verbaasd
zou zijn te vernemen dat de waarde ervan ver van 1 afligt. Aangaande b(Correspondances~répondent)
moeten we eveneens erkennen dat de finesses van de etymologie op zich niet speciaal bestudeerd zijn in
de onderhavige studie, omdat het klassieke gebruik ervan eenvoudigweg mogelijk blijft. Om het gebruik
van de bronnen der etymologie toe te lichten is de titel van de bundel "Bloemen van het kwaad" een
uitmuntend voorbeeld, want een verzameling teksten op een bepaald vlak heet een «"bloem"lezing»
omdat deze de "bloemen" ervan moet presenteren [831].
83////-Een probleemnoot is belast met het beschrijven van een bepaald obstakel dat het begrijpen van een
tekst op ernstige wijze hindert als het om een botsing gaat, maar soms ook op een onschuldige manier.
Indien het echter op een zeer vage wijze gebeurt, is het nooit aanvaardbaar, zodat b(weids~eenheid) niet
mogelijk is. De uitdrukking «…de dag met de snelle voeten…» die Pindarus gebruikt om op dubbelzinnige
wijze over de dag te spreken waarop de wedstrijd plaats vindt en de hardlopers hun krachten meten in
Olympia, zal daarentegen door b(dag~voeten) als een moeilijkheid beschreven worden, maar niet als een
erg grote omdat uit de rest van de tekst blijkt dat het roemen van een atleet het doel van het gedicht vormt
[720]. Vergeleken bij botsingen hebben noten dus het voordeel dat ze zowel op de meest geringe als op
de meest grote moeilijkheden betrekking hebben. Het denkbeeld dat een “god-dag” met grote passen
voortschrijdt door middel van een lichaam dat groter is dan dat van mensen, blijft op de achtergrond, zodat
het effect van de stijl op die manier gehandhaafd wordt en het vertegenwoordigd kan worden door een
noot die geen botsing is.-///M///-We kunnen eventueel hetzelfde idee gebruiken voor een verklarende noot,
ook nog wel voor een neutrale, maar de belangrijkste variatie moet toekomen aan degene die van de drie
intuïtief gezien het aannemelijkst is.-///B///-Op gelijke wijze neemt de kunstenaar z’n toevlucht tot
woordcombinaties als «donker licht» [212]-[432]. Het sonnet van Baudelaire staat zelf b(nacht~dag) toe,
die de eigenschap van een botsing aan de tegenstelling heeft te danken. Minder hinderlijk is
b(mens~tempel); het is geen botsing, want de begrippen kunnen zonder moeite met elkaar in verband
worden gebracht; alles wordt echter ingewikkelder als we nadenken over b(Natuur~tempel) die ons iets
nieuws leert: dat het verband tussen mensen en een tempel niets gewoons meer heeft als het een gebouw
betreft dat ze niet zelf hebben gemaakt. De heilige Augustinus spreekt over hermetische werken terwijl hij
daarbij een soortgelijk beeld gebruikt [51]: «…onze aarde is de tempel der wereld!» Cicero verwijst naar
een evenzo voorzichtig geformuleerd idee [200]: «Ik ben van mening dat er zich tempels in de steden
zouden moeten bevinden en schaar me niet aan de zijde van de Wijzen bij de Perzen die, zegt men,
Xercès aanzetten tot het verbranden van de tempels in Griekenland, omdat ze volgens hen goden voor
wie alle ruimtes open en toegankelijk moeten zijn en wier tempel en woning het hele universum is, binnen
hun muren opsloten.»
84////-Een verklarende noot moet, hierbij soms helaas aan het irrationele grenzend, een probleemnoot
belichten; bijgevolg kan hij geen stelling nemen tegen de tekst, noch in vaagheid vervallen, wat geen
enkele opheldering zou brengen. Als twee verklarende noten zich in één en dezelfde interpretatie van het
gecommentarieerde werk bevinden, kunnen ze op de duur niet tegenstrijdig blijven; het is daarentegen
mogelijk dat de ene de andere uit het vage haalt, waardoor deze bedreigd zou worden als hij alleen
geweest zou zijn. Daarnaast merken we dat er een zekere rivaliteit bestaat tussen de inhoud van een
verklaring en het probleem dat hij behandelt. De verklarende noot lost echter nooit definitief iets op, hij
beperkt zich tot het belichten van een onderdeel van de moeilijkheid waar we mee te kampen hebben als
het om andere problemen dan botsingen gaat en tot het voorkomen van de indruk van totale absurditeit
wat deze betreft. De dam staat model voor een verklaring, maar een verklarende noot is niet altijd een
dam. Omdat een sluitstuk niettemin het typische raamwerk vormt waarbinnen het ophelderen van
problemen bij teksten waarin de verbeelding overheerst plaats vindt, tellen we de aannemelijkheden van
de dammen bij elkaar op teneinde een variatie te vinden, of verdubbelen we ook wel de aannemelijkheid
van een geïsoleerde verklaring om zijn variatie te verkrijgen. De mate van aannemelijkheid die door de
totale operatie om de inhoud toe te lichten gevonden wordt, bestaat uit een product van numerieke
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waarden: dat wil zeggen door de probleemvariatie met de verklaringsvariatie te vermenigvuldigen. Een
goed idee dat een nauwelijks merkbare moeilijkheid verklaart, vormt daarmee namelijk een geheel dat van
twijfelachtig belang is.-///M///-Als we een bepaald getal met een kleiner vermenigvuldigen, brengt dat de
totale waarde omlaag en geeft zo een goed gemiddelde van het geheel.-///B///-Om de indruk van willekeur
die b(bedorven~wierook) ons geeft wat te verminderen, is de dam b(wierook~zintuigen) voldoende, want
we worden daarbij automatisch geholpen door het andere deel van de tang b(bedorven~zintuigen). We
verdubbelen dus de mate van aannemelijkheid verkregen door b(wierook~zintuigen) om de variatie ervan
te verkrijgen en het is zinloos ons nog bezig te houden met b(bedorven~zintuigen). Bij b(antwoorden~
geuren¹) daarentegen gaat er van de halte b(geuren¹~zacht) b(kleuren~zacht) zo veel eensgezindheid uit,
dat we dit paar dammen nodig hebben om de botsing in kwestie toe te lichten. Dus in plaats van een
waarde te verkrijgen voor b(geuren¹~zacht) en één voor b(kleuren~zacht), verkrijgen we door middel van
de som van de annemelijkheden van deze dammen één enkele variatie voor het gehele sluitstuk.
85////-Een neutrale noot verkrijgt een goede variatie als de ideeën die hij bevat het niet toelaten
gemakkelijk een probleem- of een verklaringsnoot te vormen. Zo bestaan b(longs~échos) (lange-echo’s) of
b(chairs~enfants) (huid-kinderen) uit stevige neutrale noten, die heel veel weg hebben van wat men
courant constateringen noemt.-///M///-Aangezien aan de verbeelding ontsproten teksten heel zelden
overgaan tot opsommingen of bewijzen, bestaat een heel groot deel ervan uit bobbels en spillen en niet uit
steunpunten, dat we nu op talrijke manieren kunnen interpreteren, alle pogingen van de critici om de
inhoud ervan te bepalen, ten spijt. Het vastleggen van een betekenis wordt hierdoor erg bemoeilijkt, want
wat een beginnend criticus als een beschrijving beschouwt van een bepaald onderdeel van een werk,
neemt voor een geroutineerd iemand al snel de vorm aan van een probleem of een toelichting.-///B///-Zelfs
b(fris~geuren¹) die de negende versregel lijkt te beschrijven kan in de halte b(fris~kleuren) b(fris~geuren¹)
dienen om b(antwoorden~geuren¹) te verklaren. Om zich bij tekstverklaringen tegen het overschatten van
de rol van constateringen te beschermen, is het dus nuttig onderscheid te maken tussen probleemnoten,
verklarende noten en neutrale noten, zelfs als de zaak op het eerste gezicht vreemd lijkt, omdat het in
teksten waarin iets aangetoond wordt, heel gangbaar is de constatering te gebruiken om een probleem te
beschrijven of uit te leggen.
86////-Om het herkenbaar maken van noten te vergemakkelijken, kunnen we een (r) plaatsten voor de
formules van degene die een probleem vormen, een (v) voor die een verklaring bevatten, en een (o) voor
die neutraal zijn. Het onderling krachtiger maken van de noten zal slechts in aanmerking worden genomen
als ze tot hetzelfde type, namelijk (r), (v) of (o), behoren. Door middel van een systeem, het klinken, zal
geen enkele variatie geteld worden, als deze zelf, zonder vermenigvuldiging met een andere waarde,
kleiner is dan 0,062 of 1/(2)(2)(2)(2). Ondanks deze voorzorgsmaatregel is deze analyse in het geheel niet
geschikt voor de berekening van waarschijnlijkheden, omdat de afmetingen groter kunnen zijn dan 1. We
moeten dus, door middel van wat we de nivellering zullen noemen, in de praktijk deze waarde 1 met
betrekking tot elk resultaat dat eerder verkregen is, in ere herstellen. De berekening van
waarschijnlijkheden zal, in theoretisch opzicht, niettemin ver boven alles uit, de huidige telling van
aannemelijkheden blijven, zelfs met dergelijke hulpmiddelen.-///B///-Een botsing zoals rb(bedorven~
wierook) met een stroming die 1 bedraagt, zou als hij éénmaal meer kracht ontvangen had dankzij
rb(bedorven ~ tempel) waarmee hij een tandem vormt, een netwerk dat groter is dan 1 moeten hebben,
zelfs als hij nergens anders steun van zou krijgen. Omdat dit onaanvaardbaar is, spreken we enerzijds van
een stroming en anderzijds van een versterking die onafhankelijk daarvan ontvangen wordt: zonder deze
bij elkaar op te tellen, wat op een getal groter dan 1 zou neerkomen.-///M///-In 53B hebben we zo’n
berekening gemaakt, toen we aan een versterking de waarde 0,008 toekenden. Wiskundigen hebben zich
van talrijke beperkingen die schadelijk waren voor hun kennis ontdaan, maar moeten er ook op toezien
deze laatste te verdedigen. Diverse nuttige ontdekkingen, waarvan we, als we een blik in het verleden
werpen, zien dat ze door middel van steentjes gebruikt werden bij het landmeten of inventariseren van
voorwerpen, hebben het tellen, vervolgens het bewijzen van het resultaat en veel later, een zekere
beheersing van het kansspel mogelijk gemaakt, zodat het aan de getallen opnieuw om een, in eerste
instantie twijfelachtige, dienst vragen, in dit geval het verklaren van een tekst, in de grond als redelijk
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beschouwd moet worden, zolang de gebruikelijke rol van de getallen door het verwarren van de
denkbeelden niet in gevaar komt [248]-[250]-[568]-[832]-[842].
87////-Als een noot een solide knelpunt blijkt te zijn, staat het niet onomstotelijk vast dat de variatie de
stroming ervan is, behalve als die noot uit een botsing bestaat. Bij een noot die geen botsing is, maakt de
variatie het mogelijk beter de eventuele zwaktes van de aannemelijkheid ervan te bespeuren dan de
stroming dat doet bij botsingen, die door de helderheid ervan meer zekerheid bieden omtrent het bestaan
van een relatie die de schrijver heeft willen leggen. Elke variatie bevat zeven hoeveelheden, q, e, p, f, z, g,
j, de componenten genoemd; met de laatste vier kunnen we het idee dat we al gebruiken bij de factoren t,
s, m en w die de schommeling uitdrukken, veralgemeniseren. Door middel van de eerste twee, (q), (e),
kunnen we het vertrouwen meten dat we in de eventuele spillen hebben en de derde heeft als taak de
selectie te vervangen die met betrekking tot botsingen wegens de precieze definitie ervan uitgevoerd
wordt.-///M///-De solide knelpunten die er niet in slagen als botsingen aangemerkt te worden wegens de
vaagheid die hen omringt, moeten het filtreren door component (p) ondergaan, maar omdat de sporen
ervan de status van een term hebben, geldt in alle gevallen wat genoemde knelpunten betreft, dat q=e=1.
De noten die geen uitspraak doen en die één en soms twee spillen bezitten, zullen daarentegen, omdat ze
geen botsingen zijn, een waardering van p=2, maar ook van q=2 of e=2 kunnen krijgen.-///B///-De
tegenstelling rb(vivants~piliers) (levende-pilaren) zal een variatie van 1/qepfzgj=1/fzgj=1/tsmw krijgen,
want het gaat om een botsing. Maar b(homme~parfums¹) (mens-geuren¹) zal de componenten q=e=1
ontvangen, hoewel een streng onderzoek aangaande de componenten p, f, z, g, j van de variatie nodig zal
zijn. De relatie b(n~parfums²) (n-geuren²) tenslotte, die over de opmerkelijke neusklanken gaat die, naar
het schijnt, de laatste versregels kenmerken, zal niet meer dan een waardering van 1/qepfzgj kunnen
krijgen, waarvan enkel e=1 onmiddellijk toegekend zal worden doordat «parfums» een term is. Het feit dat
het reukvermogen belangrijk is in het werk van de auteur verandert niets aan die principes, omdat spillen
vaak te kampen hebben met tweeslachtigheid, maar dit verhindert ons geenszins b(n~parfums) als zeer
interessant te beschouwen [669]. Over de herinnering die mettertijd door een werk achtergelaten wordt,
schreef Baudelaire de volgende versregels, daarbij mogelijk geïnspireerd door Phaedrus [573]-[[1039]]:
«Soms als we een kist uit het Verre Oosten openmaken,/Waarvan het tegenstribbelende slot knarst en
knerpt,//Of zomaar een kast in een verlaten pand/Waarin een eeuwenoude geur van spinnewebben en
duisternis hangt,/Treffen we een oud en vergeeld parfumflesje vol souvenirs aan,/Waaruit plots een
springlevende, bij ons terugkerende ziel opveert.»
88////-De baan van een noot bestaat uit de variatie ervan plus alle waarden die we dankzij de diverse
krachten hebben verkregen. Wat de draaimolen betreft, deze kan uit ongeacht welk gedeelte van de baan
bestaan, dankzij de variatie en één waarde die door ontvangen kracht is verkregen. Maar in beide gevallen
kan de berekening, als deze boven het getal 1 dreigt uit te komen, wegens de vereiste nivellering niet
doorgevoerd worden. Voor de variaties (h) en (h’) van de noten, waarvan de één kracht ontvangt en de
ander kracht geeft, bedraagt de draaimolen h+h’ waarbij hoeveelheid (k), de externe ruimte, de afstand die
er tussen de sporen bestaat, aangeeft. Wat de verklarende noten betreft, die we bij twee tegelijk
bestuderen, volgen baan en draaimolen hetgeen er met de variatie gebeurt en op die manier moeten we
dus steeds een tweetal totaalsommen in aanmerking nemen. In plaats van h+(h’/k), moeten (k) we h+((i/k)
+(i’/k’)) rekenen.-///M///-Grootte (k) heeft praktisch de rol van (c), de hoeveelheid die gebruikt wordt voor de
versterking van de botsingen. Het idee blijft hetzelfde: dat de afstand van de termen of sporen een
beslissende invloed heeft op geschriften die geen zichtbare kracht bezitten.-///B///-De kwaliteiten van een
niet wetenschappelijke tekst als „Samenspel“ worden gevormd door de grote mate van aandacht die de
schepper ervan aan het geven van een oordeel wil geven, ondanks de afwezigheid van iedere uiting van
een beslissing van zijn kant, maar zo’n oordeel wordt heel dikwijls niet expliciet in het geschrift vermeld.
Baudelaire toont in het sonnet heel wijdlopig zijn intuïtie voor elkaar aanvullende kwaliteiten, zodat de éne
door de andere benadrukt wordt: door het begrip corruptie bijvoorbeeld slagen we er beter in dat van
frisheid te begrijpen. Soms kiest de dichter ervoor dat op helderder wijze te suggereren [[1078]]: «Vertel
me eens, vlucht je hart af en toe weg, Agaat?/Ver van de zwarte oceaan der weerzinwekkend vuile stad/
Naar een andere oceaan waar de pracht,/Blauw, helder en diep als de zuiverheid van een maagd,
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losbarst…//Maar is het groene paradijs van de kinderpret,/Het hollen, de liedjes, de zoenen, een
bloemboeket,/De afstervende muziek van violen achter de heuvels,/De wijnkannen, ’s avonds, verscholen
in de bosjes…//Is dat onschuldige paradijs vol vluchtig plezier,/Al verder hier vandaan dan India en
China?/-Kan ons klaaglijk schreeuwen het terug doen keren?/En kunnen we dan met zilveren stemmen,
het weer tot leven brengen…»
89////-Wanneer een noot zowel van de bevestiging als van de ontkenning beroofd is, ontstaat er een spit
dat, indien de noot overeenkomt met een uitspraak, een constructie wordt.-///M///-Botsingen vormen noten,
maar wanneer we willen laten weten dat de berekeningen die met betrekking tot de aannemelijkheid ervan
uitgevoerd moeten worden, niet dezelfde als die van de noten zijn, kunnen we doorgaan met het teken (–)
voor zulke tegenstellingen aangaande de strekking te gebruiken, terwijl we ze voor het gemak noten
noemen. Het gebruik van hetzelfde woord voor dingen die op een bepaald vlak iets anders voorstellen is
soms alleen hinderlijk in het taalgebruik en dan blijkt het dus handig te zijn als we het zonodig kunnen
omzeilen. Als we exact de verschillen moeten aangeven wordt een gemeenschappelijk woord snel een
probleem, daarom vermijden we in het bijzonder een spit een constructie te noemen, of ongeacht welke
noot, een botsing.-///B///-Zoals de oogmerken aangaande «hobo’s» en «geuren» b(hobo’s–geuren²)
d(hobo’s–geuren²) de constructie (hobo’s–geuren²) gebruiken, bezitten de noten b(hobo’s~geuren²)
d(hobo’s~geuren²), beide het spit (hobo’s~geuren²); daar houdt echter de vergelijking mee op, want rb(N~
Natuur), rd(N~Natuur) bijvoorbeeld, kunnen heel goed het spit (N~Natuur) met elkaar delen, maar met
betrekking tot welke uitspraak dan ook is dit onmogelijk, omdat N in beide voorkomt. De toespeling op de
hobo’s in de tiende versregel is vaak becommentarieerd door de volgende passage van Balzac [12]-[84]:
«Heeft de hobo niet de macht om in alle geesten beelden van landelijke taferelen te voorscijn te halen…»
De romanschrijver laat deze verklaring echter voorafgaan door heel andere woorden van een personage
dat zich tegen een dergelijke gedachte verzet: «…u hebt me vaak over de kleur van de muziek gesproken,
en over wat die schilderde; maar ik zal u, in mijn hoedanigheid van analist en materialist, bekennen dat ik
me altijd opstandig voel door de pretentie van sommige enthousiastelingen die ons willen doen geloven
dat de muziek met zijn tonen schildert. Is dat niet hetzelfde als wanneer de bewonderaars van Raphaël
zouden beweren dat hij met kleuren zingt?» Een opmerking die het volgende antwoord met zich
meebrengt: «U valt over enkele woorden, dat is alles.» Baudelaire heeft zijn standpunt zelf behoorlijk aan
het wankelen gebracht, omdat hij over de opvattingen van één van zijn figuren schrijft [659]: «…dat
absolute materialisme stond niet ver af van het meest zuivere idealisme.»
90////-Bij een spit (A~E) bestaat de stelling uit de zes noten die we daarop kunnen vormen, want we
moeten er ((2)(3)) rekenen door de mogelijkheden (b) en (d), plus drie soorten noten, namelijk (r), (v) en
(o): rb(A~E), rd(A~E), vb(A~E), vd(A~E), ob(A~E), od(A~E). De som van de variaties die we voor de
stelling hebben verkregen, zou op 1 moeten uitkomen, maar door de onvolmaaktheid van de berekening
komen we vaak hoger of lager uit. De nivellering verhelpt het eerste probleem, maar het tweede blijft
zonder remedie.-///M///-Men moet niet verwonderd zijn over dergelijke tekortkomingen, want teksten
waarin beelden een groter deel beslaan dan bewijzen, bezitten geenszins de mooie eenvoud van het
vierkant of de cirkel, waarvan de wiskundige bestudering in het algemeen geen problemen oplevert. Het is
dus nauwelijks acceptabel om naar voren te brengen dat de berekening van de aannemelijkheden van de
interpretatie nutteloos is door dat soort mankementen. Vaak leveren stelregels met betrekking tot
voorspellingen niet zozeer de beminnelijke afspiegeling van een voorwerp dat voor allen toegankelijk is,
als wel de minst kwalijke reconstructie op van een aantal verschijnselen behorende bij een tijdperk dat
samen met de andere een zichtbare eenheid vormt.-///B///-De stelling voor (Natuur~tempel) totaliseert een
som variaties die zonder nivellering meer dan 1 zou bedragen, omdat die van rb(Natuur~tempel) die een
stroming vormt, precies 1 bedraagt.
91////-Een schijf bestaat enkel uit noten en de mate van aannemelijkheid ervan, weergegeven door de el,
wordt berekend aan de hand van de variaties aangaande de elementen waaruit hij samengesteld is. Als
één van de noten een verklarende noot is, hebben we de probleemnoot, waarvan we hebben afgesproken
dat hij de eerste zal vergezellen, nodig om een vollediger overzicht te verkrijgen dan de variatie ons
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verschaft. Soms moeten de waarden bij elkaar opgeteld worden, zoals bij h+(h’/k): een dergelijke
draaimolen kan zonder hulp van buitenaf een schijf meten als de noten maar probleem- of neutrale noten
blijven. Maar als het niet om een steunverlening gaat, moet de vermenigvuldiging toegepast worden;
bijvoorbeeld bij twee noten, een probleem- en een verklarende noot, en tevens bij noten waar geen
bepaald verband tussen bestaat. Volgens het principe van de nivellering zou de el niet meer dan 1
bedragen wat de waardering van de grootste kracht ervan betreft, maar het klinken is er in ’t geheel niet op
van toepassing omdat dit enkel de variaties betreft.-///M///-We zouden daarom moeten proberen het getal
vast te stellen waaronder geen enkele meting van aannemelijkheid meer serieus genomen zou moeten
worden, maar het ontbreekt ons nog aan voorbeelden die voldoende verscheidenheid bieden om in alle
zekerheid te kunnen vaststellen waar die grens ligt. Het gebruik van drie decimalen geeft in ieder geval
aan dat de hoeveelheden onder de 0,001 weinig vertrouwen inboezemen.-///B///-Wanneer we met
betrekking tot talrijke gevallen gemerkt zullen hebben dat een bepaalde interpretatie die intuïtief gezien
beter is dan een andere wat het weergeven van Baudelaire’s ideeën betreft, gepaard gaat met een
kleinere el, zullen we op rigoureuzere wijze besluiten dat de waarden in kwestie niet langer dezelfde
inhoud hebben als wij daarin zoeken; helaas hebben zulke precieze gevallen zich tot nu toe in ’t geheel
nog niet voorgedaan.
92////-Als we een probleemnoot tegenkomen die de variatie 1/qepfzgj bezit, en een verklarende noot, die
we daarop uitgeprobeerd hebben, met een variatie van 2(1/q’e’p’f’z’g’j’), wordt de externe ruimte (k) tussen
beide noten, weergegeven door 2(1/q’e’p’f’z’kg’j’). Indien de schijf enkel de beide genoemde noten bevat,
bereikt de el (1/qepfzgj)(2(1/q’e’p’f’z’kg’j’)). Bij twee verklarende noten met een variatie die uit een som
bestaat, hebben de afstanden (1/q’e’p’f’z’kg’j’)+(1/q’’e’’p’’f’’z’’k’g’’j’’) als resultaat en de el resulteert in
(1/qepfzgj)((1/q’e’p’f’z’kg’j’)+(1/q’’e’’p’’f’’z’’k’g’’j’’)).-///M///-De noodzaak om afzwakking en afstand met
elkaar te verbinden heeft niets verwonderlijks, want als een probleem bijna vergeten wordt op het moment
dat de termen verschijnen die de opheldering ervan verschaffen, verliest deze een groot gedeelte van z’n
kracht. Dezelfde verzwakking doet zich voor wanneer de moeilijkheid ver na wat hem in de tekst minder
problematisch maakt komt, want het is lastig het ene punt met het andere te verbinden.-///B///-Als we
rb(bedorven~wierook) willen commentariëren door middel van vb(Natuur~tempel), met het argument dat
wierook beschouwd kan worden als een trouwe bezoeker van de natuurlijke tempel, die ondanks z’n
slechte gedrag er toch bij hoort, moeten we toegeven dat de scheiding van de termen «Natuur» en
«tempel» enerzijds en «bedorven» en «wierook» anderzijds, dit bemoeilijkt. Het is ook mogelijk dat
Baudelaire de dichtkunst de rol van geuren in de gedachtewereld heeft willen laten spelen en vervolgens
door z’n eigen liefdesverdriet op ideeën is gebracht die het lijden ons inspireert en die hem aan bedorven
geuren doen denken; maar hij zonderde zich niet in droefheid af, omdat hij immers voor zichzelf in de stijl
van de meest schalkse student het volgende grafopschrift bedacht [610]-[[1022]]: «Hier rust wie, doordat
hij te zeer beminde de snollen,/Jong nog afdaalde in het koninkrijk der mollen.»
93////-Dat een botsing in staat blijkt te zijn het effect van een andere te versterken, verhindert sommige
ideeën die in eerstgenoemde aanwezig zijn, geenszins diezelfde naburige botsing af te zwakken.
Verstevigingen bijvoorbeeld dienen om van bepaalde tegenstellingen in beduidenis een opheldering te
geven, maar zo’n voordeel maakt het in ’t geheel niet onmogelijk de aandacht erop te vestigen en ze op
die wijze meer kracht te geven. Om dat te begrijpen moeten we vermijden dat we onze denkbeelden
aangaande oppervlakkige invloeden enerzijds, door elkaar halen met diepere bedoelingen anderzijds. Een
bepaald verband kan de geest slechts zijdelings bezighouden, terwijl een ander, in lichte mate daaraan
tegenovergesteld, ons onmiddellijk opvalt. De ingewikkeldheid die ontstaat bij het schikken van de inhoud,
zet ons ertoe aan soms een vreemde weg te volgen: eerst denken we slechts aan de storende kanten van
de botsingen en daarna menen we dat de ene van de andere een opheldering geeft.-///M///-Zelfs als zich
dat beslist niet voortdurend voordoet, is het toch noemenswaardig, want het brengt het gevaar met zich
mee dat we denken dat tegenstellingen en de ophelderingen ervan zoveel verwardheid bevatten, dat niets
daaromtrent begrijpelijk is.-///B///-Om de tegenstelling rb(bedorven~tempel) te verklaren, nemen we onze
toevlucht tot vb(wierook~tempel) rvb(bedorven~wierook) vb(zintuigen~wierook) vb(bedorven~zintuigen),
twee zijn echter al voldoende om het grootste deel van de opheldering te verschaffen: vb(tempel~wierook)
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vb(zintuigen~wierook). In dat geval vermijden we tegelijk met de verwarring van onze handeling, dat we
wat wrevelig worden doordat we een tegenstelling hebben die een andere verklaart. Maar om die
tegenstrijdigheid rb(bedorven~wierook) weg te nemen, is het ook mogelijk een beroep te doen op
vb(antwoorden~geuren¹) die zich bedient van de termen van rb(antwoorden~geuren¹) met het idee dat alle
volgelingen, inclusief die het meest van de juiste leer afdwalen, aan de werelddienst deelnemen. Zo
beantwoorden ze aan elementen die anders zijn dan zijzelf, om een god, de eenheid of het grote heelal te
eren. Een andere illustratie van de tekst is ook mogelijk: de tempel zou die van het geheugen, moeder der
muzen zijn, die in stand gehouden zou worden door de levendige werkwijzen die kunstenaars ontplooien
en waar goed en kwaad elkaar zouden antwoorden te midden van het schone. Om te besluiten stellen we
voor aan de wereld te denken als aan een immense haven waar de vuurtorens de nieuwe kunstenaars
leiden [103]-[490]-[608]-[[1096]]: «…Delacroix, -meer van bloed, bespookt door slechte engelen,/
Schaduwrijk door een altijd groen dennenbos omgeven,/Waarin, onder een trieste hemel, vreemde
muziekkorpsen/Als een onderdrukte zucht van Weber voorbijgaan;//Die vervloekingen, die lasteringen, dat
klagen,/Die extase, die schreeuwen, dat gehuil, die "Te-Deums",/Vormen een echo, die een duizendtal
doolhoven doen weergalmen;/Het is een goddelijk opium voor sterfelijke harten.//…Het is een vuurtoren
die zijn licht werpt over een duizendtal citadellen…//Want dit lange gebrul dat voortrolt van eeuw tot
eeuw/En komt sterven aan de rand van uw eeuwigheid/Is werkelijk de beste getuigenis, Heer/Die wij van
onze waardigheid kunnen geven!» De twee gedichten „de Bakens“ en „Samenspel“ zouden vanuit dit
perspectief gezien dezelfde strekking hebben, reden te meer om aan te nemen dat schilders en musici
elkaar antwoorden. Dichters, elegante vrouwen en dandy’s zouden volgens deze niet erg aannemelijke
uitleg allen door geuren voorgesteld kunnen worden. De betekenis “lof” die mogelijk is voor «wierook» en
die eerder, zoals we gezien hebben in 53B, op die manier niet bruikbaar was, zou in deze illustratie zinvol
zijn, omdat Baudelaire wil suggereren dat lofuitingen, hoe wenselijk ook, de inspanningen op een
bepaalde wijze schade toebrengen.
94////-Door middel van een handeling die we de vermenging zullen noemen, zullen we in plaats van
eenzelfde variatie in een schijf tweemaal mee te tellen wegens het dubbel gebruik van een opheldering,
bijvoorbeeld de éne keer met dit en vervolgens met dat probleem, deze, indien de beweegredenen om de
onderdelen te bepalen dezelfde blijven, bij de berekening van de el slechts éénmaal meerekenen.-///M///De externe ruimte wijzigt zich veelvuldig zonder dat de variatie verandert, omdat, daar de noot hetzelfde
blijft, het gebruik ervan voor het kracht verlenen aan of het verklaren van diverse woorden, een
verandering teweegbrengt in de afstand tussen de termen in kwestie en andere. De twee externe ruimtes
kunnen zich bovendien tegelijkertijd wijzigen: die de opheldering beoogt, berekend naar de afstand tot de
termen van de verklaarde noot en die de impuls betreft en berekend wordt vanaf de ene verklarende noot
die de andere verklarende noot kracht geeft.-///B///-Zo zal vb(antwoorden~geuren¹) dienen om
rb(Natuur~tempel) en rb(bedorven~wierook) te verklaren, want in beide gevallen draagt hij het begrip aan
van gelovigen die volgens het kerkceremonieel antwoord geven als ze geroepen worden en, aangezien de
afstand van «Natuur» tot «Antwoorden» en tot «wierook» verschilt, kan de ruimte niet even groot blijven.
Laten we, als een nieuwe opheldering van rb(bedorven~wierook), ons nu de noot vb(bezingen~geuren¹)
voorstellen: deze zal eveneens kracht geven aan vb(antwoorden~geuren¹), en we zullen onderscheid
moeten maken tussen k en k’, de ene voor de opheldering van rb(bedorven~wierook), de andere voor de
impuls aan vb(antwoorden~geuren¹). Het idee van zo’n wereld waar alle dingen levend zijn, wekt
verwondering op; Balzac, die vaak heel tweeslachtig was, deed hier en daar een paar stappen in de
richting van een dergelijk denkbeeld [93]: «Maar dan is de Wereld eeuwigdurend, maar dan is de Wereld
God!» Voor wie weigert de gebruikelijke inhoud van de woorden te veranderen, is de volgende oplossing
wat gemakkelijker te accepteren, namelijk de weidse Natuur als een goddelijk werkstuk beschouwen en
één van Cicero’s oratoren, kiest voor dat standpunt [198]: «…als je een ruim en mooi huis ziet, ben je niet
geneigd te denken, zelfs als je de bouwmeester niet kunt zien, dat het door muizen en wezels gebouwd
is…»
95////-De externe ruimte (k) wordt, samen met de componenten, met name gebruikt voor het meten van
een impuls zoals (1/qepfzgj)+(1/q’e’p’f’z’kg’j’) oftewel h+(h’/k), of van een schijf die slechts een probleem39

en een verklarende noot (1/qepfzgj)(2(1/q’e’p’f’z’kg’j’)) bevat, wat neerkomt op h(2(i/k)) en tenslotte voor
een combinatie van beide weergegeven door h((2i/k)+2(i’/k’k’’)) ofwel (1/qepfzgj)((2(1/q’e’p’f’z’kg’j’)+2(1/q’’
e’’p’’f’’z’’k’k’’g’’j’’))). In laatstgenoemde situatie vertegenwoordigt (k) de waarde van de externe ruimte
tussen een verklarende en een probleemnoot; elders speelt k’ eenzelfde soort rol, maar met betrekking tot
de tweede verklarende noot en k’’ tenslotte geeft de afstand aan tussen de beide verklarende noten, die
elkaar kracht geven.-///M///-De hoeveelheid aannemelijkheid die bestaat uit 2(i/k) oftewel 2(1/q’e’p’f’z’kg’j’)
is wegens (k) niet langer een variatie, maar hij heeft ook niet de status van een el die geacht wordt op z’n
minst een waarde van h(2(i/k)) of 1/qepfzgj(2(1/q’e’p’f’z’kg’j’)) te bezitten; dus 2(i/k) bestaat slechts uit een
voorlopige meting die altijd bij de berekening van de aannemelijkheid van een schijf gebruikt wordt.-///B///Hoewel rb(Natuur~mens) opgehelderd wordt door vb(mens~gaat), de uitwerking ervan is te danken aan
de geringe afstand tussen de termen in kwestie. Wat deze manier van de werkelijkheid doorkruisen van de
mens betreft, zijn we licht geneigd aan een reis te denken die iedereen maakt zonder de bedoeling ervan
te begrijpen, maar Claude Pichois nodigt ons uit de mogelijkheid van een andere, minder voor de hand
liggende inhoud niet uit te sluiten: met de mens zou hier in de eerste plaats de dichter bedoeld worden
[667].
96////-Aangezien een tegenstelling binnenin een schijf onaanvaardbaar is, brengt dat ons ertoe teksten
waarvan bekend is dat ze onsamenhangend zijn, hetgeen trouwens zeer sporadisch lijkt in een gebied
waar de verbeelding overheerst, omdat de verhoudingen tussen de betekenissen immers te veel
tweeslachtigheid vertonen om redeneerfouten er zonder aarzelen uit te lichten, bij onze studie terzijde te
leggen. Bovendien zullen we elk contrast met de betreffende tekst, zoals zich dat bijvoorbeeld bij
b(fris~andere) voordoet, vermijden. We willen eveneens voorkomen dat de cirkel zich praktisch sluit als we
om een bepaald gevoel van absurditeit dat door rb(levende–pilaren) bezit van ons neemt, van ons af te
schudden, onze toevlucht zouden nemen tot het gebruik van vb(wouden–pilaren) vb(levende–wouden),
om vervolgens een opheldering van rb(wouden–pilaren) proberen te verkrijgen door middel van
vb(levende–pilaren) vb(wouden–levende). Nu we éénmaal (~) in de diverse formules die hier van
toepassing zijn, aanvaard hebben, komt de serie er als volgt uit te zien: rb(levende~pilaren) vb(wouden~
pilaren) vb(levende~wouden) en daarna: rb(wouden~pilaren) vb(levende~pilaren) vb(wouden~levende).
Wel, het is erg hinderlijk dat het probleem van de levende pilaren opgehelderd wordt door het begrip van
de "woud-pilaren" dat weer opgehelderd wordt door dat van de levende pilaren. Toch wordt een dergelijke
samenstelling die beter weergegeven wordt door rb(A~E) vb(F~E) rb(F~E) vb(A~E) of vaker nog, door
rb(A~E) vb(F~H) rb(F~H) vb(A~E), slechts als hij zich in één en dezelfde schijf bevindt, daaruit
verwijderd.-///M///-Het doel van zulke voorzorgsmaatregelen is tenslotte te beschrijven hoe de inhoud van
een woord of tekst wordt bepaald, maar we zijn ons er ook van bewust dat die ons zou kunnen
ontsnappen, want elke analyse die verstandelijk beredeneerd is, wordt geconfronteerd met het gevaar
bekritiseerd te worden door de lezers, zo gauw deze trachten te doen wat in eerste instantie geen deel van
hun handelwijze lijkt uit te maken [524]. Rotsen en wolken kunnen daarentegen niet lezen wat er over hen
geschreven wordt teneinde te proberen het tegenovergestelde daarvan uit te voeren. Het is dus gepast
zich niet te verwonderen over het feit dat vooraanstaande personen een duizendtal argumenten hebben
bedacht die moeten aantonen dat de zorgvuldig overdachte benadering van menselijke activiteiten weinig
gemeen heeft met de kennis van een verschijnsel [281]-[282].-///B///-Het beperken van de vreemde indruk
die rb(wouden~pilaren) op ons maakt, houdt ook in dat we bedreigd worden door vb(wouden~symbolen),
want het gevaar bestaat dat vervolgens rb(wouden~symbolen) verklaard wordt door middel van
vb(pilaren~symbolen) vb(wouden~pilaren). We zouden echter de rol van de term «wouden» niet openlijk
kunnen ontkennen en het zou kunnen dat hij zelfs een belangrijke illustratie van het gedicht verstrekt. In
1853 werd er door Denecourt, een liefhebber van Fontainebleau, een eik naar Baudelaire vernoemd.
Volgens Raymond Poggenburg [798]: «De aankondiging verschijnt op die datum in de “Guide de la forêt”,
achtste editie.» Het bos waarin wezens leven die als symbolen voorgesteld worden, zou eventueel dat van
het geheugen van grote figuren kunnen zijn. Die persoonlijkheden zouden nieuwe gedachten ontwikkelen
en zouden net als de pilaren van een gebouw de voorbije tijden tegen de vergetelheid beschermen.
Aangezien ze duurzame bouwwerken ondersteunen, zouden ze op hun beurt recht hebben op veel
respect, zoals de twee figuren die volgens Ovidius de goden ontvingen [562]: «…zij kregen de wacht over
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de tempel zolang ze leefden. Op een dag toen ze, gebroken door hun ouderdom, voor de heilige treden
stonden en ze het verhaal van die plaats vertelden, zag Baucis dat Philémon, en de oude Philémon dat
Baucis met bladeren bedekt werd. Een boomtop hief zich reeds boven hun beider gezichten op…Dat is
wat eerwaardige, betrouwbare grijsaarden die geen enkele reden hadden om te proberen me te
bedriegen, me verteld hebben. Wat mij betreft, ik heb slingers aan de takken zien hangen en ik heb er hun
enkele versgeplukte aangeboden, terwijl ik de volgende woorden sprak: "Moge de stervelingen die door de
goden bemind worden, zelf goden zijn; hen die vroom zijn, zijn wij eerbetuigingen schuldig"». Aan de
andere kant doelt Baudelaire als lezer van Amerikaanse werken misschien wel op de totempalen die de
Indianen van Amerika gebruikten om hun gevoelens van bewondering of respect te tonen jegens de
dingen die buiten ons gezichtsveld liggen.
97////-We verwerpen niet alleen het idee dat een schijf tegelijkertijd rb(A~E) en rd(A~E), of vb(A~E) en
vd(A~E), of ob(A~E) en od(A~E) kan bevatten, maar bijvoorbeeld evenmin rb(A~E) en vd(A~E) en meestal
ook niet b(A~E) en d(A~E), ongeacht of het om het type noot r, v of o gaat. Als bovendien ob(A~E) tot een
schijf behoort, worden de twee noten rb(A~E) en vb(A~E) daarvan uitgesloten. Hetzelfde doet zich voor
zodra od(A~E) zich erin bevindt, want dan blijven de noten rd(A~E) en vd(A~E) buiten de schijf.-///M///-Wat
vb(A~E) en rb(A~E) of vd(A~E) en rd(A~E) betreft, deze laten we samen toe, omdat de verstevigingen
immers al als een schok beschouwd worden die als opheldering dienst kan doen.-///B///-Zo wordt
b(levende–pilaren) gebruikt om rb(Natuur–pilaren) toe te lichten. Als schok wordt hij als rb(levende–
pilaren) of rb(levende~pilaren) geschreven, maar als verklaring moeten we hem de formule
vb(levende~pilaren) toekennen. De "boom-pilaar" die zo sterk aan seksprenten doet denken, speelt
eveneens de rol van een stutpaal, die de gedachte vervolgens in een idee omzet [135]: «Wijsheid heeft
haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt.»
98////-De veronderstelling volgens welke intuïtie en berekening van de mate van aannemelijkheid samen
opgaan, moet zich tot het gehele domein van de noten uitstrekken, terwijl deze tot aan paragraaf 80
slechts op de botsingen betrekking had. Dit leidt naar de stellingname dat, des te belangrijker variaties of
ellen zijn, des te meer de intuïtie de noot of de schijf waarvan de mate van aannemelijkheid zo is
uitgevoerd, bevoordeelt. Teneinde de juistheid van zo’n gezichtspunt op de proef te stellen zonder de fout
te maken de ideeën door elkaar te halen, wordt de woordenlijst die we bij de proeven met betrekking tot
netwerken en botsingen gebruiken, in verband met de nieuwe studie uitgebreid. Derhalve verklaren we dat
een verandering van de tekst een draagplaats vormt als die zich beperkt tot wat we willen meten. De door
de schrijver gecreëerde tekst plus alle daarop betrekking hebbende metingen, levert de berging op, terwijl
de draagplaats die daarmee geconfronteerd wordt en de daarbij behorende graden van aannemelijkheid,
de schenker vormt. Om de formules die in beide gelden, te noteren, maken we gebruik van vierkante
haakjes, terwijl we op ronde haakjes terugvallen wanneer het enkel om de schenker, of om de berging
gaat. Bovendien zal het in sommige gevallen geoorloofd zijn twee gewijzigde teksten, de betreffende
berekeningen erbij inbegrepen, met elkaar te confronteren, terwijl we elke groep een dekzeil noemen. De
formules ervan zullen we tussen vierkante haakjes schrijven.-///M///-Op dezelfde wijze als de
aardrijkskundige kaart van een land niet slechts de eenvoudige weergave van het gebied voorstelt, terwijl
dat toch heel nuttig is, moeten we bij het bestuderen van de noten, door middel van de diverse begrippen,
eveneens vrijgesteld worden van de plicht om constant in contact te blijven met de kenmerken die het
studieobject vormen.-///B///-Om een omschrijving te maken, is niettemin historische kennis nodig, die in het
bijzonder wat „Samenspel“ betreft, de aandacht vestigt op onderzoeken, die ten tijde van Baudelaire
leidden tot een vernieuwde kennis van kleuren. Als we daarvan uitgaande naar voren brengen dat geuren
die het tegenovergestelde van groen, namelijk rood, zegevierend en rijk lijken, doen we de vermoedelijke
opvattingen van de auteur, die over de landschappen van Catlin en vervolgens over de portretten van twee
Indianen schreef [699]: «Wat kleuren betreft, die hebben iets geheimzinnigs dat me meer bekoort dan ik
kan zeggen. Het rood, de kleur van het bloed, de kleur van het leven, was zo overvloedig in dat sombere
museum, dat het een bedwelming was; wat de landschappen betreft, -begroeide bergen, oneindige
savannes, verlaten rivieren,- die waren eentonig, eeuwig groen; het rood, die donkere, dikke kleur…het
groen, die rustige, vrolijke en glimlachende kleur van de natuur, ik vind ze, hun melodische tegenstelling
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uitzingend, terug tot op de gezichten van die twee helden.» Meer in het algemeen, mediteerde hij als volgt
[692]: «…groen is het wezen van de natuur…Wat me in de eerste plaats treft, is dat overal het rood,
-klaprozen in het gazon, papavers, papegaaien, enz.,- het groen eer aan doet…» Het kan zijn dat de
dichter aan de opmerkingen van de scheikundige Chevreul heeft gedacht [506]-[507]: «…kleur op een
doek aanbrengen, bestaat er niet slechts uit het deel van het doek waar het penseel over gaat met die
kleur bestrijken, maar het is ook de aangrenzende ruimte aanvullend kleuren…De wet van het
kleurcontrast…houdt beslist heel wat anders in dan het vermengen van kleuren…»
99////-De componenten (q) en (e), de sneden, (q) voor de linkerkant van de noot, (e) voor de andere,
bereiken niveau 1 wanneer het referentiespoor een term vormt. In een solide knelpunt dat twee termen
bezit, dus geen enkele spil, is in alle gevallen q=e=1. Wanneer de inhoud van de tekst die geen enkele
keer voorkomt in een botsing, in overeenstemming met de eisen van de context goed van de billijkheid van
een spil gebruik maakt, bereikt de snede in kwestie ook 1, wat bijvoorbeeld niet geldt voor b(N~Natuur),
omdat «temple», waarvan de inhoud heel geschikt zou zijn om dat soort absoluutheid waar de N een
toespeling op maakt uit te leggen, immers bij de botsing b(Natuur~tempel) hoort. Als een spoor enerzijds
geen term is en anderzijds z’n gelijke, zonder deel van een botsing uit te maken, nergens in de tekst
voorkomt, heeft de snede die daarbij hoort, een waarde van 2.-///M///-Spillen zijn vaak zo tweeslachtig dat
de interpreet het gevaar loopt hen één of andere onjuiste rol te willen laten spelen, het is dan ook nodig
dat we, met betrekking daartoe, elk gebrek aan helderheid in de vanzelfsprekendheid van de begrippen
die met behulp van eerstgenoemde gevormd zijn, als een zwakheid beschouwen.-///B///-De N van
«Natuur» in een draagplaats die begint met “Het absolute, de Natuur, vormt een geheel…” zou in
b(geheel~N) of b(Natuur~N) een snede van e=1 hebben omdat “absolute” immers een acceptabel
voorbeeld van een spil zou opleveren zonder aan een botsing deel te nemen.
100////-Een verklarende noot hangt in grote mate af van de probleemnoot die hij moet toelichten. Daardoor
zien we dat de groottes p, k, g, j, behorend bij eenzelfde verklarende noot, variëren naargelang de
verschillende problemen die we door de bemiddeling ervan kunnen behandelen. Om zo’n situatie op te
helderen, moeten we onderscheid maken tussen het gebruik van een verklaringsplaat, dat plaats vindt
wanneer we slechts het beste resultaat of de beste resultaten die op dat moment haalbaar zijn,
bestuderen en dat van een zeef, dat daarentegen van een bepaalde, exact aangegeven probleemnoot
afhangt. Beide gevallen vallen samen wanneer we een probleem aangeven in een situatie waarin het
probleem het best of op één der beste manieren toegelicht wordt door die verklaringsnoot waarop de
meting van aannemelijkheid die we uitvoeren betrekking heeft. De moeilijkheid die we soms tegenkomen
is dat bij het gebruik van een plaat, het ene probleem k=1, maar daarentegen g=2 oplevert, en het andere,
het tegenovergestelde resultaat, zodat het product qepfzkgj in z’n geheel genomen hetzelfde blijkt te zijn
zonder dat het op dezelfde wijze is verkregen. In dat geval moeten de details ervan bestudeerd
worden.-///M///-Het heeft dus alleen zin om een plaat te gebruiken indien de beste uitleg op één manier of
van slechts één probleem wordt gegeven.-///B///-Zo geeft vb(wierook~zintuigen) een zeer gunstig resultaat
met rb(bedorven~wierook), waarmee aangetoond wordt dat voor deze verklaring een plaat moet worden
gebruikt. Gewoonlijk wordt de rol van wierook op verschillende manieren voorgesteld, alnaargelang de
bedoelingen van het offer, die soms oprecht en op andere momenten twijfelachtig zijn. Enerzijds ontvangt
Mozes een precieze opdracht [112]: «Je moet een altaar maken voor het branden van reukwerk…» David
gebruikt de volgende beeldspraak [134]: «Heer, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u
roep. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.» Wanneer de
eerlijkheid verdwijnt, verliest het ritueel zijn rechtvaardiging [124]: «Houd op met die zinloze offergaven. Ik
heb een afschuw van jullie wierook…»
101////-De component (p) oftewel de stok heeft als taak na te gaan of er met betrekking tot een noot die
geen botsing is, een steunpunt bestaat voor de speciale aard ervan waardoor het type bepaald wordt:
namelijk een probleem-, verklarende of neutrale noot. Zodra een noot echter uit een botsing bestaat,
bedraagt de waarde van (p) 1. Wanneer we anderzijds proberen een probleem te beschrijven dat te gering
is om de status van een botsing te verkrijgen, maar dat we door een steunpunt als een moeilijkheid
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beschouwen, blijft het niveau van (p) 1. De tekst kan zelf melding maken van een obstakel in de
gedachtegang, in ’t bijzonder door middel van een vraag en leidt de vertolker van de tekst zo naar p=1
voor een probleemnoot die het onderwerp in kwestie betreft. Zo maakt “Kunnen diverse echo’s zich
helemaal met elkaar vermengen?” p=1 mogelijk bij rb(vermengen~echo’s). Bij een verklarende noot
verkrijgt (p) slechts een waarde van 1 als uit de tekst blijkt dat de passages die bepalend zijn voor de
grondgedachte ervan, het probleem verklaren dat door deze noot wordt behandeld. Op die wijze maakt
“Kunnen diverse echo’s zich helemaal met elkaar vermengen? Van ver, ja…” p=1 mogelijk bij vb(Van.ver~
vermengen) met betrekking tot het probleem rb(vermengen~echo’s). Indien tenslotte de tekst zonder twijfel
stelt dat een idee noch een probleem noch een opheldering inhoudt, is p=1 wat de neutrale noot betreft die
dat idee beschrijft. De moeilijkheid die in een tekst schuilt, wordt veroorzaakt door de ironie waarmee de
meest elementaire inhoud soms vergezeld gaat. In dat geval is het nodig dat we, zoals het geval is met de
probleemnoten die geen botsingen zijn, om een steunpunt vragen teneinde met betrekking tot de neutrale
en verklaringsnoten tot het besluit p=1 te kunnen komen.-///M///-Wel, het lijkt even netelig om in een
dichterlijk werk een steunpunt te vinden voor iets anders dan de regels betreffende een betekenis, als er
een illustratie van aan te duiden, omdat die immers op hetzelfde neerkomen wanneer het steunpunt de
basis vormt voor een gedetailleerd begrip van het geschrevene.-///B///-Een verwijzing die zo gebruikelijk is
voor „Samenspel“ als die naar Dodone, blijft een kwestie van keuze die de vertolker aangaat [487]. Het
levert hem bijvoorbeeld tenslotte niets op, als hij aan de volgende beschrijving van een antiek schilderij
denkt [577]: «Op de eik nog de gouden duif…bandjes zijn aan de boom opgehangen, want net als de
drievoet van Pythia, spreekt hij orakels uit. De één komt hem vragen stellen, de ander een offer brengen.
Op dit moment wordt hij door een koor Thebanen omgeven…Van deze kant gezien, herken je de
priesteressen van Dodone aan hun streng en waardig voorkomen; het lijkt wel of zij de geur van
plengoffers en parfums inademen. De schilder heeft trouwens de damp van wierook afgebeeld, die deze
hele plek omgeeft en zelfs de goddelijke stemmen die er weerklinken: kijk, een bronzen beeld van de nimf
Echo die zoals je ziet, haar hand voor haar mond houdt…”
102////-Het steunstukje (f) voor solide knelpunten wordt vastgesteld aan de hand van rang (t): indien t=1
dan is f=1; indien t=2 dan is f=2. Wat de verschillende noten betreft die geen stroming hebben en waarvan
de formule tot het type b(A~E) of d(A~E) behoort, komt de waarde van het steunstukje voor de formule
met een (b) op 1 neer indien er in de tekst een steunpunt bestaat dat verhindert dat we hetzelfde spit laten
voorafgaan door een (d) en dit is eveneens het geval voor de formule met een (d) als we over een
steunpunt beschikken dat het onmogelijk maakt het spit van een (b) te voorzien. In elke andere situatie is
f=2.-///M///-Een noot met een spil blijkt in sommige gevallen in staat te zijn f=1 te verkrijgen wegens de
uitzonderlijke kracht die uitgaat van de sterke samenhang van de inhoud.-///B///-Zo zal b(N~Natuur) altijd
f=1 hebben met (r), (v) of (o), want de inhoud van het sonnet kan onmogelijk door d(N~Natuur) getrouw
weergegeven worden. Evenzo als we “De Natuur is een God…” zouden hebben, dan zouden we f=1
moeten accepteren voor b(N~G) en eveneens bij b(N~T) aangaande “De Natuur is een Tempel…” In de
grond der zaak moeten we bekennen dat bij Baudelaire de kwestie van het pantheïsme naar voren komt,
maar we vermijden er een overhaast antwoord op te geven, want een god die zich niet temidden van de
zichtbare wezens der wereld bevond, werd soms als de architect van zijn eigen tempel beschouwd, waar
Philostratus van getuigt als hij beschrijft hoe reizigers tijdens een tocht naar India, terwijl ze over de berg
Nysa trokken [578]«…het heiligdom van Dionysos op hun weg…troffen, door deze god ter ere van hemzelf
opgericht…» De schrijver uit de Oudheid schrijft verder nog: «…hij had het omgeven met laurierbomen die
in een cirkel waren geplant, terwijl hij op deze manier een terrein dat juist groot genoeg was voor een
tempel van bescheiden afmetingen, omsloot; rondom de laurierbomen had hij klimop en wijnstokken
geplaatst en aan de binnenzijde van deze omheining een beeld van zichzelf, wetende dat de bomen
mettertijd groter zouden zijn en een soort dak zouden vormen; en zò is dat nu ook geworden, zodat het in
dat heiligdom niet regent en de wind er niet binnendringt. Er waren snoeimessen, manden voor de
druiven, wijnpersen…Wanneer de god zijn wijnfeesten houdt en de Nysa doet trillen, horen de steden aan
de voet van de berg dat en beantwoorden het met luidruchtige feesten.»
103////-De glijstroken (g) en (j) hebben dezelfde waarde bij een neutrale noot. Ze bedragen slechts 1
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wanneer het tekstgedeelte dat als basis dient voor de noot in staat is noch een probleem, noch een
verklaring te tonen waarvan de variatie meegeteld kan worden. Die situatie uitgezonderd is g=j=2. Bij
solide knelpunten stellen (g) en (j) exact hetzelfde voor als (m) en (w) bij een schommeling: namelijk de
spelingswaarden. Laten we in het geval van de andere soorten noten die een probleem beschrijven eens
zien wat er gebeurt met rb(A~E) of rd(A~E): indien ondanks het feit dat het om een probleemnoot gaat,
ons de inhoud in eerste instantie de indruk geeft dat er geen obstakel voor het begrijpen van de tekst in
kwestie voorkomt, wil dat zeggen dat geen enkel serieus probleem zich daar voordoet en zodoende
bereiken de twee glijstroken waarde 2; in elke andere situatie is g=1 en j=2 of g=2 en j=1, maar één van
de glijstroken blijft steeds 2 behouden omdat we merken dat er geen enkel solide knelpunt ontstaat, wat
door de berekening weergegeven moet worden.-///M///-De vage ideeën die in talrijke spillen voorkomen,
bevorderen dat g=1 of j=1, want de tweeslachtigheid maakt dat we een probleem vermoeden terwijl de
inhoud niet helder is.-///B///-We zijn ons er snel van bewust dat we de mogelijkheid van rb(N~Natuur)
kunnen overwegen en toch blijft de bewering dat zich daar geen enkele moeilijkheid voordoet zinvol,
omdat het mogelijk is dat Baudelaire met de N heeft willen aangeven dat daarmee het hele universum en
niet enkel de aarde in de eerste versregel bedoeld wordt; het gevolg voor de noot rb(N~Natuur) is
daardoor een lichte zwakheid. En omdat we immers in ieder geval òf aan g òf aan j 2 moeten toekennen,
is het net zo verstandig 1 voor de spil te kiezen en 2 voor de term te bewaren: g=1 en j=2.
104////-We zien dat (g) en (j), de glijstroken, bij een verklaringsnoot gelijk zijn, beide zijn samen 1 of 2
waard. Ze stijgen tot 1 als de verklaring enige bevestiging krijgt in de tekst, zelfs als deze vaag is, hetgeen
we een grondslag zullen noemen. Die gunstige factor kan soms wel het niveau van een steunpunt
bereiken, maar niet in het geval van een verklaring van een solide knelpunt, dan blijkt het namelijk
onmogelijk te zijn dat er een heel goede grondslag bestaat, omdat elke storing dan uitgesloten zou zijn. De
afwezigheid van een grondslag maakt dat g=j=2, wat laat zien dat het gevaar heel groot is dat we de
gewenste verklaring bedenken op het moment dat we het probleem zelf naar voren brengen.-///M///Aangezien het vinden van een grondslag niettemin gemakkelijk lijkt, zullen zich in de teksten voor de
verklaringen talrijke voorbeelden van glijstroken met een waarde van 1 voordoen.-///B///-Om de
probleemnoot rb(bedorven~wierook) op te helderen door middel van vb(antwoorden~geuren¹), zal
«bezingen» als grondslag dienen en voor vb(bezingen~geuren¹) die rb(bedorven~wierook) begrijpelijker
maakt, zullen we om g=j=1 zeker te stellen, daarentegen «antwoorden» gebruiken. Ondanks deze
samenhang vertonen beide gezichtspunten haperingen, want «bezingen» doet meer aan een eredienst
denken, maar betreft in de eerste plaats de bedorven geuren, terwijl «antwoorden», dat we gemakkelijker
voor elke geur kunnen gebruiken, minder aan een viering doet denken. Het belangrijkste blijft dat we niets
aan de bedoelingen van de schrijver veranderen, wel, hij schijnt begrepen te hebben op welke manier
tegenstellingen elkaar aanvullen. Als regelmatig lezer van Amerikaanse schrijvers, was hij het niet oneens
met de zienswijze van deze strenge bewakers der deugd, maar bleef heel voorzichtig omgaan met hun
denkbeelden. Hij moet de prachtige afbeeldingen die de voorstanders der versobering zoals Calvijn in
Europa met ironie bekeken hadden, met welgevallen hebben bezien [3]-[42]-[170]: «Het is grote schande
het te zeggen, maar het is waar dat de bewoonsters van een bordeel kuiser en eenvoudiger gekleed gaan
dan de maagden op de afbeeldingen in de tempels.» Wat Baudelaire betreft, zijn dubbelzinnige werken
brengen ons weer bij onze eigen complexiteit terug [[1060]]: «Een sombere en harde vergelijking is het/Als
een hart z’n eigen spiegel is geworden…//Een ironisch, hels licht,/Toorts der duivelse
schoonheid,/Zeldzame verkwikking en glorie/-Bewustheid van het Kwaad!»
105////-De interne ruimte (z) bij solide knelpunten komt overeen met de interne verwijdering (s), één van de
schommelingsfactoren, omdat tsmw geheel gelijk is aan fzgj die voor deze problemen gebruikt wordt. Met
betrekking tot de andere noten blijft de situatie praktisch onveranderd, de reeds bekende principes worden
slechts met enkele details uitgebreid voor het tellen. Wanneer een steunpunt de interpretatie volgens
welke de schepper van het boek in z’n tekst een zichtbaar verband heeft gelegd tussen A en E, waardoor
de gedachte b(A~E) of, dat is niet belangrijk, d(A~E), in ons opkomt, rechtvaardigt, dan is z=1 voor alle
noten van het spit (A~E); zoniet, dan heeft (z) een andere waarde dan 1.-///M///-Vaak staan we bij een
auteur enkel stil bij zijn keus aangaande twee ideeën: heeft hij ze van elkaar gescheiden of met elkaar
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verenigd? Maar de moeilijkheid om van (s) en (z) een definitie te geven, raakt het punt van het zichtbare
verband ertussen, want zelfs indien in een tekst alles door de wil van de schepper met elkaar in verband
wordt gebracht, dan nog blijven sommige verhoudingen vaag, terwijl tussen andere relaties bestaan waar
geen twijfel over mogelijk is en in het bijzonder om te verklaren dat A eenvoudigweg tegengesteld is aan E,
is het nodig dat van deze beide sporen gelijktijdig een beeld gegeven wordt.-///B///-Met een zin in de stijl
van de Eeuw der Verlichting is dat goed te zien: “De Natuur, die niet de natuur is, is een wervelwind, een
geronk”. Het is zeker dat rd(Natuur~natuur) beter lijkt dan rb(Natuur~natuur) om die woorden weer te
geven, maar in elk geval is z=1 bij beide formules.
106////-Wanneer bij een spit met termen, (z) een andere waarde heeft dan 1 krijgt hij een waarde van
2+(1(n/10)), waarbij (n) het aantal fronten voorstelt dat in de tekst tussen de éne term en de andere
voorkomt. Indien de sporen deze vorm van termen niet bezitten, ondergaat het tellen heel weinig
verandering, zelfs wanneer één van beide dan toch de allure aanneemt van een spil die met een deel van
een woord verbonden is. Elk vakje dat op één of andere wijze bijdraagt aan een hulpmiddel met spil wordt
een plooiing genoemd, die als een front gebruikt wordt. Vervolgens is het voldoende het (n) aantal overige
fronten dat zich tussen de sporen bevindt, zorgvuldig te tellen, om op 2+(1(n/10)) uit te komen. Bij “De
natuur Is een tempel; Levende pilaren laten soms verwarde woorden los…” en b(I~L) moeten we “Is” en
“Levende” vermijden, wat exact overeenkomt met 2+(1(1/10)) bij b(is~Levende) betreffende “De Natuur is
een tempel. Levende pilaren laten soms verwarde woorden los…” Betreffende de alliteratie “La Nature tord
mes tortures en m'affligeant de maux” (De Natuur peurt in m’n wonden door me met pijnen te kwellen) en
de noot b(ture tord~tortures) levert (z) 2+(1(1/10)) op, want “Nature”, “tord” en “tortures” vallen daar buiten.
Een spil die geen steun verleent aan een woordelement vraagt om een andere telling. Als voor het hele
sonnet groen papier was gebruikt, zou met betrekking tot b(papierkleur~verts) (N.B. verts: groene)
daaraan een waarde van 2+(1(74/10)) toegekend worden wegens de 74 fronten in de tekst. Met
daarentegen enkel een groene vlek op “verts”, en de nieuwe noot b(papierkleur~verts), zal (z) in plaats
van 2+(1(74/10))=9,4 slechts een bescheiden waarde van 2+(1(0/10))=2 bereiken.-///M///-Het principe
bestaat eruit om te trachten een spil aan een zeer klein aantal vakjes toe te kennen en vervolgens, enkel
als dat onmogelijk is, een groter aantal te nemen.-///B///-Soms maakt een steunpunt elke telling van
fronten overbodig, zoals bij b(respond~répondent). Het verband tussen de spil van het gedeelte dat we uit
«Correspondances», de titel van het sonnet, hebben genomen en de term, die daar heel veel op lijkt en
die deel uitmaakt van de noot, is zo groot, dat z=1. Dat kon Baudelaire niet ontgaan; hij bezat daar de
benodigde scholing voor en men zegt ook van hem dat hij dat begrip zo vaak van inhoud veranderde, dat
hij het bijna als een spelletje begon te zien. Raymond Poggenburg wijst er op dat kenners hem vaak een
karikatuur toeschreven waarop Courtois te zien was, toentertijd bekend door zijn krantenartikelen over
schilderkunst, die zich naar een schilderij toe boog, een spreekhoorn in de richting van het doek houdend
[797].
107////-De externe ruimte (k) dient om de aannemelijkheden van de verklaring en de verhoogde kracht uit
te rekenen. Bij solide knelpunten is (k) gelijk aan (c); met betrekking tot de andere noten nemen we onze
toevlucht tot een gelijksoortige handelwijze; om te beginnen is voor twee noten, ongeacht om welke soort
het gaat, k=1 zodra voor elk van de twee een interne ruimte (z) bestaat die 1 waard is en tussen alle
sporen, waarvan sommige eventueel meerdere keren voorkomen, A, E, F en H, en die b(A~E) en b(F~H)
vormen, ofwel d(A~E) en d(F~H), door de inhoud der woorden een continuïteit, gegarandeerd door een
steunpunt, aanwezig is. Zo bestaat er tussen rb(N~Natuur) en rb(N~Natuur) een relatie die k=1 mogelijk
maakt. Vervolgens zou de grondgedachte van de passage eventueel als volgt kunnen zijn: de mens, in het
algemeen of als dichter, zou de hoogste tempel eer betuigen.-///M///-De vertolker van een schrijver uit het
verleden vindt het heel vaak moeilijk om er volledig van uit te gaan dat zijn held een heel andere denkwijze
had dan hijzelf, wel, daar doet hij zichzelf het grootste onrecht mee en brengt eveneens schade toe aan de
nagedachtenis van de bewonderde schepper. Ondanks dat gevaar dat een ieder kent, is de verleiding nog
zo groot, dat we regelmatig met behulp van denkbeeldige illustraties eenvoudigweg achter de
denkbeelden van de vertolker proberen te komen.-///B///-Om dat gevaar te voorkomen, moeten we
vermijden aan onze leerlingen door te geven dat het zeker is dat het sonnet een onreligieus karakter heeft,
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hetgeen stellig te verdedigen, maar niet absoluut nodig is. Lamartine, wellicht in navolging van Philo en
dankzij de talrijke bewerkers van zijn methode die gebruikt wordt door de traditionele interpretatieleer,
verwoordt het zo [489]-[575]: «Het is God, het is dat grote heelal, dat zichzelf aanbidt!» Ergens anders
beschrijft hij een personage aan de hand van wat diegene zegt [493]-[575]: «O Vader, zei hij, van alle
schepselen, wiens tempel zich overal bevindt waar de natuur is…» Slechts even sluipt de twijfel in deze
meditatie [492]-[574]: «…God is slechts een verzonnen woord om een uitleg te geven van de wereld…»
Het komt ook voor dat hij ideeën combineert [11]-[488]-[575]: «Verborgen God, zei je, de natuur is je
tempel!»
108////-Als de externe ruimte een andere waarde dan 1 heeft en de sporen enkel de vorm van termen
aannemen, bestaat deze waarde uit 2+(1(n/10)), waarbij (n) het aantal fronten voorstelt dat zich tussen de
verst van elkaar verwijderde termen der betreffende noten bevindt. Zowel voor alles wat kracht geeft, als
voor wat de verklaringen betreft, blijkt de wijze van tellen dus bijna hetzelfde te zijn als die we gebruiken
voor (c), de externe verwijdering.-///M///-De verandering komt door voorgaande beperkingen van de
metingen, omdat voortaan de noodzaak om alleen maar solide knelpunten in aanmerking te nemen,
immers volledig verdwijnt. Laatstgenoemde lijken niet meer te zijn dan een bijzonder soort noten te
midden van andere die eveneens tot onze beschikking staan.-///B///-De externe ruimte (k) tussen
vb(corrompus~encens) en rb(corrompus~temple) (bedorven-wierook, bedorven-tempel), bedraagt 8,4
omdat de twee meest verwijderde sporen «encens» en «temple», door 64 fronten gescheiden worden.
109////-Soms, als we één of meerdere spillen in de bestudeerde noten vinden, komen we bij een telling die
beperkt wordt door twee plooiingen of door een plooiing en een ander front, een externe ruimte tegen met
een andere waarde dan 1. De gevolgde werkwijze met (z) wordt opnieuw gevolgd voor de afstand die,
aangaande de sporen A en F, of A en H, of E en F, of E en H, de noten (A~E) en (F~H) van elkaar
scheidt.-///M///-Behalve wanneer er geen enkel verband bestaat tussen de spillen en een bepaald woord,
vindt er vergeleken bij wat zich voordoet wanneer alle sporen termen zijn, geen enkele noemenswaardige
verandering plaats. Zo leveren vb(schip~mooi²) en rb(Dedede~schip) bij “Dedede schip heeft vlam gevat.
Het is mooi. Zij is mooi”, een externe ruimte van 2,8 op, want we moeten “schip”, “vlam”, “gevat”, “Het”,
“is¹”, “mooi¹”, “Zij”, “is²” als fronten tellen, negen in totaal, wat een resultaat van 2+(1(8/10)) oplevert.
Omdat de combinatie van onderbrekingen en woordspelingen het ons onmogelijk maakt een verband te
leggen tussen “Dedede schip heeft vlam gevat” en “Zij is mooi”, moeten we k=1 terzijde leggen. Als er een
aanwijzing was dat “Zij” met “Dedede schip” bedoeld wordt, had (k) zonder twijfel een waarde van
1.-///B///-Liefhebbers van een werk die bang zijn dat hun een interessant onderdeel daaruit ontsnapt,
hebben daardoor vaak de neiging de relaties tussen de verschillende ideeën te overschatten. Wij moeten
onszelf er echter van overtuigen dat onze studie zowel aangaande de spirituele als de tastbare dingen,
noodgedwongen slechts een summiere samenvatting blijft [[1133]]: «En de harmonie die heel haar mooie
lichaam bepaalt,/Is zo volmaakt, dat de machteloze analyse/De talrijke akkoorden ervan/Niet beschrijven
kan.» Enthousiasme volgt een andere weg dan studie, omdat dat meer met inspiratie te doen heeft.
Baudelaire, die het beeld van Plato betreffende de streng ijzeren ringetjes die dankzij een magnetische
steen aan elkaar blijven hangen in gedachten heeft, vertrouwt daar gedeeltelijk op om de schoonheid die
van hemzelf is uitgegaan en die misschien wel erfgename is van opvattingen daarover uit de tijd vóór de
Oudheid, door te geven [736]-[737]-[738]-[739]-[[1067]]: «Ik geef je deze versregels opdat, als in verre
tijden/Mijn naam gelukkigerwijs boven komt drijven…//De herinnering aan jou zoals in twijfelachtige fabels,
/De lezer vermoeie als een hakkebord,/En door een broederlijke en geheimzinnige schakel/Als het ware
blijve hangen aan mijn hautaine rijmen…»
110////-Een versteviging die vergezeld gaat van een andere noot, kan nuttig zijn in een verklaring, maar de
noot in kwestie is soms ook in staat de gebruikte versteviging te verklaren, waardoor dan het gevaar kan
ontstaan dat met de verschillende externe ruimtes een fout wordt begaan. Zo gebruiken we vb(bedorven~
wierook) die eerder als versteviging rvb(bedorven–wierook) genoemd werd, om rb(bedorven~tempel) op te
helderen. Van het gedeelte rb(bedorven~tempel) vb(wierook~tempel) rvb(bedorven~wierook) vb(zintuigen
~wierook) vb(bedorven~zintuigen), is het het best rb(bedorven~tempel) vb(bedorven~wierook) vb(wierook
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~zintuigen) te houden om een verklaringsschijf te meten, die ongetwijfeld minder perfect is dan de botsing
met het stramien en de tang van de versteviging, maar die er het materiaal voor levert met twee
verklaringen voorzien van een variatie met een som en zonder dat de verklaring toeneemt. Indien we de
probleemnoot en de verklarende noot door elkaar halen, brengt dat bij een overhaastige berekening het
gevaar met zich mee dat we de ruimte aangaande vb(bedorven~wierook) vb(wierook~zintuigen) aanzien
voor die met betrekking tot rb(bedorven~tempel) vb(wierook~zintuigen). Let wel, de beide externe ruimtes
in rb(bedorven~tempel) vb(bedorven~wierook) vb(wierook~zintuigen) strekken zich uit vanaf de
verklaringen tot dat ene probleem dat zich voordoet, zonder dat ze op het verband tussen de verklaringen
betrekking hebben.-///M///-De verandering in het noteren die in gelijke tred gaat met het gebruik van de
noten, blijft partieel en hier en daar kunnen we op het aanvankelijke gebruik terugvallen; maar de noten
met een spil, die geen enkele uitspraak doen, blijven dan uitgesloten van elke vermelding van het teken
(–).-///B///-Het moet niet zo zijn dat de termen «bedorven» en «tempel» die elkaar in evenwicht houden,
ons doen geloven dat Baudelaire meende te vermoeden dat er zich achter de uiterlijke schijn van de
wereld een beslissende strijd afspeelt tussen goed en kwaad. De redenering lijkt vaak moeilijker te
begrijpen: het lijden voorkomt verderf en beperkt ook lauwheid en onoplettendheid [[1007]]: «Wees
gezegend, mijn God, U die het lijden verschaft/Als een goddelijk middel tegen onze onzuiverheden/En als
de beste en zuiverste essence/Om de sterken op heilige genietingen voor te bereiden.» De versregels
doen heel plechtig aan; toch wilde de schrijver zich op velerlei manieren hoeden voor een domineestoon
[705]: «"De Wijze lacht niet zonder dat hij trilt." Uit welke gezaghebbende mond is dit vreemde, rake
gezegde gekomen? En uit welke puur orthodoxe pen is het voortgevloeid? Komt het bij de filosofische
koning van Judea vandaan? Moeten we het toeschrijven aan Jozef de Maistre, die soldaat die door de
Heilige Geest begeesterd was?» Het vermelden van de geneugten van het lichaam die door warmhartige
woorden jegens de Griekse of Romeinse Oudheid werden beschreven, houdt zijn denken zelfs op
geamuseerde wijze bezig [[1064]]: «Toen genoten de man en de vrouw in hun lenigheid,/Zonder leugen en
zonder angst, van elkaar,/En terwijl de verliefde hemel hun ruggen streelde,/Stelden zij hun edele, goed
functionerende machine in werking,/Maar Cybele, rijk aan vruchtbaarheidsproducten,/Vond toen dat haar
kinderen er niet al te blozend uitzagen,/En als een wolvin wier hart door wederzijdse tederheid gezwolgen
was,/Legde ze de wereld aan haar bruine borsten en gaf haar te drinken…//Als bedorven naties bezitten
wij/Schone dingen die de oude volkeren niet kenden…Maar deze uitvindingen van onze laatkomende
muzen/Zullen nooit de ziekelijke rassen verhinderen/De jeugd een grote eerbetuiging te brengen,/-Aan de
heilige jeugd, aan de eenvoudige lucht, aan het zachte voorhoofd,/Aan het oog dat zo helder en licht als
een waterstroom is,/Die overal, zorgeloos als het blauw van de lucht,/Als de vogels en de bloemen, zijn
geuren, zijn liederen/En zijn zachte gloed verspreidt!» We moeten niet te stellig verklaren dat deze
versregels totaal anders zijn dan „Samenspel“, met het argument dat de denkbeelden van Baudelaire
tussen de periodes dat hij de gedichten schreef, erg veranderd zouden zijn, want de twee verzen zijn in
1857 voor het eerst verschenen en er is geen enkel bewijs gevonden dat ze bestonden vóór deze datum,
die een even praktisch als logisch grenspunt vormt voor het citeren van werken die het beroemde sonnet
kunnen ophelderen [7]-[662].
111////-Laten we als probleemvariatie rb(tempel~Samenspel) berekenen; het betreft hier geen knelpunt
maar een probleempje met betrekking tot de interpretatie; de auteur lijkt van de begrippen geluiden,
kleuren, geuren en van het denkbeeld dat de titel weergeeft één geheel gemaakt te hebben, maar het kan
zijn dat hij dit laatste denkbeeld niet in de eerste plaats met «tempel» in verband heeft gebracht; laten we
dus de mate van aannemelijkheid eens nagaan van het idee dat hij dat verband hinderlijk vond. Met
1/qepfzgj verkrijgen we 1/(1)(1)(2)(2)(2,2)(2)(1)=0,056, hetgeen te verwaarlozen is. Omdat hier de sporen
uit termen bestaan, is q=e=1; aangezien het sonnet niets zegt over de genoemde moeilijkheid, is p=2. Het
feit dat de titel afgezonderd blijft van de eerste versregel levert f=2 op; doordat de afstand op 2 fronten,
«Natuur» en «is», neerkomt, resulteert dat in z=2+(1(2/10))=2,2 en omdat niets in het gedicht immers de
overtuiging logenstraft dat we hier op een moeilijkheid stuiten, zeker niet «antwoorden», «symbolen» en
«woorden», besluiten we met ((g)(j))=2 want ((g)(j))=(2)(1)=2 als we er voor kiezen aan de geïsoleerde
term «Samenspel» een waarde van 1 toe te kennen.-///M///-Het is niet gemakkelijk de relatie tussen een
titel en hetgeen daarop volgt te bepalen. Enerzijds weten we dat het de wens van de schrijver is dat de
47

hele tekst aan de titel beantwoordt, maar anderzijds is het vermoeden dat hij daar misschien wel niet
steeds even sterk aan gedacht heeft, vaak gerechtvaardigd, in ieder geval wat de inhoud van de meest
subtiele details betreft.-///B///-Het vraagstuk van de tempel die de natuurlijke wereld zou voorstellen, leidt
naar dat van de godheid ter ere van wie een bouwwerk is opgericht. Dit punt brengt ons bij dat begrip van
een god zonder naam, waarvan de laatste apostel misschien wel onder de indruk was [153]: «Paulus
richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig
u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw
nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: "Aan de onbekende god". Wat u vereert zonder het te
kennen, dat kom ik u verkondigen.» Vervolgens zegt hij [142]-[154]: «Want in hem leven wij, bewegen wij
en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: "Uit hem komen ook wij voort."
Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van
goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht.»
112////-Laten we de variatie bestuderen die we door een probleemnoot met spil hebben verkregen:
rb(N~Natuur). Omdat «Natuur» immers uit een term bestaat, is e=1; anderzijds bedraagt de waarde van
(q), de andere snede, 2, want het is onmogelijk aan N een vanzelfsprekende inhoud te geven, mits de
term in kwestie zich niet in een botsing bevindt. Wegens het feit dat de tekst niets meer vermeld over een
moeilijkheid die voorkomt in rb(N~Natuur), bereikt stok (p) een grootte van 2. De waarde van component
(f) komt neer op 1 omdat het verband tussen “N-Natuur” niet de minste tegenwerping zou kunnen
veroorzaken. De waarde van (z) bedraagt eveneens 1 wegens deze buitengewone sterke relatie.
Vervolgens is ((g)(j))=2, want inderdaad doet zich aannemelijk een probleem voor, maar het heeft niet de
kracht van een botsing; aangezien bovendien N een moeilijk punt voor ons is, is g=1, zodat het voor ((g)
(j))=2 onvermijdelijk wordt dat het niveau van j=2.-///M///-Bijgevolg bedraagt de variatie 1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)
(2)=⅛, wat het dubbele is van 1/16, het grenspunt waaronder een waarde te verwaarlozen is. Voor een
botsing, is de variatie de stroming 1, wel, met 2 voor elk van de factoren, verkrijgen we een resultaat van
1/(2)(2)(2)(2)=1/16=0,062. Het lijkt gerechtvaardigd dat zo goed als niets te beschouwen, omdat het
onmogelijk blijft een waarde van nul in dit meetsysteem te bereiken.-///B///-De N van «Natuur» moet ook
het gebruik van een ander soort noot mogelijk maken, bijvoorbeeld in vb(N~Natuur), zelfs als het begrip
"persoon-wereld" niets anders doet dan iedere moeilijkheid die hij moet oplossen, verplaatsen. Het
koninklijk aspect van de natuur is bezongen door talrijke schrijvers uit de oudheid die ontzettend
bewonderd werden door de onderwijzers uit de tijd van Baudelaire. Plinius maakt ons deelgenoot van zijn
ontroering [770]: «…de geweldige afmeting van de eiken in het woud van het Ertsgebergte, gerespecteerd
door de tijd en stammend uit het begintijdperk der wereld, gaat elk wonder te boven, door hun quasi
onsterfelijkheid.» Hij verhaalt vervolgens hoe de boomwortels uit die noordelijke grootsheid «…om elkaar
heen kronkelen als worstelaars en bogen zo hoog als de takken zelf en openingen vormen zo groot als
enorme deuren waar eskadrons door kunnen.»
113////-De noot vb(wierook~zintuigen) die rb(bedorven~wierook) afzwakt, bezit een variatie die bestaat uit
q=e=1 dankzij de twee termen; p=2, want in de tekst staat geen enkel woord dat bedoeld is om uit te
leggen wat met het bederf in kwestie bedoeld wordt; f=2 omdat het zichtbare verband dat ontstaat tussen
«wierook» en «vervoeringen», niet aangetroffen wordt tussen «wierook» en «zintuigen»; z=2,4 door de
aanwezigheid van de fronten «Die», «vervoeringen», «bezingen», en «geest»; g=j=1 door «vervoeringen»
dat als grondslag dienst doet en ons het begrip dronkenschap en dus eveneens dat van sensualiteit levert.
Alles bij elkaar 2(1/qepfzgj)=2(1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(1)(1)=1/4,8=0,208, een resultaat dat redelijk lijkt te
zijn.-///M///-De alinea’s 21, 34, 63, 105 en 106 reiken ons de voornaamste basisinformatie aan om te
kunnen concluderen dat s=1 en z=1.-///B///-De noten rb(bedorven~geest) enerzijds en vb(wierook~
zintuigen) anderzijds, leveren soortgelijk gevallen op, waarin we ons heel dichtbij een duidelijke constructie
bevinden, maar die het uiteindelijk toch niet blijkt te worden. Het idee dat de geur van tempels naar
overdaad leidt, is onlosmakelijk verbonden met dat van de prijs ervan. Plinius geeft aan wat [767]«…de
rijkdommen van Arabië zijn en om welke redenen men haar de bijnaam "Gelukkige" en "Rijke" heeft
gegeven. Hij preciseert direct daarna: «”Wierook bevindt zich nergens anders dan in Arabië en dan ook
nog niet in heel Arabië…De wierookwouden zijn twintig riffen lang en tien riffen breed. Een rif is, volgens
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de berekening van Eratosthenes, 40 renbanen, dat wil zeggen 5 duizend passen, volgens anderen 32
renbanen. Er zijn hoge heuvels, waar de wierookbomen op natuurlijke wijze groeien, tot in de vallei.
Iedereen zegt dat daar kleigrond is, waar praktisch geen zoutmijnen voorkomen…Alleen Arabieren
herkennen de wierookbomen en zelfs niet iedere Arabier. Men zegt dat er niet meer dan 3000 families zijn
die van vader op zoon het privilege genieten de wierook te mogen exploïteren; daarom worden de leden
van deze families "heilig" genoemd…Vroeger oogstte men één keer per jaar, verkoop ervan gebeurde veel
minder. Tegenwoordig heeft men uit winstbejag een tweede oogst ingevoerd. De voorbereiding van de
eerste en enige natuurlijke, vindt plaats als de hondsdagen aankomen, als het weer op z’n heetst is, door
inkepingen te maken op plaatsen waar de schors, die heel dun en uitgerekt is, het meest opgezet door het
sap lijkt te zijn. Daar maken we een opening, zonder er iets uit te halen; er spuit een kleverig schuim uit.
We laten het dik worden en stollen en we verzamelen het, als het terrein dat vereist, op een palmmat of op
sommige plaatsen op een rondom platgeslagen stuk aarde. Het eerste procédé levert een zuiverder, het
andere een zwaarder wierook op. De wierook die aan de bomen is blijven kleven, wordt er met een mes
afgehaald: er zitten dan ook stukjes schors doorheen. Het bos, dat in parten is verdeeld, wordt door
wederzijdse eerlijkheid beschermd: niemand houdt aangetaste bomen, niemand besteelt zijn buurman.
Maar eerlijk waar, in Alexandrië waar men de wierook bewerkt, is geen enkele voorzorgsmaatregel
voldoende om de werkplaatsen te beschermen. Men merkt de lendendoeken van de arbeiders, men zet
hun een masker of een strak net op het hoofd; men laat ze slechts naakt het atelier verlaten. Zeker is dat
bij ons straf voor minder veiligheid zorgt dan ze ginds in hun bossen hebben! In de herfst verzamelt men
het product dat in de zomer uit de schors is gekomen; dat is de zuiverste wierook, hij is wit. De tweede
oogst vindt in de lente plaats, uit inkepingen die in de winter gemaakt zijn. De wierook die eruit komt is
roodbruin en weegt niet tegen de vorige op…De wierook die in ronde tranen blijft hangen, heet mannelijke
wierook…Sommigen denken dat hij zijn naam aan de gelijkenis met testikels te danken heeft…De wierook
wordt op kameelruggen vervoerd…» Sommige wat minder kostbare diffusies dan het oorspronkelijk
product, worden ook gebruikt om de goden als offer aan te bieden.
114////-We stellen voor de variatie die we door vb(N~Natuur) verkregen hebben, te meten met betrekking
tot rb(antwoorden~Natuur). We hebben de eerste paar componenten al behandeld: q=2 en e=1. Zoals ook
f=z= 1. Rest ons te bepalen hoeveel (p), (g) en (j) bedragen. Het begrip «tempel» levert een grondslag op
die ons goed van pas komt om de waarden g=j=1 te verdedigen. Tenslotte, omdat we nergens uit de tekst
opmaken dat deze zichzelf wil toelichten, is p=2. De uitkomst is 2(1/qepfzgj)=2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1))=
2(¼)=½=0,5.-///M///-Paragraaf 112 geeft uitleg over (q), (e), (f), en (z), die onafhankelijk zijn van het soort
noot, ongeacht of het om één met (r), (v) of (o) gaat.-///B///-De schijf rb(répondent~Nature) vb(N~Nature) is
minder aannemelijk: ((1/tsmw)(0,5/k)). Een dergelijke waarde kunnen we echter niet in aanmerking
nemen, omdat de genoemde stroming kleiner dan 0,062 blijkt te zijn. Het is namelijk zo dat t=2 omdat er
geen relatie bestaat tussen «répondent» en «Nature», dat s=6,1 doordat zich 41 fronten tussen de beide
termen bevinden, dat m=2, omdat we “répondre” ook als “overeenkomen met” kunnen uitleggen en
tenslotte dat w=2 want men veronderstelt dat de wereld een bepaalde realiteit met een spraakvermogen
bezit, maar zelf geen eigen taal heeft. Zo verkrijgen we tsmw=(2)(6,1)(2)(2)=48,8, wat leidt tot 1/tsmw=
1/48,8=0,02. Als een te gering probleem op zeer heldere wijze opgelost wordt, levert dat een resultaat op
dat te veronachtzamen is.
115////-De variatie van ob(homme~parfums¹) (mens-geuren¹), met «parfums» dat we uit de achtste
versregel hebben genomen, blijft te verwaarlozen. De sneden bedragen 1; p=2 omdat er in de tekst niets
voorkomt dat een bepaalde, zuivere constatering bevat; f=2, want het verband tussen de sporen blijft
uiterst klein; z=4,6 aangezien we 26 fronten tussen de sporen tellen. Omdat de inhoud van het gedicht
immers grotendeels over de natuurlijke wereld gaat, is het moeilijk «parfums» meer met «homme» dan
met «Nature» in verband te brengen, hetgeen g=j=2 als resultaat heeft; om met g=j=1 te kunnen besluiten,
hadden we een noot zonder de geringste moeilijkheid of verklaring tot onze beschikking moeten hebben:
dat zou werkelijk een bewijs van zijn neutraliteit zijn geweest. De variatie is dus 1/qepfzgj=1/(1)(1)(2)(2)
(4,6)(2)(2), wat kleiner is dan 1/(2)(2)(2)(2) en kan bijgevolg onmogelijk au sérieux genomen
worden.-///M///-Op dezelfde wijze als in een overwegend fantasierijke tekst een opzichzelfstaande
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redenering kan voorkomen, treffen we in dichterlijke boeken opsommingen aan. Wel, de neutrale noten
hebben eventueel als billijkheid dat soort passages voor hun rekening te nemen.-///B///-Het grote aantal
raadselen in „Samenspel“ geeft ons de indruk dat die beschrijvingen zinloos zijn, maar het komt voor dat,
als we ze in onze studie gebruiken, sommige ervan toch een variatie opleveren die groter is dan 1/16; zo
verkrijgen we met betrekking tot ob(geuren²~uitbreiding), waar we «geuren» uit de negende versregel
hebben gelicht, 1/q(1)e(1)p(2)f(1)z(1)g(1)j(1), wat neerkomt op ½ oftewel 0,5. Het is waar dat Baudelaire
behalve de strekking van de woorden die deze noot mogelijk maakt, moeilijk te begrijpen denkbeelden
hanteert, maar daarnaast komen er ook minder ingewikkelde ideeën in het sonnet voor. De liefde voor
eenvoudige dingen geeft veel inspiratie, bijvoorbeeld b(groen~weiden), zoals we vaak gemerkt hebben
[670]. Plinius, die zich tevens voor de literaire wereld interesseert, spreekt, nadat hij Homerus heeft
geciteerd, de volgende woorden [771]: «Cicero, een ander letterkundig geleerde, heeft gezegd: "Parfums
met een smaak als van aarde, zijn aangenamer dan die met een saffraansmaak". Inderdaad heeft hij de
voorkeur aan "smaak" boven die van "geur" gegeven. Wij kunnen ook zeggen: "De beste aarde is die een
parfumsmaak heeft". Als we aanwijzingen nodig hebben met betrekking tot de geur der aarde, die stijgt
vaak op, zelfs zonder dat de aarde omgespit is, bij zonsondergang, waar de regenboog de aarde raakt en
wanneer het, na lange droogte, geregend heeft. Dan gaat er, dank zij de uitwerking van de zon, die
goddelijke reuk van uit waarmee geen enkele andere geur te vergelijken is.»
116////-Laten we zien hoe groot de variatie is van ob(N~Natuur), omdat we immers die van rb(N~Natuur) al
kennen, namelijk ⅛ en omdat we al enigszins het nut vermoeden van vb(N~Natuur) met betrekking tot
verschillende problemen. Wel, dat is voor ob(N~Natuur) 1/qepfzgj=1/(2)(1)(2)(1)(1)(2)(2) want N verschaft
q=2 en «Natuur» e=1; de afwezigheid van een aanwijzing in de tekst levert p=2 op; de zichtbare relatie
f=z=1; de kans dat N moeilijkheden geeft, zorgt voor g=j=2. We constateren dus dat we hier geenszins
boven de te verwaarlozen waarde van 1/16 uitkomen, zodat vb(N~Natuur) ongetwijfeld iets interessants
voor ons in petto heeft.-///M///-Vergeet niet dat het grote aantal variaties bij een opheldering gewoonlijk
meer dan zes noten in dezelfde stelling met zich meebrengt omdat er immers verschillende verklaringen
zijn die uit dezelfde formule bestaan, maar niet dezelfde variatie hebben. In verband daarmee moeten we
het aantal noten van elke stelling tot zes beperken, met twee noten bij (v), één bij het gebruik van (b), de
andere als het (d) betreft.-///B///-De mededeling vb(N~Natuur) is vooral van belang voor het ophelderen
van rb(pilaren~woorden) en rb(wouden~symbolen). De inhoud van het spit (N~Natuur) biedt ons intuïtief
gezien twee mogelijkheden: de probleemstelling rb(N~Natuur) en het idee dat een "persoon-wereld" zou
spreken of symbolen zou verschaffen. Wat vb(N~Natuur) betreft, waarvan we de aannemelijkheid nog niet
gemeten hebben, dit begrip herinnert ons eraan dat de kerk meestal gepresenteerd wordt als een man die
z’n armen uitspreidt. De apostel der heidenen schreef [156]: «Wijzelf zijn de tempel van de levende
God…» en dank zij de symboliek van het kruis zijn we in staat de vorm van talrijke gebouwen, zoals
kerken waarvan de plattegrond vaak de vorm heeft van een mens met uitgestrekte armen, te begrijpen.
Porphyrius schrijft onafhankelijk daarvan, dat men voor God [809]«…een tempel bij de mensen gebouwd
heeft, namelijk de gedachte…» maar hij voegt er aan toe «…vooral die van de wijze of beter gezegd,
alleen die van de wijze…» In het Frans, Baudelaire’s taal, is het lang gebruikelijk geweest, wat overigens
in ’t geheel niet vreemd was, de slapen "tempels" te noemen [855].
117////-Heel dikwijls als we willen dat een neutrale of probleemnoot een andere kracht geeft, is daarvoor
een situatie nodig, die we dwarslat zullen noemen, wat inhoudt dat de noten tot hetzelfde type behoren,
gekenmerkt door het symbool (r) of (o); dat ze met betrekking tot het oordeel uit formules met hetzelfde
teken, namelijk (b) of (d), bestaan; een spoor gemeen hebben en ze tenslotte qua betekenis geenszins
tegenstrijdig zijn.-///B///-Zo beschikken ob(N~Natuur) en ob(N~tempel) over een dwarslat, terwijl rb(rijk~
muskus) en rb(zegevierend~andere) daarvan beroofd zijn, omdat ze geen term gemeen hebben;
vb(bedorven~andere) en vd(fris~andere) moeten het eveneens zonder dwarslat stellen, doordat de tekens
in de formules niet dezelfde zijn. Intuïtief gezien geven rb(rijk~muskus) en rb(zegevierend~andere) elkaar
kracht, evenals vb(bedorven~andere) en vd(fris~andere), maar dat kan moeilijk onmiddellijk in cijfers
omgezet worden.-///M///-Het middel dat gebruikt wordt om de kracht die botsingen elkaar geven tot uiting
te brengen, lijkt minder een verarming te zijn; de keuring waaraan ze echter in het begin onderworpen
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worden, stelt hoge eisen, zodat hier opnieuw een strenge selectie betreffende de verschillende
gezichtspunten plaats heeft gevonden; met dit verschil dat deze vóór de bepaling van de stimulans en de
versterking heeft plaatsgevonden. De ondersteuning van een botsing door een probleemnoot, bestaat
noodgedwongen uit meerdere elementen en toch is er geen enkel obstakel, omdat elke botsing een noot
is, zodat we hier simpelweg een probleemnoot hebben die een andere steun geeft.
118////-Twee verklarende noten met een variatie die we door een vermenigvuldiging met twee hebben
verkregen, geven elkaar kracht zodra ze beide een, ongeacht welk, probleem behandelen dat we
probleemloos in cijfers kunnen weergeven, ze van hetzelfde teken (b) of (d) worden voorzien, een spoor
gemeen hebben en in de inhoud ervan zich niets bevindt wat onderling strijdig is of niet met de tekst
strookt.-///M///-Twee van zulke verklaringen samen zouden een strekking kunnen krijgen, die één alleen
nooit zou hebben. Meestal veroorzaakt dat gelukkig geen enkel gevaar voor de tekst.-///B///-Door de
verklarende uitwerking van rb(levende~pilaren), ontstaat een wederzijdse ondersteuning tussen vb(pilaren
~wouden) en vb(pilaren~symbolen) en vervolgens kunnen deze noten hun verklaring met betrekking tot
rb(Natuur~pilaren) opnieuw kracht verlenen en vormen geen speciale belemmering voor het begrijpen van
het sonnet.
119////-Bij de ondersteuning van noten met een variatie bestaande uit een som, is het niet toegestaan dat
er in beide paren hetzelfde spit voorkomt, zodat we geen enkele hulp kunnen noteren die vb(geuren¹~
zacht) vb(kleuren~zacht) ontvangt van vb(geuren¹~zacht) vb(geluiden~zacht) wegens het herhalen van
(geuren¹~zacht). Op elk ander punt zijn de principes, die voor de noten met een variatie bestaande uit een
vermenigvuldiging door twee gelden, geheel van toepassing. Bijvoorbeeld vb(Natuur~geuren¹), vb(geuren¹
~tempel) die we voor rb(Natuur~tempel) willen gebruiken, moeten deze afzwakken zodat we dit resultaat
kunnen meten, op dezelfde wijze als vb(Natuur~kleuren), vb(kleuren~tempel) die eerstgenoemde kracht
geven. De beide tweetallen mogen noch de tekst tegenspreken, noch elkaar schaden. Tenslotte is het
nodig, dat er voor noten die we twee aan twee bekijken, zoals hier enerzijds vb(Natuur~geuren¹) vb(Natuur
~kleuren) en anderzijds vb(geuren¹~tempel) vb(kleuren~tempel), in intuïtief opzicht kracht wordt gegeven
en dat ze een spoor gemeen hebben. Laten we meer in het algemeen "x" òf voor (b), òf voor (d), maar
zonder daarna te veranderen, als symbool gebruiken; vervolgens "y" voor “(b) of (d), ongeacht of de
inhoud gelijk is aan (x) of niet, mits het gebruik na de eerste keer niet meer verandert”. Dan hebben we
aan beide kanten met enerzijds vx(A~E) vy(F~L), en anderzijds vx(A~H) vy(F~R), een inhoud nodig die
het mogelijk maakt dat vx(A~E) en vx(A~H) elkaar steunen, terwijl vy(F~L), vy(F~R) hetzelfde doen.-///M///Het is mogelijk andere soorten ondersteuning te vinden, want de aanwezigheid van negatieve wissels die
in paragraaf 46 genoemd wordt, doet immers vermoeden dat sommige boeken het gebruik van (d) noten
met een variatie bestaande uit een som, toestaan.-///B///-Het model zal heel verschillend blijven:
vb(Natuur~geuren¹) vb(geuren¹~tempel), vb(Natuur~kleuren) vb(kleuren~tempel). Als het idee dat de
indrukken samen één geheel vormen éénmaal bij de gangbare uitleg gevoegd is, kan het geen schade
toebrengen, zolang het aanzet om over het gedicht na te denken. In andere opzichten geldt dat misschien
niet en Plato nam enkele voorzorgsmaatregelen met betrekking tot één van de tradities die dat soort
beelden overbrengt [762]: «…in de muziek komen figuren en toonveranderingen voor, omdat muziek
immers bestaat uit ritme en harmonie, zodat het juist is als we een wijs of een houding als ritmisch of
harmonieus beschrijven, maar niet, als we zeggen dat ze een mooie kleur hebben, zoals de koormeesters
dat in hun beeldspraak deden…» Anderzijds worden er door de bekoring van het begrip harmonie zoveel
emoties losgemaakt dat we ondanks het dubbelzinnig gebruik van het werkwoord "zien", dat we in de
meest verschillende teksten tegenkomen, onder de indruk blijven, wanneer we een heel andere richting in
de meditatie volgen, met het verhaal over de wolk waar Mozes in opgenomen wordt [111]: «En het gehele
volk zag de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en den rokenden berg. Toen het
volk het zag, beefde het en bleef van verre staan.»
120////-Laten we proberen voor de noten rb(rijk~amber), rb(zegevierend~amber) twee ondersteuningen uit
te rekenen. De variaties 1/qepfzgj en 1/q’e’p’f’z’g’j’ leiden naar de draaimolens (1/qepfzgj)+(1/q’e’p’f’z’kg’j’)
en (1/q’e’p’f’z’g’j’)+(1/qepfzkgj). De twee variaties hebben door de termen gelukkig dezelfde vorm met q=q’
51

=e=e’=1; p=p’=2 wegens de stilzwijgendheid van de tekst met betrekking tot een dergelijk probleem;
f=f’=z=z’=1 in verband met het sterke grammaticale verband; tenslotte is g=g’=j=j’=2, omdat geen enkele
moeilijkheid zich daadwerkelijk voordoet, aangezien «zegevierend» en «rijk» zelfs uit het oogpunt van de
schepper van het boek bezien, gemakkelijk voor in figuurlijke zin gebruikte termen kunnen doorgaan. De
componenten (1), (1), (2), (1), (1) en (2), (2) leveren genoeg om aan beide noten dezelfde variatie te
geven: 1/(1)(1)(2)(1)(1)(2)(2)=⅛=0,125. De externe ruimte (k) bedraagt 1, omdat de continuïteit van de
tekst die de vier termen met elkaar verbindt, immers ruimschoots aanwezig lijkt te zijn. De identieke
draaimolens zien er als volgt uit: 1/(1)(1)(2)(1)(1)(2)(2)+1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(2)(2)=⅛+⅛=¼.-///M///-De
neutrale noten die dezelfde spitten bezitten, ontvangen blijkbaar dezelfde variaties en met het vooruitzicht
op ondersteuning, identieke draaimolens.-///B///-We kunnen op dezelfde manier handelen wat ob(rijk~
muskus) en ob(zegevierend~muskus) betreft; zo zullen rb(rijk~muskus) en rb(zegevierend~muskus)
eveneens hetzelfde resultaat opleveren. Met de laatste versregels is het moment gekomen om over
aantrekkingskracht te spreken, omdat geuren die over vervoeringen zingen, immers een hulde aan de
liefde brengen. Baudelaire’s algemene ontwikkeling blijkt op elk gebied gestaafd te worden door gedegen
kennis. Op achttienjarige leeftijd schreef hij aan zijn stiefvader [633]: «Je weet dat ik een voorliefde voor
oude talen heb opgevat…» Enige tijd daarvoor had hij een prijs voor Latijnse versregels ontvangen op het
"Concours Général" waardoor deze woorden wat meer gewicht kregen [598]. Laten we nu eens kijken wat
Virgilius zegt over de meeslepende effecten der gevoeligheid [967]: «Ja, alle rassen der aardse wezens,
mensen of dieren, of die der zeedieren, kuddedieren en veelkleurige vogels, storten zich driftig in die
hevige emoties: de liefde is voor allen hetzelfde…Vooral merries tonen ongetwijfeld de meest opvallende
liefdeshartstocht…Ze gaan allemaal rechtop op de hoge rotsen staan, het gelaat naar de zachte, luwe
wind toegekeerd, ze laten zich doordringen van de briesjes en vaak, zonder dat ze gepaard hebben, dalen
ze, bevrucht door de wind, oh mirakel!, temidden van de rotsen en de bergtoppen af de diepe valleien
in…» Zo wordt door de natuur op handige wijze kracht op de levensorganen uitgeoefend.
121////-We stellen voor de ondersteuningen van ob(N~Natuur) en ob(N~tempel) te bestuderen. De
variaties ervan, 1/q¹e¹p¹f¹z¹g¹j¹ en 1/q¹’e¹’p¹’f¹’z¹’g¹’j¹’ zijn identiek: 1/(2)(1)(2)(1)(1)(2)(2). Wel, aangezien
die twee waarden te veronachtzamen zijn door het klinken, wordt het vervelend de discussie daarover nog
langer voort te zetten. Hier is q¹=q¹’=2 door de spil; e¹=e¹’=1 door de term; p¹=p¹’=2 door de stilte die
heerst met betrekking tot deze zaak; f¹=f¹’=z¹=z¹’=1 door het tekstverband; g¹=g¹’=j¹=j¹’=2 door de
aanwezigheid van noten die wezenlijk tot de categorie met een (v) behoren. Elk van de draaimolens krijgt
een graad van aannemelijkheid van ((1/16)+(1/(16)(1)))=2(1/16)=⅛ met een waarde van k¹ die 1 bedraagt.
Laten we, om de waarden te kunnen tellen, de tekst veranderen door deze als volgt te laten beginnen: “De
werkelijkheid of de Natuur is het absolute dat, als we er goed over nadenken, zelfs iedere tempel bevat
waarin de mens voorbij gaat…” De term “absolute” maakt de N aannemelijk en behoort in geen geval aan
een herkenbare botsing toe, wat de componenten q² en q²’ op 1 brengt. Het resultaat bestaat eruit dat we
de variatie die de twee gemeen hebben, op ⅛ brengen door 1/16 met 2 te vermenigvuldigen. De
draaimolens ondervinden geen enkele hinder van (k²) omdat deze 1 bedraagt in verband met de
grammaticaregels en bedragen zodoende (⅛+⅛) oftewel ¼. Als we dit uitwerken, komt dit onvermijdelijk
neer op (1/q²e²p²f²z²g²j²)+(1/q²’e²’p²’f²’z²’k²g²’j²’) en (1/q²’e²’p²’f²’z²’g²’j²’)+(1/q²e²p²f²z²k²g²j²) wat hier voor
beide (1/(1)(1)(2)(1)(1)(2)(2))+(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(2)(2))=¼ als resultaat heeft.-///M///-Als de externe ruimte
tussen dergelijke verklaringen voor de eerste en de tweede noot hetzelfde blijft, komt dat doordat hij enkel
van de waarden (z²) en (z²’) afhangt, evenals van de voortdurende intentie de sporen ervan met elkaar te
verbinden, of van de afstand tussen de twee die het meest uit elkaar liggen. Wel, zulke relaties
beïnvloeden gelijktijdig de beide draaimolens.-///B///-Of zij nu een spoor gemeen hebben zoals in de
ondersteuning, of dat niets gemeenschappelijks gevonden wordt zoals in sommige verklaringen, bij twee
noten is de afstand gemakkelijk uit te rekenen. In bovengenoemde situatie bestaat hetzelfde verband
tussen “Natuur-tempel” enerzijds en tussen “tempel-Natuur” anderzijds, als we dat zo kunnen stellen. Met
betrekking tot verklaringen is de zaak nog helderder omdat de externe ruimte immers alleen wordt geteld
voor de verklarende noot h(2(i/k)) of h((i/k)+(i’/k’)). Bij rb(antwoorden~geuren¹) vb(zacht~geuren¹), hangt
de berekening van h(i/k) enkel af van de afstand tussen de termen geuren¹-zacht. De opheldering
rb(antwoorden~geuren¹) vb(zacht~kleuren) bestaat uit vier termen, maar alleen de twee waartussen het
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minste verband bestaat, zijn belangrijk voor k’, die het eindresultaat bepaalt in h(i’/k’). De wezenlijke
inhoud is moeilijker te bepalen. De combinatie van een vorm van het pantheïsme en al van oudsher
bekende gezichtspunten met betrekking tot de dingen, vertoont een zekere dubbelzinnigheid. Balzacs
woorden getuigen, als hij het over een heel jonge figuur heeft, van een openhartige opvatting van die
kwestie [90]: «Zijn werk vertoonde de tekens van de strijd die de twee grote principes in dat gevoelige hart
leverden, het Spiritualisme en het Materialisme, waar zoveel grote genieën omheen gedraaid hebben,
zonder dat één van hen ze heeft durven samenvoegen.»
122////-De kracht die vb(Nature~parfums¹) vb(parfums¹~temple) ontvangen van vb(Nature~couleurs)
vb(couleurs~temple), bestaat gezien de botsing rb(Nature~temple) die afgezwakt moet worden, uit die aan
vb(Nature~parfums¹) is gegeven door middel van vb(Nature~couleurs) en voorts uit de hulp die aan
vb(parfums¹~temple) is verleend door vb(couleurs~temple). (De kracht die vb(Natuur~geuren¹) vb(geuren¹
~tempel) ontvangen van vb(Natuur~kleuren) vb(kleuren~tempel), bestaat gezien de botsing rb(Natuur~
tempel) die afgezwakt moet worden, uit die aan vb(Natuur~geuren¹) is gegeven door middel van vb(Natuur
~kleuren) en voorts uit de hulp die aan vb(geuren¹~tempel) is verleend door vb(kleuren~tempel).) De
aannemelijkheid van vb(Nature~parfums¹) (Natuur-geuren¹) bedraagt 1/qepfzgj=1/(1)(1)(2)(2)(5,7)(1)(1)=
0,043 met q=e=1 wegens de termen; p=2 omdat de tekst totaal niets over deze woorden vermeldt; f=2
doordat er te weinig verband tussen de termen bestaat; z=5,7 gezien de 37 fronten tussen «Nature» en
“parfums¹” (Natuur, geuren); g=j=1 in verband met «répondent» (Antwoorden) dat wat de geuren betreft
aan gelovigen doet denken en staat zo in voor de opheldering die dankzij de relatie tussen “parfums¹”,
«répondent», «Nature» en «temple» (geuren¹, Antwoorden, Natuur, tempel) wordt gegeven. Met behulp
van soortgelijke bewijzen verkrijgen we voor vb(Nature~couleurs) (Natuur-kleuren) de hoeveelheid 1/(1)(1)
(2)(2)(5,8)(1)(1)=0,043. Het resultaat 1/(1)(1)(2)(2)(5,5)(1)(1)=0,045 met betrekking tot vb(parfums¹~
temple) (geuren¹-tempel) komt daar heel dichtbij. Op dezelfde wijze levert vb(couleurs~temple) (kleurentempel) 1/(1)(1)(2)(2)(5,6)(1)(1)=0,044. Aangezien we hier met variaties verkregen door een som van doen
hebben, moeten we om ze te kennen, bijvoorbeeld die van vb(Nature~parfums¹) (Natuur-geuren¹)
toevoegen aan die van vb(parfums¹~temple) (geuren¹-tempel). De beide variaties komen zo neer op
(0,043+0,045) en (0,043+ 0,044), hetzij respectievelijk 0,088 en 0,087. Als we echter de waarde van een
ondersteuning moeten bepalen, blijken de twee externe ruimtes onmisbaar te zijn. De berekening is dus
((0,043+0,045)+(0,043/k)+(0,044/k’)) met voor (k) wat vb(Nature~couleurs) (Natuur-kleuren) scheidt van
vb(Nature~parfums¹) (Natuur-geuren¹), dus 5,8; en voor k’ wat vb(couleurs~temple) (kleuren-tempel) van
vb(parfums¹~temple) (geuren¹-tempel) scheidt, dat wil zeggen 5,6. We kunnen dus behouden wat we
gevonden
hebben:
((0,043+0,045)+(0,043/5,8)+(0,044/5,6))=((0,043+0,045)+(0,007+0,007))=(0,088+
0,014)=0,102.-///M///-Dat is nog niet zoveel als het niveau dat de el van de schijf heeft en die de
probleemnoot bevat die een viervoudige opheldering heeft ondergaan. Om dat te bereiken is het weer
nodig dat ons de grootte van de externe ruimtes bekend is: dat wil zeggen, die tussen de verklaringen en
het probleem.-///B///-Elk gedeelte krijgt z’n eigen specifieke waarde die de afstand tot aan rb(Natuur
~tempel) vertegenwoordigt: k° voor vb(Natuur~geuren¹), k¹ voor vb(geuren¹~tempel), k² voor vb(Natuur~
kleuren), en tenslotte k³ voor vb(kleuren~tempel). Die sfeer van geuren doet denken aan Oosterse wierook
en dergelijke en ook aan bladeren waarop langzaam gekauwd wordt. Extase voedt vaak de meest
waanzinnige hoop, zoals het beheersen van de toekomst, gecombineerd met klachten bij het ontwaken
over het dagelijks bestaan; wanneer we uitgeput zijn weten we niet waar we werkelijk prijs op stellen en
hoe we moeten handelen [[992]]: «Satan De Driemaal Grootste wiegt langdurig/Onze betoverde geest op
het kussen van het kwaad,/En het sterk metaal van onze wil/Wordt totaal verdampt door deze wijze
scheikundige.» De aan het wankelen gebrachte beslistheid leidt niet altijd tot passiviteit of afzondering in
alle rust of een kalm zichzelf wegcijferen. Integendeel, soms wordt de fantasie door zelfmoord, geweld en
slechtheid geprikkeld. Het schilderij ¨de Dood van Sardanapalus¨ van Delacroix laat dergelijke beelden in
overvloed zien [166]-[392].
123////-Laten we doorgaan met de voorafgaande berekening van de el van de schjif rb(Nature~temple)
(Natuur-tempel), I, vb(Nature~parfums¹) (Natuur-geuren¹), II, vb(parfums¹~temple) (geuren¹-tempel), III,
vb(Nature~couleurs) (Natuur-kleuren), IV, vb(couleurs~temple) (kleuren-tempel), V, met ondersteuning van
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de noten II en III door IV en V. De verschillende externe ruimtes die een verklaring met zich meebrengen,
lijken veel op de interne ruimtes, want de afstanden betreffen dezelfde sporen: «Nature», «temple»,
«parfums» en «couleurs». Maar ze vormen een scherpe tegenstelling met de externe ruimtes waardoor
ondersteuning gegeven wordt. Het principe van de el maakt dat hij hier 1/tsmw((1/qepfzkgj+1/q’e’p’f’z’k’g’
j’)+(1/q’’e’’p’’f’’z’’k’’k°g’’j’’+1/q’’’e’’’p’’’f’’’z’’’k’’’k¹g’’’j’’’)) bedraagt en als we de echte waarden geven levert dat
(1/(1)(1)(1)(1))((1/(1)(1)(2)(2)(5,7)(5,7)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(2)(5,5)(5,7)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(2)(5,8)(1)(5,8)(1)
(1))+(1/(1)(1)(2)(2)(5,6)(1)(5,8)(1)(1)))=((1/129,96)+(1/125,4)+(1/134,56)+(1/129,92))=(0,007+0,007+0,007
+0,007) op, oftewel 0,03 als we het afronden. Een resultaat dat zeer zeker gering lijkt, maar niettemin
acceptabel is. Als we er nog een ondersteuning aan zouden toevoegen, zou het geheel ongeveer op 0,04
neerkomen.-///M///-Het zou vrij eenvoudig zijn om dat te laten zien, omdat, wanneer we onze toevlucht
immers nemen tot de symbolen h, i, i’, i’’, i’’’, i’’’’, i’’’’’, we voor de nieuwe steungevende externe ruimtes de
codes k² en k³ gebruiken en vervolgens k’’’’ en k’’’’’ met betrekking tot de nieuwe verklarende externe
ruimtes, het eindresultaat h(((i/k)+(i’/k’))+((i’’/k’’k°)+(i’’’/k’’’k¹))+((i’’’’/k’’’’k²)+(i’’’’’/k’’’’’k³))) zou zijn.-///B///-Hierbij
moeten we erop letten dat k°, k¹, k² en k³ betrekking hebben op vb(Natuur~geuren¹) vb(geuren¹~tempel)
en k, k’, k’’, k’’’, k’’’’ en k’’’’’ op rb(Natuur~tempel). De overvloedige hoeveelheid kracht die de samenhang
tussen ideeën in sommige werken kan ontvangen, herinnert ons aan het geweldig grote aantal werkelijke
relaties dat we daardoor kunnen ontdekken, critici zijn dan ook vaak heel verwonderd. Het is waar dat de
inhoud van een tekst minder vaag is dan de voorstelling op een schilderij, maar de vergelijking tussen die
twee soorten werken blijkt niet helemaal absurd te zijn, doordat ze bepaalde aspecten gemeen hebben.
Baudelaire wees erop hoe hij op een idee kwam dat heel ver van zijn meest ingewortelde opvattingen
afstond [714]: «Men vertelt dat Balzac (wie zou er niet met eerbied naar zelfs de kleinste anekdotes over
dit grote genie luisteren?) die op een dag voor een mooi schilderij stond, een heel weemoedige
winterschildering waarop alles met een laag rijp was bedekt, met hier en daar een hut en een armoedige
boer, -nadat hij aandachtig naar een huisje had gekeken waaruit een dunne sliert rook kwam, uitriep: "Wat
mooi! Maar wàt doen ze in die hut? Waar denken ze aan, waarom zijn ze verdrietig? Was de oogst goed?
Ze moeten waarschijnlijk schulden aflossen?» Baudelaire voegt er aan toe: «Lacht u maar om meneer de
Balzac. Maar ik weet niet wie de schilder is die de eer te beurt is gevallen de ziel van die grote
romanschrijver te beroeren, hem nieuwsgierig en ongerust te maken, maar ik ben van mening dat hij ons
zo, met z’n verrukkelijke naïefheid, een uitmuntende les in kunstkritiek heeft gegeven. Voortaan zal ik een
schilderij enkel waarderen aan de hand van alle ingevingen die ik er door gekregen heb, of de vele
mijmeringen waarin ik daardoor verzonken geraakt ben.»
124////-Het blijkt moeilijk te zijn in een schijf een compleet overzicht te krijgen van het werk dat bestudeerd
wordt, want als we veronderstellen dat vb(Natuur~geuren¹) van vb(Natuur~kleuren) kracht ontvangt, dan is
het omgekeerde in dezelfde schijf niet zo gemakkelijk ten uitvoer te brengen. We zouden dan namelijk
eerst onze toevlucht moeten zoeken tot het getal dat (h)+(h’/k) oplevert en daarna tot die andere: (h’)+
(h/k). Het geheel zou dan neerkomen op (((h)+(h’/k))((h’)+(h/k)))=hh’+((h kwadraat)/k)+((h’ kwadraat)/k)+
(h’h/(k kwadraat)), wat dikwijls een enorme numerieke daling met zich mee zou brengen voor zeer weinig
vooruitgang in de studie.-///M///-De schepper van een boek is er zich bijna altijd bij intuïtie van bewust wat
hij opbouwt, de hoofdgedachte verbergt dan ook vaak de zeer verre achtergrond van de denkbeelden. In
een zo sterk vereenvoudigend onderzoek als het onze, is het beter proberen te bepalen welke betekenis
het scherpst naar voren komt en de details die bijna niet waar te nemen zijn, aan de klassieke annotaties
over te laten.-///B///-Zodra in een schijf vb(Natuur~geuren¹) vb(geuren¹~tempel) kracht ontvangt van
vb(Natuur~kleuren) vb(kleuren~tempel), is het vervelend ook de aannemelijkheid van de omgekeerde
situatie uit te rekenen. In plaats van h((i/k+i’/k’)+(i¹/k¹k¹’+i²/k²k²’)) zou dat noodgedwongen een uiterst
geringe waarde opleveren: h(((i/k+i’/k’)+(i¹/k¹k¹’+i²/k²k²’))((i¹/k¹’+i²/k²’)+(i/k¹k+i’/k²k’))). Volgens de
berekening die we in de voorgaande paragraaf hebben uitgevoerd, zou dat ((0,03)(0,03)) zijn in dat
buitengewoon eenvoudige geval, met waarden die k¹=k²=1 bedragen. Het geheel in plaats van 0,03. Laten
we dus geenszins proberen de volledige schijf, met de andere waarden daarbij inbegrepen, te bepalen,
maar een schema trachten te maken dat interessant is voor de critici, met een ruime numerieke waarde.
125////-Teneinde de aannemelijkheid van een schijf te verhogen, is het aan te bevelen, indien dat de
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betekenissen ten goede komt, om van sommige woorden die ondersteuning kunnen geven, gebruik te
maken. Dat brengt de totaalscore die gewoonlijk heel laag is, tenzij we boven de simpele banaliteit
trachten uit te komen, op 1. Zo moeten we, ondanks een zekere logheid, bij rb(antwoorden~geuren¹),
vb(geuren¹~fris) vb(fris~kleuren), vb(geuren¹~zacht) vb(zacht~geluiden), vb(kleuren~zegevierend)
vb(zegevierend~geluiden) bijvoorbeeld voor een schijf kiezen.-///M///-Als we de draad niet kwijt willen
raken, is het zelfs beter om onze gedachten te richten op passages met een hoge waarde en zo de andere
die heel weinig aannemelijk zijn, terzijde te laten.-///B///-Tegelijkertijd zouden we de auteur moeten kunnen
volgen in z’n pogingen relaties tussen de woorden te leggen, een beetje zoals we met de afstanden
proberen z’n gedachtegang te volgen. Er is evenwel weinig bekend over Baudelaire’s levenswijze: wijn en
ook opium die in het begin werden gebruikt om maagpijn te bestrijden, speelden een ongetwijfeld
gedeeltelijk gewenste rol en veranderden enigszins z’n belangrijkste levensnormen [610]-[669]. In de pen
klimmend om te protesteren tegen het begrip decadente literatuur, vergeleek hij kunst en licht met elkaar
en schreef over Edgar Allan Poe [682]«In het spel van deze stervende zon, zullen sommige dichterlijke
zielen nieuwe heerlijkheden vinden: ze zullen er verblindende pilarengalerijen ontdekken…alle
herinneringen aan opium…» Hij merkte even daarvoor op [680]: «…ik geloof dat in veel, maar ongetwijfeld
niet in alle gevallen, de dronkenschap van Edgar Allan Poe een mnemotechnisch middel was, een
werkmethode, energiek en dodelijk, maar passend bij zijn temperamentvolle aard. De dichter had geleerd
te drinken, zoals een zorgvuldig letterkundige er zich in traint een aantekeningenschrift bij te houden.»
Behalve dat hij de persoonlijke, lichamelijke fascinatie onderging die ieder persoon met zoveel rustige
kracht beweegt, maakte volgens Baudelaire, een ongegronde hoop zich van hem meester: «Hij kon de
verleiding niet weerstaan de prachtige of angstaanjagende visioenen, de subtiele ideeën afkomstig uit een
vorige storm weer te voorschijn te halen…»
126////-Omdat de analyse ongeacht de mening die we ons over Baudelaire gevormd hebben, mits die
aannemelijk blijft, bruikbaar moet zijn, stellen we voor een uitleg te bedenken die de soepelheid ervan test
en die afwijkt van die we het vaakst hebben gebruikt, betreffende rb(Natuur~tempel). Laten we de
verklaring vb(bedorven~tempel) eens bezien: volgens deze mededeling zou de schrijver, omdat hij aan
tempels een negatief karakter toeschrijft, het godshuis zien als een toepasselijk symbool van het kwaad in
de wereld. Ondanks het feit dat hij zijn gedachten verhult, verschaft hij toch aanwijzingen om de besten de
gelegenheid te geven daar achter te komen. Het valt sterk te betwijfelen of de auteur op deze manier
„Samenspel“ heeft samengesteld, maar de beschrijving rb(Natuur~tempel) vb(bedorven~tempel) vormt
een schijf.-///M///-De verscheidenheid waardoor de critici gekenmerkt worden, kan dus in de keus van de
interpretatie teruggevonden worden, terwijl de betreffende documentatie het debat over de opvattingen
van de auteur voedt, zonder dat de gebruikte methode de voorkeur geeft aan andere interpreten dan die
de meest gunstige bijval ontvangen.-///B///-Het lijkt geen gemakkelijke taak te zijn een steunpunt te vinden
dat de impressie tegenspreekt dat het sonnet een vijandige houding aangaande godsdienst inneemt, want
Baudelaire schaart zich onophoudelijk dan weer aan de ene, dan weer aan de andere zijde. Daar hij van
mening was dat zijn eigen aanhangers hun verstand maar slecht gebruikten, heeft hij in zijn werken de
aanvallen tegen hen verveelvoudigd. Hij ging zelfs zover dat hij tot de duivel bad [[1074]]: «Jij die in de
ogen en het hart van de meisjes/Bewondering voor wonden doet ontstaan en liefde voor vodden!//O
Satan, heb medelijden met mijn diepe ellende!//…Maak dat mijn ziel op een dag naast jou uitrust, onder de
Boom der Kennis,/Wanneer, alsof het een nieuwe Tempel is,/Z’n takken zich op je voorhoofd verspreiden.»
Het idee dat we de donkere kant van de mensheid nodig hebben wegens de tegenstelling, wat stof tot
nadenken geeft, brengt ons ertoe in de kolkzee der contrasten een oplossing te zoeken voor de
middelmatigheid van oppervlakkige kennis. In verleiding gebracht door het uitproberen van excessen, is
de dichter daar misschien wel uit eigenbelang mee gestopt, ondanks de zekerheid dat hij dankzij het
familiekapitaal nooit in de misère zou raken. Ongetwijfeld door de wrevel dat z’n inkomen te gering was
om aan de eisen van z’n dure smaak te voldoen, deelde hij met velen het gevoel dat hij benadeeld was,
maar mocht hij werkelijk een tegenstander van de gevestigde orde zijn geworden, dan heeft hij in ieder
geval, zoals Don Juan tenslotte, voor dubbelzinnigheid gekozen [901]-[[1030]].
127////-We zullen de aannemelijkheid meten van de schijf rb(Nature~temple) vb(corrompus~temple), die
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uitzonderlijk beperkt is, maar die een probleem met een opheldering bevat en waarvan de interne
samenhang daardoor toeneemt. De el bedraagt 1/tsmw(2(1/qepfzgj)), oftewel (1/(1)(1)(1)(1))(2(1/(1)(1)(2)
(2)(7,3)(7,5)(1)(1)))=1/109,5=0,009. Dankzij de termen kunnen we stellen dat q=e=1. De afwezigheid van
een opheldering in de tekst rechtvaardigt de uitkomst p=2. Het feit dat er weinig onderlinge relatie bestaat,
is er de oorzaak van dat f=2; z=7,3 door de 53 fronten tussen «corrompus» (bedorven) en «temple»;
omdat we «est» (is) en «temple» moeten toevoegen om «Nature» te bereiken is k=7,5. Wegens het feit
dat de versregels over het bederf van wierook gaan is g=j=1.-///M///-We kunnen de berekening, ondanks
de kracht van de glijstroken, nog juist accepteren, omdat de variatie 2(1/(1)(1)(2)(2)(7,3)(1)(1)) bedraagt,
hetgeen neerkomt op 1/14,6=0,068, terwijl de drempel van het klinken ter hoogte van 0,062=1/16
ligt.-///B///-Om te bereiken dat een grotere schijf, inclusief de zojuist bestudeerde, geen overdreven lage el
krijgt, zullen we het aantal gedurfde interpretaties moeten beperken. Laten we echter bedenken dat het
geringe resultaat hier in ’t geheel niet het gevolg was van een gedurfd idee: slechts de afstand tussen de
termen was daar de oorzaak van.
128////-De berekening van de schijf rb(répondent~parfums¹) vb(parfums¹~frais) vb(frais~couleurs)
(antwoorden-geuren¹, geuren¹-fris, fris-kleuren) komt uit op 1/tsmw(1/qepfzkgj+1/q’e’p’f’z’k’g’j’), ofwel 1/(1)
(1)(2)(1)((1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(2)(2,5)(2,6)(1)(1)))=½(½+1/26)=0,269. De kracht die
ontvangen wordt van vb(parfums¹~Doux) vb(couleurs~Doux) of van vb(parfums¹~triomphants) vb(sons~
triomphants) zal het resultaat verbeteren. De andere soort externe ruimte, die voor het geven van kracht
gebruikt wordt, zal dan moeten worden meegerekend. Let echter op de aanwezigheid van vb(parfums¹~
frais) vb(parfums¹~Doux) vb(parfums¹~riches) vb(parfums¹~triomphants) (geuren¹/fris, zacht, rijk,
zegevierend). De externe ruimte tussen deze noten lijkt beperkt wegens het sterke grammaticale verband.
Bijgevolg is het, in plaats van de gehele berekening uit te voeren, voldoende deze punten te bestuderen.
Van de vier laatstgenoemde noten, wijkt het laatste paar ongetwijfeld af van het eerste, maar de geuren
zoals die van wierook, blijven geuren van dezelfde soort als in de eerste strofe, dus de externe ruimte van
vb(parfums¹~ riches) ten opzichte van vb(parfums¹~frais) en rb(répondent~parfums¹) is 1. Zo wordt met
rb(répondent~parfums¹) vb(parfums¹~frais) vb(parfums¹~Doux) vb(parfums¹~riches) vb(parfums¹~
triomphants), het geheel gevormd dat als waarde (1/(1)(1)(2)(1))(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)+1/(1)(1)(2)(1)(1)
(1)(1)(1)(1)+1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)+1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1))=½(½+½+½+½)=(½)(2) heeft. Door
nivellering wordt dat uiteindelijk (½)(1)=½. Het is niet nodig de andere hoeveelheden te berekenen omdat
we immers afgesproken hebben dat het eindresultaat daar niet bovenuit zou komen.-///M///-Met in plaats
van optellingen, enkel vermenigvuldigingen van min of meer geringe waarden, zou niet dezelfde uitkomst
hebben kunnen ontstaan, want in een product van enkel hoeveelheden kleiner dan 1, vindt zeer snel een
opeenhoping van zeer geringe hoeveelheden plaats: terwijl enerzijds 0,5(0,5+0,01+0,5+0,01+0,5+0,01),
0,765 als resultaat heeft, levert anderzijds 0,5((0,5)(0,01)(0,5)(0,01)(0,5)(0,01)) een waarde van
0,0000000625 op.-///B///-Gelukkig ook is de waarde betreffende vb(geuren¹~fris) bijvoorbeeld, niet in een
vermenigvuldiging verbonden aan die aangaande vb(kleuren~fris), zodat, als we deze absoluut willen
gebruiken, het mogelijk is hem eenvoudigweg toe te voegen aan (0,5+0,5) dat in ’t bijzonder uit vb(geuren¹
~fris) vb(geuren¹~zacht) is voortgekomen. We maken u er tenslotte attent op dat de grondslagen, die de
glijstroken mogelijk maken, door de context worden toegekend: zo ondersteunt de verwijzing naar de
kinderhuidjes waarvan de kleur en de odeur, misschien door het falen van het geheugen, bij elkaar lijken
te passen, vb(geuren¹~fris) bij het afzwakken van rb(antwoorden~geuren¹).
129////-De el van rb(vivants~piliers) vb(piliers~forêts) (levende-pilaren, pilaren-wouden) en die van
rb(forêts ~symboles) vb(symboles~piliers) liggen dicht bij elkaar. In het eerste geval verkrijgen we (1/(1)(1)
(1)(2)) (2(1/(1)(1)(2)(2)(2,9)(1)(1)(1)))=½(2(1/11,6))=0,086 met «La Nature est un temple…», wat de
glijstroken rechtvaardigt, terwijl in het andere, met dezelfde grondslag, 0,083 wordt verkregen, wat gelijk
staat aan (1/(1)(1)(2)(1))(2(1/(1)(1)(2)(2)(3)(1)(1)(1))). De «y» in de derde regel toont aan dat er
samenhang in de tekst zit waardoor in beide berekeningen k=1.-///M///-Omdat de twee schijven intuïtief
immers bijna hetzelfde uitgangspunt bezitten, zou het hinderlijk zijn als de numerieke waarden ervan erg
veel zouden verschillen.-///B///-De werkelijkheid waar de mens op dezelfde wijze door gaat als door een
bos, komt ons voor als een boek dat we grondig willen lezen. Door de «vertrouwde blikken» komt
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misschien wel een vage herinnering naar boven. Al mediterend staat de mens wellicht bij de grote
levensvragen stil, in plaats van eenvoudigweg door te leven. De indruk, dat hij in deze wereld een
soortgenoot heeft, maakt hem heel blij en stimuleert hem bij de poging te begrijpen wat de fundamenten
van de wereld zijn. Claude Pichois waarschuwt ons echter tegen de opvatting dat de dichter verder gaat
dan het ter sprake brengen van een duistere bedoeling der dingen en dat hij de komende generaties de
opdracht geeft de symboliek van de natuur te doorgronden door middel van een bepaalde denkbeeldige
ontcijfering [667].
130////-Aangezien het klinken uitgevoerd wordt ten opzichte van vrij onbelangrijke oordelen, wordt het vaak
gebruikt omdat de uiterste eenvoud om noten samen te stellen immers met zich meebrengt dat deze voor
het grootste deel geen enkele juistheid vertonen. Het vinden van veel belangrijke noten vormt dus een
lastige taak. Laten we de stelling van het spit (corrompus~sens) (bedorven~zintuigen) bestuderen om te
zien hoeveel noten daarin waardevol zijn. Het probleem rb(corrompus~sens) bezit een variatie van
1/qepfzgj=1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(2)(2). De termen leveren q=e=1 op. De stilzwijgendheid van de tekst met
betrekking tot een moeilijkheid maakt dat p=2. De zichtbare relatie tussen «corrompus» en «transports»
maakt het geenszins mogelijk van een onbetwistbaar verband tussen «sens» en eerstgenoemde term te
spreken, dus is f=2. De 15 fronten tussen de beide sporen resulteren in z=3,5. Het bederf ontstaat door
een in een verkeerde richting gestuurde sensualiteit volgens een zeer oude, zedelijke erfenis: bijgevolg is
g=j=2. De variatie is nu te veronachtzamen met z’n sterkte van 0,017. Het blijkt onmogelijk te zijn te
verklaren dat rb(corrompus~sens) een botsing is, omdat zich immers geen enkel knelpunt tussen de
termen bevindt. Voor de andere berekeningen veranderen q, e, p, f, en z niet, voor ons zijn dan ook enkel
g en j van belang. Bij rd(corrompus~sens) blijven de glijstroken een waarde van 2 behouden, want het
veronderstelde probleem lijkt een verzinsel te zijn. Het onschuldig verklaren van het lichaam levert
bijvoorbeeld geen enkel probleem op: het morele of theologisch debat over het lichaam dat in aanvang
mogelijk heilig was maar bedorven is geworden door de zonde, blijft mogelijk zonder ook maar de minste
provocatie jegens dit moeilijke onderwerp. Zo functioneert het klinken opnieuw. De noot vb(corrompus~
sens) verschaft een variatie met een waarde van 2(1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(1)(1))=0,142 door een opheldering te
geven van rb(corrompus~encens). De grondslag komt hier bij «transports» vandaan, dat aan
dronkenschap doet denken en dus aan zinnelijk genot. Bij vd(corrompus~sens) overschrijden we opnieuw
de grens van de minimale waarde: en wel met betrekking tot rb(Nature~temple). Het betreft hier een
redelijke, doch weinig overtuigende poging: stellen dat de natuurlijke, gevoelige wereld al z’n onschuld
behoudt, omdat gevoeligheid niet schuldig is, lijkt nauwelijks iets te zijn wat Baudelaire vaak heeft kunnen
horen zeggen. De twee termen ontkomen echter gemakkelijk aan waarde 2 door dit standpunt waarmee
de auteur bekend was, hoewel dit in die tijd weinig gangbaar was in het milieu waarin de schrijver zijn
principes heeft verworven; de grondslag komt dus bij de beginregels van het eerste terzet vandaan, die de
eenvoud bezingen. De variatie bereikt, net zoals bij vb(corrompus~sens) een waarde van 0,142 met qepfz
gj=(1)(1)(2)(2)(3,5)(1)(1). Uiteindelijk is het klinken van toepassing op ob(corrompus~sens) en
od(corrompus~sens) aangezien verklaringsnoten die nog net acceptabel zijn, bestaan en zodoende is in
beide gevallen g=j=2. Het totaal van de telbare variaties dat ver van het getal 1 afligt, wordt vastgesteld op
2(0,142)=0,284.-///M///-Aangezien een auteur in het werk dat hij schept een groot aantal gelegenheden
gebruikt om het geestelijk ten opzichte van z’n eigen gedachten te verdedigen, moeten we accepteren dat
de noten voorzien van een (v) wat hun varatie betreft, vaak boven de 0,062 uitkomen door middel van
grondslagen die moeiteloos te vinden zijn.-///B///-We zien dat Baudelaire in het sonnet meermalen
hetzelfde soort begrippen oproept, vooral met «woorden», «symbolen», «antwoorden» en «bezingen».
Meer in het algemeen komt hij dikwijls terug op denkbeelden die hem na aan het hart liggen, bijvoorbeeld
met betrekking tot Balzac of Edgar Allan Poe. Zelfs in wat hij over schilders schrijft komen ze naar voren,
ondanks het feit dat het niet dezelfde kunsten betreft [620].
131////-Laten we, teneinde het toetsen van de tekstontleding, dus de parallel tussen elke intuïtie en de
numerieke waarde die we daarvoor hebben vastgesteld, verder uit te voeren, eens diverse uitvoeringen
van de componenten en van (k) bekijken. We stellen voor allereerst (q) aangaande vb[en~encens] (wiewierook) te verkleinen door middel van een draagplaats die als volgt eindigt “…comme l'ambre, le musc, le
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benjoin et l'encens, qui d'une voix nasillarde chantent les transports de l'esprit et des sens.” (…zoals
amber, muskus, benzoë en wierook, die met een nasaalklinkende stem de vervoeringen der geest en der
zinnen bezingen.) Terwijl in de berging vb[en~encens] een variatie heeft van 2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)) voor
het ophelderen van rb[corrompus~encens] (bedorven-wierook), levert de schenker van zijn kant de
hoeveelheid 2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)) op omdat “nasillarde” (nasaalklinkende) in geen enkele botsing
voorkomt en een toepasselijke inhoud aan “en” geeft. In de berging is q=2 wegens de afwezigheid van een
term die “en” op afdoende wijze toelicht. De term is er de oorzaak van dat e=1. Indien er een volslagen
stilzwijgendheid omtrent een verklaring heerst, is (p) 2 waard. De klank van “en” in het woord «encens»
die de onderlinge relatie zeker stelt, levert f=1 op. Bijgevolg is z=1. De klank “en” verschaft de toespeling
op het reukvermogen en tevens die, even vaag, op de gevoeligheid, de sensualiteit en tenslotte de
corruptie, waardoor g=j=1. De draagplaats verdubbelt zo de waarde van de variatie, 2(¼)=½, die nu 2(½)=
1 wordt.-///M///-We moeten het niet betreuren dat de glijstroken een invloed bezitten die schuilt in een
verhoging van 1 tot 4 in de noemer van de variatie, want simpel gezien, is niet alleen de vergelijking van 1/
(2)(2) met 1/(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) belangrijk: door het klinken, heeft 1/(2)(2) al invloed op 1/(2)(2)(2)(2); en
om in 1/qepfzgj uit te komen boven 1/(2)(2)(2)(2) met ((g)(j))=4, moeten we elders blijk geven van grote
kwaliteiten, in ’t bijzonder bij een spil.-///B///-Het zwakke argument met betrekking tot “en” waardoor het
mogelijk voor ons wordt aan bedorven dingen te denken, lijkt misschien overdreven, maar laten we de
context met z’n overvloed aan nasale klanken niet vergeten: «…Comme l'ambre, le musc, le benjoin et
l'encens,/Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.» (…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook,
/Die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.) Deze relatie wordt dus nauwelijks meer door
irrationaliteit bedreigd dan die we bij vb(N~Natuur) hebben gelegd met betrekking tot rb(pilaren~woorden),
zelfs als de wijze om de ideeën met elkaar in verband te brengen aanvankelijk in zekere zin theoretischer
en minder concreet is. Dat de wereld een persoon is die zich dus kan uiten, maakt dat de aanduiding
ervan om een hoofdletter vraagt, omdat dat in een geschreven taal immers het teken is waaruit achting
blijkt. Een levendige fantasie beweegt er ons vaak toe ons een idee te vormen van de diepste kern der
dingen door middel van afbeeldingen van de mensheid zoals Ovidius graag laat zien [559]: «Aan het
firmament bevindt zich een weg die we bij een heldere hemel gemakkelijk kunnen onderscheiden. Deze
wordt de Melkweg genoemd, alle blikken worden door de blankheid ervan getroffen. Die weg nemen de
goden van hierboven om naar de koninklijke residentie te gaan waar de oppermeester van de donder
woont. Rechts en links strekken zich, met geopende deuren, de atriums uit die door de geesten van de
hemelse adel bezocht worden. Het volk woont apart, op andere plaatsen. Aan de voor- en zijkant hebben
de machtige goden zich gevestigd. Zo ziet het woonverblijf eruit dat ik, indien men mij een dergelijk
stoutmoedig taalgebruik toestaat, "het Paleis van de hemel" durf te noemen.» Laten we eveneens
bedenken dat de voorspellers een deel van de hemelen of van de wereld , met veel voorstellingsvermogen
afgesneden, een “tempel” noemden, zodat de onontwarbare kluwen die de inhoud van een dergelijk woord
vormt, ons belet die in één snelle blik te overzien [841]-[856].
132////-We stellen voor componenten te verkleinen met betrekking tot vb[wierook~zintuigen] die
rb[bedorven~wierook] afzwakt middels een draagplaats die als volgt eindigt: “…zoals amber, muskus,
benzoë en wierook, die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen, hetgeen de tegenstelling
wegneemt.” De berging voor vb[wierook~zintuigen] levert q=e=1 op door de termen. Wegens de stilte die
met betrekking tot de afzwakking heerst is p=2. De vergrote afstand tussen de woorden die qua inhoud
belangrijk zijn, veroorzaakt f=2. Doordat 4 fronten, waartussen weinig verband bestaat, zich tussen
«wierook» en «zintuigen» bevinden, is z=2,4. De grondslag die in de laatste strofe over dronkenschap
gaat, brengt met zich mee dat g=j=1. De schenker verandert p, f en z, die dan een waarde van 1
ontvangen, zodat we in plaats van 2(1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(1)(1))=0,208, 2(1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1))=2 verkrijgen,
maar door nivellering daalt deze waarde weer tot 1. Als we hier behalve de verandering van stok (p) ook
een verandering voor het steunstukje (f) en de interne ruimte (z) hebben, komt dat doordat de
aanwezigheid van een redenering die in de laatste woorden van de draagplaats voorkomen, de vaagheid
in het woordverband door een sterke relatie tussen de woorden vervangt. Alles wordt compact,
nauwkeurigheid vormt de gebruiksaanwijzing voor de te volgen handelwijze. Terwijl de schoonheid
verdwijnt, ontstaat er meer exactheid, terwijl deze de toespeling verheldert door middel van de nieuwe
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relatie tussen “bedorven”, “wierook”, en “zintuigen”; bijgevolg is z=1 en is zelfs f=1.-///M///-Vooral als
woorden gelijk blijven wanneer men de tekst ergens anders heeft veranderd, wordt elke term door een
andere vervangen: dat is de reden dat de samenhang tussen de woorden wel aangetast moèt
worden.-///B///-We moeten bedenken dat Baudelaire, doordat hij rijmen uitprobeerde en woorden
veranderde ter wille van de welluidendheid, gedwongen was aandacht aan de inhoud van de meest kleine
details van „Samenspel“ te schenken, maar daardoor wordt het nog geen werk met redeneringen en
dientengevolge wordt het geenszins als een aanval op de auteur beschouwd, als we beweren dat
somminge relaties tussen de woorden vaag lijken. Het is alleen zo dat de term «bedorven» een diepere
inhoud bezit, al heeft de dichter dan ook heftiger van de onvolmaaktheid der werkelijkheid getuigd in een
ander gedeelte [[1104]]: «De snikken van martelaren en gefolterden/Zijn ongetwijfeld een bedwelmende
symfonie,/Omdat de Hemelen, ondanks het bloed dat hun wellust kost,/Immers nog niet verzadigd zijn.»
Maar de auteur verkondigt geenszins dat hij zich rustig voelt als hij scherpe veroordelingen neerschrijft of
ten gehore brengt. Ergens anders uit hij zich met smart op de volgende wijze [[1052]]: «Ben ik niet een
vals akkoord/In de goddelijke symfonie,/Dankzij de verslindende Ironie/Die me heen en weer schudt en
bijt?//…Ik ben de wond en het mes!/Ik ben het fluitje en de wang!/Ik ben de ledematen en het wiel,/En het
slachtoffer en de beul!» Even vóór deze coupletten schildert hij zichzelf als een vurig en begeesterd
aanbidder af [[1051]]: «…Mijn verlangen door hoop gezwollen/Zal in je zoute tranen zwemmen//Als een
schip dat ter zee gaat,/En je dierbare snikken zullen/In m’n dronken hart weerklinken/Als een trommel die
het sein tot de aanval geeft!»
133////-We stellen voor componenten met een hoge waarde aan te brengen voor het probleem
rb[Nature~temple] (Natuur-tempel) dat een botsing is, omdat, als we de begrippen met elkaar in verband
brengen, ze immers een duidelijke constructie plus een solide knelpunt vertonen. Zelfs als deze kwestie
bevoordeeld wordt door de context, zelf beschikt hij ook over een, voor heel wat storingen zeer nuttige,
interne tegenstelling. Laten we een draagplaats kiezen die zò begint: “L'absolu est un temple/////où (de)
vivants piliers laissent parfois sortir (de) confuses paroles. (La)/////Nature fait passer l'homme au travers de
ses apparences en des forêts de symboles…” (Het absolute is een tempel waar levende pilaren soms
verwarde woorden uit los laten. De Natuur laat de mens via z’n verschijnselen door wouden van symbolen
gaan…) Wat rb[Nature~temple] betreft, levert de berging 1/tsmw=1/(1)(1)(1)(1)=1 op, terwijl in de schenker
de onderbreking van de gedachtegang zorgt voor een te verwaarlozen variatie van 1/qepfzgj=1/(1)(1)(2)
(2)(2,8)(1)(2)=0,044. We verkrijgen q=e=1 door de sporen-termen. De stilzwijgendheid van de tekst maakt
dat p=2. Voor de stroming is t=1 door het verbindingswoord «est» (is) in de oorspronkelijke tekst en f=2 in
de draagplaats in kwestie waar twee werkelijkheidsniveaus onderscheiden worden. Door de eenheid van
de tekst is s=1 en door het uiteenvallen ervan en de 10 fronten tussen de termen is z=3. Tenslotte is m=1,
g=1, w=1 en j=2, omdat in beide situaties de woorden moeilijk te vatten zijn.-///M///-Het verschil tussen een
probleemnoot die geen botsing is en een botsing staat bij glijstroken definitief vast, omdat we immers nooit
g=j=1 hebben voor de probleemgevallen die geen botsingen zijn, zodat ((g)(j))=2 dus het minimum niveau
is dat bereikt kan worden. Dat compenseert het feit dat het gemakkelijker is te concluderen dat er een
moeilijkheid is ontstaan: een opvallende paradox is niet nodig en de omliggende termen worden met meer
achting bekeken.-///B///-De draagplaats hier gebruikt, vraagt enige toelichting, maar we nemen aan dat de
kenner van Balzac en Edgar Allan Poe wel in staat zal zijn iets dergelijks te schrijven -en zelfs nog wel
veel beter. Geholpen door z’n stoutmoedigheid bij het combineren van denkbeelden, had Baudelaire het
aan z’n dichterlijke scherpzinnigheid te danken dat hij in staat was om verschillende thema’s door elkaar te
gebruiken zonder dat het geheel te zwaar werd en met twee teksten die hij al geschreven had, een nieuwe
te maken [671].
134////-Bij het ophelderen van rb[bedorven~wierook] moet de verkleining van het steunstukje en de ruimte
betreffende vb(wierook~zintuigen) vergezeld gaan van een scherpere intuïtie. We zullen gebruik maken
van een draagplaats die met deze woorden eindigt: “…amber, muskus, benzoë en wierook die de
zintuigen en de geest in z’n vervoeringen bezingen.” Nu zijn “zintuigen” en “wierook” nauw met elkaar
verbonden, “vervoeringen” daarentegen komt wat meer op de achtergrond. Dus de variatie 2(1/(1)(1)(2)(1)
(1)(1)(1))=1 vervangt 2(1/qepfzgj)=2(1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(1)(1))=0,208. Nu de belemmering voor het
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begrijpen van «vervoeringen» eenmaal verdwenen is, wordt het bijna onmogelijk te zeggen dat de
organen of de relaties die met gevoeligheid te maken hebben, slechts wegens de vervoeringen ervan en
niet in hun gebruikelijke rechtvaardiging, door de opvattingen in het gedicht verbonden zijn aan het
zichtbaar negatieve oordeel over tweederangs parfums.-///M///-Het woordgebruik van de vertolker kan
slechts zelden voldoende zijn om een tekst vlug te beschrijven, want als we snel willen zijn, worden de
gezichtspunten die we zeggen te verdedigen, altijd vereenvoudigd.-///B///-De bedwelming door geuren als
negatif bestempelen, brengt daarom het gevaar met zich mee dat de gedachtegang van de schrijver
onjuist wordt weergegeven. Hij was in staat zulke gemoedstoestanden op hun juiste waarde te schatten,
van de meest gewone tot die het moeilijkst op te roepen waren. Hij schijnt op rake wijze een beroemde
figuur in die tijd in de Tempelwijk beschreven te hebben, een voddenman die vaak tegen elf uur ’s avonds
dronken was en die druk bewegend en bevelen uitdelend als een chef die ondanks het feit dat hij eraan
gewend was, opgewonden was doordat hij onder vuur werd genomen, dacht dat hij een leger aanvoerde
[14]-[672]-[[1147]]. Corruptie is zo na verwant aan zielskracht, dat de ene in de ander veranderen kan. In
een werk dat men in de tijd van Baudelaire al kende zodra men op de middelbare school was, beschreef
Plutarchus hoe een held een bepaalde begeestering in een andere veranderde [449]-[596]-[790]: «…hij
gaf een zeer positieve wending aan hun voorliefde voor luxe en sierlijkheid. Men kon hen niet geheel
genezen van een oude ziekte, de zinloze en frivole opeenstapeling van rijkdommen: ze hielden van mooie
kleren, purperen kleden, wedijverden wie aan tafel de meeste overdaad bij de maaltijden had…hij zorgde
ervoor dat ze hartstochtelijk…alle verzameling van luxe aanwendden om hun soldaten- en krijgstenue te
verfraaien…luxe wapens versterken en vergroten de moed, zoals bij Achilles van Homerus, die zodra hij
zijn nieuwe oorlogsharnas onder ogen heeft, opgewonden en geestdriftig is bij het idee het te gebruiken.»
135////-Als we rb[Nature~temple] (Natuur-tempel) bekijken, zien we dat de vergroting van het steunstukje
en de ruimte betreffende vb[piliers~forêts] (pilaren-wouden) mogelijk is als we het tweede gedeelte van de
eerste kwatrijn na de terzinen plaatsen, dus aan het eind van de tekst en als we daarbij deze keer de “y”
na “L'homme” laten staan. Op deze manier verandert de variatie van 2(1/qepfzgj)=2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1))
=1 in 2(1/q’e’p’f’z’g’j’)=2(1/(1)(1)(2)(2)(7,9)(1)(1))=0,063, want nu bevinden zich 59 fronten tussen “forêts”
en “piliers”, wel 2+(1(59/10))=2+5,9=7,9.-///M///-De hoeveelheid die we in de schenker hebben verkregen
ligt dicht bij 0,062, de grens bij het klinken. Dit herinnert ons eraan dat, terwijl 0,063 hier onvermijdelijk
wordt toegelaten, in een andere situatie 0,061 daarentegen te verwaarlozen zou zijn. Een numerieke
drempel lijkt vaak overdreven simplistisch, maar omdat we moeilijk kunnen zeggen dat hij geen voordelen
biedt, rest ons niets anders dan het licht conventionele aspect van de kennisvorming te erkennen.-///B///Met dezelfde componenten q, e, p, f, g, j, maar deze keer met een ruimte van 8,4 behorend bij “Natureforêts” (Natuur-wouden), zou de variatie 0,059 zijn geweest, hoewel “Nature” en “piliers” tot dezelfde
eerste regel behoren. De impressies die Baudelaire ons geeft dat hij een bijna lichamelijk contact heeft
met hetgeen de werkelijkheid wil zeggen, doen ons aan de volgende versregels denken [[1087]]:
«Wanneer ik, op een warme herfstavond,/Met gesloten ogen de geur van je warme borst opsnuif,/Zie ik,
verblind door de vuren van een eentonige zon./Geluk uitstralende oevers aan m ’n blik voorbijgaan…»
136////-Door gebruik te maken van een draagplaats die begint met “La Nature est un temple; parfums,
couleurs et sons se répondent…” (De Natuur is een tempel; geuren, kleuren en geluiden antwoorden
elkaar) blijkt het mogelijk te zijn de ruimte betreffende de verklaringen van rb[Nature~temple] zoals
vb[Nature~parfums¹] vb[parfums¹~temple], te verkleinen. Hetzelfde blijkt mogelijk voor de noten die aan
rb[Nature~temple] kracht geven en die tot hetzelfde type behoren en ook een variatie met som hebben,
namelijk vb[Nature~couleurs] vb[couleurs~temple]. De gedeeltelijke aannemelijkheden veranderen van 1/
(1)(1)(2)(2)(5,7)(1)(1)=0,043 in 1/(1)(1)(2)(2)(2,2)(1)(1)=0,113 wat vb[Nature~parfums¹] betreft; van 1/(1)
(1)(2)(2)(5,5)(1)(1) in 1/(1)(1)(2)(2)(2)(1)(1) ofwel van 0,045 in 0,125 met betrekking tot vb[parfums¹~
temple]; alles bij elkaar genomen van (0,043+0,045)=0,088 in (0,113+0,125)=0,238 aangaande vb[Nature
~parfums¹] vb[parfums¹~temple]. Bij de andere verklaring moeten we de nieuwe externe ruimte meetellen,
wanneer we de berekeningen zo correct mogelijk willen uitvoeren; afgezien hiervan is de verandering
ongeveer gelijk. Om de el van de kleinste schijf, die de verklaring plus de daarbij ontvangen steun bevat,
te verkrijgen, moeten we de externe ruimte met betrekking tot de verklaarde noot rb[Nature~temple]
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gebruiken. Maar de overgang van de ene variatie naar de andere, dat wil zeggen van 0,088 naar 0,238
geeft voor de verklaring op zich zonder de steun noch de externe ruimte van de verklaring, een goede
indruk van het intuïtieve voordeel verkregen door een kleinere afstand tussen de termen.-///M///-Het geven
van kracht kan zich voortzetten met twee nieuwe noten die een variatie met een som bezitten, vervolgens
weer met twee, en daarna opnieuw met twee indien de tekst de middelen daarvoor verschaft.-///B///-Zo
ontvangt vb[Natuur~geuren¹] vb[geuren¹~tempel] kracht van vb[Natuur~kleuren] vb[kleuren~tempel]; maar
vervolgens ontvangt datzelfde eerste stel noten, zodra we dat wensen, kracht van bijvoorbeeld
vb[Natuur~geluiden] vb[geluiden~tempel]. Telkens is de variatie er één met een som; en telkens wordt hij,
gedeeld door de tussenliggende ruimtes, aan de waarden van het eerste paar verklarende noten
toegevoegd. Soms maken minuscule ideeën een grotere indruk. Baudelaire geeft, zonder systematisch te
werk te gaan, in z’n werken hier en daar heel kleine aanwijzingen betreffende z’n gedachtengang, die ons
niettemin in staat stellen z’n redeneringen te volgen. In een opmerkelijk stuk poëzie verschaft hij, aan het
begin ervan en vervolgens aan het eind, de middelen om een tegenstrijdigheid tot stand te brengen die
ook net zo goed onopgemerkt kan blijven omdat de twee gedeeltes enigszins uit elkaar liggen [[1033]]:
«Boven de meren, boven de valleien,/De bergen, de bossen, de wolken, de zeeën,/Verder dan de zon,
verder dan het hemelruim,/Verder dan het rijk der sterren,//Beweeg je je lenig voort, m’n ziel… Gelukkig is
hij die met krachtige vleugels/Opwiekt naar lichte, vredige velden;//Wiens gedachten als leeuweriken/In de
morgen de vrijheid van het luchtruim kiezen,/-Die boven het leven zweeft…» en de schoonheid doorziet
die de aarde ons heel eenvoudig en nederig in de bloemen met hun sprekende symbolen biedt.
137////-Laten we nu een draagplaats bedenken die begint met “Het fundament der wezens, de Natuur, is
iets waaruit reële eenheden soms aktiviteiten, gezien door de absolute mens, loslaten door middel van
hun verschijnselen zoals wouden van symbolen die hem met vertrouwde blikken gadeslaan.” Deze maakt
nu voor de noot rb[Natuur~mens] de variatie 1/(1)(1)(2)(1)(1)(2)(2) mogelijk in plaats van 1/qepfzgj=1/(1)
(1)(2)(1)(1)(1)(2) met als gevolg dat g’=2 in plaats van g=1. Voor de berging heeft het idee dat de mens
misschien als een vreemdeling door de "Natuur-tempel" gaat, als resultaat dat deze moeilijkheid ons
behoorlijk in de weg staat, hoewel hij geenszins een tegenstrijdigheid, noch een storing of een botsing is.
In de schenker lijken de relaties doorzichtig te zijn, zodat het heel twijfelachtig wordt of zich een probleem
voordoet; de overgang van ¼ naar ⅛ laat dus heel goed het verschil op het intuïtieve vlak zien.-///M///-Het
is niet gemakkelijk te weten aan welke glijstrook, g of j, waarde 2 toegekend moet worden, als zich bij het
tot overeenstemming komen betreffende rb(A~E) een geringe belemmering voordoet, maar het is
voldoende de algemene strekking van het werk te bestuderen en vervolgens, als we blijven twijfelen,
waarde 2 te plaatsen waar de inhoud het minst ontoegankelijk is.-///B///-Waar het lastig wordt bij de
bevestiging dat er een moeilijkheid bestaat, is als deze zich op een plaats bevindt waar zich de minste
problemen voordoen. Het is stellig waar dat de context van het gedicht zodanig is dat we overal redenen
kunnen bedenken waarom we sommige dingen niet begrijpen, maar «echo’s», «weiden» en «mens» zijn
desondanks geen vage begrippen.
138////-De glijstroken van de neutrale noot ob[echo’s~vermengen] kunnen een waarde van 1 bereiken
indien de brug die geslagen wordt door het verband tussen «antwoorden» en «vermengen», weggenomen
wordt door een draagplaats die als tweede strofe: “Zeker, lange echo’s vermengen zich van ver, maar op
moeilijke wijze, want, de grenzen van de waarneembaarheid overschrijdend, in een duistere en diepe
eenheid, weids als de nacht en als de dag, antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.” Nu is het
gebruik van vb[echo’s~vermengen] met betrekking tot rb[geluiden~antwoorden], rb[geuren¹~antwoorden]
en rb[kleuren~antwoorden] minder doeltreffend gemaakt; dus de variatie die we met ob[echo’s~
vermengen] verkregen hebben en die in de berging 1/qepfzgj=1/(1)(1)(2)(1)(1)(2)(2)=⅛ bedraagt, wordt in
de schenker 1/q’e’p’f’z’g’j’=1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=½. De intuïtie verandert bij de draagplaats evenveel als
de meting; we hebben hier bijna met een constatering van doen, zonder enige beschrijving van een
opheldering of een probleem. Er blijven enkele moeilijkheden op de achtergrond bestaan, maar om te
zeggen dat we daardoor het gedicht niet begrijpen, zou overdreven zijn: zouden bijvoorbeeld de lange
echo’s niet even goed als weerkaatsingen van de werkelijkheid in het algemeen dan als echte echo’s
beschouwd moeten worden?-///M///-Slecht geformuleerde vragen omgeven op deze manier de meest
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heldere inhoud van boeken waar verbeelding een grotere plaats inneemt dan exactheid, met vaagheid.
Wanneer daarentegen de verificatie van de inhoud, dankzij de verschijnselen, overheerst, worden de
steunpunten talrijker, de bobbels minder en zo wordt menig juist voorbeeld vergezeld van toepassingen
die op kennis gebaseerd zijn.-///B///-De schrijver wist wat het voordeel was, als je tegen de rigiditeit van
het verstand streed: het kan waardevolle poëtische vondsten opleveren. Maar hij besefte ook dat het
steeds verder doorvoeren van warrige ideeën z’n nadelen heeft; daarom zocht hij denkkaders om z’n
potentiële lezers te bereiken en daarbij kwamen er twee traditionele denkbeelden bij hem op, zodat hij, het
woord richtend tot z’n verbeelding, de muze die in hem huist, deze wens uit [13]-[194]-[829]-[[1084]]: «Ik
wou dat jouw van gezondheid blakende borst/Altijd geweldige denkbeelden in overvloed had,/En dat je
christelijk bloed in ritmische golven vloeide,//Als de talrijke klanken van antieke lettergrepen,/Waar
Phoebus, de vader van het lied, en de grote Pan,/De vorst der oogsten, om beurten heersen.»
139////-Draaimolens en ellen moeten ook de verschillende proeven ondergaan, om de waarde van de
nieuwe metingen te kunnen vaststellen, want de variaties zouden correct hun taak kunnen verrichten,
terwijl de andere graden van aannemelijkheid niet altijd gelijk op zouden gaan met de intuïtieve aspecten
van de tekst. Onze eerste proef bestaat uit het sterker maken van vb[N~paroles] (N-woorden) dat het
probleem rb[piliers~paroles] (pilaren-woorden) verklaart: een verandering van de snede (q) zou de intuïtie
moeten wijzigen en zou tevens een andere draaimolen met zich mee moeten brengen. De waarde van
vb[N~paroles] is in het begin 2(1/(2)(1)(2)(2)(2,9)(1)(1)), terwijl we daarbij eveneens veronderstellen dat
vb[N~Nature], die in staat is kracht te geven aan de eerste noot vb[N~paroles], dezelfde verandering in z’n
snede betreffende N ondergaat. Zo zijn 2(1/(2)(1)(2)(2)(2,9)(1)(1)) en 2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)) de
respectievelijke variaties van vb[N~paroles], vb[N~Nature] omdat, in dat geval N, q=q’=2 oplevert; de term
e=e’=1; de stilzwijgendheid p=p’=2; het ontbreken van samenhang, f=2 en z=2,9; en de samenhang die er
wel is, f’=1=z’. En tenslotte verschaft de verwijzing naar de symbolen die naar de mens kijken, de
grondslag. Laten we een draagplaats creëren met de tekst “L'être absolu, la Nature, est une immensité
dont le réel entier fait le contenu, donc aussi tel temple où l'homme passe…” (Het absolute wezen, de
Natuur, is een oneindigheid waarvan de gehele werkelijkheid de inhoud vormt, dus ook elke tempel waar
de mens doorheen gaat…) Nu geeft “absolu” de inhoud weer van N zonder tot een botsing te behoren en
de eerste sneden waarderen we als volgt: q=q’=1. De stroming van rb[piliers~paroles], bestaat uit 1/(1)(1)
(1)(1), de externe ruimtes, vanaf de botsing tot aan de twee verklarende noten, zijn k=2,9 en k’=1. En
tenslotte is k’’=2,9 wat de afstand van de ontvangen kracht betreft. Aan weerszijden is de berekening van
de ellen gemakkelijk uit te voeren, 1/(1)(1)(1)(1)((2(1/(2)(1)(2)(2)(2,9)(2,9)(1)(1)))+(2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)
(2,9)(1)(1)))) in de berging, maar 1/(1)(1)(1)(1)((2(1/(1)(1)(2)(2)(2,9)(2,9)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(2,9)
(1)(1)))) in de schenker. We hebben dus (1/33,6)+(1/5,8)=0,201 in de berging verwisseld voor het dubbele
daarvan in de schenker, (1/16,8)+(1/2,9)=0,403, wat de winst laat zien die we hebben verkregen door te
verwijzen naar de essentie der dingen, als de woorden een verklaring eisen.-///M///-Om de spillen te
kunnen waarderen moet de context nauwkeurig ontleed worden, want zonder een dergelijke
voorzorgsmaatregel zou de berekening foutief worden.-///B///-Een draagplaats die begint met “De grote
Natuur is een tempel…”, lijkt met “grote” een acceptabele inhoud van N te leveren, zelfs als dat woord, om
de eerste regel te begrijpen, ons maar weinig van dienst is. De schepper van een boek stelt z’n werk zó
samen dat we vaak geduldig moeten zoeken als we er het fijne van willen proeven en ons niet slechts
door het enthousiasme van het moment willen laten meeslepen of willen genieten van de sprankelende
inhoud, omdat dat óók in de ogen van kenners die niet aan de diverse modes meedoen, immers van
essentieel belang blijft, wordt de rest daardoor soms lange tijd gedeeltelijk gemaskeerd [421]-[[1048]]:
«Menig juweel ligt bedolven/Onder de duisternis der vergetelheid,/Heel ver van de houwelen en sondes
vandaan;//Menige bloem verspreidt met spijt/Overvloedig z’n als een geheim zo zoete geur/In diepe
eenzaamheid.»
140////-Om een stok en andere componenten in kracht te doen afnemen, bedenken we twee dekzeilen
waarin de kwatrijnen na de terzinen komen, met in het tweede dekzeil een grote verandering wat betreft
de onderlinge aansluiting van de gedeeltes die nu anders gerangschikt zijn: “(La) question pour (d')autres
parfums ayant (l')expansion (des) choses infinies, comme (l')ambre, (le) musc, (le) benjoin (et) (l')encens
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qui chantent (les) transports (de) (l')esprit (et) (des) sens, est (de) savoir s'ils (sont) corrompus, riches (et)
triomphants. Or (la) Nature est (un) temple…” (De vraag is of andere geuren die de uitbreiding der
oneindige dingen bezitten, zoals amber, muskus, benzoë en wierook die de vervoeringen der geest en der
zintuigen bezingen, bedorven, rijk en triomfantelijk zijn. Wel de Natuur is een tempel…) We bestuderen
vervolgens een weinig gebruikelijke interpretatie, volgens welke vb[corrompus~Nature] (bedorven-Natuur)
kracht zou geven aan vb[corrompus~sens] (bedorven-zintuigen) terwijl rb[corrompus~encens] (bedorvenwierook) hierbij verklaard zou worden. De stroming van de botsing die opgehelderd moet worden, daalt
alleen voor het tweede dekzeil tot 1/(2)(1)(1)(1), want de vragende vorm maakt de samenhang minder
hecht, hetgeen de rang op 2 brengt. De variaties aangaande vb[corrompus~sens], 1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(1)(1)
enerzijds en 1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(1)(1) anderzijds, met de grondslag “transports” voor de twee dekzeilen, zijn
juist. De andere verklaring krijgt een variatie van 1/(1)(1)(2)(2)(3,6)(1)(1) voor het eerste dekzeil met
“confuses paroles” als grondslag. In het tweede dekzeil leveren de vragende vorm en het voor de hand
liggende antwoord aangaande dezelfde verklaring, vb[corrompus~Nature], de variatie 1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)
(1) op, want de twee termen lijken nu zeer eensgezind. Er is nauwelijks een verandering in de externe
ruimte tussen de verklaringen te bespeuren: 3,6 voor het eerste dekzeil en 2,8 voor het andere. De twee
externe ruimtes betreffende het probleem, verschillen iets meer: in het eerste dekzeil, van vb[corrompus~
sens] tot rb[corrompus~encens] vinden we een waarde van 3,5 en in het tweede 2,9, terwijl we daarbij
twee fronten rekenen voor “s'ils”, maar “sont” geenszins meetellen; het verband tussen vb[corrompus~
Nature] en rb[corrompus~encens] brengt 3,6 op zonder en 1 met de vragende vorm. Alles bij elkaar
genomen levert het eerste dekzeil een draaimolen op van 2(1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(1)(1))+2(1/(1)(1)(2)(2)(3,6)
(3,6)(1)(1)) en het tweede dekzeil 2(1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(1)(1))+2(1/(1)(1)(1)(1)(1)(2,8)(1)(1)) dus (1/7)+
(1/25,92)=0,18 zonder en (1/4,8)+(1/1,4)=0,922 met de vragende vorm. Het lijkt erop dat we hier een
voorbeeld hebben van de vraag-antwoordrelatie die in het voordeel van de intuïtie werkt. Wanneer de el
uitgerekend moet worden, treedt er echter een verzwakking op wegens het feit dat de stroming van
rb[corrompus~encens] enigszins ingekrompen is in het tweede dekzeil. Aan de ene kant hebben we dus 1/
(1)(1)(1)(1)((2(1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(3,5)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(3,6)(3,5)(3,6)(1)(1))))=1((1/24,5)+(1/90,72))
=0,051 bij de eerste imitatie, vervolgens 1/(2)(1)(1)(1)((2(1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(2,9)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(1)(1)(1)
(1)(2,8)(1)(1))))=½((1/13,92)+(1/1,4))=½(0,785)=0,392 bij de andere verzonnen tekst, die met de
vraag.-///M///-De winst van het tweede dekzeil is afkomstig van de verandering aangebracht door de
redenering die ontstaan is door de intuïtieve combinatie van relaties en dus door de verdwenen ruimtes
wat de metingen betreft.-///B///-Hoewel Baudelaire in z’n poëzie geen moeilijkheid zoals in het tweede
dekzeil kon verwerken, was hij door het bestuderen van hetgeen anderen tot stand hadden gebracht,
geschriften of schilderijen, niettemin in staat dat type vraagstelling aan te brengen, terwijl hij wat z’n
denkbelden aangaat, voorrang aan de verbeelding bleef geven.
141////-We stellen voor een steunstukje en een ruimte betreffende ob[Vaste~unité] (Uitgestrekte-eenheid),
die ob[ténébreuse~unité] (donkere-eenheid) meer kracht geeft, te vergroten door een verandering van het
tweede kwatrijn: “Dans la ténébreuse/////immensité de longs échos, (Les) parfums, (les) couleurs (et) (les)
sons se répondent. Vaste/////unité, nuit et clarté se confondent!” (In de donkere oneindigheid van lange
echo’s, antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar. Uitgestrekte eenheid, nacht en dag vermengen
zich met elkaar!) Op deze manier blijft er, vergeleken bij de oorspronkelijke tekst, weinig verband bestaan
tussen “ténébreuse” en “unité”. De nauwe relatie tussen “Vaste” en “unité” verandert echter niet. Zodoende
heeft ob[Vaste~unité] een variatie van 0,5 die in de schenker en de berging gelijk is: 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1).
Deze mededeling is zo vaag, dat hij nauwelijks echt problemen oplevert en niet in staat is de minste
opheldering te geven. De andere beschrijving van een neutrale relatie, ob[ténébreuse~unité], is in de
berging 0,5=1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1) waard, want de grote vaagheid beschermt hem tegen slechte
glijstroken, in de schenker bereikt hij niet meer dan 1/(1)(1)(2)(2)(3)(1)(1)=0,083. De externe ruimte
bedraagt 1 voor de echte tekst, maar stijgt tot 2+(1(10/10))=3 bij de draagplaats. De waarden van de
draaimolens zijn (1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1))=(0,5+0,5)=1 en (1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1))
+(1/(1)(1)(2)(2)(3)(3)(1)(1))=½+1/36=0,527. De intuïtie die geen verband meer kan leggen tussen de
termen, daalt eveneens aanzienlijk en bijgevolg lijkt het verlies van de helft van het oorspronkelijke
resultaat aannemelijk.-///M///-De bescheiden omvang van elk der glijstroken bevestigt het principe dat,
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wanneer we de inhoud heel ruim kunnen opvatten, deze niets meer toelicht, noch een tegenstrijdigheid
veroorzaakt.-///B///-Baudelaire spint de betekenis van de woorden niet al te veel uit, want hij tracht van het
geijkte pad af te wijken. Maar hij heeft bewondering voor vage redeneringen, ten eerste uit voorliefde en
ten tweede om de lezer te blijven boeien. Het fascinerende van diepzinnige gedachten moet door
ontroerende tederheid vergezeld gaan, als beoogd wordt iets moois te maken. Daar hij vaak denkt dat hij
geen inspiratie meer heeft, voegt hij behoedzaam talrijke overpeinzingen en een stoutmoedig idee samen,
hetgeen hij even later weer laat schieten en dan, ontroerd door de nieuwe bezieling, een gedicht schept
[[1035]]: «Nu ben ik bij de herfst der ideeën aangekomen,/En heb ik schop en harken nodig/Om het
overstroomde land, waar het water gaten/Zo groot als graven slaat, weer voor de lente klaar te maken.//En
wie weet of de nieuwe bloemen waarvan ik droom/In die als een strand zo schoongewassen grond/Niet
het mystieke voedsel zullen vinden dat hun levenskracht zal schenken?»
142////-Laten we voor vb[répondent~parfums¹], wanneer die vb[chantent~parfums¹] kracht geeft en
rb[corrompus~encens] verklaart, een steunstukje en ruimte verkleinen. In de draagplaats wordt in de
laatste regel “expriment” (zeggen) in plaats van «chantent» (zingen) en “chantent” naast “répondent”
gebruikt: “…toutes les activités du réel spontané chantent, ainsi les parfums, les couleurs et les sons se
répondent.” (…alle aktiviteiten die deel uitmaken van de spontane werkelijkheid zingen, zo antwoorden
geuren, kleuren, en geluiden elkaar.) De variaties van de berging met “répondent” en “chantent” als
grondslag voor de noten waar ze ontbreken, bereiken 2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)) betreffende vb[répondent~
parfums¹] en 2(1/(1)(1)(2)(2)(5)(1)(1)) aangaande vb[chantent~parfums¹] met «parfums» gebruikt in de
achtste regel. De externe ruimte met betrekking tot rb[corrompus~encens], wordt voor beide afzwakkingen
op 4,8 vastgesteld en die tussen de twee noten die opheldering verschaffen, op 5. Op deze manier bereikt
de el van de berging 1/(1)(1)(1)(1)((2(1/(1)(1)(2)(2)(5)(4,8)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(4,8)(5)(1)(1))))=0,02
+0,041=0,061. In de schenker krijgt vb[répondent~parfums¹] de onveranderde variatie 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)
(1), terwijl vb[chantent~parfums¹] datzelfde niveau bereikt. De externe ruimte tussen verklaringen is
beperkt tot 1 en die met rb[corrompus~encens] verkregen, is 4,8 voor de noot met “répondent”, en 5 voor
de andere, omdat “chantent” verder van “encens” is verwijderd dan “parfums” in de draagplaats. In totaal
bereikt de el van de schenker 1/(1)(1)(1)(1)((2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(5)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(4,8)(1)(1)
(1))))=1/5+1/4,8=0,2+0,208=0,408, wat bijna het zevenvoudige is van de el in de berging. Zo wordt in
intuïtief opzicht het voordeel van de draagplaats op numerieke wijze tot uiting gebracht.-///M///-De methode
die bestaat uit de twee basissen voor de externe ruimtes, verschaft door de tekst, lijkt op het eerste
gezicht vreemd, want we kunnen ons moeilijk voorstellen dat de schepper van het boek tussen beide een
onderscheid maakt. Maar onze gedachtegang loopt hier het gevaar beperkt te worden door de theorie dat
kennis inhoudt dat we constant achter de absolute werkelijkheid van „Correspondances“ staan.-///B///Uiteindelijk zijn we echter meer op zoek naar wat indirect deel uit maakt van verschijnselen en het schijnt
ons in het bijzonder toe dat de metingen van de ruimtes over het algemeen een zekere juistheid bevatten,
want Baudelaire lijkt «bezingen» verwijderd te houden van «antwoorden» om te voorkomen dat de nadruk
erop komt te liggen. Als zoon van iemand die priester was geweest, moet hij vast wel aan «antwoorden»
hebben gedacht toen hij verderop «bezingen» schreef, zich dergelijke liturgische antwoorden die in de
tempel gebruikt worden, herinnerend. Zijn twijfel met betrekking tot metafysische zaken en zijn
provocerende aard die de maatschappelijke orde verwerpt, weerhouden hem er niet van om zich tot de
godheid te wenden, in een poging z’n mooie boek dat, tegenstrijdig genoeg, uit het kwaad is ontstaan, met
zeer dubbelzinnige woorden te omschrijven [[1008]]: «Ik weet dat pijn de enige adel is/Waar de wereld en
de hel nooit hun tanden in zullen zetten,/En dat ik, om mijn mystieke kroon te vlechten/Hemel en aarde
moet bewegen.//Maar de verloren juwelen van het oude Palmyra,/De onbekende metalen, de parels van
de zee,/Door uw hand ingezet, zouden niet mooi genoeg zijn/Voor dat schone, schitterende en lichte
diadeem;//Want dat zal uit enkel puur licht bestaan/Geput uit de heilige bron der nog onbewerkte
stralen,/Wier onsterfelijke ogen, in al hun pracht,/Slechts verduisterde en klaaglijke spiegels zijn!»
143////-Het blijkt dat met betrekking tot ob[loin~échos] (ver-echo’s), wanneer deze noot ob[longs~échos]
(lange-echo’s) kracht geeft, de vergroting van een steunstukje, evenals van sommige ruimtes, mogelijk is
met een draagplaats die als tweede strofe heeft: “Pour qui se trouve loin/////(d')un paysage, (les) parfums,
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(les) couleurs (et) (les) sons se répondent. Dans (une) ténébreuse (et) profonde unité, vaste comme (la)
nuit et (comme) (la) clarté, (de) longs/////échos se confondent.” (Voor wie zich ver van een landschap
bevindt, antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar. In een donkere en diepe eenheid, weids als de
nacht en als de dag, vermengen lange echo’s zich met elkaar.) De noot met “longs” die kracht heeft
ontvangen, blijft trouw aan z’n oorspronkelijke variatie 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1), maar de andere met “loin”,
die de eerste kracht geeft, krijgt 1/(1)(1)(2)(2)(3,7)(1)(1) in de schenker, in plaats van 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)
in de ongewijzigde tekst. De draaimolen van de berging bereikt bij een externe ruimte van 1 een hoogte
van 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)+1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)=1, maar in de schenker wordt de externe ruimte 3,7 en
de variatie neemt af en wordt 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)+1/(1)(1)(2)(2)(3,7)(3,7)(1)(1)=½+1/54,76=0,5+0,018=
0,518. De vermindering van de hoeveelheid, 0,518 in plaats van 1, laat dus de zojuist ondervonden
moeilijkheid op het intuïtieve vlak zien.-///M///-We kunnen de draaimolens hier ook schijven noemen; bij
verklarende noten zou een ondersteuning de afwezigheid van een schijf veroorzaken, omdat noch de
probleemnoot, noch de beide externe ruimtes die hem met de verklaringen zouden verbinden, meegeteld
zouden worden.-///B///-De passage die hier als voorbeeld is gebruikt, nodigt uit tot dromerijen over bergen,
wouden en weiden. Als we een voorbeeld zouden moeten zoeken om de symboliek van weiden te
begrijpen, zouden we kunnen denken aan een gelijkmatig humeur, aan overvloedige vruchten die we,
gelijk gemoedsrust, zonder vrees in ontvangst hebben genomen. Volgens een mythe, opnieuw bewerkt in
een boek van Plato, beslist Zeus dat de rechters der doden [724]«…hun oordeel zullen vellen in de
weide…» Homerus zelf, die Baudelaire zo vaak samen met zijn leermeesters heeft bestudeerd, wou
misschien wel suggereren dat ten overstaan van de dood het ondergeschikte vonnis op een dergelijke
plaats tenietgaat [455]-[595]: «…de zielen van de heren kandidaten stroomden toe…De god van de
gezondheid, Hermes, leidde hen over natte wegen; ze vertrokken, de stroom van de Oceaan volgend:
toen ze éénmaal de Witte Rots, de poorten van de Zon en het land der Dromen gepasseerd waren,
kwamen ze al snel aan bij de Weide van de Witte Affodil, waar de schaduwen, geesten van de
overledenen, wonen…» Daar vertellen ze van hun lot en de herinnering aan hun oude vijand, Odysseus,
wiens echtgenote ze evenzeer begeerden als z’n erfenis en die hen tenslotte om het leven heeft gebracht
[456]«Hij mikte recht voor zich uit: wij vielen één voor één neer! Het was duidelijk dat hij daarbij door een
god was geholpen.» Plato beeldt een soortgelijk idee op verschillende manieren uit: «de Vlakte der
Waarheid» geeft het paard der geest wat hij nodig heeft. Hij schrijft dat met name [733]«…het voedsel dat
door het beste deel van de ziel op prijs wordt gesteld, uit de wei die we daar aantreffen komt…» Wat de
interpreet betreft, deze zal, terecht of niet, vanaf dat moment de diverse verwijzingen naar de op te roepen
grasvlakte of het paard elkaar op talrijke manieren zien kruisen. Socrates vertelt de mythe terwijl hij zich
zelf op een plek bevindt die hij als volgt beschrijft [731]: «…dat gazon is uiterst geraffineerd, met die
natuurlijke welving van de heuvel waar je, als je je neervleit, je hoofd zo heerlijk kunt neerleggen.» Veel
verder en in een andere context, zal het boek Openbaringen op zijn beurt een «wit paard» een instrument
gemaakt voor de rechtspraak van het koninkrijk noemen [160]-[162].
144////-Het is gemakkelijk ruimtes te verkleinen en daarbij toch geen enkele andere component te
veranderen met een draagplaats waarvan het begin van de eerste terzine zo begint: “Existe-t-il des
parfums frais? Comme les prairies? Il en est de frais comme des chairs d'enfants…” (Bestaan er frisse
parfums? Zoals prairies? Er zijn er die zo fris als kinderhuidjes zijn…) In de berging vinden we de
draaimolen 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)+1/(1)(1)(2)(2)(2,8)(2,8)(1)(1)=½+1/31,36=0,5+0,031=0,531 voor de
ondersteuning van ob[frais~enfants] door ob[frais~prairies] (frais: fris; enfants: kinderen). De schenker
levert een hogere waarde op: 1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)+1/(1)(1)(2)(2)(1)(1)(1)(1)=½+¼=¾=0,75. Het lijkt er op
dat de intuïtie geconcretiseerd wordt door de cijfers, want in de draagplaats is het verband tussen de
sporen “prairies” en “frais” (frisse) hechter dan in de originele versie.-///M///-Ondanks de afwezigheid van
een werkwoordsvorm speciaal samengesteld om de tegenhanger van de duidelijke constructie aangaande
noten aan te geven, blijft de relatie tussen (f) en (z) even doorslaggevend als die (t) en (s) met elkaar
verbindt.-///B///-De vragende vormen van de draagplaats brengen de relatie tussen “prairies” en “frais”
schade toe en doen de waarde van (f) stijgen tot 2 en toch blijft de waarde voor (z) die 1 bedraagt,
onveranderd door de inhoud die uiterst helder blijft. Het noemen van de frisheid der rozen brengt de
gedachte met zich mee dat vooral de roos dat soort odeur verspreidt, maar het is een beetje gevaarlijk zo
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snel een dergelijke conclusie trekken. Zoals Claude Pichois liet zien, beschreef Emile Deschanel de
talenten van zijn oude schoolvriend, de tot veler verbazing toekomstige schrijver van „Samenspel“, op een
manier die te denken geeft. Met z’n beschrijving van het thema van de dood veroorzaakt door rozen, had
hij bij een bepaalde studieopdracht de besten onder zijn medeleerlingen ver overtroffen [601]-[943]: «Het
onderwerp was zeer geschikt en daar had hij van geprofiteerd…Baudelaire had daarmee een wonderstuk
gemaakt, had de meest briljante Latijnse regels gedicht, schitterende vondsten gedaan.» Tevens
verschafte hij menig detail over het in te leveren werkstuk: «Het ging over de vreemde marteling die een
Romeinse keizer bedacht had om zich van degenen die hij vreesde, te ontdoen: hij nodigde ze uit voor
een souper, ze namen de uitnodiging aan. Tijdens het eetfestijn vielen enkele rozeblaadjes zachtjes door
de spleetjes in het plafond naar beneden. Oh! Wat een mooie, sierlijke regen…wat een uitmuntend idee!
Men was verrukt, men applaudisseerde…een zee van rozen op de voorhoofden, in de glazen, op de
tafels. De met rozen bedekte gasten dronken op de gezondheid van de Keizer…En het regende nog
aldoor rozen, het regende steeds harder…Door de zich opstapelende rozen ontstond na enige tijd op de
houten vloer een hoop die gestaag groter werd: men at, dronk, lachte, praatte; de rozen bedekten de tafels
en de bedden in de feestzaal…bedekten reeds de gasten…Ze begonnen hun verwondering te tonen…Ze
keken elkaar aan…De Keizer was verdwenen…Enkelen maakten zich ongerust, stonden op, wilden
vertrekken…de deuren waren gesloten! De vloed van rozebladeren ging onophoudelijk door, steeg
tenslotte boven de hoofden van de genodigden uit…werd hoger en hoger…en verstikte hen langzaam: ze
stierven onder de berg rozen die zachtjes aan tot het plafond reikte!»
145////-Laten we in een draagplaats de «y» (er) van het huidige eerste kwatrijn behouden door de derde
zowel als de vierde regel juist voor de terzines te plaatsen, teneinde enkele ruimtes met betrekking tot de
ondersteuning van vb[Nature~symboles] door vb[piliers~symboles] te verhogen met het oog op een
verklaring van rb[forêts~symboles] (wouden-symbolen). De botsing behoudt z’n variatie van 1/tsmw=1/(1)
(1)(2)(1)=½. De noot vb[Nature~symboles] verandert van 2(1/qepfzgj)=2(1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(1)(1)) in 2(1/(1)
(1)(2)(2)(5,5)(1)(1)) want we moeten aan de fronten die 3,5 bedragen, de twintig van het tweede kwatrijn
toevoegen. Wel, 15+20=35 en 2+(1(15/10))=3,5, terwijl 2+(1(35/10))=5,5. De andere verklarende noot
vb[piliers~symboles] die de vorige kracht geeft, krijgt voor de berekening van de el een bescheiden
variatie: 2(1/(1)(1)(2)(2)(3)(1)(1)) in de berging en vervolgens 2(1/(1)(1)(2)(2)(5)(1)(1)) in de schenker met
de twintig extra fronten, hetgeen voor (z) een stijging van 3 naar 5 oplevert. De grondslag wordt hier
steeds dankzij het noemen van de natuurlijke tempel verkregen, omdat in een sanctuarium symbolen
nauwelijks verbazing wekken. De drie externe ruimtes in de berging, twee aangaande de verklaring en één
betreffende de steunverlening, zijn 3,5 met vb[Nature~symboles] rb[forêts~symboles]; 3 voor vb[piliers~
symboles] rb[forêts~symboles] en opnieuw 3,5 met betrekking tot vb[Nature~symboles] vb[piliers~
symboles]. De schenker levert voor de overeenkomstige ruimtes dus 5,5, vervolgens 5 en tenslotte 5,5 op.
De el van de berging bereikt 1/(1)(1)(2)(1)((2(1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(3,5)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(3)(3)(3,5)(1)
(1))))=½((1/24,5)+(1/63))=0,027.De schenker levert daarvan slechts een derde op: 1/(1)(1)(2)(1)((2(1/(1)
(1)(2)(2)(5,5)(5,5)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(5)(5)(5,5)(1)(1))))=½((1/60,5)+(1/275))=0,009. Deze berekening
geeft dus de verzwakking weer van de relaties doordat we ons de termen in de eerste regel iets minder
scherp herinneren op het moment dat we de andere proberen te begrijpen.-///M///-De gelijkheid van een
interne en externe ruimte die zich in sommige gevallen voordoet, moet er geenszins toe leiden dat we ons
bij een complete berekening met één grof genomen waarde tevreden stellen, want daardoor zouden we
het belang ervan tenietdoen.-///B///-Aangezien er tussen «Nature» en «piliers» 5 fronten liggen, resulteert
de berekening in 3 en 3,5 of 5 en 5,5. Het thema van de "pilaren-benen" dat vaak gebruikt wordt in
boeken die grapjes over de liefde maken, vormt een aansporing om het sonnet te zien als een
gedetailleerde beschrijving van het vrouwelijk lichaam [173]-[174]. Het geringe aantal keren dat deze
voorstelling een mens uitbeeldt, is voor ons minder een reden om die interpretatie te verwerpen, dan het
feit dat die niet erg aannemelijk is voor een auteur wiens manier van spreken die hij bezigt als hij het
woord richt tot degene die hij op dat ogenblik begeert of aanbidt, zelfs wanneer dat met enig vermaak
gepaard gaat, dikwijls tekenen van ongerustheid vertoont [139]-[[1102]]«Onze trots krijgt de opdracht haar
te bezingen:/Niets evenaart de lieflijkheid van haar gezag;/Haar goddelijk lichaam heeft de geur der
Engelen,/En haar blik omgeeft ons met licht.» De bijna permanente bekentenis van pijn voorkomt dat de
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gedichtenbundel oppervlakkig aandoet [[1043]]: «Soms lijkt het me toe dat mijn bloed net zo onstuimig
opbruist/Als het ritmisch snikken van een fontein./Ik hoor het klaaglijk stromen wel/Maar op zoek naar de
wond, tast ik vergeefs mijn lichaam af.» Het dreigend gevaar maakt het gebruik van enkel luchtige
opmerkingen onmogelijk, zodat de indruk van een last zelfs tot uiting komt in de woorden die de grillen van
de geliefde beschrijven [[1058]]: «Zie in die kanalen/Gindse boten wachten/En altijd klaar liggen;/Om aan
jouw/ Geringste wens te voldoen/ Komen ze van het andere eind van de wereld.»
146////-We stellen voor in twee dekzeilen verschillende ruimtes te gebruiken voor ob[Nature~clarté] (Natuur
-dag) die ob[Nature~nuit] (Natuur-nacht) kracht geeft. Het begin van één van de versies zal er als volgt
uitzien: “La Nature/////est (un) temple où (de) vivants piliers, dans (une) ténébreuse (et) profonde unité,
vaste comme (la) nuit et (comme) (la)/////clarté, laissent parfois sortir de confuses paroles…” (De Natuur is
een tempel waar in een diepe, donkere eenheid, weids als de nacht en als de dag, levende pilaren soms
verwarde woorden loslaten…) De draaimolen voor het eerste dekzeil zal (1/qepfzgj)+(1/q’e’p’f’z’kg’j’) ofwel
((1/(1)(1)(2)(2)(3,1)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(2)(3,3)(3,3)(1)(1)))=((1/12,4)+(1/43,56))=0,102 zijn. Laten we in het
andere dekzeil de volgende woorden gebruiken: “La Nature,/////dans (une) clarté profonde où (les) vivants
piliers (d')(un) temple font (une) ténébreuse unité vaste comme (la)/////nuit, laisse parfois sortir de confuses
paroles…” (De Natuur, laat soms in een diepe helderheid waar levende pilaren van een tempel een
donkere eenheid vormen, weids als de nacht, verwarde woorden los…) Op deze manier komt de
draaimolen neer op ((1/(1)(1)(2)(2)(3,2)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(1)(1)(3,2)(1)(1)))=((1/12,8)+(1/6,4))=0,234.
Deze berekening komt overeen met de intuïtie doordat de herinnering aan de termen, in het geval van het
tweede dekzeil, scherper is.-///M///-Door het principe van het klinken kunnen termen die ver uit elkaar
liggen, onmogelijk samen gebruikt worden. Daardoor wordt het gebruik van dekzeilen heel waardevol.-///
B///-De afstand tussen «Nature» en «clarté» (Natuur-dag) die 36 fronten telt in de echte tekst, komt neer
op 2+(1(36/10))=5,6, dus veel te veel met p=2=f, want (2)(2)(5,6)=22,4 ligt 6,4 hoger dan niveau 16,
waarvan het tegenovergestelde 0,062, de limiet van het klinken vormt. De pastorale sfeer van enkele
termen uit „Samenspel“ die elementaire zaken weergeven, zoals echo’s, weilanden, dag en nacht,
herinnert ons aan een gedicht dat Baudelaire op zeventienjarige leeftijd van een reis naar de Pyreneeën
had meegebracht [599]-[[1134]]: «…voorbij de glooiingen van de heuvels,/Voorbij de bossen, voorbij de
groene velden,/Ver van de laatste weiden vertrapt door de kudden,/Treffen we diep in de afgrond een
donker meer,/Omgeven door enkele verlaten en besneeuwde bergtoppen, aan…» De jongeman had
gevoel voor contrast, voor pijn die achter geluk schuilgaat, maar het effect van de metaalachtige klanken
blijft afwezig en het tegen de heilige huisjes schoppen is nog ver te zoeken; zò had hij nog niet tot de
wereld over genot gesproken [[1070]]: «Laat de oude Plato met een strenge blik z’n wenkbrauwen
fronsen;/Dankzij de overvloed aan kussen zal je vergeving geschonken worden…»
147////-Om twee glijstroken voor de ondersteuning van ob[lange~echo’s] door ob[ver~echo’s] te vergroten,
blijkt een draagplaats die elk teken van verband tussen de woorden wegneemt, onmisbaar te zijn,
bijvoorbeeld met een tweede kwatrijn dat er als volgt uitziet: “In een duistere en diepe eenheid, weids als
de nacht en als de dag, zoals lange echo’s die dichtbij elkaar klinken een koor vormen, antwoorden
geuren, kleuren, en geluiden elkaar en vermengen zich net als zij, van ver met elkaar.” De draaimolen
bereikt in de berging een niveau van (1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1))=1, want de auteur
laat zo weinig los dat daar geen enkele overtuigende opheldering en ook geen enkel probleem uit naar
voren komt. De draaimolen van de schenker wordt op zijn beurt vastgesteld op (1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1))+(1/
(1)(1)(2)(1)(1)(1)(2)(2))=½+⅛=0,625 wegens het feit dat van alle kanten problemen ontstaan met de
inhoud van ob[ver~ echo’s], doordat er verwarring heerst rondom de verwijdering, het koor en de
vermenging van de stemmen. Het verlies van de hoeveelheid 0,375 wordt uitgelegd door het vervagen van
de relaties die het bestudeerde geheel schaden.-///M///-Het belang van de context is het geringst bij
botsingen, omdat deze immers zelf een moeilijkheid moeten bevatten, maar mag zelfs dan niet
verwaarloosd worden; in andere gevallen beïnvloedt hij in hoge mate de waarde van de
componenten.-///B///-Als de vanzelfsprekendheid van ob[ver~echo’s] teniet wordt gedaan door vaagheid te
brengen in het onderlinge spel der begrippen betreffende één der sporen, toont dat juist de invloed aan
van de context van elk woord op het idee dat hij uiteindelijk uitdraagt.
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148////-Als we de waarde willen verminderen van een glijstrook bij de berekening van de aannemelijkheid
van rb[rijk~amber] die rb[rijk~muskus] kracht geeft, is dat gemakkelijk uit te voeren door er een
draagplaats als “…en andere, die bedorven, weelderig, rijk en zegevierend zijn als amber…” aan toe te
voegen. Nu voldoet «bedorven» niet, zelfs niet vergezeld door «zegevierend», om het idee dat de geuren
in kwestie een reuk hebben die uit talrijke elementen bestaat, dus dat ze een grote overvloed bezitten, niet
als een mens dat een geweldig vermogen heeft, maar als een produkt, voorgoed naar de achtergrond te
dringen. “Rijk” bevindt zich hier namelijk op de grens van de twee mogelijkheden wat de inhoud betreft,
enerzijds de figuurlijke zin, anderzijds de letterlijke; om er een andere wending aan te geven moet er
daarom de nadruk op gelegd worden; de andere woorden “zegevierend” en “bedorven” brengen ons
echter zonder enige hulp op het idee ze met menselijke zaken te vergelijken. In deze situatie krijgt de
draaimolen van de berging de waarde waar hij recht op heeft, namelijk: (1/(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1))+(1/(1)(1)(2)
(1)(1)(1)(2)(1))=¼+¼=½, doordat noch de eerste noot, noch de tweede, rb[rijk~amber] en rb[rijk~muskus],
knelpunten zijn. De verandering brengt meer verwardheid teweeg en rechtvaardigt zo dus meer het idee
van een moeilijkheid, hetgeen een resultaat oplevert van (1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1))
=½+½=1.-///M///-Dankzij de instelling van een tandem hebben we kunnen vaststellen dat de solide
knelpunten in botsingen veranderen als er een bepaald nauw verband bestaat met iets dat grote
verbijstering wekt, als een wervelwind van verschillende woorduitleggingen waar de diverse invloeden vrij
spel hebben, maar dan is daarvoor nog een serie tegenstrijdigheden voor nodig die een soort schakel
vormen en waarvan de inhoud overtuigender is dan die van vele andere die ook heel aannemelijk
is.-///B///-De termen «bedorven» en «wierook» vormen onmiddellijk een struikelblok voor het begrip;
anderzijds zien we dat er tussen de noties «rijk» en «wierook» een band ontstaat omdat parfum behalve
prestige, een veelzijdig aroma bezit. De gevaren van wierook hebben de moralisten interessant materiaal
opgeleverd. Plutarchus, zo verweven met het humanisme waarbinnen Baudelaire de grondslagen van z’n
ontwikkeling heeft ontvangen, heeft misschien wel bij zichzelf gezegd [791]: «…onze oren en ogen zijn
ziek; door een ontregeling en afstomping van onze smaak, zijn we gewend om wat ons het best bevalt,
mooi te vinden en mooi te noemen. Vermoedelijk zullen we Pythia weldra verwijten maken dat ze ons
geen schonere klanken dan die van Glauke, de zangeres met de citer, laat horen, ze ongeparfumeerd en
zonder in purperen gewaden gekleed te zijn, in de heilige ruimte afdaalt en ze in plaats van kaneel,
gomhars en wierook, slechts laurierblad en gerstemeel als reukoffer brandt.»
149////-Laten we nu zowel het verklaren als het ondersteunen van een noot bestuderen. We kennen eerst
een waarde van 1 toe aan de snede van N in de variatie die hoort bij vb[N~piliers] die we gebruiken om de
moeilijkheid rb[piliers~paroles] (pilaren-woorden) enigszins weg te nemen. Ons voorstel is om in een
dekzeil “l'être absolu” (het absolute wezen) na Nature te plaatsen en vervolgens “…offre de vivants piliers
en un temple où l'homme passe…” (…biedt levende pilaren aan in een tempel waar de mens
voorbijgaat…) om zodoende de N door een acceptabel denkbeeld dat volkomen losstaat van een botsing,
te vertegenwoordigen. We verkrijgen nu de verklarende variatie 2(1/qepfzgj)=2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)).
Laten we in hetzelfde dekzeil, evenals in een ander, “Temple” meer kracht geven door de hoofdletter T als
beginletter te gebruiken. Daardoor wordt rb[piliers~paroles] opgehelderd door vb[N~piliers], een noot die
van vb[T~piliers] kracht ontvangt. Uit het eerste dekzeil, dat twee veranderingen bevat, komt totaal een el
van 0,106=(1/tsmw)((2(1/qepfzkgj))+(2(1/q’e’p’f’z’k’k’’g’j’)))=(1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(2,9)(1)(1)))
+(2(1/(1)(1)(2)(2)(2,2)(2,7)(2,4)(1)(1)))) voort, terwijl het tweede dekzeil, waarin slechts één verandering is
aangebracht, kleiner blijft dan de helft van bovengenoemde el met (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(2)(1)(2)(2)(2,4)
(2,9)(1)(1)))+(2(1/(2)(1)(2)(2)(2,2)(2,7)(2,4)(1)(1))))=0,052. De afwezigheid van de woorden “l'être absolu”
(Het absolute wezen) en de daaruit voortkomende verandering, maakt vb[T~piliers] minder aannemelijk
dan z’n equivalent in het eerste dekzeil, omdat zowel T als N door deze toevoeging immers aanzienlijk
helderder worden. Wat de grondslag voor de verklaringen betreft, die wordt geleverd door de onmiddellijke
nabijheid van de context die heel goed in staat is te suggereren dat de karakterisering die we van “Nature”
of “Temple” kunnen geven, invloed uitoefent op “piliers”.-///M///-Deze directe nabijheid maakt dat de
waarde van (z) en (k) zich tussen 2 en 3 bevindt en dergelijke hoeveelheden laten goed zien hoe
gemakkelijk het is het verband te leggen tussen woorden die zich dicht bij elkaar bevinden en waarvan het
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insinuerende karakter een veelvoudig effect heeft.-///B///-Het spel met de hoofdletters maakt dergelijke
zinswendingen mogelijk, vooral doordat nergens een bepaalde nadruk op ligt en er dus geen steunpunt
ontstaat. We stellen voor te beginnen met “De Natuur is een tempel…” en als eind bijvoorbeeld “…de
vervoeringen bezingen van geest en Zintuigen.” te nemen: de relatie wordt gehandhaafd, maar nu wordt
het nauwelijks mogelijk te bewijzen dat de schepper van het boek aan “Zintuigen” dacht als aan een deel
van de Natuur of als bronnen van hekserij die een tegenstelling met de natuurlijke wereld vormen.
150////-We doen het voorstel om, teneinde de diverse mogelijkheden van de hier genoemde berekeningen
te tonen, nog éénmaal ondanks het risico van een vergissing, een weinig gangbare interpretatie te
bestuderen. Dan hebben we echter twee dekzeilen nodig, want de onaannemelijkheid heeft hier variaties
tot gevolg die zo gering zijn dat ze te verwaarlozen zijn als we het echte gedicht gebruiken. In de twee
imitaties plaatsen we de terzines vóór de kwatrijnen en slechts in één van beide wordt het eind van de
tekst: “…comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, amis de ces colonnes formant l'âme du
sanctuaire, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.” (…zoals amber, muskus, benzoë en
wierook, vrienden van deze zuilen en tevens de ziel van het Allerheiligste vormend, die de vervoeringen
bezingen van geest en zintuigen.) Zo proberen we de stok te verkleinen van één der variaties die gebruikt
wordt om de el te berekenen van rb[vivants~piliers] (levende-pilaren), verklaard door vb[transports~piliers]
(vervoeringen-pilaren), een noot die kracht ontvangt van vb[transports~sens] (vervoeringen-zintuigen). Het
eerste dekzeil, dat slechts één verandering telt, zal een el van 0,102=(1/tsmw)((2(1/qepfzkgj))+(2(1/q’e’p’f’
z’k’k’’g’j’)))=(1/(1)(1)(1)(2))((2(1/(1)(1)(2)(2)(2,7)(2,7)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(2,7)(2,7)(1)(1))))
opleveren. In de stroming is w=2 te danken aan “forêts” (wouden), dat doet denken aan "bomen-pilaren",
waardoor de schok veroorzaakt door de term “vivants” wat minder wordt. De grondslag voor alle glijstroken
kunnen we zonder moeite vinden in “corrompus” dat goed past bij de gewaagde betekenis die we,
vermoedelijk ten onrechte, aan “piliers” hebben gegeven. De punt na het laatste woord van de terzines,
breekt de gedachtegang af en levert daardoor k’=k’’=2,7 op, ondanks dat s=z’=1. Het tweede dekzeil, dat
de grootste veranderingen bevat en vooral het begin van de uitleg over de pilaren, die hoogstens
geschetst wordt, want er wordt niet precies vermeld wat ze voorstellen, maakt een el mogelijk met een
waarde van 0,205=(1/(1)(1)(1)(2))((2(1/(1)(1)(1)(2)(2,7)(2,7)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(1)(1)(1)(2,7)(2,7)(1)(1))))
die praktisch verdubbeld is wegens de stokken die van 2 tot 1 gedaald zijn. De tegenstellingen, enerzijds
numeriek, anderzijds intuïtief, blijven zeer gering door het allusieve karakter van de nieuwe tekst in het
tweede dekzeil.-///M///-Dit voorbeeld laat zien dat de componenten p, f en z niet altijd hetzelfde lot
ondergaan; ze kunnen eraan ontsnappen als het vermelden van een moeilijkheid, een opheldering of een
neutrale situatie, zò vaag blijft dat van de woorden eromheen ook weinig invloed uitgaat. In paragraaf 132
hadden we daarentegen een gelijktijdige stijging van p, f en z tot een waarde van 1, die was ontstaan
doordat de inhoud van bepaalde woorden overtuigender was geworden.-///B///-Het berekenen van
aannemelijkheid komt, ondanks de onvolkomendheid ervan, voldoende met dat van waarschijnlijkheid
overeen en zou, zodra we onze oplettendheid laten varen, hetzelfde soort vergissingen in de hand kunnen
werken: dat we er niet in slaagden het berekenbare niveau te bereiken betreffende het bedenksel met de
pilaren gezien door de ogen van Eros en dat we zodoende gedwongen waren, in het kader van een uitleg
met een omweg gegeven en die een zeer wankele inhoud veronderstelt, om onze toevlucht tot dekzeilen
te zoeken, wil geenszins zeggen dat de schepper van het boek daar in ’t geheel niet aan had gedacht. We
denken alleen dat het weinig aannemelijk is dat hij dit begrip aan het lezerspubliek wilde voorleggen; op
dezelfde wijze is het even onwaarschijnlijk dat we in één worp dobbelstenen dubbel zes gooien, maar
soms gebeurt dat.
151////-De verhoging van de rang in de stroming van een probleem, met bovendien een vergrote afstand,
zou schade aan de el van een verklaring, die zelf kracht ontvangt, moeten toebrengen. De draagplaats “Il
existe une Nature/////où (de) vivants piliers laissent parfois sortir (de) confuses paroles. (L')homme passe
(à) travers (le)/////temple…” (Er bestaat een Natuur waar levende pilaren soms verwarde woorden uit
loslaten. De mens gaat de tempel door…) maakt het mogelijk dat rb[Nature~temple] een stroming
ontvangt van 1/(2)(3,1)(1)(1) in plaats van 1/(1)(1)(1)(1) in het begin. Aangezien een draagplaats slechts
de aspecten verandert die nodig zijn om de berekening te testen, veronderstellen we dat de afstanden van
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“sons” (geluiden), “couleurs” en “parfums” tot aan “Nature” en “temple” in de schenker en de berging even
groot zijn. We kijken nu welke verandering de el ondergaat betreffende rb[Nature~temple], die verklaard
wordt door vb[Nature~parfums¹] vb[parfums¹~temple], noten die een variatie met een som bezitten, kracht
ontvangen van vb[Nature~couleurs] vb[couleurs~temple] en vervolgens opnieuw van vb[Nature~sons]
vb[sons~temple]. De berging levert een totaalwaarde op van (1/(1)(1)(1)(1))(((1/(1)(1)(2)(2)(5,7)(5,7)(1)(1))
+(1/(1)(1)(2)(2)(5,5)(5,7)(1)(1)))+((1/(1)(1)(2)(2)(5,8)(5,8)(5,8)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(2)(5,6)(5,8)(5,6)(1)(1)))+
((1/(1)(1)(2)(2)(5,9)(5,9)(5,9)(1)(1))+(1/(1)(1)(2)(2)(5,7)(5,9)(5,7)(1)(1))))=1((0,007+0,007)+(0,001+0,001)+
(0,001+0,001))=0,018. Doordat we na drie decimalen het tellen stopzetten, is er zeer weinig verschil in
sommige afstanden, ondanks de ongelijke ruimte tussen de gebruikte termen, zoals bijvoorbeeld van
“Nature” tot “sons” en van “temple” tot “sons”. Noteer ook dat de grootte van de afstand die bepalend is
voor de kracht die vb[sons~temple] ontvangt, wordt berekend aan de hand van vb[parfums¹~temple],
terwijl die van vb[Nature~sons] afhangt van vb[Nature~parfums¹]. In de schenker blijkt de el zes keer
kleiner te zijn, vooral door de stroming die een waarde heeft van ((1/(2)(3,1)(1)(1))(0,02))=0,003.
Aangezien het risico bestaat dat de moeilijkheid die we uit de weg moeten ruimen, door de interpreet is
bedacht, is het inderdaad vanzelfsprekend dat de gehele schijf de grootte van z’n plausibiliteit ziet
afnemen, hoe verdienstelijk de stappen ook mogen zijn die anderen vóór of na hem of zelfs in zijn tijd,
hebben gezet.-///M///-Heel vaak bedenken de commentatoren aangaande een tekst niet enkel een nieuwe
methode, wat legitiem is omdat we bergen immers bestuderen vanuit kennis die daar niet uit voortkomt,
maar vormen tevens denkbeelden die de schepper van het boek nooit heeft gehad; wel, het is belangrijk
als we precies willen weten welke noten belangrijk zijn, te begrijpen wat hij, in oorsprong, in een werk
dacht, om zijn theorie te kunnen onderscheiden van andere beroemde gedachteontwikkelingen die aan
zijn ideeën zijn toegevoegd, hoe verdienstelijk elke stap ook is die anderen, alleen of gezamenlijk, vóór of
na hem en zelfs in zijn tijd, hebben gezet.-///B///-Aan de hand van de theologische samenvattingen van
„Samenspel“ durven we te concluderen dat Baudelaire voorzichtigheid verenigde met het plezier dat het
filosoferen over tempels en bederf hem gaf, terwijl hij daarbij zowel verstandelijke redeneerkunst als
onthutsende beelden gebruikte, deels als Celsus, deels als Tertullianus. Eerstgenoemde lacht de fantasten
uit die hun capaciteiten overschatten als ze nauwgezette uitspraken doen over het onbekende [183]:
«Overal verwarren ze de levensboom met de opstanding van het vlees door hout…» Als antwoord op deze
spotternijen, maakte de tweede auteur gebruik van een bespiegeling die een paradox bevat en speelde
daarbij misschien wel met het idee dat, als het bestaan van God éénmaal is erkend, op resolute wijze over
onuitvoerbare zaken spreken, nauwelijks meer dan een maatschappelijke levenshouding is [953]: «De
Zoon van God is gekruisigd? Ik voel geen schaamte, omdat ik verplicht ben me te schamen. De Zoon van
God is dood? Daar moeten we in geloven, omdat het immers absurd is. Hij is begraven en daarna
opgestaan: dat staat vast, want dat is onmogelijk.»
152////-Het is eenvoudig om sommige afstanden betreffende vb[répondent~parfums¹] die rb[Nature~
temple] verklaart en die kracht ontvangt van vb[chantent~parfums¹], te vergroten door middel van een
draagplaats waar in de elfde versregel “Des éléments corrompus” (bedorven elementen) voorkomt. De
schenker, waar “répondent” (antwoorden) en “chantent” (bezingen) als grondslagen dienen voor de noten
waar zij ontbreken, levert een el op met een waarde van (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(6,1)(1)(1)))+
(2(1/(1)(1)(2)(2)(5)(8,8)(5)(1)(1))))=(1/1)((1/6,1)+(1/(2)(5)(8,8)(5)))=(1)(0,163+0,002)=0,165
door
de
volgende redenering: indien de geuren, kleuren en geluiden gelovigen voorstellen, dan “La Nature est un
temple…” De berging bereikt een waarde van (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(6,1)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)
(1)(1)(8,8)(1)(1)(1))))=(1)(0,163+0,113)=0,276, die door nivellering tot 1 teruggebracht wordt.-///M///-Een
tweeslachtigheid in een toelichting heeft geen enkele uitwerking op het behandelde probleem. Hetzelfde
geldt als de speling (m) door een term van een botsing een waarde van 2 krijgt, dan heeft dat evenmin tot
gevolg dat w=2: er zijn twee heel verschillende beweegredenen, één per term, nodig voor m=w=2; het
moet niet zo zijn dat de vertolker van de tekst door de overtuigingskracht van de context alles door elkaar
haalt.-///B///-Het is ongetwijfeld waar dat «répondent» tweeslachtig is in vb(répondent~parfums¹), maar
«chantent» functioneert als grondslag. Anderzijds verkrijgt rb(répondent~parfums¹) juist m=2 door de
vaagheid van «répondent», maar dat leidt niet tot w=2 door gebrek aan een andere ambiguïteit. We
kunnen er ongetwijfeld veel onder de illustraties vinden, maar we moeten ze naar de achtergrond schuiven
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als door de verschijnselen zorgvuldig vermeden wordt ze te bevoordelen. Het blijft niettemin geoorloofd
ons voor te stellen, zonder dat de interpretatie ook maar iets garandeert, dat voor Baudelaire de bedorven
geuren in tegenwoordigheid van de frisse voor een evenwicht zorgen, of dat deze samen een geheel
vormen dat in de gevoelswereld domineert, zoals op de feesten die Lucretius beschreef [513]«Het zijn
allemaal banketten waar voedsel en decor wedijveren in raffinement, spelletjes, doorlopend gevulde
glazen, geuren, kronen, slingers: zinloze inspanningen! Zelfs aan het echte plezier kleeft ik weet niet welke
bittere smaak, die de aanbidder zelfs tussen de bloemen naar de keel stijgt.» Toch hoort het verval net zo
goed bij de wereld als het ontstaan [512]: «…worden gouden oogsten binnengehaald, worden de
boomtakken groen, groeien de bomen zelf en dragen volop vruchten. Daar putten mensen en dieren hun
voedsel uit; hebben we het aan te danken dat de steden er met hun kinderen zo welvarend en florissant
uitzien en dat de dichte bossen nog slechts uit een lied bestaan…Van alles wat lijkt te vergaan, wordt niets
dus helemaal vernietigd, omdat de natuur immers het ene leven weer met behulp van het andere vormt en
geen enkel schepsel doet ontstaan zonder de hulp die door de dood van het andere wordt verleend.» De
auteur van „Samenspel“ laat zich ten aanzien van ons heel genuanceerd uit over de krachten die de
dingen bewegen waardoor we in ontroering gebracht worden en via Plotinus beschikte hij eveneens over
een mogelijkheid om deze waar te nemen [786]: «Vragen waar die dieren vandaan komen, staat gelijk aan
vragen waar die hemel vandaan komt, dat wil zeggen, vragen waar het dier, oftewel waar het leven, het
universele leven, de universele ziel en de universele intelligentie vandaan komen op een plaats waar
armoede noch gebrek heerst, maar waar alle dingen volkomen intact zijn en bruisen van leven. Het is als
een stroom die uit één en dezelfde bron komt. Die is niet te vergelijken met ademhaling of warmte, maar
eerder met een unieke kwaliteit die al het andere bezit en behoudt, met een zachtheid waarin de geur van
wijn zich met alle andere geuren en kleuren vermengen. Deze bezit alle hoedanigheden die door tact en
ook alle die door het gehoor worden waargenomen, omdat hij één en al harmonie en ritme is.»
153////-Door de afstand te verkorten kunnen we het steunstukje verkleinen betreffende rb[corrompus~
piliers] die door vb[corrompus~transports] een noot die van vb[corrompus~sens] kracht ontvangt,
opgehelderd wordt (bedorven; pilaren, vervoeringen, zintuigen). Daartoe verwijderen we «Laissent…
autres» (Loslaten…andere). Het resultaat in de berging is (1/qepfzgj)((2(1/q’e’p’f’z’kg’j’))+(2(1/q’’e’’p’’f’’z’’k’
k’’g’’j’’)))=(1/(1)(1)(2)(2)(7)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(2)(3,3)(8,4)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(8,6)(3,5)(1)(1))))=
((1/28)((1/55,44)+(1/210,7))), terwijl de grondslag daarbij voor zowel de ene als de andere opheldering van
«musc» (muskus) afkomstig is. De el in de schenker is erg verschillend: (1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)
(2)(2)(3,3)(3,4)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(3,5)(3,6)(3,5)(1)(1))))=((1/22,44)+(1/88,2))=0,055, wat veel meer is
dan de andere waarde omdat de behandelde moeilijkheid gemakkelijker waar te nemen is.-///M///-Wanneer
we de termen gebruikt door een artiest die zowel iets moois als iets interessants wil schrijven, op
verschillende manieren combineren, komt dat er eventueel op neer dat we weer bij z’n oorspronkelijke
gedachten uitkomen.-///B///-Het kan zijn dat de dichter eerst lange echo’s die elkaar van ver antwoorden, in
gedachten heeft gehad en anderzijds de geuren, kleuren en geluiden die in een stadium geraken waarin
de effecten ervan zich onderling vermengen: “Comme de longs échos qui de loin se répondent…les
parfums, les couleurs et les sons se confondent.” (Als lange echo’s die elkaar van ver antwoorden…
vermengen geuren, kleuren en geluiden zich met elkaar.) En dat hij toen tot de grappige ontdekking kwam
dat het mogelijk was de woorden van plaats te verwisselen, daarbij hetzelfde aantal lettergrepen en de rijm
behoudend: «Comme de longs échos qui de loin se confondent…Les parfums, les couleurs et les sons se
répondent.» (Als lange echo’s die zich van ver vermengen…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden
elkaar.) Eén van z’n vrienden, Asselineau, geeft ons de volgende interessante informatie [39]: «Het
bijzondere van zijn werkwijze was z’n concentratie, wat de grote uitwerking verklaart die hij in
tekstgedeeltes van bescheiden afmeting, een halve bladzijde proza of een sonnet, verkrijgt. Dat verklaart
ook z’n passie voor methodes om teksten in elkaar te zetten, z’n liefde voor schema’s en constructie in
spirituele werken, zijn voortdurend bestuderen van combinaties en procédés.» Hij schrijft ook [41]-[542]:
«De waarheid is dat Baudelaire langzaam en onregelmatig werkte, hij boog zich wel twintig keer over
dezelfde gedeeltes, was urenlang met zichzelf over een bepaald woord in strijd en hield halverwege de
bladzijde op met werken om…z’n denkbeeld tijdens een wandeling of een gesprek gaar te "stomen".»
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154////-Laten we twee externe ruimtes verkleinen van de schijf waarin rb[répondent~parfums¹] (antwoorden
-geuren) verklaard wordt door vb[N~Nature], een noot die kracht ontvangt van vb[Nature~temple] (Natuurtempel). We gebruiken daarvoor een draagplaats die als volgt begint: “La Nature est un temple où
parfums, couleurs et sons se répondent.” (De Natuur is een tempel waar geuren, kleuren, en geluiden
elkaar antwoorden.) De berging levert de el (1/tsmw)((2(1/qepfzkgj))+(2(1/q’e’p’f’z’k’k’’ g’j’)))=(1/(1)(1)(2)
(1))((2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(6,1)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(6,1)(1)(1)(1))))=½((1/(2)(6,1))+(1/6,1))=0,122
op
met de passage over de «paroles» als grondslag. Wat de schenker betreft, die brengt een el voort die
overeenkomt met de toegenomen intuïtie: (1/(1)(1)(2)(1))((2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)
(1)(1)(1)(1)))), wat door nivellering neerkomt op ½.-///M///-Aangezien de waarden nooit boven het getal 1
mogen uitstijgen, moeten we ½(½+1) niet laten staan om daarna op ¾ uit te komen, maar verklaren dat
volgens onze afspraak 1,5 daalt tot niveau 1 en dat vervolgens ½(1)=½.-///B///-Het steunstukje, dat al op 1
vastgesteld is voor de berging, door de N die zonder twijfel in nauwe betrekking met «Natuur» staat en
verder door de onvermijdelijke relatie “Natuur-tempel”, maakt het mogelijk twee externe ruimtes te
veranderen, terwijl daarbij een zo’n groot mogelijk gedeelte van de aanvankelijke berekening onveranderd
blijft.
155////-Met betrekking tot rb[Nature~temple], die verklaard wordt door vb[parfums¹~symboles] die kracht
ontvangt van vb[couleurs~symboles], kunnen we nu twee ruimtes vergroten. In de draagplaats komen
allereerst de eerste twee versregels, daarna de terzines en tenslotte de rest van de kwatrijnen. De berging
levert een el op van (1/tsmw)((2(1/qepfzkgj))+(2(1/q’e’p’f’z’k’k’’g’j’)))=(1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(2)(4,1)
(5,7)(1)(1))) + (2(1/(1)(1)(2)(2)(4,2)(5,8)(4,2)(1)(1)))) = 1((1/46,74) + (1/204,624)) = 0,025. In de schenker
krijgen de externe ruimtes van de twee verklaringen een waarde van 8,7 en 8,8 door de 30 fronten die zich
in de terzines bevinden en die nu aan de aantallen 37 en 38 van de oorspronkelijke tekst, tussen «Nature»
en «parfums» en vervolgens tussen «Nature» en «couleurs» (kleuren), toegevoegd worden: aanvankelijk
2+(1(37/10))=5,7 en 2+(1(38/10))=5,8 maar na de wijziging 2+(1((37+30)/10))=8,7 en 2+(1((38+30)/10))=
8,8. De el in de schenker is dus nog kleiner dan die in de berging: (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(2)(4,1)(8,7)
(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(4,2)(8,8)(4,2)(1)(1))))=1((1/71,34)+(1/310,464))=0,017. De waargenomen daling
ontstaat doordat het moeilijker wordt een verband tussen de ideeën te leggen omdat we de terzines
ertussen geplaatst hebben.-///M///-Let wel dat het grootste verlies optreedt in de rekensom (1/71,34)=0,014
die (1/46,74)=0,021 vervangt.-///B///-In alle gevallen wordt de grondslag geleverd door de termen die die
verwarde woorden van de tempelpilaren bevatten. De achtste versregel, of wat de verandering ervan
maakt, draagt eventueel ook aan dit denkbeeld bij. Het is mogelijk dat Baudelaire aan de natuurlijke
elementen, die één geheel vormen, denkt, maar het kan ook wel zijn dat hij het menselijke universum van
de liefde, waarvan de symboliek die van de materiële wereld gebruikt, in gedachte heeft. Soms heeft hij,
als hij zich in het gezelschap van één van z’n maîtresses bevindt, het gevoel dat hij ontredderd uit een
overpeinzing te voorschijn komt, om zich vervolgens op het gevaarlijke terrein van een savanne te
begeven [[1109]]: «Vreemde godin, zwart als de nacht,/Gehuld in een geur van muskus en havanna,/
Creatie van een wonderdoener, de Faust van de savanne,/Tovenares met je ebbehouten heupen, kind der
donkere middernachten//…Als mijn verlangens vrij en verwachtingsvol naar jou uitgaan,/Zijn jouw ogen de
bron waar mijn verdriet troost uit put.» Toen een gesprek hem op een idee voor een titel voor zijn
gedichtenbundel bracht, was hij ongetwijfeld de mening toegedaan dat de tegenstelling die uit de woorden
“de bloemen van het kwaad” spreekt een middel was om zijn meditatie over de schoonheid die leven doet,
maar die kwelling veroorzaakt, weer te geven [621]. Als op dergelijke wijze met contrasten gespeeld wordt,
komt daar een flinke dosis ironie aan te pas, hetgeen we in de volgende strofe, maar dan op een andere
manier, aantreffen [[995]]: «Wanneer bij de losgeslagenen de witgouden dageraad/Het gezelschap zoekt
van het wroegende Ideaal,/Wordt in de ingeslapen bruut door een geheimzinnige,/Zich wrekende
handeling, een engel wakker…»
156////-Laten we in een situatie waarin een spil voorkomt, twee externe ruimtes verkleinen. De el van de
berging (1/tsmw)((2(1/qepfzkgj))+(2(1/q’e’p’f’z’k’k’’g’j’))) zal hoge waarden aan (k’) en (k’’) toekennen, maar
bij de schenker zullen deze waarden dalen. We stellen voor een draagplaats te gebruiken die in plaats van
de huidige woorden, eindigt met “…et d'autres, parfums du temple, l'encens, l'ambre, le benjoin, le musc,
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corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies…” (…en andere, geuren die we in
de tempel aantreffen, wierook, amber, benzoë, muskus, bedorven, rijk en triomfantelijk, de uitbreiding van
oneindige dingen bezittend…) De schijf rb[corrompus~encens] vb[en~encens], waarvan de laatste noot
kracht ontvangt van vb[en~temple], zou in de berging een el moeten hebben die (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(2)(1)
(2)(1)(1)(1)(1)(1)))+(2(1/(2)(1)(2)(2)(8,4)(8,4)(8,4)(1)(1)))) bedraagt, een waarde die we helaas niet kunnen
meetellen, omdat de variatie 2(1/(2)(1)(2)(2)(8,4)(1)(1)) van vb(en~temple) met “en” dat we van «encens»
(wie/wierook) afgenomen hebben, te verwaarlozen is. Voor beide verklaringen is de grondslag te danken
aan «sens», dat aan het reukvermogen doet denken, en toch q=q’=1 niet rechtvaardigen kan. De schenker
verschaft ons de el (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)))+(2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1))))=1 en het
contrast in intuïtief opzicht wekt in deze omstandigheden nauwelijks verbazing.-///M///-Bedenk dat iemand
die een grondslag voor de verklaring van een moeilijkheid in z’n eigen werk heeft gevonden, heel vaak
kans heeft die moeilijkheid uit de weg te ruimen door de grondslag groter te maken; maar, toegegeven, die
handeling zal minder gemakkelijk uit te voeren zijn dan het veranderen van de diverse ruimtes.-///B///-Het
valt ons niet moeilijk een imitatie te bedenken met zowel “Natuur” als “tempel” aan het eind en met in het
algemeen heel veel neusklanken in de laatste vier versregels, echter alleen op die plaats, om de relatie
tussen de corruptie en het zintuig van de reuk te suggereren. De klank van het woord «tempel», dat zich
ver van «bedorven» bevindt en dat in contact is gebracht met «Natuur», doet in de huidige tekst
daarentegen denken aan de twee belangrijke vormen van het pantheïsme, waarvan de ene inhoudt dat
hetgeen de mensen "God" noemen, de wereld is en de andere aan de werkelijkheid een ziel wil
toekennen.
157////-De verkleining van glijstroken en ruimtes die we tot stand hebben kunnen brengen door middel van
een grondslag die we aan een idee hebben gegeven dat bij de echte tekst heel moeilijk te verdedigen is,
kan de mate van aannemelijkheid ervan boven de grens van de minimale waarde uithalen. Voor de schijf
rb[corrompus~encens] vb[esprit~encens] (geest-wierook), waarvan de laatste noot kracht ontvangt van
vb[sens~encens] (zintuigen-wierook), ondergaat de tekst aan het eind dankzij een draagplaats een grote
verandering: “…l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens sont-ils corrompus, riches et triomphants à cause
de l'esprit et des sens qui détourneraient les effets de ce qui dépend trop d'eux?” (…zijn amber, muskus,
benzoë en wierook bedorven, rijk en zegevierend door de geest en de zintuigen die het effect van wat te
veel van hen afhangt zouden ombuigen?) De el van de berging gebruikt 2(1/(1)(1)(2)(2)(2,3)(2)(2)) en 2(1/
(1)(1)(2)(2)(2,4)(2)(2)) in (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(2)(2,3)(3,4)(2)(2)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(2,4)(3,5) (2,4)(2)
(2)))). We zien dat de variaties minder dan 0,062 bedragen, want door het ontbreken van een grondslag is
g=g’=j=j’=2 bij (1/tsmw)((2(1/qepfzkgj))+(2(1/q’e’p’f’z’k’k’’g’j’))) en bijgevolg blijft alles onbruikbaar. Dankzij
de schenker neemt de aannemelijkheid toe: (1/(2)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(2)(1)(1)(1) (1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)
(1)(1)(1)(1)(1))))=½.-///M///-De reikwijdte van de metingen wordt beperkt als we het gebied van de
nivellering en het klinken betreden. Daar is dit geval een voorbeeld van, omdat t=2 en f=f’=1 het
eindresultaat van de berekening niet veranderd zouden hebben: (1/(2)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1) (1)
(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1))))=½(2), wat door nivellering ½(1) wordt. Aangezien een rang een
bijzonder steunstukje voor botsingen vormt, moeten we eraan toevoegen dat alle steunstukjes met een
waarde van 1 ons ertoe zouden aanzetten te verklaren dat de el een waarde van (1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)
(2)(1)(1)(1)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1))))=((1)(2)) en tenslotte van 1 ontvangt door de regel
waarvan we de juistheid bewezen hebben.-///B///-Een draagplaats die dat mogelijk zou kunnen maken,
zou uit dezelfde tekst als hierboven bestaan, maar dan zonder de vragende vorm en de voorwaardelijke
wijs: “…amber, muskus, benzoë en wierook zijn bedorven, rijk en zegevierend door de geest en zintuigen
die de uitwerking van wat te veel van hen afhangt, afwenden.”
158////-Wanneer we een draagplaats bedenken die het denkbeeld dat we intuïtief hebben opgevat aan de
ene kant positief, maar aan de andere negatief beïnvloedt, moet dat wel tot gevolg hebben dat de situatie
grof genomen weer zo is als in het begin. Het verklaren van de begrippen “bedorven wierook” en “geuren
die antwoorden of zingen” maakt steunstukjes met een waarde van 2 mogelijk voor de el van
rb[corrompus~encens] vb[répondent~parfums¹], een verklarende noot die kracht ontvangt van vb[chantent
~parfums¹]. Al deze ideeën zullen door één en dezelfde draagplaats met elkaar gecombineerd moeten
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worden: “…les parfums, les couleurs, les sons, se répondent-ils et chantent-ils, en particulier l'ambre, le
musc, le benjoin et l'encens, corrompus, riches et triomphants?” (…antwoorden geuren, kleuren, en
geluiden elkaar en zingen ze, vooral wat amber, muskus, benzoë en wierook aangaat, die bedorven, rijk
en zegevierend zijn?) Deze zinsverandering zal een verkleining van de drie externe ruimtes veroorzaken
en het eindresultaat zou bij enerzijds typerende hoeveelheden die een daling hebben ondergaan, maar bij
anderzijds even belangrijke die gestegen zijn, intuïties en numerieke waarden moeten opleveren die
weinig van elkaar verschillen. De berging krijgt een grootte van (1/tsmw)((2(1/qepfzkgj))+(2(1/q’e’p’f’z’k’k’’
g’j’)))=(1/(1)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(4,8)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(4,8)(1)(1)(1))))=1((1/(4,8))+(1/
(4,8)))=(2/4,8) of (1/2,4)=0,416, met de eerste regel als grondslag. De schenker levert een soortgelijke
waarde op: (1/(2)(1)(1)(1))((2(1/(1)(1)(2)(2)(1)(1)(1)(1)))+(2(1/(1)(1)(2)(2)(1)(1)(1)(1)(1)))) ofwel ½(½+½)=½
=0,5.-///M///-Zeker, de wijziging van de rang die een vermenigvuldiging met ½ van de daarop volgende
optelling met zich meebrengt, geeft een andere wending aan de berekening, maar het uiteindelijke
resultaat is praktisch gelijk.-///B///-De intuïties leveren, ondanks hun schijnbaar vreemde karakter,
eveneens een resultaat op dat hoegenaamd gelijkwaardig is.
159////-Laten we, met het doel een brede schijf samen te stellen, proberen enkele ideeën betreffende
verklaringen met variaties bestaande uit een som, te vergaren, evenals de moeilijkheden die daardoor wat
minder geworden zijn, allereerst vb(Natuur~geuren¹) vb(geuren¹~tempel), die kracht ontvangen van
vb(Natuur~kleuren) vb(kleuren~tempel), vb(Natuur~geluiden) vb(geluiden~tempel). Hoewel de
verklarende noten schijnbaar te vaag zijn om rb(Natuur~tempel) op te helderen, zijn ze samen toch
veelzeggend genoeg om onze belangstelling te vatten. Intuïtief gaat de terughoudendheid daaromtrent
echter vergezeld van het angstaanjagende beeld van de grote ruimtes die de metingen ervan opgeleverd
hebben: paragraaf 151 heeft ons laten zien dat een schijf met zulke verklaringen die bovendien moeite
hebben om opheldering te verschaffen over rb(Natuur~tempel), een el van ongeveer 0,02 bezit. Nu is het
zo dat bij een algemene el, voor een schijf die uit voldoende noten samengesteld is, we veel waarden
waarvoor geen enkele vermenging bestaat, vermenigvuldigen moeten. Het geheel zou dus door het
gewicht van 0,02 omlaaggehaald worden. Daarom zullen we uiteindelijk dat hele, door het ordentlijke
karakter ervan toch erg leuke gedeelte moeten vermijden. Paragraaf 128 liet daarentegen zien hoe de
serie rb(antwoorden~geuren¹) vb(geuren¹~fris) vb(fris~kleuren), vb(geuren¹~zacht) vb(zacht~kleuren),
vb(geuren¹~zegevierend) vb(zegevierend~kleuren), vb(geuren¹~rijk) vb(rijk~kleuren) zonder moeite een
waarde van ½ bereikt, enkel door de elementen rb(antwoorden~geuren¹) vb(geuren¹~fris) vb(geuren¹~
zacht) vb(geuren¹~zegevierend) vb(geuren~rijk). Dergelijke noten kunnen dus zonder ernstige gevolgen
samen met andere die boeiender zijn, maar eventueel een minder hoge numerieke waarde bezitten, in
een schijf voorkomen.-///B///-Onze gedrevenheid helpt ons in een mooie tekst de denkbeelden die
eventueel mogelijk zijn te vinden, maar als we een schijf samenstellen, moeten deze door de
zeggingskracht ervan bevestigd worden en als we zien welk lot een honderdtal persoonlijke interpretaties
van de voornaamste vertolkers van „Samenspel“ sinds de publicatie van het sonnet hebben ondergaan, is
dat een bewijs dat de beste daarvan algemeen aanvaard worden.-///M///-Het meehelpen bepalen van wat
wezenlijk belangrijk is, vormt exact het doel van deze methode, zelfs als, ondanks alle
voorzorgsmaatregelen, het gevaar blijft bestaan dat daarmee meer een bijdrage aan de veronderstellingen
dan aan de wetenschap wordt geleverd.
160////-We zullen in één en dezelfde schijf eerst eens rb(antwoorden~geuren¹) vb(geuren¹~fris) vb(fris~
kleuren), vb(geuren¹~zacht) vb(zacht~geluiden), vb(kleuren~zegevierend) vb(zegevierend~geluiden)
gebruiken en vervolgens rb(pilaren~woorden) vb(N~Natuur); rb(Natuur~tempel) vb(N~Natuur); rb(blikken~
symbolen) vb(N~Natuur); rb(gadeslaan~symbolen) vb(N~Natuur); rb(bedorven~wierook) vb(vervoeringen~
zintuigen); rb(bezingen~geuren¹) vb(geuren¹~hobo’s). Om de daling tot lage numerieke waarden te
beperken, is het nodig een bepaalde, intense verklaring opnieuw te gebruiken, zoals vb(N~Natuur) en een
ruimte te zoeken die steeds heel gering is. De eerste noten, zeven in totaal, zijn ½ waard dankzij de
botsing rb(antwoorden~geuren¹) met een stroming van ½ en de twee verklaringen vb(geuren¹~fris)
vb(geuren¹~zacht) die, elkaar wederzijds kracht gevend, 1 opleveren, wat het maximum niveau is. Het
resultaat is dus ½ (1)=½. De vier daarna genoemde botsingen krijgen een stroming bestaande uit 1 die
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geen schade aan de schijf kan toebrengen en dezelfde verklaring vb(N~Natuur) doet overal z’n invloed
gelden, maar wordt voor de variatie ervan die ½ bedraagt, slechts éénmaal meegeteld door het instellen
van de vermenging. Deze hoeveelheid, die telkens uit 2(1/(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)) bestaat, is steeds in het
bezit van glijstroken door één enkele grondslag: de achtste regel. Anderzijds blijft de waarde van de
externe ruimtes in de bestudeerde gevallen 1, met name door «er» in de derde regel die de samenhang in
het eerste kwatrijn veilig stelt. Tot hiertoe bedraagt het product dus ((½)(½))=¼. Daarna volgt het koppel
rb(bedorven~wierook) vb(vervoeringen~zintuigen) dat er niet zo mooi uitziet als rb(bedorven~wierook)
vb(wierook~zintuigen), maar dat het voordeel heeft een interne ruimte van 1 te bezitten wat
vb(vervoeringen~zintuigen) betreft en een externe ruimte van 1 wat de relatie met de botsing aangaat,
hetgeen (1/(1)(1)(1)(1))(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)))=1 oplevert voor deze kleine schijf die midden in de
grote dienst doet. Het spreekt vanzelf dat de grondslag te danken is aan het woord «zintuigen» dat nu heel
nuttig is, hoewel het uit het belangrijke gedeelte van deze opheldering is verwijderd. Het totale product
blijft gehandhaafd op ¼, omdat ¼(1) immers gelijk is aan ¼. Nu blijven dus rb(bezingen~geuren¹)
vb(geuren¹~hobo’s) nog over. De botsing heeft een stroming van 1/(1)(1)(2)(1) door «bezingen», dat in
figuurlijk opzicht een rol speelt. De verklarende noot krijgt een variatie van 2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)),
waarbij de grondslag van de achtste regel opnieuw z’n nut bewijst. De waarde van de externe ruimte kan
niet minder dan 1 worden, door het feit dat de denkbeelden waarop we door de tegenstellingen binnenin
de terzines zijn gekomen, een eenheid tussen de termen aanbrengen en dat door de twee hoeveelheden
aangaande de interne ruimtes een niveau van 1 gehandhaafd wordt. De totale waarde voor de el komt
neer
op
(¼)((1/(1)(1)(2)(1))(2(1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1))))=(¼)(½)(1)=⅛=0,125.-///M///-Zo
ontkomen
interpretaties waarin geen grote risico’s worden genomen, aan een el die belachelijk gering is, maar
werpen anderzijds ook geen enkel nieuw licht op de geschriften die sinds tijden op erudiete wijze
bestudeerd worden.-///B///-Zodra we op meer gedurfde wijze proberen de poëzie van Baudelaire te
begrijpen, stort het resultaat in elkaar, maar dat weerhoudt ons er juist van om een bepaalde, slecht
gefundeerde vondst, als een zekerheid te presenteren.
Derde Deel: DE INVLOED VAN EEN IDEE OP DE RELATIES TUSSEN TWEE ANDERE
161////-Tot nu toe hebben we gepoogd enkele aspecten van „Samenspel“ te bestuderen door middel van
draagplaatsen of nabootsingen, zonder daarbij al te veel van de te analyseren inhoud af te wijken. Zelfs
als heel vrije omschrijvingen toegestaan waren, zouden ze in grote lijnen aan de intenties van de in
beginsel aanwezige gedachte moeten voldoen. Toch moeten we nu verdere stappen ondernemen en
onszelf nu toestaan in oorsprong aanwezige woorden te wijzigen en de grondgedachte ontrouw te zijn. Het
doel de invloed van de context op elk woord beter te begrijpen, vraagt om deze nieuwe handeling, die
discutabeler is dan die we tot nog toe hebben uitgevoerd. We zullen nu een tekst, of het resultaat van een
verandering die deze heeft ondergaan, een rail noemen.-///M///-De draagplaatsen of de nabootsingen
maken deel uit van de rails, en zelfs de simpele overgang van een bevestigende naar een negative zin is
daarvoor voldoende.-///B///-Een rail waarvan de eerste termen luiden “De Natuur is een bedorven
tempel…” zal de grondgedachte van het sonnet veel te veel veranderen om een draagplaats te kunnen
zijn. Hij zal ons daarentegen van grote dienst zijn bij het leren kennen van eigenschappen die ons tot nu
toe ontgaan zijn door het beperkte kader waarbinnen we naar de combinaties van verschijnselen zochten.
De twee botsingen rb(Natuur~tempel) en rb(tempel~bedorven) brengen elkaar schade toe bij de zojuist
beschreven rail. De noot rb(Natuur~tempel) raakt het voordeel van een aannemelijkheid die 1 bedraagt
kwijt, want de glijstrook van «temple» krijgt een waarde van 2, wat de aannemelijkheid van de relatie doet
afnemen.
162////-Bij een rail die identiek is aan de tekst, weten we onmiddellijk wie de schepper ervan is. Als de rail
het oorspronkelijke boek nabootst of een ingrijpende verandering in de betekenis aanbrengt, wordt de
schepper die van de pastiche of van de nieuwe creatie. De oordelen die hem betreffen hebben nu niets
meer van doen met alles wat de schepper en het werk in kwestie aangaat.-///M///-Een noot met een hoge
aannemelijkheidswaarde kan geen enkel steunpunt terzijde laten liggen, maar deze zijn door onszelf
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bedacht.-///B///-De vergelijking tussen de waarden wordt vergemakkelijkt door het nieuwe procédé. Wat
“De Natuur is een tempel en alle wierooksoorten zijn bedorven…” betreft, vertoont elk van de botsingen
rb(Natuur~tempel), rb(wierooksoorten~bedorven) een variatie van 1, terwijl “De Natuur is een bedorven
tempel…” aan rb(Natuur~tempel) een waarde van ½ verleent wegens rb(tempel~bedorven).
163////-Met een rail die als begin “De Natuur is een bedorven tempel…” heeft, willen we de invloed van
“corrompu” op rb(Natuur~tempel) bestuderen. Teneinde dat soort pressie dat door de context uitgeoefend
wordt te onderzoeken, moet de analyse zich tot nieuwe onderdelen uitbreiden. De hulpmiddelen wijken
onvermijdelijk af van het gewone gebruik van de teksten, en we kunnen ze bij voorbeeld tegenkomen in de
vorm van een vlek op het papier of een verrassend wonderlijke stem. Als we doorgaan op de ingeslagen
weg zien we dat alle ideeën die bij de gebruikelijke leestekens horen, of mondelinge uitingen waarvan
deze de schriftelijke equivalenten vormen, in aanmerking komen. We erkennen het bestaan van een
bepaalde klasse zaken die, als ze op de gewone manier gebruikt worden, vooral zijn samengesteld uit wat
alinea’s, ruimtes tussen de regels, het wisselen van een hoofdstuk of een deel, het verheffen van een stem
of een stilte willen zeggen. Aanhalingstekens, punten en komma’s horen wat de aangehaalde begrippen
betreft ook bij deze groep. Ze maken samen de blokstenen uit en met de sporen vormen ze de
uithangborden. We willen proberen te begrijpen op welke manier de noten bij verzonnen teksten invloed
ontvangen van de uithangborden. Iedere hoofdletter van het Latijnse alfabet zal even gemakkelijk als een
spoor of een term een bloksteen kunnen aanduiden.-///M///-Hoewel de inhoud soms sterk bepaald wordt
door de blokstenen, bestaan er ook onduidelijke situaties waarbij dat niet zo is.-///B///-Zonder enige
wijziging in de leestekens, zouden we ten onrechte kunnen stellen dat het fragment van de volgende zin
«…des forêts de symboles/Qui l'observent avec des regards familiers» (…wouden van symbolen…die
hem met vertrouwde blikken gadeslaan) een wil beschrijft die aan de wouden toebehoort.
164////-Wanneer we een tweetal botsingen veranderen houdt dat soms in dat daaruit een mengelmoes
ontstaat. Zoals rb(Natuur~tempel) rb(bedorven~wierook) dat rb(Natuur~tempel) rb(bedorven~tempel)
oplevert. De wijziging tast „Samenspel“ aan, dat na verandering een rail moet verschaffen die als volgt
begint: “De Natuur is een bedorven tempel...” Bij twee botsingen die een variatie van 1 bezitten en die
geen enkele term gemeen hebben, verdwijnt er één en voegen we er twee andere die hetzelfde spoor
hebben aan toe. De éne, rb(Natuur~tempel), blijft hetzelfde hoewel hij nu een variatie van maximaal ½
ontvangt door een glijstrook met een waarde van 2. De later samengestelde botsing, rb(bedorven~
tempel), vertoont een spoor, met of zonder wijziging, van de geschrapte botsing, rb(bedorven~wierook), en
bezit een aspect dat hem met de eerste botsing verbindt.-///M///-Deze nieuwe schikking was niet in staat
de identificatie van het verlenen van meer zeggingskracht door de éne tegenstelling aan de andere te
vergemakkelijken, omdat de begrippen die zich hier vlakbij elkaar bevinden de aannemelijkheid doen
afnemen.-///B///-Geen enkel blok noch tandem doet zich voor met rb(Natuur~tempel) rb(tempel~bedorven)
want voortaan bestaat rb(bedorven~wierook) niet meer.
165////-We stellen voor een vereenvoudigde mengelmoes op meer algemene wijze te beschrijven om het
proces ervan beter te begrijpen. Een oud spoor, H van de botsing rb(H~L), die nu niet meer bestaat
wegens het ontbreken van L, wordt dichter bij de sporen van rb(A~F) gebracht en berooft zodoende deze
botsing van de variatie 1 door een veranderende context waarin de bijdrage H-F uit rb(H~F) opduikt. Op
z’n minst krijgt F, die de consequenties van die relatie ondergaat, een glijstrook van 2 in rb(A~F) waarbij hij
de aannemelijkheid tot ½ terugbrengt.-///M///-De term H die nu aan F vastgeklonken is, ontneemt deze een
dosis serieusheid die hij nodig had om binnen rb(A~F) een hevige schok teweeg te brengen.-///B///-De
noten rb(Natuur~tempel), rb(bedorven~wierook) hebben beide een variatie van 1. Met “De Natuur is een
bedorven tempel…” neemt de variatie van rb(Natuur~tempel) een hoogte van ½ aan. Aangezien de tempel
onwaardig lijkt te zijn, wordt "Natuur-tempel" daardoor minder schokkend. Een overloop “geschonden
heiligdom” verschijnt in de betekenis van het woord “tempel”, wat j’=2 in plaats van j=1 oplevert.
166////-We beschikken over een model om de negatieve invloed van de uithangborden op de noten te
bestuderen. Aan het effect dat de term “bedorven” op de variatie van rb(Natuur~tempel) heeft moet een
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aannemelijkheidswaarde van 1 toegekend worden. Bij een rail die begint met de woorden “De Natuur is
een bedorven tempel…” heeft de combinatie “bedorven-tempel” wat het woord “tempel” in rb(Natuur~
tempel) betreft een glijstrook die 2 bedraagt tot gevolg.-///M///-Op een goede dag zouden we in staat
moeten zijn de gedachtegang te volgen van een schrijver die de aspecten van de inhoud die het best de
grammaticale of logische verhoudingen van de uithangborden dienen er uithaalt.-///B///-Als de
verhoudingen eenmaal veranderd zijn, gebruikt hij niet vaak dezelfde interpretaties als daarvoor, maar
schijnbaar kan hij ze achter de hand houden. Als een rail zich aandient als “De Natuur is een tempel en
alle soorten wierook zijn bedorven…” verkrijgen we opnieuw rb(Natuur~tempel), rb(bedorven~wierook),
botsingen met een variatie van 1, omdat de noot rb(bedorven~wierook) rb(Natuur~tempel) tegen menige
potentiële betekenis die in “bedorven” schuilt bescherming biedt.
167////-Het blijkt nuttig te zijn een bepaalde relatie tussen ideeën, de klink, die de positieve of negatieve
invloed beschrijft van een aantal uithangborden, de hoop S, op een probleemnoot, de krik, te bezien. Het
algemeen gebruikte symbool van de klink, (-*), wat staat voor “ten aanzien van”, wordt vervangen door (-#)
wat wil zeggen “voor”, of door (-µ), vertaald met “tegen”, alnaargelang de invloed de variatie neigt te
bevoordelen of te benadelen. Het juk, het perspectief, zal (-#) of (-µ) zijn. Zo zullen we het effect van
«zegevierend» op rb(bedorven~wierook) bestuderen bij de interactie van (zegevierend-#rb(bedorven~
wierook)). In het andere geval zullen we ons over (-En andere,-µrb(fris~bedorven) buigen. De krik zal een
aantal keren op een zo algemeen mogelijke wijze genoemd worden door middel van rw*(A~E) met “w*”,
lees “w sterretje”, die de bevestiging (b) ofwel de ontkenning (d) aanduidt van de klink (S-*rw*(A~E))
waarvan we de mate van aannemelijkheid hebben bestudeerd. Met (b) staan we voor de moeilijkheid twee
sporen met elkaar in verband te moeten brengen, en met (d) daarentegen om ze los van elkaar te
zien.-///M///-Bij de tekst “hij heeft zijn zinloze bestaan op een dwaze manier georganiseerd” verdient de
inbreng van “zinloze” aangaande de krik rb(georganiseerd~dwaze) het meer dan die van de andere
uithangborden bestudeerd te worden.-///B///-Het gebruik van paradoxen om zaken op te helderen blijkt een
handige methode te zijn om verhoudingen tussen betekenissen aan ’t licht te brengen, hetgeen één van
de interessante kanten van Baudelaire’s gedicht is. De inhoud ervan is echter niet tragisch, omdat het dan
om een drama zou gaan veroorzaakt door een bepaalde macht die aan het oog van de slachtoffers
onttrokken wordt, terwijl de dichter vooral het accent legt op het accepteren van de veranderingen die zich
afspelen in de ziel [[1103]]: «Of het ’s nachts is en in eenzaamheid,/Of het op straat is en temidden van de
massa,/Zijn schaduw danst als een fakkel in de lucht.»
168////-De hoeveelheid aannemelijkheid van een gunstige (-#), of schadelijke (-µ) klink, met een positieve
(b), of negatieve (d) krik krijgt de naam landmaat. De hoop S bevat vaak één enkel spoor, maar dit is nooit
afkomstig van de sporen van de bestudeerde noot rw*(A~E). Anderzijds bestaat S niet altijd uit de
beduidenis van een front, omdat een bloksteen voor de formatie ervan voldoende is. Aangezien de hoop
samengesteld kan worden uit verschillende elementen, zoals (-En andere,-#rd(fris~bedorven)), duiden we
hem eventueel aan door middel van een groot aantal letters, bijvoorbeeld met (FRSTV-#rb(A~E)).
Bovendien laten de gebruikte uithangborden soms een onderbreking toe, net als in (verwarde, vermengen#rd(antwoorden~ geuren¹)).-///M///-De verklarende noten zouden in heel wat omstandigheden een obstakel
voor de berekening vormen en dus komen ze niet voor onze metingen in aanmerking. Voor
eerstgenoemde zouden we niet alleen de variatie ervan moeten meetellen, met of zonder de passage die
de invloed uitoefent, maar ook de variatie van de moeilijkheid die ze ophelderen. Door talrijke heel kleine
hoeveelheden te vermenigvuldigen, zouden we zo dikwijls bij een te verwaarlozen getal uitkomen dat de
berekening hinderlijk zou worden voor een eerste uiteenzetting.-///B///-Maar een bepaalde zwakke klink,
zoals (-en.andere,-#rb(fris~bedorven)) moeten we wel bestuderen.
169////-Door de hoop uit de tekst te nemen wordt hier de invloed ervan nagegaan, aan de hand van de
uitwerking van deze schrapping. Voor de krik verandert de waarde van de variatie zodra het wegnemen
uitgevoerd is. Aangezien de presentatie van de rail ondanks genoemde verdwijning van de hoop
aanvaardbaar moet blijven, komt het voor dat we soms een tekstgedeelte, de paraaf, die de uithangborden
aanvult of verandert, nodig hebben om de leegte op te vullen. Daarin komen we vaak een bloksteen
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voorgesteld door een leesteken tegen, waardoor het geheel weer zo goed als normaal wordt. Maar deze
kan ook betrekking hebben op de hele paraaf, hetgeen het geval is bij (:) nadat we (.) hebben
weggenomen bij het veranderen van «…die hem met vertrouwde blikken gadeslaan.//Als lange echo’s…»
in “…die hem met vertrouwde blikken gadeslaan: als lange echo’s…”-///M///-Wanneer de paraaf
daarentegen veel woorden bevat, vergemakkelijken we het ontstaan van neutrale noten, waardoor we
beter kunnen onderzoeken hoe de tekst reageert bij een probleemnoot waarop de invloed uitgeoefend
wordt. Daarom leggen we vooreerst elke studie van de invloeden op neutrale noten terzijde.-///B///-Om de
invloed van de uithangborden «die hem…gadeslaan» met betrekking tot de krik rb(symbolen~blikken) na
te gaan, wordt geen enkele paraaf vereist. Door het wegnemen van de hoop verkrijgen we “…de mens
gaat er wouden van symbolen met vertrouwde blikken door.” Het idee van eenvoudige vriendschap dat
natuurlijke wezens bij ons oproepen doet denken aan wat de romantieken schreven die zich rondom
Wordsworth schaarden en wier inspiratie Sainte-Beuve met de volgende woorden probeert te beschrijven
[887]: «In deze stilzwijgende eenzaamheid, temidden van deze meren, in de schemering van deze
wouden, schijnt het hun toe dat hun ziel met die van de wereld samensmelt; ze ondergaan een
onzichtbare, onbeschrijflijke invloed die hen in vervoering brengt, verrukt en zuivert. Het is een mysticisme
dat een bepaalde relatie heeft met het pantheïsme van Pythagoras. Voor hen biedt alles wat zichtbaar is,
alles wat kan bewegen of een stem heeft, niet langer slechts duistere symbolen of aan de fantasie
ontsproten emblemen, maar werkelijke onthullingen.»
170////-Het karakter van een klink is afhankelijk van het soort invloed dat de variatie ondergaat: het
gunstige (-#) of schadelijke juk (-µ). In de krik brengt de relatie tussen de sporen deze samen (b) of scheidt
ze van elkaar (d). De combinatie ervan levert (F-#rb(A~H)), (F-#rd(A~H)), (F-µrb(A~H)) en (F-µrd(A~H))
op. Een klink kan van het genre gunstig-positief (-#b), gunstig-negatief (-#d), schadelijk-positief (-µb), of
schadelijk-negatief (-µd) zijn.-///M///-Indien een logicus over het symbool (d) zou spreken, zou hij enige
voorzichtigheid in acht nemen alvorens ervan uit te gaan dat het om een eenvoudige ontkenning gaat. De
ontkenning van “het is beter een verband te leggen tussen” is namelijk eerst “het is niet beter een verband
te leggen tussen” en dan pas “het is beter een scheiding aan te brengen tussen”. Deze laatste ontkenning
bestaat op die manier uit een totale ommekeer van het oordeel en we herkennen een soortgelijk proces in
de verhouding tussen (-µ) en (-#).-///B///-Wanneer “het is beter een verband te leggen tussen «bedorven»
en «wierook» dan ze van elkaar te scheiden” éénmaal een gegeven is, maakt de zwakste ontkenning “het
is beter «bedorven» en «wierook» niet met elkaar in verband te brengen” een aanzienlijk verschil uit met
“het is beter «bedorven» en «wierook» van elkaar te scheiden”. Ten aanzien van het verderf zelf, dat
komen we zelfs in de werveling van ijdele bekoorlijkheid tegen, en Baudelaire heeft alleen bewondering
voor de dandy als deze wordt gedreven door een bepaalde grote weerspannigheid die de ledige geest
verbant en die soms zo handig is dat Balzac ervan onder de indruk was [63]: «Hij organiseerde zijn luieren
zodanig dat hij het druk had. Victurnien ging elke morgen van twaalf tot drie naar de hertogin; van daaruit
troffen ze elkaar weer in het Bois de Boulogne, hij te paard, zij met het rijtuig. Als deze twee charmante
partners samen gingen paardrijden, gebeurde dat altijd op een mooie morgen. De avonden van de jonge
graaf werden gevuld met ontmoetingen, bals, feesten en voorstellingen. Victurnien schitterde overal, want
overal strooide hij de parels van z’n geest rond, hij gaf door middel van diepzinnige woorden zijn mening
over de mensen, de dingen en de gebeurtenissen: hij leek wel een fruitboom die alleen maar bloesem
opleverde. Hij leidde dat soort leven waarin men misschien nog wel meer van z’n ziel verkwist dan van
z’n geld, waarin de mooiste talenten begraven worden, waarin de meest rechtschapen zielen het begeven,
waarin de sterkste wil verslapt.»
171////-De klink van het gunstige juk (-#) heeft als elementaire betekenis: “de schepper van het boek wil
dat de hoop…één der grootste invloeden is met een gunstige uitwerking op de aannemelijkheid van de
krik…” Dat wordt omschreven als (F-#rb(A~H) of als (F-#rd(A~H). De klink van een schadelijk juk (-µ)
kunnen we uitleggen als: “de schepper van het boek wil dat de hoop…één der grootste invloeden is die de
aannemelijkheid van de krik benadelen…” Dat noteren we als (F-µrb(A~H) of als (F-µrd(A~H).-///M///-De
diverse series abstracte tegenstellingen die twee aan twee bestudeerd worden leveren het eenvoudigste
schema op van alle aanwezige kennis [734]-[754]. Met de klink (F-*rw*(A~H)) hebben we echter een uit
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drie delen bestaande relatie.-///B///-In plaats van het nadeel dat aan rb(Natuur~tempel) is berokkend te
analyseren door middel van rb(tempel~bedorven), daarbij verwijzend naar een rail die begint met “De
Natuur is een bedorven tempel…” wordt “tempel” slechts éénmaal door ons geciteerd in (bedorvenµrb(Natuur~tempel)). Baudelaire slaagt er, door de permanente oproeping van het kwaad, zonder dat hij
tot het uiterste gaat zoals de rail die hier gebruikt is, in een soort engelachtig, bijna belachelijk lyrisme
ingewikkeld te maken [609]-[[1013]]: «U bent een mooie herfstlucht, helder en rose!/Maar de droefheid in
mij neemt toe als het stijgen van de zee,/En laat bij het wegebben op mijn trieste lippen/De schrijnende
herinnering van bitter slijk achter.»
172////-Als twee klinken dezelfde krik en hetzelfde juk, maar een andere hoop hebben, zijn ze doublures
van elkaar.-///M///-Met een nauwkeurig bepaalde, onveranderlijke krik, is het mogelijk enkel de hoop te
wijzigen als we een aantal klinken met elkaar willen vergelijken om te zien of deze wel degelijk de meest
“voor de hand liggende” zijn. De doublures maken de algemene vormen (E-#rb(A~H)), (F-#rb(A~H)),I; (Eµrb(A~H)), (F-µrb (A~H)),II; (E-#rd(A~H)), (F-#rd(A~H)),III; (E-µrd(A~H)), (F-µrd(A~H)),IV mogelijk.-///B///De opsomming neemt een concrete vorm aan met (Natuur-#rb(levende~pilaren)), (wouden-#rb(levende~
pilaren)),I; (Natuur-µrb (levende~pilaren)), (wouden-µrb(levende~pilaren)),II; (Natuur-#rd(levende~
pilaren)),
(wouden-#rd(levende~pilaren)),III;
(Natuur-µrd(levende~pilaren)),
(wouden-µrd(levende~
pilaren)),IV. Voor de geest van de tijd waarin de schrijver leefde, was, zelfs buiten de uitsluitend artistieke
milieus om, het begrip van een natuurlijke tempel heel courant. Een Engelse dokter gebruikte het, een
twintigtal jaren voor de geboorte van Baudelaire, zelfs als titel voor één van zijn leerdichten [245].
173////-We kunnen (, kleuren, en geluiden-#rb(antwoorden~geuren¹)) uitleggen als: het is de wil van de
schepper van het boek dat de hoop «, kleuren, en geluiden» één der meest voor de hand liggende
invloeden uitoefent temidden van degene die de aannemelijkheid van het verband tussen «antwoorden»
en «geuren», dat moeilijkheden oplevert, bevoordelen.”-///M///-Het is niet hinderlijk zowel de op zichzelf
staande uithangborden als degene die een groep vormen door middel van hoofdletters als H of R, S, T
voor te stellen, omdat de context voldoende aangeeft waarop elk symbool betrekking heeft.-///B///-Omdat
de waarden van de invloeden immers door middel van het wegnemen van de hoop worden getest, wordt
het bij elkaar brengen van «,», «kleuren», «,», «en», en tevens «geluiden» met het doel de invloed ervan
op rb(antwoorden~geuren¹) te peilen belangrijk, want anders zouden na het wegvallen van «kleuren»,
«geluiden» en een aantal kenmerken die hinderlijk zijn voor de nieuwe betekenis, overblijven. Anderzijds is
het nodig aandacht te schenken aan de paraaf om te bewerkstelligen dat de tekst begrijpelijk blijft.
Aangezien er zodra de woorden op een verkeerde plaats gezet worden vaagheid optreedt, is het niet
voldoende zich te verlaten op de enorme mogelijkheden om aan elk woord een inhoud te geven [907].
Hoewel het aan de andere kant waar is dat we met de telegramstijl de grens bereiken van hetgeen
moeiteloos te begrijpen is, als we correct willen spreken moeten we die terzijde leggen, zodat de paraaf
tenslotte wel gebruikt moet worden [196]-[197].
174////-Met de klink (-En andere,-µrb(bedorven~kinderhuid)) verkrijgen we de volgende inhoud: “de wil van
de schepper van het boek heeft als gevolg dat de hoop «-En andere,» één van de meest voor de hand
liggende invloeden uitoefent onder degene die de aannemelijkheid van het verband tussen «bedorven» en
«kinderhuid» dat een probleem vormt, benadelen.”-///M///-Als de invloed vrij groot is, is het onvermijdelijk
dat de intuïtie een belangrijke wijziging ondergaat, op het moment dat de hoop weggenomen wordt.-///B///In min of meer nauw verband met het hier besproken denkbeeld, wordt vaak geciteerd dat een leerling die
Baudelaire gekend had deze naderhand van homoseksualiteit beschuldigde. Claude Pichois verbergt daar
echter nauwelijks zijn twijfel over [588]. Het is mogelijk dat het succes van Baudelaire de jaloezie heeft
opgewekt van degene die zich herinnert dat men die jongeman als modepopperig beschreef [605].
175////-De kabel bestaat uit een bepaald woord, een hulpmiddel, of een gewoon teken waarmee men iets
wil zeggen zoals de komma of de korte stilte tussen de woorden. De voorlopige, tijdelijke of definitieve
beduidenis van een kabel noemen we een tros. Uitgaande van de te bestuderen tekst, stellen we ons (n)
rails voor, de tweede bevat de eerste, de derde sluit de voorgaande in, zo doorgaand tot aan het eind van
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het werk in kwestie. Zo denken we op nuttige, maar zeer beperkte wijze na over het ontstaan van de
inhoud. De oorspronkelijke schepper zal alleen diegene van de afgemaakte tekst zijn, en we zullen een
aantal andere scheppers, de opzichters, moeten vinden voor de onafgemaakte rails.-///M///-Een puntkomma vormt een kabel, terwijl de definitieve beduidenis die hij heeft een heel andere naam heeft,
namelijk een bloksteen. Terwijl anderzijds de tros een soms tijdelijk karakter bezit, blijkt dat het
uithangbord noodzakelijkerwijze een definitieve inhoud heeft.-///B///-Wat de grammatica betreft, in
„Samenspel“ komt na de elfde regel de tweede terzine, terwijl door de nieuwe regel een flinke
tussenruimte gemarkeerd wordt, wat laat zien dat alleen het gedicht zelf niet voldoende is om de inhoud te
vatten. De onderbrekingen van de tekst die de studie vergemakkelijken stellen zichzelf aan een ander
gevaar bloot, namelijk de mogelijkheid van een ander einde. Zo dacht Balzac na over een aanverwant
probleem [81]: «Vaak verhindert de volmaaktheid in kunstwerken de geest deze grootser te maken. Wint
tijdens de rechtszitting van hen die de zaak in gedachten afmaken, in plaats van het kant en klaar te
accepteren, de schets het niet van het voltooide schilderij?» De critici moeten bekennen dat het hun aan
middelen ontbreekt om uit het aantal oorzaken dat te talrijk is om er een compleet overzicht van te krijgen,
wijs te worden. De romanschrijver voert een musicus op in wie deze gedachte leeft [82]: «Ik zie de
melodieën die tegenover elkaar staan, mooi en fris, kleurig als bloemen; ze schitteren, ze weerklinken, en
ik luister, maar er is onnoemelijk veel tijd nodig om ze na te spelen.» Het geheugen blaast de ideeën of de
beelden weer nieuw leven in [83]: «De godin staat stralend op uit de diepe afgronden der hersenen, ze
holt naar haar prachtige kamertjes, raakt ze vluchtig aan zoals de organist de toetsen aanslaat. Plotseling
komen de Herinneringen naar boven, ze brengen de rozen van het verleden, op goddelijke wijze bewaard
en nog altijd fris.»
176////-Laten we met betrekking tot (F::H-#rd(R~S)) het geval (bedorven::zegevierend-#rd(andere~fris)
bekijken. De betekenis ervan is: “uit de wil van de schepper van het boek vloeit voort dat de hoop die
begint met "bedorven" en eindigt met "zegevierend" één van de meest voor de hand liggende invloeden
uitoefent onder degene die de aannemelijkheid begunstigen van de scheiding tussen "andere" en "fris" die
een probleem vormt.”-///M///-Het plausibele karakter van (H-#rd(R~S)) kan vreemd genoeg zwak blijven als
de schepper van het boek in de rail, vóór (H), de kiem (F) van het idee dat rd(R~S)) aantast, heeft gelegd.
In dat geval moeten we een hoop (F…H) of (F::H) die F en H met elkaar verbindt kiezen. -///B///-Vóór
«bedorven», laten de termen «antwoorden», «vertrouwde», «blikken», «gadeslaan» en «woorden» alvast
iets doorschemeren van de opvatting dat zielloze wezens kwaliteiten of slechte eigenschappen bezitten.
We kunnen ons gemakkelijk voorstellen dat die verwarring ontstaat door de gewoonte om bijvoorbeeld van
de frisheid van de morgendauw over te stappen op zojuist ontloken bloemen. Het blijft echter moeilijk om
dat gezichtspunt met zekerheid toe te schrijven aan Baudelaire die zijn bewondering voor de Maistre die
de draak stak met Locke in ’t geheel niet onder stoelen en banken stak [514]-[679]: «Wat een muffe
lucht!», schreef de Savooise aristocraat. Het is echter evenmin zeker dat de dichter terugdeinsde wegens
de stelregel van de totale hoeveelheid, want de Engelse empirist had die humor verdiend door te verklaren
dat zijn boek over het functioneren van mentale voorstellingen zijn prijs in geld waard was door de
voordelen die het in het dagelijks bestaan opleverde [505]. Baudelaire’s vermaak kon ook betrekking
hebben op de verwarring tussen de diepzinnige bespiegelingen van de geest en de praktijk van het
dagelijks leven.
177////-In het geval dat zeer veel uithangborden samen een hoop vormen, kan de beschrijving van de klink
eruit komen te zien als (KL::UVWX-*rw*(J~E)), bijvoorbeeld (van symbolen::van geest en zintuigenµrb(wouden~tempel)) wat we moeten opvatten als “het is de wil van de schepper van het boek dat de
invloed van de hoop die begint met "van symbolen" en die doorgaat tot aan "van geest en zintuigen",
behoort tot één der meest voor de hand liggende die de aannemelijkheid benadelen van het
problematische verband tussen "wouden" en "tempel"”. Op dezelfde manier hoort bij (Er::zintuigen#rb(Natuur~tempel)) een zeer uitgestrekte hoop.-///M///-Aangezien de uithangborden de laatste ideeën
voor de kabels vormen, leveren verscheidene trossen vaak een voorlopige inhoud op die vervolgens
slechts een voorbereiding op het belangrijkste blijkt te zijn geweest. Door zo’n opzet ontstaan grapjes als
“-Waarom ben je niet op de laatste vergadering gekomen? -Hoe kon ik raden dat we ermee ophielden?”
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Het woord “laatste” heeft allereerst als inhoud “wat zojuist plaats heeft gevonden” en vertegenwoordigt
vervolgens een ander idee: “wat opheft”.-///B///-«De Natuur is een tempel…» krijgt een nieuwe inhoud op
het moment dat we rb(bedorven~wierook) neer kunnen schrijven, maar het kan zijn dat de huidige analyse
ongeschikt blijft om met betrekking hiertoe iets te meten.
178////-Als we tegelijkertijd meerdere gedeeltes van het werk moeten wegnemen, verkrijgen we
(A::FGHIJK(…)N(…)TU::Z-*rw*(P~S)), bijvoorbeeld met de klink (Samenspel::Antwoorden geuren¹,
kleuren, en geluiden elkaar(…)geuren²(…)Zo zacht::zintuigen-µrd(fris~kinderhuid)) die betekent: “uit de wil
van de schepper van het boek vloeit voort dat de onderbroken hoop, die begint met "Samenspel" om
vervolgens aan te komen bij "…Antwoorden geuren¹, kleuren, en geluiden elkaar", daarna enkel "geuren²"
en "Zo zacht" erbij in te sluiten, en dan weer verder te gaan met "Zo zacht" tot aan "zintuigen", één der
meest voor de hand liggende invloeden uitoefent onder degene die de aannemelijkheid van de scheiding
tussen "fris" en "kinderhuid" die een moeilijkheid vormt, benadelen.-///M///-De dissociatie (-µd) benadelen
houdt in dat de associatie (-#b) bevoordeeld wordt, maar aangezien de berekening van
(A::FGHIJK(…)N(…)TU::Z-µrd(P~S)) evenals die van (A::FGHIJK(…)N(…)TU::Z-#rb(P~S)) de variatie van
de krik vereist, is het raadzaam twee vormen te behouden, om in elke situatie van de meest voor de hand
liggende aannemelijkheid gebruik te kunnen maken.-///B///-De variatie van rd(fris~kinderhuid) zal kleiner
blijken te zijn dan degene die hoort bij rb(fris~kinderhuid) en voor andere uithangborden geldt het
tegenovergestelde daarvan. Met het vreedzame begin van het sonnet gerelateerd aan een bitter of
demonisch eind, kan het zijn dat Baudelaire heeft willen suggereren dat de overeenkomst van het
menselijke wezen met de natuurlijke wereld verstoord is geraakt. Daar hij geen erg stabiel persoon schijnt
te zijn, wordt hij beschreven als iemand die een nogal verrassende politieke loopbaan heeft gekend, maar
het is niet eenvoudig hem te volgen in de door ons gereconstrueerde gedachtegang die hem ertoe brengt
bepaalde veranderingen te betreuren, zelfs als Barbey die bevriend met hem is geworden, zich verder zal
wagen door z’n ongerustheid uit te spreken over het grote stuk land dat op enkele mijlen afstand ligt van
het kasteel dat aan zijn familie toebehoort [96]: «Volledig in de ban van het streven naar financieel
voordeel, lijkt onze maatschappij op een oude vrouw die haar huishouden bestuurt en die zich alleen nog
maar met haar behoeften bezighoudt, terwijl ze alsmaar over hetzelfde praat: namelijk over de Verlichting.
Ze begrijpt niet dat de goddelijke dingen voor de menselijke geest verborgen moeten blijven, waardoor de
dichtkunst der ziel ontstaat. Die ruilt ze liever in tegen de wetenschap, die niettemin altijd onvolledig en
dus maar armetierig is. Ze begrijpt ook niet dat het nutteloze, dat onze ogen in de dingen menen te zien,
de poëzie der wereld vormt.»
179////-De relatie (-*), hetzij (-#) of (-µ), die in een klink zetelt blijken we niet te kunnen omwisselen want de
inhoud van (rw*(A~H)-*S) zou hier geen enkele erkenning krijgen. Als de invloeden correct zijn
beschreven, is de limiet van de waarde waaronder de landmaat te verwaarlozen is bereikt als deze zich
onder 1/16 bevindt, dezelfde als die waaronder een variatie elke waarde verliest, en verbreden we het
begrip klinken dus.-///M///-Een kracht die te verwaarlozen is maakt niettemin deel uit van het studieobject,
omdat het immers zeer belangrijk is ons van illusies omtrent kennis te ontdoen [723]-[723¹].-///B///-Zo zal
de klink (mens-#rd(Natuur~tempel)) een zwakke variatie hebben wegens de krik ervan die een geringe
aannemelijkheid bezit en meegerekend wordt in de landmaat. Hoeveel zal de middelbare scholier
gebogen over een opstel met als onderwerp de relatie "kunstenaar-wereld" wel niet geschreven hebben
alvorens een dichter te worden? [[1081]]: «Hoe vaak moet ik m’n belletjes laten rinkelen/En je voorhoofd
kussen, triest karikatuur?/Om de oplossing te vinden, geheimzinnig raadsel,/Hoeveel pijlen, oh mijn
pijlkoker, moeten eerst verloren gaan?//We zullen onze ziel door subtiele complotten verslijten,/En we
zullen menig zwaar geraamte vernietigen,/Alvorens het grote Schepsel te aanschouwen/Naar wie het hels
verlangen ons met snikken vervult!»
180////-De landmaat, ofwel de mate van aannemelijkheid verkregen door een klink, bestaat uit het product
van de variatie van de krik, met of zonder hoop, en een andere grootte, de lading, die 1/t*s*q*e*p*f*z*g*j*
bedraagt. De hoeveelheden die in de noemer voorkomen heten stempels. Als we een invloed zoeken die
de variatie groter maakt, hanteren we bij de berekening het juk (-#), en bij de bepaling van een handeling
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die deze vermindert wordt daarentegen (-µ) gebruikt.-///M///-Ten aanzien van eenzelfde juk, verschilt de
aannemelijkheid alnaargelang de hoop de variatie doet stijgen of afnemen, of geen verandering
teweegbrengt, en in dat opzicht doet het er weinig toe of de krik gepresenteerd wordt met (rb) of (rd). Het
gevaar bestaat echter dat het verschil niet waar te nemen valt als de te waarderen variatie gering blijkt te
zijn.-///B///-De klink (symbolen-#rb(woorden~groen)) levert niettegenstaande het grappige effect van de
relatie tussen de termen een krik met een tamelijk vage betekenis op. Dat floers van de noot dat aan
invloed blootstaat schaadt onmiddellijk de waardebepaling omdat het getroffen element ons totaal
onbekend is. De auteur heeft, op het moment dat hij het boek schept, een heel ander doel voor ogen,
terwijl hij bovendien de woorden rangschikt met het doel er iets moois van te maken [496]-[590]-[[1114]]:
«…Om me te oefenen in het avontuurlijke schermen, trek ik er alleen op uit,/En bespeur in elke hoek het
toeval van de rijm,/Struikelend over woorden als over keien,/Terwijl ik op lang gedroomde versregels
stuit».
181////-De lading in de landmaat bevat negen stempels. Daarvan hangen de hoeken t*, s* enkel af van de
globale intuïtie van de klink. Anderzijds moeten de monitoren q*, e*, p*, f*, z*, g*, j* in de gaten houden wat
de componenten van de krik overkomt als de hoop geschrapt wordt. Ze dragen de naam van de
component wiens lot ze vertegenwoordigen, vergezeld van de vermelding “ster” zoals voor z* die de toets
beschrijft waar (z) aan onderworpen wordt.-///B///-We stellen voor de klink (geuren-#rb(fris~kinderhuid)) te
bestuderen. Als de hoop eenmaal weggelaten is, moet de variatie van rb(fris~kinderhuid) wel stijgen, want
nu wordt de relatie in de krik door onzekerheid getroffen. De veronderstelling van een moreel risico kon
niet verhinderen dat er aan het vrouwelijk lichaam talrijke verdiensten toegekend werden [115]: «Koning
David was op hoge leeftijd gekomen. Hoewel men hem met dekens toedekte, kon hij het niet meer warm
krijgen. Zijn hovelingen zeiden tegen hem: "Laat ons een jong meisje voor u zoeken, mijn heer en
koning…"» Baudelaire, die zich tot een vriendin wendt, roemt die kracht op zijn beurt [[1108]]: «De
stervende koning David zou gezondheid/Aan de weldadige uitwerkingen van je betoverde lichaam
gevraagd hebben!»-///M///-De aanwezigheid van een steunpunt bij deze illustratie behoedt de critici voor
een vergissing, maar over het algemeen zijn we van dit voordeel beroofd, zelfs als het raadzaam is altijd
na te gaan of er één bestaat.
182////-Het is nodig dat we hier een regel instellen: het koppelstuk. Als de hoop eenmaal is geschrapt, blijft
de variatie van de krik soms dezelfde terwijl sommige componenten veranderd zijn. Laten we ons daarom
eens heel simpel voorstellen dat de variatie (h), in tegenwoordigheid van de hoop, een waarde heeft van
1/qepfzgj=1/(1)(1)(1)(1)(1)(g)(j) met g=1 en j=2. Hij bedraagt dus 1/((g)(j))=1/((1)(2))=½. Soms verkrijgen
we h’=1/(1)(1)(1)(1)(1)(g’)(j’)=1/((2)(1))=½ zonder de hoop. Voor welke situatie dan ook waarin de variatie
gelijk is met of zonder de hoop, gaan we ervan uit dat er niets is veranderd. Dit oordeel, het koppelstuk,
houdt in dat we ervan uitgaan dat geen enkele component een verandering heeft ondergaan.-///M///-Wat
de juistheid betreft ontbreekt het ons hier zichtbaar aan middelen die ons in staat stellen een zeer geringe
wijziging mee te tellen wanneer de globale waarde gelijk blijft. We bestuderen heel ingewikkelde facetten
van het functioneren van de geest, en nemen het heen en weer flitsen ervan waar buiten elk bevredigend
begrip om [748]. Zelfs de mededeling dat de hoop de variatie doet stijgen of dalen is te beperkt omdat die
variatie immers met behulp van de hoop is vastgesteld [101]. Jean-Pierre Dumont en vóór hem Victor
Brochard zijn erin geslaagd te laten zien dat de analyse van de verschijnselen die deel uitmaken van de
stoffelijke wereld zich grotendeels op die wijze heeft ontwikkeld, met de aanvaarding dat de kennis beperkt
is [167]-[287]-[288]. De geleerde, die aan takken der wetenschap gewend is waar een onberispelijke
rigorositeit heerst, moet niet menen dat gebrek aan juistheid gelijk staat aan technische observatie. Die
maakt het mogelijk om bij dezelfde gegevens steeds een gelijk resultaat te verkrijgen. Daarin ligt de kern
van de rigueur en zodoende wordt het mogelijk de eerste hardnekkige verschijnselen vast te stellen met
betrekking tot een gebied dat zowel vaag als nieuw is. Handelen zonder te begrijpen, vooral als het
begrippen betreft, werkt op den duur echter verlammend, zodat we een bekwamere hulp bij ons nadenken
nodig hebben. Die vinden we in de vorm van de rekenkunde waarbij moeilijk iets anders dan goed of fout
gebruikt kan worden en die zich goed voor metingen leent.-///B///-We stellen voor de klink (geuren¹#rb(geuren²~répondent)) (geuren¹-/-geuren²-antwoorden) met «parfums» ontleend aan de achtste en
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vervolgens aan de negende versregel eens te bezien. Wanneer de krik een botsing is, bestaat de waarde
van de glijstroken, met hoop, uit g=1 en j=2 want de beduidenis “in evenwicht brengen” vormt een
overloop met betrekking tot «répondent» (antwoorden). Zonder hoop wordt de krik een probleemnoot
zonder botsing. De glijstroken bestaan uit g’=2 en j’=1 omdat de term «répondent» met z’n dubbele
betekenis meer problemen met zich mee brengt dan «parfums» als het om eenvoudig commentaar gaat.
Het koppelstuk moet er dus voor zorgen dat alles verloopt alsof we de waarden g=1, j=2 gehandhaafd
hadden. Het risico dat een wijziging van de analyse als een ingrijpende verandering van de tekst
beschouwd wordt lijkt te groot te zijn om een andere keus te kunnen toestaan.
183////-De gemeten invloed moet zeer overtuigend zijn want het ontbreekt ons aan kennis om inzicht te
krijgen in de overige invloeden. Dat brengt ons ertoe om de hoeken te bepalen, twee groottes behorend bij
de groep van de stempels, die het terzijde leggen van de meest ondefinieerbare invloeden als zijnde te
verwaarlozen, vergemakkelijken. Om te beginnen moeten we aangaande klinken die moeilijk te begrijpen
zijn een waarde van 2 in de noemer van de lading aantreffen. Zodra we intuïtief aanvoelen dat de doublure
van de klink wat de krik betreft zwaarder weegt dan de klink zelf, kan dezelfde berekening toegepast
worden.-///M///-Een doublure die echter zo overtuigend is dat die in ’t geheel niet bedreigend is voor de
klink en het feit in aanmerking genomen dat de intuïtie die vóór de berekening al aanwezig is, onzeker
blijft, dat bij elkaar maakt een groot aantal rivalen mogelijk.-///B///-De klink (-En andere,-#rb(bedorven~fris))
lijkt van het eerste ogenblik af min of meer absurd. De auteur, met z’n gevoel voor corruptie, huldigde met
recht de meester die in Gautier huisde [4]-[5]-[407]: «…In Sevilla in het grote ziekenhuis,/Toont men twee
vreemde schilderijen van Juan Valdes Léal./Deze Valdes, de Young der schilderkunst,/Bezat de geheimen
van de dood en het graf;/Net zoals Titiens liefde uitging naar schitterende kleuren,/Hield hij van groene
tinten, van matte bleke tonen,/Het bloed uit de wond en de etter uit zweerplekken,/Van de in gescheurde
kleren gehulde martelaren verspreid liggend op draagbaren,/De verrotte lijken, en, gelegen op een zilveren
schaal,/Tussen gestold bloed, het hoofd van Johannes de Doper…» Het begrip geheim doet ons ook
denken aan één van de dingen die Baudelaire voortdurend zorgen baarde [406]: «Jij vindt niets
minderwaardig van hetgeen wij verachten;/Geen enkel vod wordt door jou, Ribera, weggegooid: /Het
echte, altijd het echte, dat is je enige devies!//En je verstaat de kunst om/Die drie afzichtelijke monsters,
terreur van de kunst der Oudheid,/De Pijn, de Armoede en het Sterfelijke, met een merkwaardige
schoonheid te omkleden.//…Hoe kom je, Ribera, aan dat vernietigende instinct?/Door welke tand ben je
gebeten, wie maakt je zo razend,/Om de mens zo de nek om te draaien en te vermorzelen?//Wat heeft de
wereld je toch aangedaan, en, welke geheime vijand wordt er, in die hele slachting,/Door jou onder
dreiging van klappen vervolgd?/Welke belediging heb je ondergaan om zoveel bloed te vergieten?»
Degene die Baudelaire eer toebrengt vergelijkt eveneens twee schilders met de volgende woorden [408]:
«Jouw monniken, Lesieur, zijn slappe figuren bij hen vergeleken./Zurbaran van Sevilla heeft hun met
extase vervulde ogen en hun zieke hoofden,/Beter weergegeven dan jij,//De goddelijke duizeling, de
begeestering door het geloof/Die hen met een koortsachtige helderheid doet stralen,/En hun vreemd
angstaanjagend aanzien.»
184////-De stempel t* is een platte hoek en deze benadeelt de numerieke waarde van de situatie waarin de
klink intuïtief gezien zo twijfelachtig lijkt dat hij elk belang verliest met betrekking tot het voorschrift een van
de meest overtuigende te zijn. Daarom is t*=2; als de kracht in kwestie daarentegen onmiskenbaar
aanwezig is houdt dat in dat t*=1 is.-///B///-De klink (wouden-#rb(levende~pilaren)) valt zo’n grote
helderheid ten deel dat een platte hoek van 1 vereist is, zoals die ook voor (Natuur-#rb(levende~pilaren))
onmisbaar blijkt te zijn.-///M///-Indien we niet zeker van onze zaak zijn, is het raadzaam achter het doel te
komen dat de schepper van het boek nastreeft, terwijl we daarbij van alle beschikbare
documentatiemateriaal gebruik maken, want ernaar gissen door middel van een vermeende
gelijkgezindheid met de auteur brengt het gevaar van algemene of persoonlijke illusies met zich mee.
Dilthey heeft terecht beklemtoond dat de theoretische vervanging kenmerkend is voor de disciplines die
het resultaat van een reflectie bestuderen, maar het lijkt gewaagd aan te nemen dat die werkwijze hun een
zekere superioriteit verleent vergeleken met diegene die hun onderwerp zuiver van buitenaf analyseren,
zoals de fysica waarbij de geleerde het zonder ook maar enige identificatie met z’n materiaal klaarspeelt
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[281]-[282]. We moeten de critici raadplegen om het risico te beperken dat we een vergissing begaan
wanneer we ons in de plaats stellen van de schrijver en menen hem te begrijpen.
185////-Als volgens onze intuïtie een doublure van de klink een veel invloedrijkere hoop ten deel valt dan
laatstgenoemde, bereikt de ruwe hoek s* niveau 2. Maar s*=1 wanneer de hoop wat de kracht ervan
betreft op z’n minst gelijk is aan die van de klinken van dezelfde krik.-///M///-De exactheid van de
omschrijving van de klink, aangaande één der “meest overtuigende” invloeden, vereist dat we de hopen
met elkaar vergelijken. Aan de intuïtie betreffende de hoeken komt echter totaal geen getal aan te pas,
omdat de berekening waarbij zowel s* als t* gebruikt wordt niet uitgevoerd zou kunnen worden als deze
het resultaat ervan daarin mee zou tellen. De hoeken worden evenmin bestudeerd na verwijdering van de
hoop, maar intuïtief enkel aan de hand van de aanvankelijke tekst.-///B///-Zo werpen we eerst een
vluchtige blik op de klinken (zegevierend-#rb(bedorven~wierook) en (rijk-#rb(bedorven~wierook) om voor
elk ervan te zien of de andere soms geen doublure is met een veel grotere aannemelijkheid dan hijzelf. Er
is vaak gezegd dat de geur van haschisch en wierook zoveel op elkaar lijken. Verderf gaat zelfs zover dat
het ons vermogen ons in het dagelijks leven te oriënteren aantast, vooral als het van een verdovend
middel afkomstig is. De manier waarop we onderscheid maken tussen de voorwerpen en de verandering
daarvan wordt beïnvloed. Het komt waarschijnlijk tot stand door de verhouding te wijzigen tussen hetgeen
op elkaar lijkt en wat verschillend is, voornamelijk met betrekking tot de ruimte. Anderzijds moet er een
verandering bestaan in de verhouding tussen de wijzigingen die als intern en die als extern worden
ervaren, voornamelijk wat de tijd betreft [24]. Baudelaire beschrijft gaarne enkele effecten van de
producten die zo’n uitwerking hebben [75]-[654]: «De proporties tussen de tijd en het wezen worden
verstoord door de onnoemelijke hoeveelheid gevoelens en ideeën en de intensiteit ervan. In een uur tijds
leef je meerdere mensenlevens. Dàt is precies het onderwerp van "de Huid van de wilde ezel". De
verhouding tussen de organen en het genot is zoek. Van tijd tot tijd verdwijnt de personaliteit. De
objectiviteit die sommige pantheïstische dichters en de grote komieken voortbrengt neemt een zodanige
vorm aan dat u niet meer in staat bent u van de andere wezens te onderscheiden. U bent nu een boom die
ruist in de wind en die de natuur plantenmelodieën laat horen.»
186////-De stempels q* en e* nemen het monitoraat voor de sneden (q) en (e) voor hun rekening. Als er bij
situatie (-#) een stijging van de snede ontstaat door het wegvallen van de hoop, laat dat zien dat deze de
hoeveelheid (q) of (e) laag hield, zodat we daaruit moeten concluderen dat de stersnede q*=1 of dat e*=1.
Het is voldoende dat een term die nooit deel van een botsing heeft uitgemaakt en waarvan de interpretatie
een spil waard is, verwijderd wordt om de snede q=1 te veranderen in q’=2, of de andere snede e=1 in
e’=2. Als de grootte van de snede in kwestie gelijk blijft, blijft de stersnede waarde 1 behouden. Slechts bij
een afname van de snede wanneer de hoop verdwijnt komen we q*=2 of e*=2 tegen. Daar bij (-#) een
waardevermindering van de snede ontstaat als we de hoop schrappen, moeten we daaruit wel de
conclusie trekken dat dankzij de uithangborden waaruit deze bestaat (q) of (e) een hoge waarde behielden
en dus de variatie schade toebrachten. Als het woord “kleine” uit de zin “De grote kleine Natuur is een
tempel…” eenmaal geschrapt is, bereikt de linkersnede van rb(N~Natuur) een hoogte van 1 want de term
“grote” die door toedoen van “kleine” teniet was gedaan is opnieuw beschikbaar om de N in de krik uit te
leggen.-///M///-De stersneden volgen met een wisselende gewilligheid de veranderingen van de variatie,
omdat in het geval van het juk (-#) de stijging van q=1 tot q’=2 immers als gevolg heeft dat q*=1 is, precies
zoals q=1=q’, het handhaven van de bestaande situatie, zou doen.-///B///-Bij (de stem van de godheid#rb(N~Natuur)) en een rail die begint met ”In de Natuur vormt de stem van de godheid een tempel…”
verkrijgen we q=1 doordat “godheid” een toelichting op de N geeft zonder dat de beduidenis van het woord
“godheid” tot een botsing behoort. Op het moment dat de hoop eraan onttrokken wordt verkrijgen we q’=2,
omdat het begrip van een onbekende macht de krik rb(N~Natuur) een dienst verleende, en dat resultaat
rechtvaardigt dat q*=1. De natuurlijke echo brengt onze gedachten bij de spelonken van de
angstaanjagende of de prachtige inwijdingen van menige sekte uit de Oudheid, die bij het licht van het
vuur de hoogste waarheid naar boven meende te brengen door een gevoelsimpulsie waartegen de
liefhebbers van het daglicht zich soms verzetten [747]-[749].
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187////-Bij het gebruik van het juk (-µ) als de afwezigheid van een hoop een verkleinde snede oplevert, is
q* of e* 1 waard. Indien we daarentegen met een stijging te maken hebben, bereikt q* of e* 2. Bij een
snede die geen enkele verandering heeft ondergaan, blijft de stersnede een waarde van 1 behouden.-///
M///-De invloeden die door middel van deze metingen zijn bestudeerd blijven beperkt tot hetgeen zich in
de tekst bevindt. Zo wordt iedere, zojuist vrijgekomen, kracht betreffende de fysische en sociale
omstandigheden van de formulering uitgesloten van het onderwerp van analyse. De zin "Venus is
gesluierd" kan geïnterpreteerd worden alsof het om een vrouw, om de godin of om een planeet gaat, dat
hangt helemaal af van de context waarin we ons bevinden. Maar hier wordt alleen een indirecte toegang
tot dat domein geleverd door de critici die het werk onderzoeken.-///B///-Met een rail die begint met de
woorden “De majestueuze Natuur is een tempel…” wordt de klink (majestueuze-µrd(N~tempel))
verkregen. Door de hoop te schrappen wordt de snede N verhoogd van 1 tot 2. Dat bewijst dat
“majestueuze” de aannemelijkheid van de krik bevordert en dus moeten we accepteren dat q*=2. Hoe het
ook zij, de variatie zal zo laag zijn dat het algehele resultaat niet briljant kan zijn. Het grandioze aspect van
de natuurverschijnselen speelt een rol bij het begrip "Natuur-tempel". Seneca beschrijft het gevoel dat dan
ontstaat [914]: «Als je bij een oud, zeer hoog woud aankomt, een heilig bos waar je door de veelvoud en
het in elkaar slingeren van de takken de lucht niet meer ziet, doen je de grootte van de bomen, de
eenzaamheid van de plek, en het indrukwekkende schouwspel van die zo ontzettend donkere en
uitgestrekte schaduw midden in het open land je denken aan de aanwezigheid van een god. Deze
indrukwekkende, geheimzinnige plaats op diep uitgeholde rotsen maakt deel uit van een opgehangen
berg. Die plek is niet door mensenhanden gemaakt, natuurkrachten hebben die enorme uitholling
veroorzaakt: men wordt bevangen door het gevoel van een religieus raadsel. We eerbiedigen de bron van
de grote rivieren; altaren kenmerken de plaats waar een ondergrondse rivier plotseling is opgeweld. We
brengen natuurlijke bronnen eer toe. De donkere kleur, de onpeilbare diepte van het water hebben
sommige meren een heilig karakter gegeven.»
188////-De sterstok p* doet als monitor dienst voor (p), de stok van de krik. Dan is bij (-#), wanneer de hoop
eenmaal van de rail is verwijderd, als de stok niet verandert, p*=1. Als p=1 gevolgd wordt door p’=2, dan is
p*=1. Als p=2 gevolgd wordt door p’=1, dan is p*=2.-///M///-Aangezien de stok bij botsingen een waarde
van 1 bereikt, is het soms om de sterstok vast te stellen, voldoende om zich af te vragen of de afwezigheid
van de hoop de krik de status van botsing geeft of dat hij deze tenietdoet.-///B///-Het uithangbord
“probleem” in “…De man, wat een probleem vormt, gaat er voorbij door wouden van geuren…” maakt het
mogelijk aan rb(wouden~geuren¹) een waarde van p=1 toe te kennen, want de rail deelt zelf mee dat er
een moeilijkheid ontstaat. Als we “, wat een probleem vormt,” éénmaal hebben weggenomen, wordt p’=2
een vereiste en blijkt dus voor de klink (, wat een probleem vormt,-#rb(wouden~geuren¹)) de conclusie
p*=1 onvermijdelijk te zijn. Voor wie de culturele bagage van de auteur in grote lijnen bestudeert, zal
merken dat de relatie "geuren-wouden" niet als onbelangrijk beschouwd moet worden, ondanks de
reputatie die hij als liefdesdichter in de moderne stad heeft verworven. Zeker Robert Kopp onderstreept
terecht onze onwetendheid omtrent de precieze inhoud van de schoolprogramma’s van die tijd, maar we
vermoeden dat die uitgebreid was wat de menswetenschappen betreft [482]. Het feit dat de jongelui de
mogelijkheid hadden zich te ontwikkelen door middel van de kennis der leraren, waar indirect gebruik van
werd gemaakt tijdens de lessen, moet ook onderstreept worden [594]-[597]. De jonge latinist moest tijdens
het Algemene Concours het in verzen geschreven «Philopoemen op de Nemeïsche Spelen» behandelen
en Claude Pichois maakt melding van een evenement in 1836, namelijk wanneer de toekomstige
kunstenaar, geboren in 1821, voor het eerst een 3° prijs heeft gewonnen [596]-[790]. Hij vat de
onderscheiding «van 17 augustus 1836» voor de leerling Baudelaire, uitgereikt door het voortgezet
onderwijs ditmaal, als volgt samen [596]: «1° prijs voor Latijnse verzen; 2° prijs voor het vertalen vanuit het
Grieks; 3° prijs voor het vertalen in het Latijn; 3° prijs voor het vertalen in het Grieks; 3° prijs voor tekenen;
1° prijs voor de Engelse taal.» Hoewel de dichter al snel een grote behoefte voelde zich in het wereldse
leven te storten, vertoont zijn geheugen zonder twijfel de kenmerken van zijn voorliefde voor de studie van
de klassieke vakken [99]. Plinus, die van het ene onderzoek naar het andere wou overstappen, leidt het
als volgt in [768]: «Tot nu toe hebben we ons enkel bezig gehouden met de geuren die in de wouden
voorkomen. Elk daarvan was opzichzelf al heerlijk. Onze hang naar luxe heeft ons ertoe gebracht ze
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allemaal met elkaar te vermengen, en daarvan één geur te maken. Zo werden de parfums uitgevonden.
De naam van de uitvinder is bij dit gebruik niet bewaard gebleven. Ten tijde van de oorlog van Troje
bestonden ze nog niet en wierook werd bij de offerandes niet gebruikt. Men kende alleen nog maar het
gebruik om boomtakjes te verbranden…Toch was rozenwater al bekend, omdat dit in de Ilias immers ook
als kostbare olie genoemd wordt.» Dezelfde auteur laat zien hoe de verfijning successievelijk toeneemt
[773]: «…de luxe, die zichzelf erop voorstaat de natuur te hebben overwonnen door parfums te creëren,
heeft met de stoffen, eveneens de bloemen uitgedaagd die hun waarde aan hun kleuren ontlenen.»
Diezelfde tendens [772]«…ontwikkelde zich zozeer dat nog slechts kransen van aan elkaar bevestigde
bloemblaadjes op prijs werden gesteld, en vervolgens kransen uit India of uit streken die nog verderop
lagen. Want het summum van elegance is kransen van nardus aan te bieden of van naar parfum geurende
veelkleurige zijdestof.»
189////-Bij (µ), met een stok waarvan de waarde daalt op het moment dat men de hoop wegneemt, is p*=1,
en als die waarde toeneemt is p*=2. De afwezigheid van een verandering levert p*=1 op.-///M///-Indien in
het geval dat een hoop die getuigt van een bepaalde ernstige moeilijkheid eenmaal uit de weg is geruimd,
andere uithangborden dezelfde rol vervullen, blijft een stok met een waarde van 2 mogelijk.-///B///-Bij
(indringende-µrb(dingen~oneindige)), wanneer een rail de woorden “…die de zich uitbreidende en
indringende kracht der oneindige dingen bezit…” gebruikt, is de hoop geenszins in staat de krik de status
van een botsing te geven. Maar door het wegvallen van “indringende” zou “uitbreidende” opheldering over
de noot kunnen verschaffen, waardoor het opnieuw onmogelijk zou worden een botsing te verkrijgen.
Omdat anderzijds geen enkel probleem waardoor p=1 mogelijk zou worden wordt gesignaleerd, moeten
we ons er wel bij neerleggen dat p=2=p’, hetgeen rechtvaardigt dat de sterstok p*=1. Men is hevig geboeid
door de psychologische krachten in die tijd, een tijdperk waarin de ontdekkingen van Galvani grote indruk
hadden gemaakt [253]-[589]. Omdat parfum het lichaam binnendringt, leidt het tot de meest zoete
vervoeringen. De persoon raakt in een triomfantelijke stemming, hij wordt wulps, lui en dronken in dezelfde
mate als hij daarvoor energiek, hard en onverbiddelijk met betrekking tot z’n eigen wensen was. De
innerlijke kracht is gebruikt door de positieve tegenhanger van hetgeen het martelen of het noodlot op
negatieve wijze teweegbrengen. Daar was Balzac hevig in geïnteresseerd [69]: «Als we ijzer met een
bepaalde intensiteit beslaan of er herhaalde druk op uitoefenen kunnen we de vorm ervan veranderen, de
ondoordringbare moleculen ervan, gezuiverd en egaal gemaakt door de mens, vallen uiteen; en, wanneer
metaal niet langer één geheel vormt, heeft het niet meer dezelfde weerbaarheid. De hoefsmeden, de
slotenmakers, de egsmeden, alle arbeiders die voortdurend dit metaal bewerken geven daar dan één van
hun technische benamingen aan: "het ijzer is geweekt" zeggen ze, gebruikmakend van een omschrijving
die alleen gebruikt wordt voor hennep, waarvan de ontbinding door weken verkregen wordt. Wel! De
menselijke ziel of, als u dat liever heeft, de drievoudige energie van het lichaam, het hart en de geest
bevindt zich in een gelijksoortige situatie als die van het ijzer, door het herhalen van bepaalde schokken.»
Balzac schrijft dat het tegenovergestelde proces, van verslagenheid naar triomferende strijdlust, even
onbegrijpelijk is [68]: «Wat mij betreft, hernam de dokter, ik durf niet meer aan te geven waar de limiet ligt
van de door nervositeit ontstane kracht. Om hun kinderen te redden, worden trouwens op die manier
leeuwen door moeders gemagnetiseerd, kruipen ze via kroonlijsten waar katten zich ternauwernood
staande kunnen houden, naar de plek van de brand, en verdragen de martelingen van sommige
bevallingen. Daar schuilt het geheim in van de gevangenen en de galeiboeven die pogen de vrijheid te
heroveren…We kennen de omvang nog niet van deze overlevingsdriften, ze horen bij de kracht van de
Natuur, en we weten niet uit welke voorraden wij ze putten!» Prarond heeft verhaald hoe Baudelaire, die
z’n geestverwantschap met de romanschrijver benadrukte, hem over hun spontane gesprek, dat mogelijk
verzonnen was, had verteld [604]: «Balzac en Baudelaire liepen over de boulevard (van de linker
Seineoever), elk in tegenovergestelde richting. Baudelaire stond stil voor Balzac en begon te lachen alsof
hij hem al tien jaar kende. Balzac hield staande alsof hij een oude vriend tegenkwam die hij sinds jaren
niet gezien had. En deze twee zielen, die elkaar in een oogopslag herkend en vervolgens gegroet hadden,
liepen samen op, babbelend, discussiërend en verrukt over elkaar, terwijl ze niet van hun wederzijdse
verbazing bekwamen.»
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190////-Het stersteunstukje f* fungeert als monitor van het steunstukje van de krik. Bij (-#) en evengoed bij
(-µ), als de groottes voor en na het wegnemen van de hoop gelijk zijn, verkrijgen we f=f’ en dientengevolge
f*=1. We zien dat in de situatie (-#) waarin f=1 vervangen wordt door f’=2, de in aanvang gebruikte rail de
krik bevoordeelde, zodat f*=1 vaststaat. Indien f=2 verdreven wordt door f’=1 moeten we erkennen dat de
aanvankelijke situatie de variatie afremde, wat rechtvaardigt dat f*=2. In het geval van (-µ), indien f=2
verdrongen wordt door f’=1, is f*=1. Als daarentegen f=1 het onderspit delft door f’=2, dan is f*=2.-///M///We herinneren eraan dat (f) de helderheid van het verband tussen de sporen van de krik controleert en dat
een vleugje ironie voldoende is om f=2 te verkrijgen. Dat doet zich voor bij rb(ik~gek) gebruikt met
betrekking tot de rail “ik ben gek te denken dat ik zo ben”. Een vragende vorm levert eveneens f=2 op, wat
we zien bij rb(hij~maakt.klaar) dat een onderdeel vormt van “maakt hij zich klaar?”-///B///-We stellen voor f*
aangaande (wierook-#rb(bedorven~tempel)) te bestuderen. Aangezien elk steunpunt ontbreekt om op
heldere wijze de uithangborden «bedorven» en «tempel» met elkaar in verband te brengen moeten we
stellen dat f=2. Omdat «wierook» immers totaal niets te maken heeft met de afwezigheid van een scherp
zichtbare relatie tussen de sporen van de noot is f’=2 en is dientengevolge f*=1. De gedachtelijn “wierookbedorven-tempel” bestaat wel, maar het verband tussen de twee laatste begrippen ontbreekt het aan een
steunpunt. In staat om goden te doen zwichten, is wierook een heilzaam middel dat men tegen ziektes of
misdaden gebruikt. Ten tijde van de rampen van Thebe, als Oedipe aan de macht is, begeven de
smekelingen zich naar de altaren [921]«…En de stad is vol met wierook,/vol lof- en klaagzangen.»
191////-We moeten nog bepalen, allereerst bij (-#), of de hoop een rol speelt met betrekking tot de interne
ruimte van de krik. Nadat we deze hoop geschrapt hebben verkrijgen we (z’) in plaats van (z). Als z=z’ dan
is de interne sterruimte z* 1 waard. Indien z<z’, wil dat zeggen dat de hoop in het voordeel werkt van (z) in
de variatie van rw*(A~E), en dat z* dus opnieuw 1 is.-///M///-In het geval dat het invloed uitoefenende
uithangbord uit een bepaalde bloksteen bestaat, zoals «: » of «.», geldt daarvoor exact hetzelfde als voor
een spoor.-///B///-Bij (y-#rb(Nature~homme)) (er-/-Natuur-mens), aangezien de noot, als «y» (er) éénmaal
is verdwenen, een interne ruimte van 2+(1(10/10))=3=z’ in plaats van z=1 daarvóór laat zien, dit wegens
het onderbreken van de gedachtegang, staat het vast dat de waarde van z* 1 betreft. De relatie “Natuurmens” herinnert ons aan de opvatting volgens welke men aan de vrouwelijke helft de natuurlijke pool bij
uitstek van het paar “man-vrouw” toekent, terwijl Baudelaire er menigmaal in slaagde deze opvatting op
poëtische wijze te veranderen [[982]]: «De verdrietige bui die even bij je opkomt/Wordt verpletterd door de
blakende gezondheid/Die als een helder licht/van je armen en je schouders opstijgt.»
192////-Nu moeten we onze aandacht wijden aan de grootte die we verkregen hebben door de interne
sterruimte z* in het geval van (-µ), een schadelijk juk. Na de hoop weggenomen te hebben, speuren we
naar de gevolgen daarvan voor de interne ruimte. Als daar z’<z uit voortvloeit leiden we daaruit af dat de
aanwezigheid van de hoop (z) deed toenemen, dus de variatie schade toebracht, en aangezien we dat
juist observeren, is z*=1. In het geval van z<z’, zijn we geneigd te denken dat als de hoop er éénmaal is,
deze (z) verzwakt, en dus de variatie doet toenemen, hetgeen wil zeggen dat deze bevoordeeld wordt.
Maar als we een ongunstige invloed verwachten, houdt dat in dat z*=z’. Wanneer tenslotte z=z’, is
z*=1.-///M///-Omdat we consequent willen zijn moeten we de manier van tellen die we voor (z) gebruikt
hebben wel handhaven als we ons over z* buigen omdat geen enkele nieuwe ernstige moeilijkheid zich
immers voordoet. Dus is z*=1 of z*=2+(1(n/10)). Als de wijze waarop we de berekening uitvoeren constant
zou veranderen, zouden we al gauw ons vertrouwen in de arbeid die we verricht hebben verliezen.-///B///Bij (y-µrb(Nature~homme)) (er-/-Natuur-mens), aangezien de krik, als «y» (er) éénmaal verdwenen is, een
waarde vertoont van z’=2+(1(10/10))=3 in plaats van z=1 daarvóór, constateren we dat «er» deze
bevoordeelde. Omdat we nu immers het schadelijke karakter van de invloed willen bepalen, moeten we de
gevolgtrekking maken dat z*=3. De sterke relatie in de tekst tussen “mens-Natuur” maakt dat er zo weinig
kans is dat er zich een vergissing hieromtrent voordoet dat er betreffende de klink nauwelijks enige
aannemelijkheid bestaat, terwijl z*=3 een belangrijke bijdrage levert aan deze moderator van de waarde.
De man over wie Baudelaire spreekt begrijpt mogelijk niets van de symbolen, ondanks het feit dat deze
doordat ze een afspiegeling van z’n grondgedachten zijn, hem vertrouwd voorkomen. De Maistre dacht
aan een ontwikkeling van die duizenden duistere aanwijzingen die in de werkelijkheid zijn achtergelaten
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[52]-[516]: «Men kan zich van het universum een beeld vormen dat geheel en al juist is door zich het als
een groot natuurhistorisch museum dat onder een aardbeving heeft geleden voor te stellen: de deur staat
open en is kapot, er zitten geen ramen meer in, hele kasten zijn omgevallen, andere hangen nog aan
scharnierpennen die elk ogenblik los kunnen laten; schelpen zijn in de zaal van de mineralen gerold, en
een kolibrienest is terechtgekomen op de kop van een krokodil. Maar welke dwaas zou ook maar een
ogenblik twijfelen aan de eigenlijke opzet ervan, of menen dat het pand in die toestand werd gebouwd?
Alle grote massa’s vormen een geheel; in de kleinste scherf van een ruit zien we deze gelijk helemaal voor
ons…de orde is even zichtbaar als de wanorde; en alles wat door een funeste kracht is gebroken,
vervormd, bevuild of verplaatst, wordt door het oog dat in die uitgestrekte tempel der natuur rondkijkt,
moeiteloos in de oude staat teruggebracht. Sterker nog, kom eens dichterbij, dan zult u al een hand
onderscheiden die reparaties aanbrengt: een paar balken worden ondersteund, temidden van het puin
heeft men wegen vrijgemaakt, en, temidden van deze verwarring, heeft een grote groep "gelijksoortigen" al
hun plaats ingenomen en staan tegen elkaar aan.»
193////-We stellen voor de belangrijkste zwakheid aangaande z* te behandelen bij een klink die (-#) of (-µ)
beschrijft. Wanneer we bij rb(papierkleur~groen) een groene bladzijde tussen alle andere die gewoon wit
zijn hebben, moet de hele rail meegeteld worden om de interne ruimte te kunnen bepalen. Indien deze (n)
fronten bevat, is (z) 2+(1(n/10)) waard. Als we de hoop R of RSTUVWXYZ, bestaande uit (m) fronten,
wegnemen, moet dezelfde afstand bewaard worden op het moment dat we (z’) bepalen, wat z’=2+
(1(n/10)) oplevert, dit met het doel het te verwaarlozen karakter van (m) betreffende de onveranderd
gebleven uithangborden aan te geven.-///M///-Dat heeft dan ongetwijfeld z*=1 als resultaat omdat we wel
weten dat z=1=z’ is en aan de monitor z* door een stabiele component altijd een grootte van 1 toegekend
wordt.-///B///-Indien de hoop bestaat uit een spil in de vorm van een “papierkleur”, staat het gezien het feit
dat wat de klink (papierkleur-#rb(pilaren~groen) betreft, de afstand tussen de sporen “groen” en “pilaren”
dezelfde blijft als we de hoop wegnemen, opnieuw vast dat z*=1. De schepper van een verzonnen tekst
tracht dikwijls een onthutsend symbolisch element bij zijn publiek in te voeren, maar daarvoor neemt hij
zijn toevlucht niet noodgedwongen tot een hulpmiddel. Nerval was er een kei in om de grens van het
geestelijke evenwicht op een sobere manier aan te geven [553]-[664]-[781]: «…de vorm- en levenloze
voorwerpen schikten zich uit zichzelf naar de berekeningen van mijn geest; uit combinaties van stenen,
hoekfiguren, spleten of openingen, boombladvormen, kleuren, geuren en geluiden zag ik een tot dan toe
onbekende harmonie komen.»
194////-De twee sterglijstroken hebben een bijzonderheid die hen van de andere monitoren onderscheidt.
Die bestaat namelijk uit een regel die de berekening van de landmaat betreft, maar die veel meer
consequenties heeft dan het koppelstuk. Het betreft, indien dit nodig is, het weer in evenwicht brengen van
de beschrijving der verschijnselen. Deze opzet, die we een lier noemen, bestaat eruit de hoop te
schrappen om vervolgens twee presterglijstroken G* en J* te bepalen en dan elk van deze groottes G* en
J* met t* s* te vermenigvuldigen om g* en j* te verkrijgen.-///M///-De ongelukkige situatie van hopen die
niets te maken hebben met de eigenlijke beduidenis die we aan de sporen van de krik hebben toegekend,
maar die g=g’ of j=j’ opleveren, laat zien dat een compensatie nodig is. Het kan echter niet bij die
verandering alleen blijven, want wanneer we g*=G*t*s* of j*=J*t*s* eenmaal voor g=g’ of j=j’ hebben
gebruikt, zijn we gedwongen deze handelwijze te veralgemeniseren om te bewerkstelligen dat er geen
enkele andere abnormaliteit ontstaat. Tenslotte moeten we de groottes t* en s*, die we in de landmaat al
een keer in de vorm van (t*s*) meegeteld hebben, opnieuw meerekenen als g* en j*. Met t*s*=2 bij
G*=1=J* vinden we op die manier ((t*s*)g*j*)=((2)(2)(2))=8.-///B///-De klink (oneindige-#rb(bedorven~
wierook)) laat twee presterglijstroken G*=1=J* toe door middel van de constante g’=g, j’=j wegens
«oneindige», die er ondanks een mogelijke theologische connotatie, nauwelijks in slaagt enige invloed uit
te oefenen op de betekenis van rb(bedorven~wierook). De ruwe hoek s* van deze klink is 2 waard omdat
«zegevierend», gezien de morele beduidenis ervan, intuïtief gezien veel beter in staat lijkt invloed op de
botsing in kwestie uit te oefenen. Het gegeven t*=1, s*=2, en vervolgens g*=G*s* en j*=J*s* maakt het nu
mogelijk te accepteren dat s*g*j*=(2)(2)(2)=8 is en dus een aannemelijkheidsgraad van maximaal ⅛ bezit
wat de uitwerking betreft die «oneindige» heeft op rb(bedorven~wierook). Het begrip van oneindigheid dat
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Baudelaire gebruikt zal eveneens de aandacht van de interpreet trekken. Het is interessant te weten of de
schrijver perfect op de hoogte was van het debat van die tijd over het bestaan van atomen [255]-[256].
Wanneer hij bepaalde parfums noemt die «…De uitbreiding van oneindige dingen bezittend…» lijkt hij dit
heel onopvallend in het denkkader te doen waarbinnen men de oneindige deelbaarheid als een feit
beschouwt. Maar de vluchtige aard van de geurende deeltjes brengt hem er eventueel toe om er in een
rappe hyperbool over te spreken zoals over heel minuscule zaken, buiten elke metafysica, vijandig jegens
de ideeën over atomen, om. Een van zijn andere gedichten fungeert als getuige van zijn opvatting [[1038]]:
«Er bestaan zware parfums waarvoor elke stof/Poreus is; -het lijkt wel of ze door glas heen dringen.» De
toespeling op “samenspel” van zijn kant heeft iets van een weddenschap over een onpeilbare wereld,
maar Baudelaire bereikt zo’n grote diepte door zich niet aan allerlei onbelangrijke gedachtestromen te
onderwerpen, dat menig geleerde in dit denkbeeld dat van een natuurlijke wet terugvindt [666]. De dingen
mogen dan in wezen uit één enkele identieke grondstof bestaan, overeenkomsten verbinden menig tot
een hoofd- of subcategorie behorend voorwerp, waarvan vormen en groottes variëren, maar het essentiële
onveranderd blijft.
195////-Bij g*, aangetast door het juk (-#), ontvangt de presterglijstrook G* onvermijdelijk een waarde van 1
wanneer de afwezigheid van de hoop de glijstrook doet toenemen terwijl deze de variatie schade
toebrengt, en ook als hij deze situatie in geen enkel opzicht doet verslechteren. We moeten daarentegen
instemmen met G*=2 indien het wegvallen van de hoop, door een verkleinde glijstrook, gunstig is voor de
variatie. De sterglijstrook wordt vervolgens vastgesteld door het product G*t*s*=g*.-///M///-In de gevallen
dat we het koppelstuk voor (g) en (j) moeten gebruiken, komen we uit bij G*=J*=1 omdat ((g)(j))=2=((g’)(j’))
immers wordt gezien als een indirect bewijs van onveranderlijkheid, hetgeen neerkomt op g’=g en
j’=j.-///B///-Een rail waarin «zegevierend» niet meer voorkomt, heeft als resultaat dat g’=2 aangaande
rb(bedorven~wierook) en niet langer g=1 zoals in de huidige tekst, want van nu af aan maakt “biologisch
afgebroken” als overloop van “bedorven”, van de ideeën deel uit. Nu moeten we betreffende (zegevierend#rb(bedorven~wierook)) tot G*=1 besluiten. Parfum wakkert als het ware de dierlijkheid van onze blik aan
[[1018]]: «Mooie poes, kom op mijn verliefde hart;/Trek de nagels van je poot in,/En laat me wegduiken in
je mooie ogen/Die een combinatie van metaal en agaat zijn.//Als mijn vingers naar hartelust/Je hoofd en je
soepele rug strelen,/En mijn hand dronken van plezier/Je hete lichaam betast,//Zie ik in gedachten mijn
vrouw…» Ergens anders schrijft Baudelaire over die verre maar vertrouwelijke wezens [[1021]]: «Hun
vruchtbare lendenen zitten vol betoverende vonken,/En gouden stipjes, zo fijn als zand,/vormen een vage
sterrenhemel in hun geheimzinnige oogappels.» Het gaat opnieuw over een dier als de miskende humorist
schrijft [[1015]]: «Er kuiert in m’n hoofd,/Als ware het zijn eigen huis,/Een mooie, sterke, zachte en
charmante poes rond…»
196////-Aangezien wat bij het juk (-µ) wordt bestudeerd de schadelijke invloed betreft, zijn we gedwongen
een presterglijstrook G* te accepteren die een waarde van 1 krijgt bij elke situatie die (g’), de glijstrook
verkregen door schrapping van de hoop, verder omlaaghaalt dan (g), die we in tegenwoordigheid van
diezelfde hoop hebben verkregen. Wederom verkrijgen we onvermijdelijk G*=1 wanneer de verandering
de waarde van de glijstrook niet aantast. Mocht echter door de afwezigheid van de hoop (g’) een hogere
waarde dan (g) ontvangen, dan is daarentegen G*=2 vereist. Uitgaande van die eerste gegevens, levert
het product van G* en de twee hoeken t* en s* dan de sterglijstrook g* op.-///M///-Een onderzoek uitvoeren
naar de tegenwoordigheid van iets door middel van de afwezigheid is een heel klassieke werkwijze die
gedurende het uiterst geleidelijke proces naar abstract of concreet van begin tot eind toegepast wordt,
omdat elk van deze eenheden die elkaar begeleiden immers geen toestand maar wel degelijk een
overgang is, zoals hoog en laag [175]-[176]. De wiskundigen uit de oudheid lieten zien welke verhouding
bestaat tussen enerzijds de diagonaal van het vierkant en anderzijds één van de zijden, daarbij
veronderstellend dat elke uitkomst die afweek van een heel getal of een verhouding van hele getallen
onmogelijk was, om iedereen te dwingen het irrationele aspect van getallen toe te geven [583]. De
naturalisten uit de IIIe eeuw voor Jezus Christus vatten het idee op dat als iets leeft het iets meetbaars
consommeert door de ervaring met een dier wiens gewicht wordt gemeten, en dat men opnieuw weegt
nadat het zich na een lange vastentijd van alle uitwerpselen heeft ontdaan [249].-///B///-Indien we het
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uithangbord «comme» (zo…als) uit de negende versregel (Il est des parfums frais comme des chairs
d'enfants… [Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…]) wegnemen, is het enige wat overblijft “Il est des
parfums frais des chairs d'enfants…” (Er zijn geuren fris kinderhuid…) of met een paraaf die een inkorting
aanbrengt “Il est des parfums frais de chairs d'enfants…” (Er zijn geuren fris kinderhuid…) Het probleem
rb(chairs~parfums²) (kinderhuid-geuren²) dat voortaan praktisch niet meer bestaat, brengt met zich mee
dat de glijstrook g’=2=j’ is terwijl eerst g=1 en j=2 terecht waren. De klink (comme-µrb(chairs~parfums²))
(zo…als-/-kinderhuid-geuren²) is dus G*=2 waard en sanctioneert dusdanig de vergroting van de glijstrook.
Indien nu de hoop in «comme des» (zo…als een) verandert, levert de rail “Il est des parfums frais chairs
d'enfants…” (Er zijn geuren fris kinderhuid…) en wordt het probleem rb(chairs~parfums²) (kinderhuidgeuren²) een botsing. De verandering toont aan dat de methode van het laten wegvallen er wel degelijk in
slaagt enige helderheid aan te brengen. De inhoud van de versregels in kwestie brengt ons ertoe ons de
zege door de overwinnaars gevierd tijdens bandeloze banketten voor te stellen. Liefde en leger vulden
elkaar vroeger tijdens de meest gebruikelijke mannelijke bezigheden op het vlak van de sociale
vaardigheid aan, hetgeen het met elkaar in verband brengen van de begrippen vrouw en oorlog
rechtvaardigt. Don Juan zegt [536]: «We proeven iets onnoemelijk zachts bij het veroveren, door middel
van talloze eerbetuigingen, van het hart van een jonge schoonheid, bij het zien van de minuscule
vorderingen die we dag na dag maken, bij het bestrijden, door vervoeringen, tranen en zuchten, van de
onschuldige kuisheid van een ziel die moeite heeft zich over te geven, bij het stap voor stap tegengaan
van alle kleine uitingen van weerstand die zij ten opzichte van ons aan de dag legt…en wat dit betreft heb
ik de ambitie van een strijder, die onophoudelijk van overwinning naar overwinning vliegt, en er niet toe
kan komen te besluiten zijn wensen in te perken.»
197////-Voorgaande analyse levert hetzelfde resultaat op voor j*. Maar we moeten preciseren dat in elke
berekening die uitgaat van een niet uit een botsing bestaande noot waarvoor bovendien het product (g)(j)
beneden de waarde van 4 blijft, (g) en (j) door solidariteit met elkaar verbonden worden. Dientengevolge
leidt g=1 tot j=2 en j=1 tot g=2. Als de hoop eenmaal weggenomen is, ontstaat dezelfde soort relatie voor
g’ en j’, als ook dan blijkt dat ((g’)(j’))<4 is en zolang de krik niet het karakter van een botsing
aanneemt.-///M///-De talrijke verschillende situaties hebben steeds als doel te begrijpen wat de
voornaamste zienswijze van de schepper van het gedicht is en daarenboven ook nog een leidraad voor
ongeacht welke aan de fantasie ontsproten tekst te vinden. Cournot schreef aangaande de
waarschijnlijkheidsleer dat het grote aantal gevolgen in staat is om [215]«…de hoeveelheid invloed, hoe
klein ook…te tonen van de steeds terugkerende en onveranderlijke oorzaken, zoals dat onophoudelijk het
geval is op het terrein van de natuurlijke verschijnselen en de gebeurtenissen op het sociale vlak.» De
volgende standpunten van de wiskundige-filosoof zetten ons aan tot nadenken [216]: «In de rigoureuze
taal die past bij de abstracte en absolute waarheden van de wiskunde en de metafysica, is iets mogelijk of
niet: er bestaan geen gradaties van mogelijkheid of onmogelijkheid. Maar wanneer het mogelijk is dat
gebeurtenissen zich, door proefneming of ondervinding in het dagelijks leven, tegensteld aan de
verwachtingen voordoen en wanneer ze zich inderdaad voordoen, afhankelijk van de toevallige
combinaties van bepaalde oorzaken en onafhankelijk van de ene test tot de andere, bij andere
onveranderlijke oorzaken of omstandigheden die samen het geheel der proeven bepalen, is het normaal
elke gebeurtenis te bekijken alsof hiervoor de situatie des te geschikter is of een des te grotere kans heeft
om zich voor te doen, in de dagelijkse werkelijkheid of langs de weg van het experiment, naarmate hij zich
vaker herhaalt tijdens een groot aantal proeven. De mathematische waarschijnlijkheid wordt dan de mate
van de "fysieke mogelijkheid" en de ene omschrijving kan in plaats van de andere gebruikt worden. Het
voordeel van eerstgenoemde is dat het op een heldere manier het bestaan aangeeft van een relatie die
niet afhangt van onze wijze van oordelen en waarderen, van persoon tot persoon verschillend, maar die
tussen de dingen zelf bestaat: een verband dat door de natuur gehandhaafd wordt en dat we waarnemen
als de proeven zich dikwijls genoeg herhalen om de gevolgen van toevallige en onregelmatige oorzaken te
compenseren…» In wezen vormen de fluctuaties van voorbijgaande aard, die doordat ze de
daadwerkelijke relaties tussen de uithangborden verdringen, die dikke mistlaag van hoogst verwarrende
oorzaken die onze berekening bemoeilijkt. Maar naargelang we meer proeven doen verdwijnt
langzaamaan het gros van alle door zwakheid en tegenstrijdigheid ongefundeerde gevoelens, en zo
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blijven de landmaat en de variatie over als middelen om de daadwerkelijke grondgedachte te
vinden.-///B///-Wanneer uit „Samenspel“ gedistilleerd moet worden wat Baudelaire heeft willen zeggen,
brengen de critici het meest genoemde antwoord naar voren omdat de ons van oorsprong bekende
betekenis waar de veelvuldige interpretaties om draaien, onveranderlijk blijft. Uit de wolk van
uiteenlopende meningen, waarvan sommige onverenigbaar lijken, komt een hoofdtendens te voorschijn,
die de wil blijkt te vertegenwoordigen van de schepper van het boek, en waar we al een eeuw lang niet om
heen kunnen. Zelfs aan provocaties met een vrolijk karakter, die ons dikwijls in verwarring brengen,
kunnen we een inhoud geven [[1083]]: «In een stuk vette grond vol slakken/Wil ik zelf een diep gat
graven,/Waar ik ontspannen mijn oude botten kan neerleggen…» Geamuseerd brengt de dichter in zijn
woorden dezelfde hardheid aan als die we in menig schilderij tegenkomen [[1139]]: «Herinner u, mijn ziel,
het voorwerp/Dat we zagen op die mooie, zo zachte zomermorgen:/In de bocht van een pad een
afschuwwekkend lijk/Op een keienbed…»
198////-Laten we nu rustig opnieuw elk onderdeel van de berekening van de landmaat bekijken,
afwisselend bij juk (-#) en (-µ). Eerst bestuderen we de platte hoek waarbij een gunstige invloed (-#) een
rol speelt aangaande de klink (-En andere,-#rb(bedorven~fris)). De sporen «bedorven» en «fris» lijken
tegengesteld aan elkaar te zijn door «andere», zodat het absurd is om te zien of deze term een positieve
invloed op het verband tussen de eerste twee heeft. Dit is precies het soort situatie waarin het besluit dat
t*=2 van toepassing is.-///M///-Zeker, het blijft mogelijk naar voren te brengen dat we door het in
fragmenten verdelen van een tekst de indruk hebben dat er helderheid is ontstaan. Onze intuïtie die een
rol speelt bij details zal als argument inderdaad aanvoeren dat het begrip klink per definitie een indeling
vraagt die de inhoud geweld aandoet. Zo’n oordeel zou er echter toe leiden dat we eveneens alle losse
woorden wegens de oppervlakkigheid ervan zouden verwerpen omdat de loop die het geweten neemt
immers nooit welk richtingsbord dan ook zou gebruiken om zich te oriënteren. Nu, het blijkt dat de
gedachte een groot aantal hardnekkige hier en daar voorkomende verschijnselen, woorden of getallen,
accepteert, om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te naderen. Zelfs als onze methodische geest de
voortgaande lijn waarneemt, wordt deze in pedagogisch opzicht gedwongen onder geen voorwaarde de
gebruikelijke indeling uit te schakelen. Als we bijvoorbeeld de rekenkunde nemen, wendt hij zich eerst af
van de ononderbroken stroom eenheden door er gedeeltes in aan te brengen. Zo vereenvoudigt men de
elkaar onmiddellijk opvolgende getallen tussen 1 en 4, als we die pas leren, door middel van het schema
1, 2, 3, 4 [100].-///B///-We moeten erkennen dat door de betekenis van de uithangborden «fris» en
«bedorven» een mengeling ontstaat, die in het gedicht, dat we uit het hoofd kennen, z’n invloed doet
gelden op heel de rest. Er ontstaat opnieuw een soort fusie van ideeën in de vage herinnering die iemand
van het gedicht heeft. Dat verplicht hem echter geenszins om de verschijnselen aangaande de meest voor
de hand liggende beduidenis van de tekst te negeren, omdat de schepper ervan immers zelf deze
discontinue eenheden heeft gewild en ze bovendien in twee verschillende versregels heeft aangebracht.
199////-Het is niet moeilijk een situatie te verkrijgen waarin we over een platte hoek met een waarde van 1
beschikken. Zo geldt voor (-En andere,-µrb(bedorven~fris)) ongetwijfeld dat t*=1 is. Het valt heel
gemakkelijk te begrijpen dat vooral het woord «andere», maar nog veel meer de hele hoop, de
aannemelijkheid van een relatie tussen «bedorven» en «fris» benadeelt.-///B///-Lucain wil, met zijn
beschrijving van een koningin, het nageslacht een erg geval van verderf als voorbeeld geven [508]:
«Schandelijk genoeg brengt ze de hele nacht met de door haar verleide rechter door. Toen men eenmaal
door de aanvoerder van de vrede was verzekerd en deze door middel van geweldige cadeaus was
betaald, werd de vreugde over zo’n grote gebeurtenis gevierd, en Cleopatra legde een luxe aan de dag die
zo enorm en opvallend was als de Romeinse samenleving nog nooit had meegemaakt. Het gebouw zag er
nu uit als een tempel, zoals men die in een nog zedelozer tijdperk zelfs niet zou bouwen…» De
overwinnaar treft een zelfde soort blaam [509]: «Cesar leert de rijkdommen van de kaalgeroofde wereld te
verspillen…»-///M///-Men zal het niet helemaal eens zijn met de toevlucht tot de hoeken omdat die de
eenheid tussen de stempels verhinderen. De berekening van t* en s* vormt met het opnieuw introduceren
van de hoeken in de sterglijstroken een serie handelingen die wantrouwen opwekt. Toch hoeven dit soort
noodoplossingen ons geenszins angst in te boezemen, hoewel sommigen ze verbannen of er op
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humoristische wijze mee omgaan [808]. Ondanks onze wens alles onmiddellijk volkomen te willen
begrijpen, eisen zelfs de exacte vakken een voorbereiding die afwisselend uit concreet¹-abstract¹concreet²-abstract² enzovoort, bestaat. Met dit verschil dat de deductie erin slaagt de voorafgaande
pijnlijke handeling te rechtvaardigen [246]. Het abstracte krijgt nu jegens het concrete de billijkheid van
een vereenvoudigde samenvatting waardoor we zelf minder hoeven na te denken [177]. Maar behalve dat
deze technische werkwijze gemakzucht bij het studeren in de hand werkt, vormt hij ook één van de wegen
naar kennis [248]. Aristoteles, die met name het tweede punt is toegedaan, ziet het doorvoeren van het
abstracte als volgt [23]-[23¹]-[31]-[32]-[32¹]-[32²]: «…je moet beginnen met een aantal gelijksoortige,
onveranderlijke exemplaren te bestuderen en uitzoeken welk element al die eenheden met elkaar gelijk
hebben. Vervolgens moet je net zo doen met een andere groep exemplaren, die, hoewel ze van hetzelfde
genre zijn als de eerste, onderling iets specifieks gemeen hebben, maar iets typisch verschillends hebben
dat ze van de eerste onderscheidt. Wanneer je voor de tweede groep éénmaal vastgesteld hebt welk
element ze allemaal gelijk hebben, en als je dat ook voor de andere hebt gedaan, moet je nagaan of de
twee groepen, op hun beurt, iets gemeen hebben, totdat je één enkele omschrijving hebt gevonden, want
dat wordt dan de definitie van het object.»
200////-We stellen voor om (rijk-#rb(bedorven~wierook)) te bestuderen teneinde de ruwe hoek ervan te
bepalen. De term «rijk» heeft een beduidenis die zowel bij «bedorven» als bij «wierook» past, maar om
verschillende redenen. Hij vormt dus een uitstekende middenweg van de sporen, wat erop neerkomt dat
de tegenstelling uitgevlakt wordt, deze houdt echter stand, want hij verkrijgt een variatie van 1. Het blijkt
dat «zegevierend» in de doublure (zegevierend-#rb(bedorven~wierook)) doeltreffender is, want door bij te
dragen aan de morele inhoud van «bedorven», speelt hij een rol in de pressies die een botsing met een
variatie van 1 met zich meebrengen. Dientengevolge duiden we de ruwe hoek van (rijk-#rb(bedorven~
wierook)) aan met s*=2.-///M///-Het verwijzen naar de variatie die de krik verkregen heeft brengt geen
enkel gevaar met zich mee want s* draagt daar niet aan bij.-///B///-In de bestudeerde situatie lijkt
«zegevierend» toevallig in verband te worden gebracht met «wierook» omdat militaire bedrijvigheid
immers hoegenaamd niets te maken heeft met het gebruik van geuren. De relatie tussen wierook en luxe
spreekt daarentegen voor zich. De Bijbel veroordeelt weelde omdat de zucht ernaar onverzadigbaar lijkt te
zijn [136]-[158]: «Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn
nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door
de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan terwijl
hij volop met zijn zaken bezig is.» We moeten ook niet rekenen op een verborgen overwinning [148]:
«Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat
jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor
fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.» De impliciete ontkenning van de Godheid lijkt niet
ver af te staan van de rivaliteit ermee [129]-[132]«Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God.»
201////-We gaan nu de ruwe hoek van (zegevierend-µrd(bedorven~wierook)) bestuderen. We komen al
gauw tot de slotsom dat wanneer het niet met elkaar in verband brengen van de sporen «bedorven» en
«wierook» benadeeld wordt, dat dan inhoudt dat dit de relatie ertussen bevoordeelt. De rekenkunde toont
ons dat de dingen niet zo eenvoudig zijn, maar dat het dient om in intuïtief opzicht voorlopig eerst -µb met
-#b te vergelijken. Dan blijkt dat gezien het feit dat (rijk-#rb(bedorven~wierook)) minder aannemelijk is dan
(zegevierend-#rb(bedorven~wierook)), daardoor de doublure (rijk-µrd(bedorven~wierook)) evenmin
dezelfde waarde heeft als (zegevierend-µrd(bedorven~wierook)). Daar geen enkele doublure de klink
(zegevierend-µrd(bedorven~wierook)) voorbij streeft, wordt laatstgenoemde op het intuïtieve vlak een ruwe
hoek van s*=1 toegekend.-///M///-Die bewerkelijke opzet waarin de berekening niet steeds gelijk opgaat
met de intuïtie stelt ons verlangen om onmiddellijk de absolute finesses te proeven, waaraan door de
kennis dikwijls niet voldaan wordt, onherroepelijk teleur. Het tegenstrijdige karakter van de kennis maakt
het echter mogelijk dat die onhandige berekening die het verschijnsel in schema brengt, als deze volgt op
een lange serie van andere die nog afwijkender zijn, erin slaagt onze geest tot waarnemingen te brengen
die door de nauwkeurigheid ervan, alles wat daarvóór was bedacht in het niet doen verdwijnen.-///B///-Als
de landmaat van (zegevierend-µrd(bedorven~wierook)) evenveel waard was als die van (zegevierend92

#rb(bedorven~wierook)) zou de eerste gedachte die bij ons op was gekomen bevestigd zijn, maar dat zou
een belemmering wezen voor het ferm bekrachtigen van de weigering van de relaties die de auteur heeft
willen leggen: “bedorven-wierook”, “levende-pilaren”, “Natuur-tempel”, “Antwoorden-geuren¹”. Al die
beelden bij elkaar doen denken aan een tekst van Maturin [528]-[603]: «De tamarijn, de kokosboom en de
palmboom lieten hun bloemen ronddwarrelen, verspreidden hun geuren en lieten hun takjes op het hoofd
van de trillende, vrome jonge vrouw terechtkomen, naarmate zij de ruïnes van de pagode naderde. Die
tempel was vroeger een massief, vierkant gebouw geweest, midden tussen de rotsen gebouwd, die zich
door een vrij veel voorkomende gril van de natuur in de Indische Oceaan midden op het eiland bevonden
en die waarschijnlijk door een vulkaanuitbarsting ontstaan waren. De aardbeving, die de tempel
omvergeworpen had, had de rotsen en de ruïnes door elkaar gegooid, zodat deze nog slechts één
vormeloze massa vormden en zowel van de onmacht van de natuur als van de kunst schenen te getuigen,
gevijld door de macht die hen heeft gemaakt en die beide kan vernietigen. Aan de ene kant zag men
zuilen vol tekens van het hiërogliefenschrift; aan de andere stenen die de kenmerken van een
onoverwinnelijke macht droegen. Stervelingen, zei die macht, jullie vormen woorden met de beitel, ik
schrijf slechts met het vuur. Op sommige plaatsen boden de overblijfselen van het monument het
schouwspel aan van de afschuwwekkende slangen waar Shiva op had gezeten; op andere groeide de
roos tussen de rotsspleten, alsof de natuur de bekoorlijkste van haar kinderen had willen sturen om onder
de mensen haar tedere theologie te prediken.»
202////-Een tekst die begint met de woorden “De enorme en kleine Natuur is een tempel…” maakt een
linkersnede van q=2 mogelijk met rb(N~Natuur). Als we “en kleine” weglaten moeten we daarentegen
overgaan tot q’=1. Op dezelfde wijze vertoont (en kleine-#rb(N~Natuur)) een stersnede van q*=2. De term
“enorme” doet inderdaad als borg dienst voor de spil N zodra we “en kleine” uit de rail verwijderen.
Enerzijds was het gevolg van die hoop dat hij de gehele explicerende inhoud van N teniet deed. Anderzijds
zou de tegenstelling rb(enorme~kleine) de reddende uitleg onmogelijk gemaakt hebben, omdat de borg
van een spil z’n reputatie immers niet in een botsing op spel moet zetten.-///B///-Aangezien de N een
hoofdletter is, denken we daarbij al gauw aan iets immens.-///M///-Het oordeel volgens welke, buiten de
gevallen om waarin een steunpunt de termen met elkaar verbindt, de afstand ertussen bepalend is voor de
intensiteit van de onderlinge relatie ervan, heeft iets gemeen met de manier waarop Hume, op fantasierijke
alswel grappige wijze, op het metafysische vlak speculeerde over het functioneren van de geest, zijn
buitengewoon grote wantrouwen op dit bied ten spijt [251]-[465]. Omdat Newton aangetoond had dat de
aantrekkingskracht tussen lichamen in de ruimte afneemt met het kwadraat van de afstand ertussen, deed
de filosoof een poging om dit net eender toe te passen met betrekking tot de gedachten [262]-[464]-[555][556]: «Het is zeker dat de afstand de intensiteit van elk idee doet afnemen, ongeacht waar we het over
hebben…» Hume sprak in eerste instantie over dingen als een huis of een boom, en dit punt hebben we
enigszins gewijzigd om de inhoud van de woorden gebruikt in bepaalde omstandigheden, te vatten. Hij
voegde eraan toe [464]: «De gedachte aan welk onderwerp dan ook doet de geest licht afdwalen naar iets
wat er aan verwant is; maar slechts de daadwerkelijke aanwezigheid van een voorwerp is in staat om
hevig onze aandacht te trekken.»
203////-Stel dat iemand die het gedicht bekijkt aan de linkerkant van boven naar beneden
“COULEURFAITSON” (KLEURMAAKTGELUID) leest, bestaande uit de serie letters C, O, U, L, E, U, R,
F, A, I, T, S, O, N die de veertien regels bij elkaar produceren. De spil die uit dat literaire spel voortkomt
bevindt zich nu in de noot rb(C…O…U…L…E…U…R…F…A…I…T…S…O…N~nuit) (K…L…E…U…R…
M…A…A…K…T…G…E…L…U…I…D-nacht) en van dit bedenksel vinden we een aanvaardbare
afspiegeling terug in «Correspondances», «confuses», «forêts de symboles», «confondent», «profonde
unité», «répondent» (Samenspel, verwarde, wouden van symbolen, vermengen, diepe eenheid,
antwoorden). Zo krijgt rb(C…O…U…L…E…U…R…F…A…I…T…S…O…N~nuit) (K…L…E…U…R…
M…A…A…K…T…G…E…L…U…I…D-nacht) een snede van q=1. Als we de hoop van (Correspondances
…confuses…forêts de symboles…confondent…profonde unité…répondent-µrb(C…O…U…L…E…U…R
…F…A…I…T…S…O…N~nuit))
(Samenspel…verwarde…wouden van symbolen…vermengen…diepe
eenheid…antwoorden-/-(K…L…E…U…R…M…A…A…K…T…G…E…L…U…I…D-nacht))
eenmaal
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hebben laten vervallen, bereikt de snede q’ een grootte van 2, hetgeen erin resulteert dat de linker
stersnede q*=2 is.-///M///-Daar het doel van (-µ) bestaat uit het opsporen van de middelen om de krik te
schaden, leidt de zichtbaar gunstige invloed van de hoop tot de conclusie dat er een ongunstige invloed
van een bedroevende kwaliteit in het spel is, wat een stersnede met een waarde van 2
rechtvaardigt.-///B///-Diderot schreef over een blind meisje [277]: «Als ze hoorde zingen, onderscheidde ze
"bruine" en "blonde" stemmen.» Een andere keer, in een schalksere bui, snijdt hij hetzelfde probleem aan
in het gezelschap van een vermetele buurvrouw [274]: «Herinnert mevrouw zich soms een zekere zwarte
Hindoestaanse geleerde, zeer bijzonder, half normaal, half gek? -Ja, die herinner ik me…op een dag heb
ik hem voorgesteld een menuet van geluiden in een menuet van kleuren te vertalen; dat lukte hem
buitengewoon goed.» Dat soort instrument kan ook door andere dan gewijde handen gespeeld worden
[275]: «Uw grote zus gaat naar het bal; maar u gaat naar de kerk, nietwaar…-Precies; en daarom wil ik dat
je iets heel moois voor me speelt. -Nou! antwoordde het dienstmeisje, neem uw jurk van vuurrood tule, en
ik zal de rest van de begeleiding ophalen…U zult het zien, juffrouw…samen met uw Boheemse topazen
oorbellen.doet dat wonderen…»
204////-De sterstok p* verkrijgt een waarde van 2 in de situatie (-#) wanneer de krik, indien de hoop
eenmaal is uitgeschakeld, een stok p’ ontvangt met een waarde van 1, terwijl we in het begin p=2
verkregen. Een rail als “…de bleek-vraag van de geuren die de huid bij overwinning kleurloos maken
dringt zich op…” levert (bleek--#rb(kleurloos~overwinning) op, waardoor p*=2 mogelijk wordt. De grootte
van p=2 kunnen we weerleggen door middel van de originele rail omdat de inhoud van het woord “vraag”
door het grapje z’n kracht verliest. Is de hoop eenmaal weggenomen, dan wordt deze term echter een echt
kenmerk van een probleemnoot, wat p’=1 tot gevolg heeft.-///M///-Alleen de status van botsing levert het
voordeel van een stok die 1 waard is op zonder dat de tekst daarvoor een speciale garantie geeft.-///B///De overwinning van het begeerlijke vlees lijkt een mogelijke oplossing te geven voor het woord
«zegevierend» door Baudelaire gebruikt aan het eind van de eerste terzine. Toch kan dit idee op twee
manieren uitgelegd worden, want overwinningen kun je op jezelf behalen of ten opzichte van anderen. In
beide gevallen denken we daarbij aan de nauwe verwantschap tussen parfum en de liefdesfilter. Een
soortgelijke versie van deze interpretatie heeft de losbandigheid tot onderwerp die de gedachten van de
leiders bij elkaar brengt, soms in de grootste slechtheid [67]: «Begenadigd met een immense macht over
zachtmoedige personen, worden deze door hen aangetrokken en vermorzeld. Dat is groots, dat is mooi in
z’n soort. Het is de vergiftige plant met die vele kleuren die de kinderen in de bossen fascineert. Het is de
poëzie van het kwaad.»
205////-Als we de landmaat van de klink (en wierook-µrb(bedorven~tempel)) bepalen moeten we het oude
stramien rb(bedorven~tempel) vb(wierook~tempel) rvb(bedorven~wierook) vb(zintuigen~wierook)
vb(bedorven~zintuigen) dat gebaseerd was op «wierook» schrappen. Wanneer de hoop weggenomen is,
valt alles uiteen omdat de krik de status van botsing immers verliest. Het gevolg is dat de stok van
rb(bedorven~tempel) van waarde 1 overgaat naar waarde 2. Daar p’=2 in plaats van p=1 komt, zou de
sterstok 1 waard zijn bij een klink met het juk (-#). Maar vanuit het gezichtspunt (-µ) beschouwd, moeten
we echter vaststellen dat p*=2 is.-///M///-Indien zich in het begin geen enkel solide knelpunt voordoet, zal
geen enkele botsing door een stramien kunnen ontstaan.-///B///-Van de noot rb(geuren²~kinderhuid) gaat
niets tegenstrijdigs uit, deze blijft dus een probleem van ondergeschikt belang ondanks de voor de hand
liggende mogelijkheid van rb(geuren²~kinderhuid) vb(kleuren~kinderhuid) rvb(geuren²~kleuren) vb(zacht~
kleuren) vb(geuren²~zacht). Aan de andere kant bezit het knelpunt rb(bedorven~geest) soliditeit, maar het
vluchtig gepresenteerde stramien rb(bedorven~geest) vb(wierook~geest) rvb(bedorven~wierook)
vb(zintuigen~wierook) vb(bedorven~zintuigen) lijkt niet juist te zijn want vb(wierook~geest) vb(zintuigen~
wierook) doet aan een tegenstrijdigheid denken. De grote verleider fascineert door de intelligentie die in
werking is gesteld om een uitzonderlijke doelstelling na te jagen. Baudelaire die in Don Juan liever de
koppige vasthoudendheid ziet dan een moedeloos er zich bij neerleggen, stelt zich de stoutmoedige
libertijn als volgt in de hel voor [228]-[229]-[231]-[[1030]]: «Sganarelle eiste lachend zijn loon op,/Terwijl
Don Luis aan alle doden die langs de oevers dwaalden/De stoutmoedige zoon die zijn witte voorhoofd
bespotte toonde/Door met trillende vinger naar hem te wijzen.//Rillend omdat ze in de rouw was, scheen
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de kuise en magere Elvira,/Die dichtbij de ontrouwe echtgenoot, tevens haar geliefde, stond,/Hem om een
laatste glimlach te vragen/Met daarin de tederheid van zijn eerste liefdesverklaring.//Kaarsrecht in z’n
harnas, stond een grote stenen man/Aan de werkbank en sneed de zwarte stroom;/Maar de kalme held
over zijn lange degen gebogen/Keek naar het spoor in het water en deed alsof hij niets zag.»
206////-Wanneer we bij de klink (-Et d'autres,-#rd(verts~corrompus)) (-En andere,-/-groen-bedorven) de
hoop schrappen, blijft “…verts comme les prairies, corrompus…” (…zo groen als weiden, bedorven…)
over, hetgeen de inhoud verandert. Zo ontvangt het steunstukje (f’) een waarde van 2 want saamhorigheid
tussen het tweetal "verts-corrompus" (groen-bedorven) behoort nu tot de mogelijkheden. De overgang van
f=1 naar f’=2 billijkt f*=1 bij het juk (-#).-///M///-Als het steunstukje een waarde van 1 bezit, wil dat zeggen
dat het spit van een noot, wat het trouw blijven aan de tekst betreft, alleen maar bepaald kan worden door
(b), of in het tegengestelde geval door (d), maar geenszins door beide naar keuze.-///B///-Door de in eerste
instantie aanwezige rail wordt alleen (d) toegelaten, wegens de woorden «…zo groen als weiden, -En
andere, bedorven…» Beroofd van de hoop, verschaft de tweede tekst de mogelijkheid om ons een hecht
verband tussen de opgesomde geuren voor te stellen of andersom, een hiaat daarin. Baudelaire hecht er
veel waarde aan geen gedachte over te nemen die al door anderen is gebruikt, maar die grote ambitie
komt hem duur te staan, omdat hij zo dus niet over een al van tevoren bedachte stijl beschikte die al
voorkwam in een van de duizenden voorbeelden die in die tijd gepubliceerd werden. Omdat hij zichzelf die
moeilijkheid kwalijk nam, meent hij dat hij hier een facet van de corruptie herkent [[1076]]: «O luie monnik!
wanneer zal ik toch in staat zijn/Van het levende schouwspel van mijn droevige ellende/Het werk van mijn
handen en mijn oogappel te maken!»
207////-Wanneer het weghalen van «er» in de derde regel de relatie tussen «mens» en «tempel» losser
maakt, heeft de noot rb(mens~tempel) te lijden van de geringere samenhang van de inhoud en stuiten we
op f’=2 dat f=1 vervangt. In de klink (er-µrb(mens~tempel)) verschaft de wijziging het bewijs dat de hoop
«er» de krik bevoordeelt. Aangezien het juk (-µ) is, dat wil zeggen het vooruitzicht van de negatieve aard
van «er», blijkt de mislukking nu een feit te zijn. Het stersteunstukje, dat de kwalijke uitwerking van die
hoop in „Samenspel“ meet, ontvangt een waarde van f*=2.-///M///-We merken al snel dat de interne
verwijdering ook verandert door schrapping van de hoop. De demonstratie van talloze voorbeelden moet
ons hiervan overtuigen totdat we uiteindelijk kunnen concluderen dat het volkomen vaststaat. Daar het
gebrek aan rigueur hier de mogelijkheid van een dergelijke werkwijze verhindert, moeten we dit
mankement verhelpen door middel van het herhalen van bepaalde handelingen. We blijven ons met
tegenzin laten leiden door ons gevoel, oneindig veel meer als de eerste wiskundigen die de zekerheid
testten van hun theorie, die de geïrriteerde Plato als volgt beschrijft [750]: «…ze geven altijd de dingen in
hun hoedanigheid van practici en met het oog op de praktijk weer…»-///B///-Wanneer de hoop «er»
eenmaal is weggelaten, komt de nieuwe tekst te voorschijn: “De Natuur is een tempel waar levende
pilaren soms verwarde woorden loslaten; de mens gaat door wouden van symbolen…” De indeling in
zinnen die in puur grammaticaal opzicht een eenheid vormen heeft als effect dat deze een simpele
naastelkanderplaatsing worden die geen enkel verband meer garandeert met de rail en dat (z’) dus
bepaald wordt door het tellen van de fronten tussen “tempel” en “mens”. De plaats die in het gedicht
beschreven wordt doet denken aan die van de tuin van Eden waar het kwaad van de bloem en de
mannelijke zwakheid plaatsvonden [104]: «God…liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er
aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de
boom van de kennis van goed en kwaad…God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die
te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: Van alle bomen in de tuin mag je eten,
maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk
sterven…De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog,
en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at
ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.»
208////-De klink (.-#rb(couleurs~chairs)) (.-/-kleuren-huidjes) veronderstelt dat we de punt aan het eind van
de achtste regel weglaten. Dit brengen we ten uitvoer om (z’) te bepalen terwijl we daarbij gebruik maken
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van de paraaf “:”. De interne verwijdering bestond uit z=2+(1(7/10))=2,7 en hij daalt tot z’=1 als de hoop
«.» aan de rail onttrokken wordt. In de onveranderde tekst, verhindert de punt aan het eind van de zin het
directe contact tussen de begrippen «chairs» (kinderhuid) en «couleurs» (kleuren). De inkrimping van de
ruimte na het schrappen van de hoop getuigt van deze invloed, zodat we moeten vaststellen dat de
grootte van z*=2,7 is.-///M///-We kunnen zeggen dat de toegevoegde paraaf de rail zodanig wijzigt dat de
test bestaande uit het wegnemen van de hoop volkomen overbodig wordt. Omdat een nieuw element iets
aan de inhoud toevoegt, zou elke proef achterwege gelaten moeten worden. Het is echter beter zo klein
mogelijke parafen te gebruiken, zonder evenwel na te laten de diverse situaties met elkaar te vergelijken,
omdat we immers over niets beters beschikken om een verschijnsel te testen.-///B///-De rail die bestond uit
«…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.//Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…» wordt
“…antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar: er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…” en het
komt nu meer over als een vergelijking tussen de glans van de huid en de geur. In verscheidene talen
wordt een meisje, als het om een liefdesverklaring gaat, aangeduid met namen die we gewoonlijk voor een
kind gebruiken. De in een flits voltrokken onthulling oefent een aantrekkingskracht uit die des te groter is
naarmate er verrassing in het spel is, een proces dat Baudelaire tot een openhartig compliment aan het
adres van een bedelaarster brengt [[986]]«…met rood haar,/In wier jurk de gaten/Armoe laten zien/En
tegelijk schoonheid…»
209////-Wanneer we «y» (er) in de derde regel wegnemen, verliest de noot rb(homme~Nature) (mensNatuur) de interne ruimte z=1 die vervangen wordt door een andere z’=2+(1(10/10))=3. De aanvankelijke
schikking van de termen bevoordeelt het contact “homme-Nature” (mens-Natuur), het opspeuren van
schadelijke invloed ondervindt hier dus een moeilijkheid. Dientengevolge mogen we de klink (yµrb(homme~Nature)) (er-/-mens-Natuur) een interne sterruimte van z*=3 toekennen.-///M///-Aangezien de
stempel die gebruikt wordt voor het monitoraat voor de afstand het privilege krijgt een hogere waarde dan
2 te kunnen ontvangen, blijkt hij in staat te zijn een landmaat in z’n eentje tot het niveau van het klinken te
stuwen. Bij ver uit elkaar liggende sporen bereiken we, in een zeer lange tekst, moeiteloos
z*=2+(1(141/10))=16,1.-///B///-Door het wegnemen van «y» (er) mondt de berekening van z=1 uit in
z’=2+(1(8/10))=2,8 aangaande rb(homme~temple) (mens-tempel) omdat de fronten «est» (is) en «temple»
die meegeteld werden met rb(homme~Nature) (mens-Natuur) dit voortaan niet meer worden. De mens zou
een keus kunnen maken tussen een leven waarvan de symbolen die de natuurlijke wereld hem biedt deel
uitmaken of één waarin hij die negeert. Iets dergelijks beeldt Plato uit door middel van een mythe [752]:
«Proclamatie van de maagd Lachésis, dochter der Behoefte. Vergankelijke zielen, u gaat een nieuwe
carrière beginnen en zult opnieuw geboren worden als een sterfelijk wezen. U zult niet door een godheid
uitgeloot worden, u zult zelf uw godheid uitkiezen. De eerste die door het lot zal zijn aangewezen kiest het
eerst het leven waaraan hij noodzakelijkerwijs verbonden zal zijn. Wat de deugd betreft, deze heeft geen
meester; een ieder zal er in meerdere of mindere mate één hebben, alnaargelang hij deze eert of
verwaarloost. Ieder is verantwoordelijk voor zijn keus, er is geen sprake van een godheid.» Zo bezien
zouden we, door onze ideeën, vanaf het begin op de hoogte zijn van alles wat ons over komt. Baudelaire
verwoordt zijn geestestoestand in de volgende versregels [[1145]]: «Daar heb ik in rustige wulpsheid
geleefd,/Temidden van de azuurblauwe hemel, de golven en de pracht,/En de naakte slaven, geheel van
geuren doordrongen,//Die m’n voorhoofd met palmbladen verfristen,/En wier enige zorg het was/Dieper in
het smartelijke geheim dat mij deed wegkwijnen door te dringen.» Denkbeeldige bohémien die hij is,
begrijpt de dichter degenen die in alles een afspiegeling van een mythe zien. Immer bereidt de godin
gestaag de nieuwe dag voor [[1012]]: «…In tegenwoordigheid van die reizigers die toegang hebben tot/De
vertrouwde hel der toekomst.»
210////-De krik van (tempel-#rb(bedorven~wierook)) ondergaat geen enkele glijstrookverandering wanneer
de hoop verdwijnt. Aangezien de aard van deze component, met en zonder de hoop, altijd een
presterglijstrook 1 oplevert, wordt hiermee bevestigd dat de waarde van G*=1. Die conclusie geldt
eveneens voor J*=1, toegekend middels j’=j. In de onderhavige situatie, maakt de zeer evidente botsing
rb(corrompus~encens) g=g’=1=j=j’ mogelijk, wat neerkomt op G*=1=J*. Om de grootte van g* en j* te
bepalen zullen we de vermenigvuldiging van de twee hoeken t* en s* met de voorbereidende waarden G*
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en J* uit moeten voeren in de tweede fase van de berekening.-///M///-We weten hoe we bij genoemde
berekening moeten handelen zonder dat we dat hebben aangetoond, maar de basisen van de meest voor
de hand liggende logica schijnen ook bewijsvoeringen te zijn geweest [580]. U moet daarbij denken aan
moeizame identificaties die de eerste beginselen bevatten: “die keien lijken op dunne schijven; die dunne
schijven lijken op kiezelstenen; die keien lijken op kiezelstenen”. Aristoteles brengt naar voren dat [29]:
«…indien we geen enkel gevoel hadden, we evenmin iets zouden kunnen leren of begrijpen…»-///B///-Met
de klink (wierook-#rb(bedorven~tempel)) zouden we een heel ander resultaat vinden voor de sterglijstrook
van de rechter term, want de relatie tussen «bedorven» en «tempel» zou verbroken worden door de
schrapping van de hoop. De term «wierook» is nodig om van rb(bedorven~tempel) een overweegbare
beschrijving van Baudelaire’s ideeën te maken, maar «temple» is daarentegen totaal nutteloos om
rb(bedorven~wierook) aannemelijkheid te verlenen. Als we het veroordelen van parfums van dichtbij
bekijken, merken we dat we daarbij verschillende graden van strengheid kunnen aantreffen. Socrates staat
zichzelf niet toe ze te gebruiken [980]. Plinus hanteert de meest strenge regels [769]: «En tegenwoordig,
rechtvaardige goden! zijn er burgers die ze door hun dranken mengen, en ze stellen de bitterheid ervan zò
op prijs dat hun lichaam zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de geur geniet die op die wijze
verspreid is. Het is bekend dat Lucius Plotius, broer van Lucius Plancus die tweemaal consul en rechter
was geweest, verbannen door de Drieman, zich in zijn schuilplaats in Salerno verried door de geur van zijn
parfum, een uitspatting die voldoende was om zijn verbanning geheel op te heffen. Wie kon inderdaad de
dood van dergelijke mensen onverdiend vinden?»
211////-We stellen voor een begin te maken met de complete berekening van de landmaat, teneinde een
algeheel overzicht te verkrijgen. Bij een rail die aanvangt met “De Natuur is een bedorven tempel…” is het
geoorloofd de aannemelijkheid van (bedorven-µrb(Natuur~tempel)) te onderzoeken. De invloed levert
geen enkele moeilijkheid op voor degene die ernaar op zoek is, dus is t*=1. Daarbij vergeleken lijken de
doublures heel zwak, dus is s*=1 overtuigend. De sporen hebben het karakter van termen en bijgevolg is
q*=e*=1, daar kan niets verandering in brengen. Aangezien de krik een botsing blijkt te zijn en deze door
het schrappen van de hoop geenszins teniet wordt gedaan, is p*=1. Daar het verband binnenin de krik
zowel hecht als ongewijzigd blijkt te zijn indien we de hoop wegnemen, is f*=1=z*. We verkrijgen
provisorisch 1=t*=s*=q*=e*= p*=f*=z* en dus eveneens ((t*)(s*)(q*)(e*)(p*)(f*)(z*))=1.-///M///-We hebben dit
mengelmoes verkregen door gewijzigde uithangborden die afkomstig zijn van een paar botsingen met een
variatie van 1 en zonder gemeenschappelijke term, samen te persen.-///B///-Wegens deze manipulaties en
het gebruikmaken van een berekening, hoe armetierig deze ook is, met betrekking tot menig in een
gedicht samengeraapt verschijnsel, zouden we beschuldigd kunnen worden van een bepaald, op naïeve
wijze verdedigd utilitarisme, indien het verre doel om het functioneren van de menselijke geest beter te
begrijpen niet in aanmerking zou worden genomen. De slimme Gautier protesteerde als volgt [403]: «Ik
zou eerder aardappelen dan rozen weigeren, en volgens mij is er maar één utilitarist ter wereld in staat
een tulpenbed met de grond gelijk te maken om er kool voor in de plaats te planten.»
212////-Voor de rail “De Natuur is een bedorven tempel…” bestaat de rest van de berekening van de
landmaat verworven door (bedorven-µrb(Natuur-tempel)) uit het vaststellen van de hoeveelheid die we
verkregen hebben door de sterglijstroken. Omdat (t*s*)=(1)(1)=1, komt daaruit voort dat exact in dit geval
g*=G*. Inderdaad is g*=G*t*s* en dus is g*=G*(1)(1)=G*. Dientengevolge moet alleen de waarde van G*
voor de linker sterglijstrook bepaald worden. De term “bedorven” kan geen schade aan het absolute
karakter van “Nature” toebrengen. Het weghalen van de hoop, die als getuige gebruikt is, verandert niets
aan dit onderdeel van de krik, dus moeten we bij g’=g accepteren dat G*=1=g*.-///M///-Ondanks de pijnlijke
manoeuvres om de tekst te veranderen kan de huidige berekening betreffende aan de fantasie ontsproten
werken literair genoemd worden, zelfs indien de studie bovendien betrekking heeft op iets dat
ongeschreven is gebleven. Behalve dat wij hiermee getuigen van een absolute serieusheid, brengen we
met deze benaming tevens hulde aan de als middelen gebruikte getallen, zodoende de fysicus
navolgend.-///B///-De verandering die het gedicht ondergaat maakt het doel ervan nog intenser, ondanks
het feit dat Baudelaire het bijna altijd als een plicht lijkt te beschouwen om er een paradoxale tint aan te
geven [678]: «De illuminaten waren de meest bewonderenswaardige mensen aller tijden geweest.
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Waarom moeten ze voor hun grootheid gestraft worden? Was hun streven niet hoogst edel? Zal de mens
voor eeuwig zo beperkt zijn dat één van zijn faculteiten zich slechts ten koste van andere kan
ontwikkelen? Als het coûte que coûte willen weten van de waarheid een grote misdaad is, of op z’n minst
tot grote fouten kan leiden, als domheid en onbekommerdheid een kwaliteit en een garantie voor
evenwicht zijn, denk ik dat we heel toegeeflijk moeten zijn voor die beroemde schuldigen, want, als
kinderen van de XVIIIe en de XIXe eeuw, kan diezelfde slechte eigenschap ons allemaal aangerekend
worden. Dat zeg ik zonder schaamte, want ik voel dat het voortkomt uit een diep gevoel van medelijden en
tederheid. Edgar Allan Poe, een dronkaard, arm, achtervolgd, een paria, heb ik liever dan een rustige en
"eerbare" Goethe of W. Scott. Met plezier zou ik van hem en van een bepaalde klasse mensen zeggen wat
de catechismus van onze God zegt: "Hij heeft veel geleden voor ons." We zouden op zijn graf kunnen
schrijven: "U allen die geestdriftig hebt geprobeerd de wetten van uw bestaan te ontdekken, die het
oneindige hebt willen bereiken, en wier onderdrukte gevoelens een afschuwelijke troost in de wijn der
liederlijkheid hebben moeten zoeken, bidt voor hem. Zijn gezuiverde lichaam zwemt nu tussen de wezens
van wie hij het bestaan vermoedde, bidt voor hem die ziet en weet, hij zal voor u opkomen."»
213////-Om de landmaat van (bedorven-µrb(Natuur~tempel)) vast te stellen moeten we eerst nog de
stempel j* vinden. Omdat we immers weten dat (t*s*)=(1)(1)=1, noteren we dat j*=J*(1)(1) en daaruit
voortvloeiend dat j*=J*. De krik rb(Natuur~tempel) maakt het mogelijk dat de glijstrook j=2, want door de
hoop doet zich de mogelijkheid voor om aan de schok van de contrasterende inhoud te ontkomen. Een
bedorven tempel is veel minder tempel dan is gesteld aan het begin van het sonnet. Op het moment dat
“bedorven” vervalt, levert de situatie de glijstrook j’=1 op. Dat toont aan dat de hoop schade toebracht aan
de krik ervan. Aangezien het doel dat (-µ) aangeeft het opsporen is van een slechte variatie die
meegebracht wordt door de hoop, is J*=1=j* acceptabel.-///M///-We gebruiken ((t*)(s*)(q*)(e*)(p*)(f*)(z*))=1
om g*=1=j* uit te rekenen, en zo komt het resultaat ervan uit op ((t*)(s*)(q*) (e*)(p*)(f*)(z*)(g*)(j*))=1.-///B///Ten gevolge hiervan bezit de klink (bedorven-µrb(Natuur~tempel)) een lading van 1/1 bij de rail die begint
met “De Natuur is een bedorven tempel…” Baudelaire houdt van de ontroering die in het verderf huist
omdat die ons dwingt dit hinderlijke aspect van ons gevoel onder ogen te zien, een aspect dat Sappho als
deze gecharmeerd is van een jongen, lange tijd vóór hem en op andere wijze heeft aangehaald [2]-[660][899]-[[1068]]: «Het lijkt me dat die daar de gelijke van de goden is, de man die tegenover je, heel dichtbij
naar je zo zachte stem luistert//En die betoverende lach die, dat zweer ik, mijn hart in m’n borstkas heeft
doen smelten, want zodra ik je maar even waarneem, ben ik niet meer in staat nog een woord te
articuleren;//Integendeel, mijn tong breekt, en, onder mijn huid glijdt plotseling een subtiel vuur; mijn ogen
staan wezenloos, m’n oren suizen,//Het zweet stroomt van mijn lichaam, een rilling trekt door me heen; ik
word groener als het gras, en, het scheelt maar weinig of ik sterf…» Baudelaire, expert in duistere
hartstochten, was ook in staat over koude wreedheid te dichten [[1004]]: «Ik ben zo mooi, o stervelingen,
als een stenen droom,/En mijn borst, waaraan de één na de ander zich heeft bezeerd,/Is gemaakt om de
dichter/Een eeuwige liefde zo stemloos als materie te inspireren.»
214////-We moeten nu, om een numerieke waarde te geven aan de verschijnselen, een andere manier
instellen om de landmaat te berekenen, alnaargelang de klinken een gunstig (-#) of een schadelijk (-µ) juk
bezitten. In beide gevallen is de variatie vermenigvuldigd met de lading afkomstig van de krik, maar bij een
hoop betreffende (-#), en zonder met betrekking tot (-µ). Bij (bedorven-#rb(Natuur~tempel)) hebben we de
variatie nodig die Baudelaire’s tekst «De Natuur is een tempel waar levende pilaren…» aan de botsing
toekent. De noot rb(Natuur~tempel) is nu een variatie van 1 waard, zoals rb(Natuur~tempel) betreffende
(bedorven-µrb(Natuur~tempel)) ontstaan uit “De Natuur is een bedorven tempel…”-///B///-We hebben hier
vaak het begin en het eind van het sonnet gebruikt, hoewel het vooral geroemd wordt om de achtste regel
«…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.» Men moet er echter niet uit opmaken dat we iets
tegen de algemeen aanvaarde zienswijze hebben. Het is alleen dat de botsingen die hier het voornaamste
doel van het onderzoek vormden, namelijk die met een variatie van 1, ons meer mogelijkheden voor de
uiteenzetting boden dan de andere, zoals rb(antwoorden~geuren¹) die slechts een aannemelijkheid van ½
heeft.-///M///-Van beide aspecten van de vermenigvuldiging, ((lading)(variatie voor de krik met hoop))
enerzijds en ((lading)(variatie voor de krik zonder hoop)) anderzijds, kan eventueel een opheldering
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gegeven worden die laat uitkomen dat aangaande (-#) het numerieke product van de lading en iets anders
betrekking heeft op een relatie die hetgeen we daadwerkelijk verkregen hebben bevoordeelt, en dat het
ons wanneer we het toepassen op een onderdeel dat een schadelijke handeling ondergaat, als we (-µ)
beogen, integendeel dwingt om ons te bedienen van de referentie betreffende de weggenomen
verschijnselen. Gewoonlijk maken we tijdens een dergelijk proces net zo’n deling als wanneer je vijf
broden onder tien mannen moet verdelen, namelijk (5/10)=½ voor elk. Hier draaien we, omdat we niet op
die wijze te werk kunnen gaan, want het gevaar zou te groot zijn gezien bijvoorbeeld het feit dat
(0,5/0,005)=100, de verhouding om en vermenigvuldigen we met de denkbeeldige variatie.
215////-We richten ons nu op het vergelijken van de landmaten die we verkregen hebben door de klinken
(rijk-#rb(bedorven~wierook)) en (zegevierend-#rb(bedorven~wierook)). Voor de platte hoeken doet zich
geen enkel obstakel voor bij het inventariseren van eventuele invloeden van «rijk» en «zegevierend» die
rb(bedorven~wierook) zouden ondergaan. De schepper heeft opzettelijk enkele nuances van «bedorven»
gegeven door andere beelden te gebruiken. We noteren dus t¹*=1=t²*, en geven zo met (¹) en (²) de relatie
aan tussen de klinken met respectievelijk de hoop «rijk» en «zegevierend».-///M///-De meting van
aannemelijkheid vraagt om het nemen van een beslissing die we vaak omwille van de goede smaak
proberen te vermijden, zodat we van deze gelegenheid gebruik maken om een zorgvuldig onderzoek uit te
voeren. De meting biedt bovendien verschillende lagen zekerheid, die met name bestaan uit 1, ½, ¼ en ⅛,
en zet ons dus aan om rustig na te denken, ervan overtuigd zijnde dat we bij het geven van ons oordeel
niet overmoedig moeten zijn.-///B///-Behalve wanneer beide klinken dezelfde landmaat hebben, beslissen
we of de ene klink aannemelijker is dan de andere, maar we wegen daarbij de levensvatbaarheid van de
ideeën in kwestie zorgvuldig af. Baudelaire heeft de twee begrippen «rijk» en «zegevierend» nauwkeurig
met elkaar in evenwicht gebracht. In eerste instantie lijkt het allergrootste gevaar de hebzucht te zijn, maar
bij nader inzicht schijnt de zucht naar overwinning meer algemeen te zijn. We denken hierbij aan Achilles,
omdat deze zoon van een onsterfelijke immers één enkel leven voor zichzelf moest uitkiezen, het saaie
lange of het heldhaftige korte [443]. Balzac kiest voor een brandende hartstocht die de held in kwestie een
ramp bezorgt waarbij hij uit elkaar valt als een vat dat een of andere stof met een enorme reactie bevat
waardoor er elke keer een gat in valt [57]-[78]-[91]. De energie waardoor hij gedreven wordt is de motor
van zijn vervoering en zijn vreugde en wordt tegelijk met z’n lichaam opgebruikt.
216////-We bepalen nu met betrekking tot dezelfde klinken (rijk-#rb(bedorven~wierook)), (zegevierend#rb(bedorven~wierook)) hoeveel de waarde van de ruwe hoek bedraagt. Met «zegevierend» lijkt het beeld
van zedelijk bederf scherper te worden, waardoor de botsing in kracht toeneemt en een hoge variatie
krijgt. Daarentegen past «rijk» zowel bij het begrip wierook dat uit talrijke heerlijke geuren bestaat als bij
dat van een bedorven mens. Dit woord neemt tevens de rol op zich van een tussenpersoon die de sporen
van het probleem met elkaar verbindt. De botsing bereikt dus ondanks die term «rijk» een variatie van 1,
hetgeen niet te danken is aan de uitwerking ervan. Bijgevolg blijkt het gunstige effect van «rijk» geringer te
zijn als die van «zegevierend». Zo verschaft de ruwe hoek een eerste onderscheid tussen de invloeden,
met s¹*=2 en s²*=1.-///M///-Deze hinderlijke omweg van de strategie met de hoeken is niets vergeleken bij
hoe het zou zijn als we ons zouden bedienen van de drie appreciaties "waar", "niet waar" en "mogelijk", bij
het bepalen van de omvang van elke invloed [582]-[584]. Het begrip "mogelijk" dat waarden als ½, ¼ en ⅛
vervangt, brengt een serie raadsels met zich mee omdat we moeiteloos "waar" en "mogelijk" van elkaar
onderscheiden maar veel minder "niet waar" en "onmogelijk".-///B///-We hebben de voorkeur gegeven aan
een eenvoudige berekening waarbij alleen "waar" en "niet waar" voorkomt, maar dan moeten we
vervolgens wel van dit schema afwijken om het aan de situaties die we in „Samenspel“ tegenkomen aan te
passen.
217////-De aanwezigheid van termen in de krik rb(bedorven~wierook) waar de twee invloeden betrekking
op hebben brengt met zich mee dat de sneden hetzelfde niveau vertonen: q¹=q¹’=q²=q²’=1=e¹=e¹’=e²=e²’.
De toekenning van deze numerieke waarden heeft als gevolg dat q¹*=e¹*=1=q²*=e²*.-///M///-Elke bepaling
ziet er zo simpel uit dat het risico ontstaat te menen dat een kind de was kan doen. Maar dat is niet zo
omdat de beslissing van tijd tot tijd genomen wordt door zich te baseren op de kritiek en daarvoor is het
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nodig dat men over een algemene visie beschikt.-///B///-Iemand die op de hoogte is van de samenhang
tussen de verschillende tijdperken zal de werken die Baudelaire of een andere schepper van een boek
bestuderen beter begrijpen en zal vervolgens in staat zijn de componenten of de stempels met meer
precisie te meten. Rousseau schreef [876]: «Welke emotie maakt voor mij/In deze verrukkelijke tempel/
Waar mijn vroomheid me binnen leidt,/Al mijn zintuigen zo kostbaar?/Schitterende verlichting,/Doeken van
een meesterhand,/Geuren bestemd voor de Goden…»
218////-Het schrappen van «rijk» en «zegevierend» verandert niets aan de status van botsing die de krik
rb(bedorven~wierook) heeft verkregen. Er komen stokken als p¹=p¹’=1=p²=p²’ uit voort die op hun beurt
weer sterstokken als p¹*=1=p²* aangaande de klinken (rijk-#rb(bedorven~wierook)), (zegevierend-#
rb(bedorven~wierook)) mogelijk maken.-///M///-De te bestuderen relaties verstoren slechts even het
wegdromen bij het lezen van deze beroemde versregels want de berekeningen blijven simpel en jagen
enkel degenen die niet getracht hebben ze uit te voeren angst aan.-///B///-Intuïtie en gewoonte komen al
snel het verstand te hulp als we een doodgewone probleemnoot moeten onderscheiden van een botsing,
waarvan de stok onvermijdelijk 1 waard is, zoals rb(bedorven~wierook), waaraan, als hij door
«zegevierend» vergezeld wordt, bovendien een variatie van 1 toegekend kan worden. Anderzijds is deze
term voldoende om de overmoed op te roepen die het overheersen verschaft als de vooruitzichten van
genot groter worden. Deze situatie zet minder vaak tot de uitdaging van de zeden aan en geeft enkele
onvoorzichtigen de moed om zich temidden van anderen te profileren als uitzonderlijke figuren die er
berucht om zijn dat ze zich niet aan de normen van de samenleving houden [[1071]]: «Wat willen die
voorschriften van wat goed of fout is van ons?»
219////-Teneinde door te gaan met de vergelijking tussen de landmaat die deel uitmaakt van (rijk#rb(bedorven~wierook)) en degene die hoort bij (zegevierend-#rb(bedorven~wierook)), moeten we de
steunstukjes en de interne ruimtes bestuderen. Het wegnemen van de hoop zou voor geen van beide
klinken de termen van de krik in grammaticaal opzicht van elkaar kunnen scheiden. Zo blijft het
woordverband onaangetast doordat “wierook” steeds vergezeld wordt door het bijvoeglijk naamwoord
“bedorven”. Het resultaat daarvan is z¹=z¹’=1=z² =z²’. Anderzijds hebben we een duidelijke constructie
(bedorven~wierook) omdat d(bedorven~wierook) in elk van de situaties die zich plotseling kan
manifesteren, met of zonder «rijk», of met of zonder «zegevierend», afwijkt van de rail. Bijgevolg is f¹=f¹’=1
=f²=f²’. Aangezien we tweemaal een bewijs van deze stabiliteit hebben aangetroffen, mogen we stellen dat
z¹*=z²*=1=f¹*=f²*.-///M///-Bij een vragende vorm in een tekst, kan het lot van (z) verschillen van dat van
(f).-///B///-“Is wierook bedorven?” levert z=1 op en tevens f=2 betreffende rb(bedorven~wierook) want
d(bedorven~wierook) blijft mogelijk. Men heeft Baudelaire er vaak van beschuldigd, net als bij een spel,
voor verrassingen te willen zorgen, maar door middel van een overdreven beschrijving van de slechte
krachten van de ziel. Doordat de lezer te veel opzienbarends heeft beleefd, zouden zijn gedachten steeds
om een nieuwe prikkel vragen. Sainte-Beuve haalt bij zijn overpeinzing over de ontvangst die men een
beroemd auteur bereidt, de verwachtingen van zijn tijdgenoten aan [888]: «In een tijd waarin alle sensaties
ons onverschillig laten en waarin het lijkt alsof we de meest eenvoudige manieren om iets te beschrijven
en om ontroering teweeg te brengen hebben uitgeput, in een tijd waarin de brede paden van de natuur en
van het leven bekend zijn, en waarin de kuddes imitatoren die haastig de sporen van de meesters
navolgen niet tot veel meer in staat zijn dan wolken verstikkend stof te doen opwaaien, toen we alle
redenen hadden te menen dat we wat de kunst betreft alles al gezien hadden, en dat er ongetwijfeld nog
veel te veranderen en bij te stellen was, maar er niets echt nieuws meer te ontdekken viel, verscheen
Hoffmann, die op de grens van het zichtbare en aan de rand van de werkelijke wereld, ik weet niet welke
duistere, geheimzinnige en tot nu toe onopgemerkt gebleven plek heeft gevonden waar hij ons heeft
geleerd bijzondere weerschijningen van het licht op aarde, vreemd gevormde schaduwen en subtiel
raderwerk te onderscheiden, en tevens een geheel andere, onbekende kant van de gebruikelijke
zienswijzen en menselijke bestemmingen waaraan we geheel gewend waren. In zijn beste verhalen,
waarin hij echt inventief en origineel is, slaagt hij erin, door middel van spontane en zeer interessante
vergelijkingen, door een bijna bovennatuurlijke combinatie van omstandigheden die zich in het echt bijna
zouden kunnen voordoen, alle vezels van ons verstand die neigen tot bijgeloof in opwinding te brengen en
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te strelen, zonder ons koppige gezonde verstand al te veel te schokken; wat hij ons nu vertelt kan ons
ongetwijfeld via menselijke methodes uitgelegd worden, en heeft niet beslist de tussenkomst van een
verheven principe nodig; maar hoewel ons gezonde verstand natuurlijk niet tot stilzwijgen is gebracht, en
zich er altijd nog op kan beroemen dat het tenslotte de oplossing vindt, is er iets in ons dat deze pijnlijke
en simpele uitleg onwillekeurig verwerpt, en dat liever de geheimzinnige oplossing kiest waarvan de illusie
ons van ver als vanachter een wolk wordt aangeboden.»
220////-We stellen voor met betrekking tot (rijk-#rb(bedorven~wierook)), (zegevierend-#rb(bedorven~
wierook)) de sterglijstroken g¹* en g²* te bepalen. Wanneer aan de ene kant «rijk» uit de tekst is genomen,
is er niets in de glijstrook (g¹’) van rb(bedorven~wierook) aangaande (g¹) veranderd, hetgeen G¹*=1 met
zich meebrengt. Als aan de andere kant «zegevierend» is geschrapt, moet de morele inhoud van het
woord «bedorven», die als trede dienst doet, een overloop accepteren die “chemisch is aangetast”,
waardoor de glijstrook g²’=2 ontstaat hetgeen weer G²*=1 oplevert omdat dat immers een hoop laat zien
die in aanvang heel gunstig voor de krik was. Nu is dus om verschillende redenen G¹*=1=G²*. Aangezien
g¹*=G¹*t¹*s¹* en omdat t¹*s¹*=(1)(2), verkrijgen we g¹*=(1)(1)(2)=2. Anderzijds is g²*=G²*t²* s²* wat met
t²*s²*=(1)(1) uitmondt op g²*=(1)(1)(1)=1. Alles bij elkaar bereiken de te vast te stellen waarden een niveau
van g¹*=2, g²*=1.-///M///-Twee uithangborden die veel weg hebben van een noot lijken verdeeld te worden
door de hoeken, afhankelijk van hun vermogen om een tegenstrijdige betekenis te vormen.-///B///-Zonder
«zegevierend» zou rb(bedorven~wierook) een variatie hebben die kleiner is dan rb(Natuur~tempel), een
uitwerking die tot het nadenken over de precieze omvang van de kracht die de betreffende term uitoefent
aanzet. Wat de inhoud betreft, zijn voor de schepper van het boek de bewegingen die we met het lichaam
uitvoeren even belangrijk als die we met de wapens maken [[1009]]: «…Ze had alleen haar rinkelende
juwelen omgehouden,/Door die rijke uitdossing zag ze er uit als een overwinnaar/Zoals de slaven van de
Moren in hun gelukkige dagen.//Als die door metaal en steen schitterende wereld/Tijdens een dans z’n
snelle, spottende geluid lanceert/Ben ik verrukt…» Soms is de glans van de huid als strategie voldoende
[[1000]]: «Ik wil je, o tedere tovenares,/Vertellen van alle bekoorlijkheden die je jeugd sieren;/Ik wil je jouw
schoonheid beschrijven,/Waarin jeugdigheid versmelt met volwassen ernst.»
221////-In de noot rb(bedorven~wierook) die de twee invloeden die we hier met elkaar vergeleken hebben
ondergaat, blijft de term die zich rechts bevindt op het eerste gezicht ongevoelig voor de krachten die elk
van de uithangborden, «rijk» en «zegevierend», op de entourage uitoefent. Door deze hoedanigheid is
j¹=1=j¹’ zoals j²=1=j²’ is. De beduidenis “plantaardige parfum afkomstig uit de Oriënt bestemd voor een
traditioneel religieus gebruik” verdraagt nauwelijks de veelvuldige interpretaties in de te bestuderen rails,
met of zonder hopen, en door zo’n constante mogen we stellen dat J¹*=J²*=1; j¹*=J¹*t¹*s¹*=(1)(1)(2)=2;
j²*=J²*t²*s²*=(1)(1)(1)=1.-///M///-Zo’n woord, dat ons in het begin helpt een werk te begrijpen, wisselt van
taak als het zich in een andere context bevindt. Eens zal een waarlijke doctrine van de context dit
verschijnsel dat de studie ervan zo hardnekkig belemmert waarschijnlijk wel ophelderen.-///B///-Het publiek
dat uitgaat van het begrip «wierook» ziet de dichter de hiërarchie van de parfums omverwerpen, zoals hij
zich ergens anders verzet tegen de gebruikelijke inhoud van het woord "liefde" [[1053]]: «Wat dit hart zo
diep als een afgrond nodig heeft,/Dat bent u, Lady Macbeth, hoogst misdadige ziel,/Droom van Eschyle
ontstaan in het klimaat van de Zuid-Westen winden;//Of jou, grote Nacht, dochter van Michel Angelo,/Die
je voor Reuzenmonden gemaakte charmes/Vreedzaam in een rare vorm drukken.»
222////-De lading wordt bepaald volgens t¹*=1=t²*, q¹*=1=q²*, e¹*=1=e²*, p¹*=1=p²*, f¹*=1=f²*, z¹*=1=z²*,
G¹*=G²*=1=J¹*=J²* met de uitzonderingsgevallen s¹*=2, s²*=1. De totaalwaarde van (rijk-# rb(bedorven~
wierook)) bereikt dus een niveau van 1/(s¹*)(G¹*s¹*)(J¹*s¹*)=1/(2)(2)(2)=⅛. Met uitzondering van de
stempels s¹*, g¹*, j¹* is de waarde van de andere voor deze klink 1. Wat de lading betreft van (zegevierend
-#rb(bedorven~wierook)) deze bedraagt 1 met in de noemer enkel hoeveelheden die uit 1 bestaan. We
kunnen dit ook kortweg noteren als 1/t¹*s¹*q¹*e¹*p¹*f¹*z¹*g¹*j¹*=1/(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)=⅛ en 1/t²*s²*q²*
e²*p²*f²*z²*g²*j²*=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1.-///M///-Omdat de glijstroken deel uitmaken van de
categorie stempels die het meest uit de betekenissen voortkomen en het minst uit de vormen van buitenaf,
is het logisch om met betrekking daartoe de hoeken, twee stempels waarvan de grondslag enkel te
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danken is aan de inhoud, opnieuw te introduceren.-///B///-Aangezien de term «rijk» door een mengeling
van geestelijke en stoffelijke voorstellingen de tegenstelling verzacht aangaande rb(bedorven~wierook),
laat deze een invloed zien die door de variatie 1 schade toegebracht wordt, terwijl «zegevierend» de
begrippen zichtbaar verlegd naar het conflict tussen scrupules en immoraliteit. De kracht van de woorden
die tegelijk met de wierook verspreid worden herinnert aan een overwinning op de dood die afkomstig is
uit bronnen voorkomend in twee beschavingen die Nerval tegelijk weet te gebruiken [552]: «…Ik droomde
in de grot waar de zeemeermin rondzwemt…//En, tweevoudige winnaar zijnde, zwom ik de Acheron over: /
Terwijl ik op de lier van Orpheus/Om beurten de zuchten van de heilige en de kreten van de fee
imiteerde.»
223////-Nu moeten we ons tot de variatie wenden om vervolgens de landmaat te verkrijgen, die het
resultaat is van de vermenigvuldiging van eerstgenoemde met de lading. Omdat beide klinken de krik
rb(bedorven~wierook) gebruiken blijkt maar één berekening van de variatie, die 1 bedraagt, nodig te
zijn.-///B///-In paragraaf 53 hebben we deze waarde 1 uitgebreid uitgelegd. Daar de tegenstrijdige inhoud
van rb(bedorven~wierook) één der paradoxen in de tekst vormt die het moeilijkst ontkend kunnen worden,
hebben we die als model gebruikt bij het controleren van de andere metingen.-///M///-Verschillende
handleidingen, die ons bij de hier betreffende verbastering van de waarschijnlijkheidsberekening leiden,
kwamen tot de slotsom dat deze werkwijze om het uiteindelijke bewijs op te schorten terwijl we het
vooruitzicht ervan al gebruiken, juist is. Archimedes heeft Eratosthenes de verdere, op concrete wijze
uitgevoerde ontwikkeling van dit denkbeeld als volgt uitgelegd [18]-[765]: «Omdat ik, zoals ik al zei, merk
dat je hard studeert, dat je de vragen betreffende de filosofie opvallend goed beheerst en dat je het
wiskundig onderzoek aangaande nieuwe problemen die zich voordoen op zijn juiste waarde weet te
schatten, heb ik het nuttig geacht…je de specifieke eigenschappen te beschrijven van een methode die je
in staat zal stellen bepaalde mathematische stellingen door middel van de mechaniek te benaderen. Maar
ik ben ervan overtuigd dat je dat hulpmiddel zelfs kunt gebruiken voor het demonstreren van stellingen…
want het is gemakkelijker de demonstratie in elkaar te zetten na eerst door middel van deze methode wat
kennis over de studieobjecten te hebben vergaard dan zonder de minste kennis onderzoek te doen.»
224////-Om de waarde van de landmaat te verkrijgen moeten we de lading vermenigvuldigen met de
variatie. Voor de klink (rijk-#rb(bedorven~wierook)) bestaat het resultaat van deze berekening uit
((variatie¹)(lading¹)) ofwel ((1)(⅛))=⅛; en voor (zegevierend-#rb(bedorven~wierook)) is dat ((variatie²)
(lading²))=((1)(1))=1. De aannemelijkheid dat de schepper van het gedicht «zegevierend» opzettelijk zo’n
dimensie heeft gegeven dat dat tot een accentuering van rb(bedorven~wierook) heeft geleid blijkt acht
keer zo groot te zijn als voor «riches».-///M///-Vaak merkt de auteur de intuïtieve tegenwaarde ervan
slechts vaag op, bij vlagen of op het moment dat hij de tekst afmaakt. Van tevoren ontstaan door een
onwillekeurig proces talrijke beelden, maar dat is niet voldoende om iets tegen de hier betreffende
berekening in te werpen. In een laatste wilsuiting mengt de schepper van het gedicht namelijk alle ideeën
die van hemzelf of van anderen afkomstig zijn door elkaar.-///B///-De vluchtige helderziendheid verandert in
een vertroebeling van de begrippen, zoals dat bij genot het geval is [[1110]]: «Mijn onbezorgde liefste, wat
is het aangenaam,/Om zoals een stof kan glitteren,/De huid van je mooie lichaam,/Te zien schitteren!» Na
diep nagedacht te hebben komen tientallen ideeën bij hem naar boven [[996]]: «Met haar wiegende,
parelmoerkleurige rokken,/Lijkt het zelfs als ze loopt of ze danspassen maakt,/Zoals die lange slangen die
eerbiedwaardige acrobaten/Boven aan hun stokken ritmisch heen en weer bewegen.»
225////-Laten we de voor (-En andere,-µrb(bedorven~fris)) verkregen landmaat berekenen. De hoop verzet
zich met de heftigheid van een steunpunt tegen de krik, en, omdat hij immers de schadelijke invloed op
deze noot vertegenwoordigt, vormt de klink voor ons geen probleem, zodat de platte hoek een waardering
van t*=1 ontvangt. Bovendien moeten we, aangezien geen enkele doublure een hoop bezit die het kan
opnemen tegen «-En andere,» eveneens accepteren dat s*=1.-///M///-Teneinde de scherp omlijnde
definitie van s* intact te laten, is het noodzakelijk dat de doublures een aanzienlijk verschil vertonen, met
bijgevolg hopen die zich sterk van elkaar onderscheiden.-///B///-In dat geval bestaat «-En andere,» dan
geenszins uit een hoop die van «andere» gescheiden is en de klink (andere-µrb(bedorven~fris)) is geen
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doublure van (-En andere,-µrb(bedorven~fris)). Laten we aangaande de tegenstelling die spreekt uit
«andere», ons eens voorstellen dat deze niet ontdaan is van een verschil. Dan zou de unieke
werkelijkheid, "Natuur-tempel", het ontstaan mogelijk maken van elementaire geuren, en vervolgens
zouden uit de steeds intenser wordende vermenging daarvan, bedorven parfums ontstaan. Het concrete of
het slechte zou slechts die ontwikkeling zijn die veel later uit het enkelvoudige of het goede zou
voortkomen, en als het ware een afbeelding waarop dat laatste zoekgeraakt zou zijn. Het absolute zou in
de periferie verloren gaan, omdat we hier met een gebied van contrasterende uitersten te maken hebben,
maar tevens met talrijke eenheden die zich in de middenstrook tussen het goede en het kwade zouden
bevinden. Plotinus schrijft over de Enige [788]-[789]: «…als we in zijn richting kijken, zien we ons einde en
onze rust; onze stem is niet langer onzuiver en wij voeren werkelijk een dans vol inspiratie rondom hem
uit.» Plato die moest oppassen wegens zijn opvattingen van de metafysica of de astronomie uitte zich als
volgt [763]: «Daar moet ik het dus met je over hebben, maar door middel van raadsels, om zodoende, als
deze brief op aarde of ter zee iets over komt, te voorkomen dat als iemand hem leest, hij er iets van
begrijpt. Het is als volgt: alle wezens bewegen in een baan rondom de Koning van het Universum; hij is
het einde van alle dingen, en aan hem is alle schoonheid te danken…»
226////-Wat (-En andere,-µrb(bedorven~fris)) aangaat is q=q’=1=e=e’ onvermijdelijk doordat, met of zonder
hoop, de sporen het karakter van termen hebben. Daar komt uit voort dat q*=1=e*. De tekst maakt geen
enkele melding van een probleem zoals we dat in de krik aantreffen en het wegnemen van de hoop
verandert daar niets aan. Dientengevolge is p=2=p’, hetgeen met zich meebrengt dat p*=1. Omdat
b(bedorven~fris) de tekst tegenspreekt kunnen we stellen dat f=2 correct is. Wanneer «-En andere,»
eenmaal geschrapt is, laat “Er zijn frisse parfums…zo groen als weiden(…)bedorven, rijk en
zegevierend…” zowel rb(bedorven~fris) als rd(bedorven~fris) toe en blijkt f’=2 dus juist te zijn. Tenslotte
heeft dit onveranderlijke element als resultaat dat f*=1.-///M///-Ofschoon b(A~E) door het trouw blijven aan
de rail een veel hogere waarde dan d(A~E) blijkt te hebben, is f=1 wat b(A~E) betreft. Als het steunstukje
van b(A~E) bepaald moet worden maar alleen d(A~E) opgaat, moet f=1 uitgesloten worden en blijft f=2
bijgevolg de enige mogelijkheid.-///B///-Baudelaire laat de stijl van zijn toneelstukken afwisselen tussen
corruptie en frisheid, terwijl hij daarbij geholpen wordt door een bepaalde herinnering of gebeurtenis. De
naïeve toon hierbij speelt z’n eigen rol [[1117]]: «Ik ben als de koning van een regenachtig land…» Als het
nodig is gebruikt hij dezelfde woorden als die van een kind dat gekoesterd wordt en die we aandachtig in
ons opnemen, maar waarin een ondertoon van ernst aanwezig blijft [[1113]]: «Ligt de dienstmeid met haar
goede hart op wie u jaloers was/-Te ruste onder een eenvoudig stukje gras?-/We hadden haar al een paar
bloemen moeten brengen./De doden, die arme doden hebben hevige pijnen;/En als de melancholieke
Oktoberwind rondom de grafstenen,/De takken van de oude bomen breekt,/Moeten ze de levenden die
lekker warm onder hun lakens slapen,/Wel erg ondankbaar vinden…»
227////-Betreffende de interne ruimte van de krik in (-En andere,-µrb(bedorven~fris)) accepteren we dat
z=1 omdat de samenhang van de woorden “fris-bedorven” geen enkele twijfel lijdt: «Er zijn geuren…En
andere, bedorven…» Als de hoop «-En andere,» geschrapt wordt, lezen we “…fris…groen als de
weiden…bedorven, rijk en zegevierend…” Er bestaat hier een onderling verband tussen de bijvoeglijke
naamwoorden “fris” en “bedorven” dat z’=1 mogelijk maakt. In beide gevallen beschikken we over een,
hoewel niet hetzelfde, steunpunt, waardoor een intense relatie verzekerd is. Het feit dat de monitor z*=1 is
komt voort uit de numerieke bepaling z=1=z’. De glijstroken (g), (j) aangaande de krik rb(bedorven~fris)
blijken rampzalig te zijn vanuit het oogpunt van de hoop bekeken, hetgeen g=2=j oplevert in ((g)(j))=4.
Zonder «-En andere,» wordt de probleemnoot scherper. De status van botsing wordt niet verkregen,
omdat de rail geen paradox oplevert maar een soort inventaris van “…geuren…fris…zacht…groen…
bedorven, rijk…” Bovendien schijnt het ons toe dat een tandem die ten voordele werkt van
rb(bedorven~fris) moeilijk gevormd kan worden dankzij het verband met rb(bedorven~wierook) omdat
wierook nauwelijks de reputatie heeft van een frisse geur. Bijgevolg neemt de krik de gedaante aan van
een gewoon probleem, dat ((g’)(j’))=2 oplevert. Aangezien de term “bedorven” een lijst komt verstoren die
tot nu toe probleemloos was, is g’=1 gerechtvaardigd, zodat j’=2 wel moet volgen. Uit j=2, j’=2 vloeit voort
dat J*=1. Anderzijds constateren we dat g=2, g’=1 is, wat een hoop laat zien die ongunstig is voor de krik.
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Eenzelfde soort situatie met het juk (-µ) van de klink, dat van de negatieve invloeden, verschaft dan
G*=1.-///M///-Het schrappen van de hoop kan de gedachte van de schepper van het boek ernstig
aantasten maar een vergelijking met wat die aanvankelijk inhield blijft mogelijk.-///B///-Zelfs een parodie
blijft afhankelijk van datgene waarmee de spot gedreven wordt, precies zoals een stoutmoedige
interpretatie houvast vindt in een onderdeel van de tekst. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld voostellen dat
het sonnet een boswandeling beschrijft die uitloopt in een wandeling op het platteland en tijdens welke de
liefde het plezier naar een climax brengt. Of, heel verschillend daarvan, we mijmeren over de gelovigen
die temidden van weiden afgebeeld op de gebrandschilderde ramen, in de kerk waar het klokkenspel zich
vermengt met de gezangen in extase geraken. Chateaubriand schreef [193]: «De christelijke architect…
heeft door middel van het orgel en de bronzen versieringen…de gotische tempel zelfs voorzien van het
geluid van de wind en de donder die diep in de bossen rolt.»
228////-De lading heeft een waarde van 1 betreffende de klink (-En andere,-µrb(bedorven~fris)), doordat
(1/t*(1)s*(1)q*(1)e*(1)p*(1)f*(1)z*(1)G*(1)t*(1)s*(1)J*(1)t*(1)s*(1))=(1/t*(1)s*(1)q*(1)e*(1)p*(1)f*(1)z*(1)g*(1)
j*(1)) is. Dat resultaat zorgt nauwelijks voor verrassing omdat de hoop als werktuig om de inhoud van de
noot rb(bedorven~fris) aan te vallen gerechtvaardigd lijkt te zijn. De variatie van deze krik moet op zijn
beurt berekend worden, op omgekeerde wijze als de algehele vermenigvuldiging van de componenten die
we verkregen hebben in het geval van afwezigheid van de hoop. Deze bestaan uit de waarden q’=1=e’;
p’=2=f’; z’=1=g’; j’=2. Het product daarvan, ((q’)(e’)(p’)(f’)(z’)(g’)(j’)), wordt dus ((1)(1)(2)(2)(1)(1)(2))=8 wat
een variatie oplevert van h’=⅛ die leidt tot de uitkomst (((lading)(variatie))=((1)(⅛))=⅛=landmaat) die verre
van onbeduidend is.-///M///-De zaken zouden er anders hebben uitgezien als het ging om een klink
voorzien van -#rd, waarbij (h) vermenigvuldigd werd door de lading. Hier moet daarentegen de invloed
gemeten worden met een veranderde tekst als basis.-///B///-Van nu af aan wordt het bederf na de frisheid
genoemd zonder dat we de tegenstelling echt aangeven. De ontrouw aan de dichter blijft gedeeltelijk, want
deze laatste veronderstelt een kwaad dat vergezeld gaat van een scherpe keuring die ertoe aanzet direct
de verloren onschuld weer op te sporen [[1107]]: «Levenslustige engel, kent u de angst,/De schaamte, de
wroeging, de snikken, de moeilijkheden,/En de vage kwellingen van die afschuwelijke nachten/Die het hart
samenknijpen als een stuk papier dat we verfrommelen?» Het verlangen geeft de illusie hier toegang,
hetgeen Balzac met de volgende woorden beschrijft [59]: «…haar gestalte kwam slank op hem over, fijn
als een zwaluw. De dronkenmakende zachtheid van haar ogen, het tere, zijdeachtige oppervlak van haar
huid waaronder hij het bloed had menen te zien stromen…hij herinnerde zich alles…»
229////-We nemen een rail die er als volgt uitziet: “La grande Nature est un temple…” (De grote Natuur is
een tempel…) Daarvan uitgaand doen we een poging om (grande-µrb(N~temple)) (grote-/-N-tempel) te
confronteren met (corrompus-µrb(frais~parfums²)) (bedorven-/-fris-geuren²) terwijl we daarbij “parfums” op
dezelfde manier gebruiken als in de eerste regel van de terzinen. Aangezien de twee klinken absurd lijken,
zijn er genoeg redenen die ons veroorloven te stellen dat t¹*=2=t²*. Enerzijds kan “grande” het probleem
van het theologische aspect van de relatie “N-temple”, dat bij rb(N~Nature) minder groot zou zijn geweest,
niet nadelig beïnvloeden. Anderzijds trekt “corrompus” de verhouding “frais-parfums” geenszins in twijfel,
omdat de beide reuksoorten, bedorven en fris elkaar niet uitsluiten.-///M///-De hoeken zorgen voor het
filteren van rare ideeën. Dit lijkt veel op de situatie met de spillen, waarbij door middel van de sneden, de
neiging om overal verband tussen te leggen beperkt wordt.-///B///-We moeten met betrekking daartoe
aantekenen dat de tradities zo’n grote verscheidenheid bezitten dat voor elke dichter slechts de
overmatige keus een moeilijkheid vormt. We kunnen bijvoorbeeld horen dat met «La Nature» een vrouw
bedoeld wordt, door de N en het woordgeslacht. Dan dat haar parfum een verderfelijke invloed heeft.
Hesiodus getuigt met betrekking hiertoe van een belangrijke gedachtestroom [435]: «Met aarde vormde de
beroemde Kreupele een wezen dat er precies zo uitzag als een kuise maagd, volgens de wil van
Kronos’zoon…En toen Zeus, in plaats van iets goeds, dat zo schone kwaad had geschapen, bracht hij het
daar waar zich goden en mensen bevonden, prachtig uitgedost door de Maagd met de zeegroene ogen,
de dochter van de sterke god; en de onsterfelijke goden en de sterfelijke mensen raakten in vervoering bij
het zien van die valstrik, diep en zonder een ontsnappingsmogelijkheid, bestemd voor de mensen.»
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230////-Wat de ruwe hoek betreft van (grande-µrb(N~temple)) (grote-/-N-tempel) lijkt “La” (De) rb(N~
temple) meer te benadelen dan “grande”, wat s¹*=2 tot gevolg heeft. Inderdaad zou de naam van godin
Natuur, die in een tempel eer toegebracht wordt, helemaal geen lidwoord moeten hebben. Aangaande de
tweede klink (corrompus-µrb(frais~parfums²)) (bedorven-/-fris-geuren²) moet s²*=1 genoteerd worden
omdat de invloed die de doublure (autres-µrb(frais~parfums²) (andere-/-fris-geuren²) ontvangt niet groter is
dan die wij bestudeerd hebben.-///M///-Hoewel de sporen en de uithangborden niet identiek zijn, verschaft
het vormen van de hopen op verrassende wijze de mogelijkheid de aannemelijkheid van de klinken met
elkaar te vergelijken.-///B///-De schepper van het boek, die de ontelbare inspiratiebronnen die zijn
verbeelding hem heeft geschonken leegzuigt, is in staat met grote snelheid het evenwicht tot stand te
brengen in de beelden die uit zijn tekst spreken, maar de commentator heeft helaas, in de onwetendheid
van een oorspronkelijk gezichtspunt, het uiterst geringe voordeel van de methodologische
vasthoudendheid om vele mogelijkheden het licht te doen zien. Bovendien worden de inspanningen van
de critici bij het oriënteren van het onderzoek vergemakkelijkt doordat men op de hoogte is van een
uitgesproken voorliefde voor de paradox. Parallel hiermee denken we aan een herinnering van een oude
kennis die, met een wreedheid van geheugen die soms bitter maakt, schrijft [913]: «Voor mij, en voor veel
van onze studiegenoten, was het een omgekeerde hersenpan!» Claude Pichois laat zijn lezer zien hoe
deze inzicht kan krijgen in de wisselende realiteit waarin de man leeft die deelneemt aan de revolutionaire
beweging van 1848 en die het gebruikelijke begrip vooruitgang bestrijdt, wat mogelijk het resultaat kan zijn
van een corruptie die reëler is dan die van de sensualiteit [276]-[627]: «Baudelaire is meer dan wie ook of
minstens net zo veel als Nerval iemand die constant z’n bewondering op iets of iemand anders richt.
Polyphilus! Hij liefkoost de ideeën om ze vervolgens te verwerpen.» Barbey, van wie hij zei dat hij een
geestverwant van hem was, vreesde dat er een tijd zou komen die [95]: «…ten doel had alle
braakliggende grond en alle wildgroei zowel van de aardbodem als uit de menselijke ziel te doen
verdwijnen.» De aftakeling strijdt echter tegen een kracht die zich in de wil bevindt [97]: «…de verbeelding
zal nog zeer lange tijd de grootste realiteit zijn die er in het leven van de mensen bestaat.»
231////-De linkerstersneden van (grande-µrb(N~temple)) (grote-/-N-tempel) en (corrompus-µrb(frais~
parfums²)) (bedorven-/-fris-geuren²) ontvangen de benamingen q¹* en q²*. Gezien het feit dat de N door
“grande” een zinvolle inhoud krijgt en dat deze in geen enkele botsing voorkomt, kunnen we niet anders
dan bepalen dat q¹=1. Als de hoop eenmaal is weggenomen constateren we dat q¹’=2, hetgeen bij het juk
(-µ), q¹*=2 onvermijdelijk maakt, omdat de stijging immers toont hoezeer “grande” de krik bevoordeelt,
terwijl we op zoek zijn naar een schadelijke invloed. Omdat bij de andere klink “corrompus” de allure van
een term heeft, zou het schrappen van de hoop geen verandering hebben kunnen brengen in het niveau
van de snede, waaruit resulteert dat q²=1=q²’, en tenslotte dat q²*=1.-///M///-De moeilijkheid om te
begrijpen wat het is om zich te verzetten tegen de aard van een probleem, wanneer we de uitwerking van
de hoop bestuderen, verdwijnt bijna in het geval van q*, e*, f*, z*, want de vormen houden de informatie
langer vast dan de inhoud.-///B///-Maar het idee van Baudelaire onderzoeken om het verband in betekenis
te vatten tussen de aantrekkingskracht betreffende de reuk, het zien of het horen, blijft enigszins
gevaarlijk. Een intuïtief vastgesteld gemiddelde van wat het publiek denkt levert de beste oplossing op,
omdat de schepper van een boek immers in de huid kruipt van degenen die hij meer gevoeligheid wil
bijbrengen. De schrijvers uit hetzelfde tijdperk leren de commentator om zich een dergelijke benadering
eigen te maken. Murger schrijft op de volgende manier twee regels die een uitnodiging voor een feestje
inhouden [544]: «Om half 9, zal de heer Alexander Schaunard, een volleerd kunstenaar, "de Invloed van
het blauw op de kunst", een symfonie waarin geluiden nagebootst worden, op de piano spelen.» De
andere dialoog, die van de tempel, hield Stendhals aandacht vast [941]: «De grote verdienste van
mevrouw Bonnivet stond boven de kwaadsprekerij. Haar verbeelding hield zich slechts met God en de
engelen bezig, of hoogstens met sommige wezens, die halverwege God en de mens stonden, en die…op
enige afstand van ons hoofd zweven. Vanuit die verheven, doch nabije plek, "magnetiseren ze onze
zielen"…»
232////-De rechterstersneden e¹*, e²* beogen «tempel» bij (grote-µrb(N~tempel)) en «geuren» wat
(bedorven-µrb(fris~geuren²)) betreft. We ontkomen niet aan het feit dat e¹=1=e¹’ en eveneens dat e²=1=e²’
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is, want de termen in kwestie verliezen niets van hun aard als de hoop weggehaald wordt. Omdat de
componenten met en zonder hoop gelijk blijven, wordt het niveau van de stersneden e¹*=1, e²*=1.-///M///Van de monitoren onderwerpen alleen g* en j* zich niet aan deze regel die hun een waarde van 1
verschaft als de betreffende grootte volkomen stabiel blijft. Dat komt doordat de hoeken t* en s* deze
regelmaat soms verstoren op het moment dat ze bij de berekening hun intree doen. G* en J* bereiken
daarentegen een niveau van 1 wat respectievelijk g’=g, j’=j betreft. Maar bij g*=G*t*s*, j*=J*t*s* doet zich
een complicatie voor wanneer t*s*=2 of t*s*=4.-///B///-Dit kunst- en vliegwerk dat dient om de
verschijnselen niet smadelijk te verloochenen, is niet geheel gerechtvaardigd, dat moet toegegeven
worden. Een tweede obstakel, deze keer met betrekking tot de specialist op het gebied van de literatuur,
een groot geleerde, een kenner, komt voort uit het feit dat hij een amateur die geen ervaring heeft met
manuscripten „Samenspel“ ziet gebruiken zonder dat hij de oorspronkelijke stukken heeft geraadpleegd.
Maar een verdeling van de inspanningen, die wenselijk is, is er debet aan dat de één zich op intelligente
wijze over de eerbiedwaardige boekvellen in de bibliotheken buigt om een uitgave uit te werken, en de
ander zich verlaat op de daarin gemaakte aantekeningen met het doel een bepaald nieuw onderzoek uit te
voeren.
233////-De sterstok van elk der klinken ontvangt een grootte van 1, omdat er geen verandering optreedt in
de componenten p¹, p² wanneer de hoop verdwijnt en dat uitmondt op p¹’, p²’. Geen enkel probleem
verkrijgt de status van botsing en er wordt niets bijzonders waargenomen, wat als gevolg heeft dat
p¹=2=p¹’ en p²=2=p²’, waarna deze twee resultaten p¹*=1=p²* opleveren. Bij rb(N~tempel) lijdt het verband
tussen “N-Natuur” geen enkele twijfel, hetgeen leidt tot f¹=1=f¹’ gezien het feit dat “Natuur” de beginletter N
behoudt, of “grote” nu blijft of niet. Eenzelfde soort stabiliteit maakt f¹*=1 bij (grote-µrb(N~tempel))
mogelijk. Deze situatie is ongeveer gelijk voor (bedorven-µrb(fris~geuren²)) omdat, of er nu een hoop is of
niet, tussen de beide sporen immers een intense relatie bestaat die f²=1=f²’ en vervolgens f²*=1 met zich
meebrengt. We hebben zojuist gezien dat tussen de termen van de interne sterruimtes intense relaties
bestaan want 1=z¹=z¹’=z²=z²’ komt voort uit 1=f¹=f¹’=f²=f²’ zodat z¹*=1=z²*.-///M///-De nauwe samenhang
van de woorden die door z=1 verlangd wordt blijkt minder veeleisend te zijn dan de verplichting van het
logisch verband waar f=1 om vraagt. Dus als f=1 dan is z=1. Het omgekeerde is niet acceptabel omdat
“heeft hij geslapen” z=1 bij b(hij~geslapen) oplevert, maar slechts f=2 bij d(hij~geslapen), b(hij~geslapen)
omdat die beide op hetzelfde moment opgaan. Het zinsverband “hij-geslapen”", dat voldoende voor de
samenhang is, ontbreekt het aan kracht als er een reden aangedragen moet worden waarom
d(hij~geslapen) niet mogelijk is.-///B///-Daar de N de term “Natuur” toebehoort, zou d(N~Natuur) een totaal
onwaarachtige beschrijving van “De grote Natuur is een tempel…” zijn. We hebben dus b(N~tempel) nodig
en dat maakt f¹=1 mogelijk. Op eendere wijze wordt d(fris~geuren²) uitgesloten door «Er zijn geuren, zo
fris…» hetgeen f²=1 vereist. De zowel gevaarlijke als heilige werkelijkheid, die de menselijke bijdrage
absorbeert, doet aan deze regels van Chateaubriand denken [189]: «Het oude en riante Italië bood me
haar enorme hoeveelheid meesterwerken aan. Met wat voor een heilige en poëtische afschuw dwaalde ik
niet in die uitgestrekte gebouwen die door de kunst aan de godsdienst waren gewijd rond! Wat een doolhof
van pilaren! Wat een opeenvolging van bogen en gewelven…Op een dag was ik naar de top van de Etna
geklommen, een vulkaan die midden op een eiland staat te branden. Onder me zag ik de zon opkomen
aan de onmetelijke horizon beneden me, aan m’n voeten Sicilië teruggebracht tot een punt, en de zee ver
weg uitgerold in de ruimte. Met dat uitzicht loodrecht boven het tafereel, schenen de rivieren me nog
slechts geografische lijnen op een kaart toe; maar terwijl mijn oog aan de ene kant al die dingen zag, dook
het aan de andere kant in de krater van de Etna, waarvan ik de brandende ingewanden ontdekte, tussen
wolken zwarte stoom…en zo is me m’n hele leven een zowel onmetelijke als onzichtbare schepping voor
ogen gebleven, met naast me een gapende afgrond.»
234////-Nu moeten we de sterglijstroken g¹*, j¹*, g²* en j²* bepalen van de klinken (grote-µrb(N~tempel)),
(bedorven-µrb(fris~geuren²)). Aangezien het de krikken ontbreekt aan de letters waarvan het bestaan van
de botsingen afhangt, bestaat de waarde van de producten ((g¹)(j¹)) en ((g²)(j²)) uit 2 of 4. De reden van de
N is ons onbekend, we kunnen hem dus ruimschoots als een probleemnoot betitelen. Daar vloeit uit voort
dat, met betrekking tot rb(N~tempel), de glijstroken ((g¹)(j¹))=2 zijn. We besluiten aan de N, die de
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moeilijkheid vormt, een waarde van 1 toe te kennen, wat ertoe leidt dat ((g¹)(j¹))=((1)(2))=2. Hier komt
geenszins verandering in door het schrappen van “grote” en dus is ((g¹’)(j¹’))=((g¹)(j¹))=((1)(2))=2. Bijgevolg
is G¹*=1=J¹*. Daar t¹*=2=s¹*, bereiken we niveau G¹*t¹*s¹*J¹*t¹*s¹*=(1)(2)(2)(1)(2)(2)=(4)(4)=16=g¹*j¹*. Wat
(g²) en (j²) aangaande rb(fris~geuren²) betreft, deze ondergaan de gevolgen van de buitengewone zwakte
van deze noot. We zien inderdaad niet in wat ons zou kunnen storen in het idee dat van een bepaald soort
parfum frisheid uitgaat, zelfs indien een ander tot slechtheid leidt. In numeriek opzicht heeft dat als
resultaat dat ((g²)(j²))=((2)(2))=4 is. Als we de hoop zouden wegnemen, zou dat geen probleem
veroorzaken, hetgeen ((g²’)(j²’))=((g²)(j²))=((2)(2))=4 oplevert. Een soortgelijke onveranderlijkheid verschaft
G²*=1=J²*. Vervolgens kan elk van deze twee presterglijstroken vermenigvuldigd worden met t²*s²*, wat
voor de tweede klink, met t²*s²*=(2)(1), resulteert in een hoeveelheid die bestaat uit G²*t²*s²*J²*t²*s²*=(1)(2)
(1)(1)(2)(1)=(2)(2)=4=g²*j²*.-///M///-Het klinken vereist dat we slechts de waarden lager dan 1/16 niet mee
laten tellen.-///B///-De eventuele personificatie van de Natuur, die de N zou aanduiden, doet eerst denken
aan de dierenwereld, vreemd, zacht, rustig of verschrikkelijk. Omdat Toussenel Baudelaire één van z’n
werken had aangeboden, antwoordde de dichter hem enige tijd later [640]: «Er zijn woorden die lijken op
die van de grote meesters…zoals: "Elk dier is een sphinx"…» Germaine de Staël schreef [939]: «Hoe kan
men de dieren aanschouwen zonder dat men zich verbaast over hun mysterieuze bestaan? Een dichter
noemde ze "de dromen van de natuur waarvan het ontwaken eruit wordt vertegenwoordigd door de mens."
Met welk doel zijn ze geschapen? Wat betekenen die blikken waar een donkere wolk voor lijkt te hangen,
waarachter vandaan een idee zich wenst te manifesteren? Welk verband bestaat er tussen hen en ons?»
Baudelaire, het lichaam van een vrouw bewonderend, pakt het net andersom aan [[1111]]: «Onder de
zware last van je luiheid/Beweegt je kinderhoofd/Zich met de loomheid/Van een jonge olifant…» Een
andere keer schrijft hij [[1003]]: «Je armen die voor vroegrijpe herculessen zouden kunnen doorgaan/Zijn
de sterke rivalen van glanzende boa’s,/Gemaakt om je geliefde tegen je aan te pressen, koppig en met
kracht/Alsof je van hem een afdruk wilt maken in je hart.»
235////-Aangaande (grote-µrb(N~tempel)) resulteren de metingen in een product van hoeken en monitoren
t¹*s¹*q¹*e¹*p¹*f¹*z¹*g¹*j¹*=(2)(2)(2)(1)(1)(1)(1)(4)(4)=128 en dit getal leidt tot een lading van 1/128.
Anderzijds vertoont de lading, met betrekking tot (bedorven-µrb(fris~geuren²)) een hoogte van 1/t²*s²*q²*
e²*p²*f²*z²*g²*j²*=1/(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)=⅛. Iedere berekening voor de variatie (h¹’) van rb(N~tempel)
zou tevergeefs zijn omdat 1/128 onder de grens van het klinken ligt. Maar de zaak ligt anders voor
rb(fris~geuren²) want ⅛ blijkt niet te veronachtzamen te zijn. De variatie 1/q²’e²’p²’f²’z²’g²’j²’ is jammer
genoeg slechts ⅛ waard wegens ((p²’)(g²’)(j²’)), zozeer lijkt het probleem in de rail denkbeeldig te zijn. De
aan- of afwezigheid van de hoop doet hier niets ter zake en h²=h²’. De termen leveren q²’=1=e²’ op; het
stilzwijgen van de tekst over het ter sprake gebrachte probleem garandeert p²’=2; de degelijkheid van het
grammaticale verband verschaft f²’=1=z²’. De genoemde variatie van ⅛ maakt een landmaat mogelijk van
((⅛)(⅛))=1/64, een waarde die onder de 1/16 ligt. Geen enkele van de landmaten slaagt er dus in om
waardering te oogsten.-///M///-De hoeken en de variatie vormen de kern van de redenering voor een geval
als dit.-///B///-De aanvankelijke intuïtie, samen met de berekening, zorgt ervoor dat we aandacht schenken
aan de details in het gedicht die dikwijls verwaarloosd worden. Het gebruik van een loep maakt het
mogelijk in insecten of planten verschillende dingen te zien die anders niet waargenomen konden worden,
maar een dergelijke oefening leert ons ook om beter te kijken als we geen instrument hebben.
236////-We stellen voor de klink (zo…als een-µrb(geuren²~kinderhuid)) te bestuderen. Het intuïtief
begrijpen van de werking die uitgaat van «zo…als een» spreekt vanzelf, wetend dat het hier gaat om het
uitvlakken van een tegenstelling, waardoor het geoorloofd wordt te stellen dat t*=1 is. De ruwe hoek
vertoont een soortgelijke zekerheidsgraad, want het zou vergeefse moeite zijn uithangborden te zoeken
die verondersteld worden nog schadelijker te zijn voor de krik, dientengevolge is s*=1. Wanneer de hoop
eenmaal is weggenomen blijven de sneden gelijk, omdat de sporen het karakter van termen hebben en
zouden dat alleen kunnen verliezen indien «zo…als een» zou vervallen, waaruit resulteert dat
q*=1=e*.-///B///-De tederheid van het plezier dat een fijne geur ons verschaft roept die "vrouw-tuin" op
waarin de dichter het gevoel had het slachtoffer te zijn van het spotten om hem heen door de werkelijkheid
[[984]]: «Zowel de lente als het groen/Hebben zò mijn hart vernederd/Dat ik de brutaalheid van de
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natuur/Op een bloem gewroken heb.//Zo zou ik op een nacht,/Als het uur der wulpsheid slaat,/Als een
lafaard geruisloos/Naar de schatten die jou toebehoren willen kruipen…» De auteur, die zijn verbeelding
verder uitspint, behoudt grotendeels hetzelfde gezichtspunt. Diep in zichzelf bewaart hij menige
herinnering van toen hij scholier of beginnend dichter was, om zichzelf als het ware te exploïteren als een
steengroeve waarin je niveaus van verschillende aard aantreft [619]-[636]-[649]-[650].-///M///-De klink die
we ontleed hebben lijkt op één der klinken die we hiervoor hebben bestudeerd. Bij de imitatie van de
berekening der waarschijnlijkheid lijkt het nuttig te zijn onophoudelijk de uithangborden die al behandeld
zijn weer te bekijken. Het toeval, ofwel het zich op bepaalde momenten afspelen van gebeurtenissen die
hun beslistheid slechts tonen als ze eenmaal talrijk zijn, varieert in grootte omdat de algemene strekking
immers zichtbaar wordt na afloop van bepaalde situaties waarvan het aantal wisselend is. In het
onderhavige geval waarin de wolk van minuscule oorzaken de voornaamste tendens grotendeels verhult,
is het raadzaam op elke regel waaruit fermiteit spreekt terug te komen. Of ze nou slecht of goed zijn, de
ideeën met betrekking tot de teksten vormen de feiten die het zouden kunnen winnen van de
commentator. Temidden van die overvloed, vertegenwoordigen de beste ideeën die ons te binnen schieten
de hoofdgedachte, namelijk die de bedoelingen die de auteur van oorsprong heeft gehad weergeeft.
Waardeloze verzinsels daarentegen beschouwen we als onregelmatigheden die weggenomen moeten
worden [217]. We wisselen de inhoud af, om te voorkomen dat we de intuïtie missen die ons in staat stelt
een verband te leggen tussen een groot aantal numerieke waarden die we toekennen aan de relaties
tussen voorstellingen. Betreffende invloeden die in de diverse passages van het sonnet, intuïtief gezien,
op elkaar lijken, is het heel positief dat onze conclusies, aangaande de numerieke waarde, helemaal, of
bijna, gelijk zijn, omdat we daardoor zeker van onszelf zijn bij het onderling vaststellen van de
verschillende manieren om de aannemelijkheid te meten. Als we in dezelfde omstandigheden echter
merken dat we steeds erg van mening veranderen, houdt dat in dat ons standpunt in deze materie nog te
oppervlakkig is en ons niet in staat stelt de criteria voor de metingen correct vast te stellen.
237////-Er voltrekt zich een ingrijpende verandering als we «zo…als een», de hoop van de klink (zo…als
een-µrb(geuren²~kinderhuid) van de tekst afnemen. Er ontstaat onmiddellijk een botsing die de gewone
probleemnoot uitschakelt. De rail kan “Er zijn geuren fris: kinderhuid…” met een paraaf die slechts bestaat
uit “:” worden, of bijvoorbeeld “Er zijn geuren fris, kinderhuid…”, deze keer met een paraaf bestaande uit
een komma, of zelfs “Er zijn geuren fris kinderhuid…” indien we weigeren een bepaalde paraaf te
gebruiken. In deze drie stadia van de rail is p’=1 aangaande rb(geuren²~kinderhuid) omdat elke botsing
immers uitloopt op een stok van dat type. In het begin blijkt de geldende waarde p=2 te zijn bij de
probleemnoot rb(geuren²~kinderhuid) die van bescheiden afmeting is en bovendien over geen enkel
naburig woord beschikt dat in staat is om onze aandacht te richten op de belemmering die genoemde
probleemnoot vormt voor een helder begrip. We constateren dat de geldende waarde in het begin bestaat
uit p=2, met een probleemnoot rb(geuren²~kinderhuid) van bescheiden afmeting, die bovendien over geen
enkel naburig woord beschikt dat in staat zou zijn om de aandacht te vestigen op het feit dat de betekenis
van genoemde probleemnoot niet helder is. Daaruit moeten we wel concluderen dat de krik door de hoop
benadeeld wordt gezien het feit dat p=2, zodra de termen “zo, als een” wegvallen, verandert in p’=1. Maar
aangezien het juk het karakter van (-µ) heeft, behoort deze schadelijke invloed tot het soort waarnaar we
op zoek zijn, met het gevolg dat p*=1.-///M///-De stok alleen kan de stroming van een solide knelpunt dat
het karakter mist van een botsing terugbrengen tot het tussenresultaat van de berekening, en blijkt dus
van essentieel belang te zijn voor de toegang tot de variatie.-///B///-De hierboven genoemde verzonnen rail
wekt onze verwondering door de storing een "huid-geur" te fabriceren, terwijl Baudelaire deze vergelijking
in z’n eigen tekst slechts terloops noemt. Germaine de Staël schreef [934]: «Elke plant, elke bloem bevat
het volledige systeem van het universum; een fractie van het leven houdt de eeuwigheid in zich verborgen,
het zwakste atoom bestaat uit een wereld, en de wereld is misschien slechts een atoom. Elk deel van het
universum lijkt een spiegel te zijn waarin de ganse schepping zichtbaar is, en we weten niet wat de
meeste bewondering wekt, de gedachte, die altijd dezelfde, of de vorm, die altijd verschillend is.»
238////-Laten we de waarde vaststellen van de stempels f* en z* die horen bij (zo…als een-µrb(geuren²~
kinderhuid)). Om te beginnen hebben we een steunstukje 2 nodig omdat b(geuren²~kinderhuid) en
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d(geuren²~kinderhuid) dezelfde waarde hebben: «geuren» wordt namelijk van «kinderhuid» gescheiden
door «zo fris als een» in twee aan elkaar tegengestelde versies. Ten eerste “…geuren en een kinderhuid
moeten met elkaar in verband worden gebracht…” en daarna “…geuren en een kinderhuid moeten los van
elkaar gezien worden…” Als we over een kunstbloem spreken, zeggen we toch dat ze eruit ziet “als een”
bloem, met de vergelijking en het onderscheid dat daarbij hoort. Er bestaat dus geen enkel steunpunt dat
d(geuren²~kinderhuid) of b(geuren²~kinderhuid) verhindert en daar komt f=2 uit voort. Wanneer we «zo…
als een» uit de achtste regel nemen, is b(geuren²~kinderhuid) de enige mogelijkheid die die ingrijpende
verandering overleeft, zodat f’=1 is. Van de situatie waarin f=2 is komen we in die waarin we f’=1
aantreffen, waardoor aangetoond wordt dat de hoop «, zo…als een» in staat is rb(geuren²~kinderhuid)
schade toe te brengen, omdat de aannemelijkheid van de noot aannemelijker wordt op het moment dat hij
zich terugtrekt. Maar het juk (-µ) brengt ons er nu net precies toe om de ongustige werking van de hoop te
bestuderen, en dientengevolge is het stersteunstukje f*=1. De interne ruimte van rb(geuren²~kinderhuid)
vereist een hoogte van 1 want de twee termen lijken door de vergelijking van de auteur nauw met elkaar
verbonden te zijn. Dit begin dat z=1 oplevert zet zich voort in z’=1 als het gedeelte «zo…als een» eenmaal
is weggenomen, omdat een soort samensmelting van ideeën voortaan immers de voorgaande stand van
zaken vervangt. De voortzetting van deze ontwikkeling moet daarom wel z*=1 tot resultaat hebben.-///M///Vooral wanneer de componenten niet veel veranderen, blijkt het nuttig te zijn even snel over "dezelfde krik"
met en zonder hoop te praten, die dan z=1 en vervolgens z’=1 oplevert. Maar als we heel rigoureus willen
zijn, nu de rail is veranderd, zouden we moeten meedelen dat we nu een nieuwe noot moeten
beschrijven.-///B///-De relatie tussen parfum en huidkleur behoort tot het domein der “associatie” ofwel
“horizontale overeenkomsten”, om dit denkbeeld zonder voorzorgsmaatregelen te formuleren [666]. Het
gaat om het samensmelten van gewaarwordingen die we van het begin tot nu toe ondervinden, enkel op
het menselijke vlak, terwijl de “verticale overeenkomsten” een prominentere rol hebben omdat deze «…de
mens de weg wijzen naar God…» zegt Claude Pichois, zo voor zijn lezerspubliek een traditie
samenvattend [666]. Laatstgenoemde heeft echter een aanvullende verklaring nodig, die we aan Louis
Ménard moeten overlaten, één van degenen die toen ze nog heel jong waren gesprekken met Baudelaire
hebben gevoerd [624]: «De moderne wetenschap, […] die het bestaan van de mineralen uitlegt door
middel van de verwantschap tussen de dingen, alsof dat woord een feit zou verklaren, glimlacht
minachtend om de Grieken die zich inbeeldden dat zich in elk van de eiken van Dodone een Woudnimf
bevond, en een Zeenimf in elke zeegolf; toch bevatten de opvattingen uit de Oudheid een juistere kijk op
het leven in het heelal dan al onze levenloze abstracties bij elkaar, en hebben bovendien het voordeel dat
ze de schilder- en de beeldhouwkunst types aan de hand doen. Waar wij krachten en principes zien,
zagen de oude volken goden; wij noemen aantrekkingskracht wat zij Venus noemden; het is een kwestie
van woorden, en het één is niet helderder dan het andere. Alnaargelang de verschillende vormen die we
aan dezelfde ideeën geven, formuleren we natuurwetten en creëren we kunstwerken. Ik geloof dat het
toegestaan is dat we tegelijkertijd de mening van Newton zijn toegedaan en die van Phidias.» Een
soortgelijke overdenking brengt deze vreemde figuur ertoe het volgende te schrijven [625]: «De ideale
tempel waar ik mijn gebeden laat horen/Is de tempel waar alle Goden wonen die de wereld gekend heeft.»
239////-Laten we de waarde vaststellen van g* en j* betreffende (zo…als een-µrb(geuren²~kinderhuid)). We
moeten beginnen met G* en J*, het stel presterglijstroken, en daarna de uitkomst van de
vermenigvuldiging van elk daarvan met t*s* bepalen. In de tekst is rb(geuren²~kinderhuid) de status van
botsing niet waard, wat uitsluit dat ((g)(j))=1 is. Door het middelmatige niveau van de moeilijkheid moet ((g)
(j))=4 ten onrechte wel bij een onderschatting uitkomen. Uiteindelijk is «kinderhuid» moeilijker te begrijpen
dan «geuren», dus valt j=1 te verdedigen. Er resulteert uit dat ((g)(j))=((2)(1))=2 is. Het schrappen van de
hoop uit de negende regel brengt de krik ertoe zich in een botsing te veranderen, met als gevolg dat ((g’)
(j’))=1 onvermijdelijk zou kunnen worden. De situatie “Er zijn geuren fris, kinderhuid…” brengt openlijk een
schok teweeg en bijgevolg verdienen de glijstroken inderdaad de niveaus g’=1=j’. Het verschil in waarde
tussen g=2 en g’=1 levert het resultaat G*=1 want het juk (-µ) heeft betrekking op de ongunstige invloed,
precies die wordt uitgeoefend door «zo…als een» gezien g=2 dat afsteekt tegen g’=1. Wat de andere
sterglijstrook aangaat, is de grootte J*=1 op zijn plaats, als we het onveranderlijke karakter van j=1=j’ in
aanmerking nemen. Dankzij de hoeken t*=1=s* behouden g* en j* de waarden verkregen door G* en J*
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omdat g*=G*t*s*=((1)(1)(1))=1=J*t*s*=j*.-///B///-Het beeld dat van de huidjes opgeroepen wordt en
waardoor we de parallel zien-ruiken mogen trekken, maakt zijdelings ook nog die met het voelen mogelijk.
Opgemerkt dient te worden, dat «frais» (fris) en «Doux» (zacht) slechts uit één lettergreep bestaan. Laten
we ons dan nu eens voorstellen dat Baudelaire aarzelt of hij “doux comme” (zo zacht als) in de negende
en “Frais comme” “Zo fris als” in de tiende regel zal plaatsen, om de opeenvolging van voelen-horen-zien
door middel van de relaties tussen zacht-huidjes, fris-hobo’s, groen-weiden scherper te doen
uitkomen.-///M///-Het gebruik van t* en s* en het opnieuw inzetten van deze hoeveelheden voor g* en j*
komt erop neer dat in de lading 1/t*t*t*s*s*s* dienst doen. Dit zou gebillijkt kunnen worden door het feit dat
twee krachtsgroepen, één voor t*t*t* en een tweede voor s*s*s* elk eventueel over een drietal vermogens
beschikken die zich steeds gelijk ontpoppen om de aannemelijkheid te verhogen of te verlagen. We
zouden moeten stellen dat t*=1 wanneer de invloed niet absurd, ook t*=1 wanneer deze niet belachelijk en
eveneens t*=1 als die niet verdacht lijkt te zijn. Aangezien er zich tussen de verschillende redenen een
onmiskenbaar verband bevindt, zou dit een resultaat opleveren van t*t*t*=1. Omdat de tegenhangers
ervan, absurditeit, belachelijkheid en een twijfelachtig karakter een zelfde soort verbondenheid met elkaar
vertonen, zouden we als deze zich voordoen daaraan een waarde van t*t*t*=8 moeten toekennen. Wat nu
de ruwe hoeken betreft, zou een klink s*=1 opleveren als hij blijkbaar onmisbaar is voor de
nauwkeurigheid, tevens s*=1 als dit het geval is voor de correctie en ook s*=1 als dit geldt voor de
helderheid. In geval van afwezigheid van deze onwrikbaar met elkaar verbonden eigenschappen zou de
grootte s*s*s*=8 zijn.
240////-De waarde van de lading bestaat uit het omgekeerde van het globale product van de groottes t*, s*,
q*, e*, p*, f*, z*, g* en j*, wat neerkomt op een verhouding van (1/t*s*q*e*p*f*z*g*j*)=(1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
(1)(1))=1/1. De variatie (h’) van rb(geuren²~kinderhuid) is gebaseerd op de componenten q’, e’, p’, f’, z’, g’,
j’ die ons al bekend zijn door de discussie over de stempels. Ze bestaan uit 1=q’=e’=p’=f’=z’=g’=j’. De
synthese levert (q’e’p’f’z’g’j’)=((1)(1)(1)(1)(1)(1)(1))=1 op en vervolgens een variatie van (1/(1)(1)(1)(1)(1)
(1)(1))=1/1, die uitmondt in een landmaat die bestaat uit ((lading)(variatie))=((1/1)(1/1))=((1)(1))=1
aangaande (zo…als een-µrb(geuren²~kinderhuid)), met de aantekening dat deze aannemelijkheid met een
waarde van 1 tot het domein der intuïtie behoort.-///M///-Indien we (h) in plaats van (h’) met de lading
vermenigvuldigd hadden, zou de uitkomst slechts ((1/1)(1/(1)(1)(2)(2)(1)(2)(1)))=((1/1)(1/(2)(2)(2)))=⅛ zijn
geweest, een waarde die de sterk aanwezige wil van de schepper van het boek onderschat zou hebben.
Dus we moeten, als we de noodzaak van het juk (-µ) eenmaal hebben erkend, de waardering van elke
klink van dat type op de volgende manier bepalen: ((lading)(variatie verkregen zonder hoop)) terwijl de
aannemelijkheid van de andere klinken, van het genre (-#), echter wordt vastgesteld door middel van
((lading)(variatie verworven door handhaving van de hoop)).-///B///-De klink (bedorven-µrb(Natuur~
tempel)), waarvan we de landmaat in paragraaf 214 hadden uitgerekend, bezit een aannemelijkheid die
bestaat uit ((lading)(variatie van rb(Natuur~tempel) zonder de hoop))=1. Als we voor deze invloed
daarentegen de berekening ((lading)(variatie van rb(Natuur~tempel) met de hoop)) gebruikt zouden
hebben zou hij slechts een niveau van ((1)(½))=½ toegekend hebben gekregen.
Vierde deel: AANNEMELIJKHEID DER ANALOGIEËN
241////-Aangezien de titel «Correspondances» (Samenspel, Overeenkomsten) volgens verschillende
tekstverklaarders “Analogieën” inhoudt, is het gemakkelijk te begrijpen dat we ertoe gebracht worden de
aannemelijkheid te meten van opvattingen die niet in de eerste plaats kennis maar verbeelding betreffen.
Daar maken we hier een studie van door middel van rails die we op een heel vrije manier hebben
samengesteld. De denkbeelden, met name de sporen, worden voorgesteld door hoofdletters van het
Latijnse alfabet. Zo beschikken de noten over dezelfde benodigde souplesse om de ideeën die de
woorden bevatten van vele kanten nader te onderzoeken. Onder een waarde van 1/16 zijn de
hoeveelheden te verwaarlozen, opnieuw met behulp van uitbreiding van het klinken. De in de teksten
voorkomende stijlfiguren die onze aandacht vasthouden, zoals “ouderdom in het leven is de avond van
een dag”, vormen samenstellingen van begrippen die vaag overeenkomen met het vereenvoudigen van
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breuken zoals "10/30=1/3" [38]-[387]-[970].-///M///-Het aanhalen van een wiskundig element wil niet
zeggen dat we het gebied der verbeelding hebben verlaten. Elke keer als we een beduidenis anders
gebruiken vermindert dat de rigueur, zoals “vierkantswortels speelden op het gras met enkele
delingen” ons laat zien.-///B///-De relatie tussen de wiskunde en de poëzie heeft, ondanks een grote
kwetsbaarheid, een aanzienlijke rol gespeeld in de speculatie [38]-[971]. Diderot schreef [278]: «De
analogie is, zelfs in de meest gecompliceerde gevallen, slechts een regel van drieën die op het vlak van
de menselijke gevoeligheid uitgevoerd wordt.» Dat soort gezichtspunten gevoegd bij een hevige dorst naar
kennis lijkt op de belangstelling die de auteur van het gedicht opeens voor de wiskunde had. Champfleury
spaart hem nauwelijks als hij een grapje over hem maakt [614]: «Op een dag zagen we Baudelaire met
een boek van Swedenborg onder zijn arm; niets in geen enkele literatuur kon, volgens hem, wedijveren
met Swedenborg. […] De dichter werd gesignaleerd met een dik algebra boek bij zich; de literatuur
bestond niet meer, de algebrastudie had al z’n aandacht en de Pool Wronski deed Swedenborg naar de
achtergrond verdwijnen.» Maar Wronski was tevens theosoof en vertoonde dientengevolge gelijkenis met
de verlichte Zweedse auteur die in het Latijn schreef.
242////-De duffels vormen de analogieën die hier het meest onze aandacht vragen, en ze worden verdeeld
in vier soorten, bestaande uit de symbolen en types (E-/F-/H-/R) “de ouderdom van het leven is als de
avond van de dag”; (E-/F-/H) “ouderdom, in het leven, is een avond”; (E-/H) “ouderdom is als een avond”;
(E./H) “ouderdom is een avond”. We noteren dit ook als (ouderdom-/leven-/avond-/dag); (ouderdom-/
leven-/avond); (ouderdom-/avond); (ouderdom./avond).-///M///-Er is gewoonlijk geen enkele esthetische
beweegreden of kennis voor deze gezegdes vereist, en toch mag geen van deze beide positieve aspecten
erbij genegeerd worden.-///B///-In de eerste versregel van „Samenspel“ gebruikt Baudelaire de
ingewikkelde beeldspraak «De Natuur is een tempel…», waarmee hij ons laat zien dat reflectie, analogie,
pracht en tegenstelling elkaar niet uitsluiten. Anderzijds wil het feit dat het gedicht dergelijke bronnen
tegelijkertijd gebruikt niet zeggen dat dit in andere omstandigheden ook het geval moet zijn.
243////-Elke duffel wordt door ons aangeduid met het algemene symbool (-./) en we noemen (E-/F-/H-/R)
de inning; (E-/F-/H) de transplantatie; (E-/H) de confrontatie; (E./H) de metafoor.-///M///-Dankzij een oude
traditie beschikken we over de laatste naam, terwijl we de drie andere hebben moeten verzinnen om het
onderzoek te kunnen voortzetten [411]-[467]-[472].-///B///-Beginnend met (Natuur-/wouden-/tempel
-/pilaren) gaan we moeiteloos over tot (Natuur-/wouden-/tempel), (Natuur-/tempel), (Natuur./tempel). Het
kon wel eens zijn dat deze beroemde metafoor «De Natuur is een tempel…» iets te danken heeft aan
bewegingen, bijna een eeuw voor Baudelaire ontstaan, die gekant waren tegen een enthousiasme die in
hun ogen de wetenschap te boven ging. We weten niet welke werken de schrijver precies onder ogen
heeft gehad, maar hij was in ieder geval op de hoogte van de polemieken die in de vorige eeuw gestreden
werden. Het kan zijn dat de uitstekende kwaliteit van zijn leermeesters hem in staat heeft gesteld op de
hoogte te zijn van de bekend geworden provocatie van Kant [473]-[600]: «Zo moest ik dus afstand doen
van de kennis om voor het geloof een plaats vrij te maken…» Hume meende zijn filosofie anders te
moeten gebruiken [465]: «Laten we ons, ongeacht welk boekwerk we ter hand nemen; scholastieke
theologie of metafysica bijvoorbeeld; steeds afvragen, "Komt er een bepaalde abstracte redenering in voor
betreffende hoeveelheden of aantallen?" Neen. "Komt er een bepaalde wetenschappelijke redenering in
voor met betrekking tot zaken die werkelijk bestaan?" Neen. Verbrand het maar: want het kan slechts
sofisme en illusie bevatten.» Sainte-Beuve schrijft [889]: «M. de Maistre bezit als het ware een bijzonder,
een geweldig talent om de geslepen vijanden van het christendom (Hume, Gibbon) te overmeesteren, om
ze in hun gangen na te gaan en hun listen te ontmaskeren.»
244////-Het geheel van beeldspraken kent onderling een verdeling in twee tegengestelde soorten: abrupt
(;/) en sierlijk (:/). Het abrupte genre (;/) betreft de stijlfiguren die gebruikt worden in een verstandelijke
redenering, de andere behoren daarentegen tot het tweede genre. De inning (E-/F-/H-/R) wordt
gepresenteerd als (;E-/F-/H-/R) als hij zich in situatie één bevindt, maar als (:E-/F-/H-/R-/) wanneer er
sprake is van de tweede. De transplantatie (E-/F-/H) kan voorkomen in situatie (;E-/F-/H) en (:E-/F-/H). De
confrontatie (E-/H) is mogelijk als (;E-/H) en (:E-/H). De metafoor (E./H) bestaat als (;E./H) en (:E./H).-///
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M///-De implicatie, een handeling verricht door het verstand aangeduid met het symbool (=>) wordt,
wanneer hij met betrekking tot kennis wordt gebruikt, beschouwd als de redenering van het hoogste
niveau. Elementaire zinnen als (x) en (y), interpreteren we als (x=>y) "nooit x zonder y" maar het is
mogelijk daarvoor een afkorting te gebruiken door (=>) te lezen als "impliceert". We stemmen ermee in dat
(;2-/3-/4-/6) heel terecht de kwalificatie abrupt ontvangt betreffende een gedeelte van ((1/3)=(2/6))=>((2/3)
=(4/6)). Maar, lang zo onwrikbaar niet, beschrijft “ouderdom is de avond van het leven” een veel minder
strak idee [38]-[387]-[970].-///B///-Een oordeel als “de verhouding van de pilaren tot de wouden is die van
de tempel tot de Natuur” draagt meer het sierlijke karakter dan het abrupte, het gebrek aan fijnheid ten
spijt, omdat “sierlijk” enkel “niet-abrupt” wil zeggen. De beschrijving van droombeelden waaruit men tot nu
toe moeilijk enige rigueur kon halen, is daar een voorbeeld van. Cicero beschrijft hoe het bijgeloof die
leegte tracht op te vullen [202]: «…De interpreten zich baserend op een soort verwantschap en
overeenstemming met de natuur, die ze "sympathie" noemen, begrijpen hetgeen in dromen in verband
staat met deze of gene zaak…»
245////-De duffels worden nog in twee nieuwe types verdeeld, namelijk de vormbare (’/) en de harde (,/).
Elke stijlfiguur van het harde genre (,/) komt door zijn strakker geordende inhoud iets dichter bij het
model “2/3=4/6” dan iedere andere die vormbaar is. Een voorbeeld zoals “de avond is ten opzichte van de
dag wat de ouderdom ten opzichte van het leven is” maakt van het harde genre deel uit, omdat de
voorstelling van gelijkheid ((avond/dag)=(ouderdom/leven)) immers aan ((2/3)=(4/6)) doet denken. We
benadrukken dat, wanneer het denkbeeld een dubbele gradering bevat, dit nuttig blijkt te zijn om de
analogie van het harde genre te vatten: morgen, middag, avond; kindertijd, volwassenheid, ouderdom.
Hoewel (avond-/dag-/ouderdom-/leven) bij lange na niet de geordendheid vertoont van (2-/3-/4-/6), hoort
deze beeldspraak meer tot het type (,E-/F-/H-/R) dan tot het daaraan tegengestelde soort (’E-/F-/H-/R). Zo
zullen, omdat bovengenoemde verdeling opgaat voor de duffels in het algemeen, metafoor, confrontatie en
transplantatie deze beide aspecten, hard en vormbaar, eveneens vertonen in de gestalte van (’E./H),
(,E./H); (’E-/H), (,E-/H); (’E-/F-/H) en (,E-/F-/H).-///M///-De inning mag dan het soort duffel zijn dat de
meeste logica biedt, door zijn beknoptheid is in esthetisch opzicht de metafoor het voorbeeld bij uitstek
[862].-///B///-We stellen voor «De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms verwarde woorden
uit loslaten;/De mens gaat er wouden van symbolen/Door…» te bestuderen. De rangschikking in de link
(Natuur-/wouden-/tempel-/pilaren) lijkt te stroken met de toespeling op een land dat erg van striktheid
houdt [8]. Germaine de Staël schrijft [558]-[938]: «Novalis heeft veel over de natuur in het algemeen
geschreven, hij noemt zichzelf, met recht, de discipel van Saïs, omdat in die stad de tempel van Isis werd
gebouwd, en omdat de tradities die ons nog van de mysteries der Egyptenaren resten ons doen
vermoeden dat hun priesters een gedegen kennis van de wetten der natuur bezaten.»
246////-De boog bestaat uit de meting van de aannemelijkheid van duffels, en daartoe worden de
numerieke hoeveelheden ä, ë, ï, ö, ü, en ÿ gebruikt die we bakens noemen. Het product ervan äëïöüÿ
wordt door vermenigvuldiging berekend, teneinde de boog 1/äëïöüÿ uit te werken. De verschillende
bakens heten successievelijk: kanteel (ä), stadsmuur (ë), torentje (ï), vestingmuur (ö), vestinggracht (ü) en
sluippoort (ÿ). Voor ongeacht welke duffel, meet de boog de bewering “de schepper van het boek heeft
gewild (-./)”.-///M///-Zodra al deze numerieke criteria een hoogte van 1 bereiken, is het geoorloofd de boog
diezelfde waarde 1=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1) toe te kennen, het maximale niveau van aannemelijkheid voor de
meest uiteenlopende duffels: inning (E-/F-/H-/R), transplantatie (E-/F-/H), confrontatie (E-/H) en metafoor
(E./H). Als één van deze vele condities voor een optimale aannemelijkheid ontbreekt, wordt de boog door
een baken van een andere waarde dan 1 gedeeld en boet onmiddellijk aan kracht in.-///B///-We werken
een waarderingssysteem uit waarbij we meting gebruiken voor teksten die in menig opzicht voor iets
anders dan wiskunde gemaakt zijn. Dante richt zich op de volgende wijze tot het publiek [230] : «U die een
gezond verstand hebt,/Bedenk welke les hier/Achter de sluier van mysterieuze dichtregels schuil gaat.»
Baudelaire compliceert de zaken omdat hij verwachtingen combineert met een verlangen dat d'Aubigné zo
beschrijft [43]: «Mijn ogen hebben met verdorven hartstocht/De afschuw gezocht, mijn handen het bloed,
en mijn hart de wraak…» Toch wordt hier in "Bloemen van het kwaad" nu een wrede toon vermeden als hij
geamuseerd een hulde brengt aan [[1069]]«…de smachtende of uitbundige kussen,/Zo warm als zonnen,
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zo fris als watermeloenen…»
247////-De in aanmerking komende bevestigende noten, die E, F, H, R, maar ook E, F, H, R, of E, H, met
elkaar verbinden, en die termen als sporen hebben, vormen de springplanken. Ze zijn allemaal mogelijk bij
elke duffel met een waarde van 1, maar daarvoor is het nodig dat de interne ruimte ervan op het minimale
niveau gehandhaafd blijft. Met betrekking tot (avond./leven), en eveneens (ouderdom-/avond-/leven), blijkt
dat de noot b(avond~leven) een springplank is, omdat de tekst in beide gevallen, en met name in het
laatste, het door Empedocles gebruikte gezegde “ouderdom is de avond van het leven” kan inhouden
[38].-///B///-De negende versregel «Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…» bevat de confrontatie
(geuren²-/kinderhuid) waarvan de springplank b(geuren²~kinderhuid) de interne ruimte 1 niet ongedaan
kan maken wegens het evidente grammaticale verband.-///M///-We laten hier de situaties (r), (v), of (o) van
de springplanken onvermeld, aangezien ze geen enkele rol spelen bij de meting van de ruimtes.
248////-Betreffende een duffel wordt voor een hoge mate van aannemelijkheid het voordeel vereist van een
aantal pluspunten: een ruimte met een waarde van 1 voor elke springplank; de verzekering dat de
schepper van het boek de analogie kon bedenken; de samenstelling ervan bestaat uit termen; al degene
die we nodig hebben om de gewenste beduidenis te verkrijgen worden in de duffel gebruikt; de schikking
ervan is zoals die ons door de tekst wordt gepresenteerd; de mengeling van onderling zeer verschillende
begrippen; er zit wel of niet een argumenterende kant aan, variërend alnaargelang het sierlijke of abrupte
karakter; een meer of minder strakke orde voor de gebruikte beeldspraken, afhankelijk van het feit of de
beeldfiguur tot het harde of het vormbare soort behoort.-///M///-Het vaststellen van deze voorwaarden komt
neer op het hanteren van de numerieke criteria bestaande uit de bakens ä, ë, ï, ö, ü, ÿ waarin deze punten
behandeld worden.-///B///-In de toekomst zou het mogelijk moeten zijn dit onderzoek uit te breiden tot het
spel der klanken, zonder dat we daarbij het slachtoffer van een luchtspiegeling worden. De herhaling van
“d-D” in «confondent,/Dans» (vermengen,/In), in de versregels vijf en zes, lijkt een uitdaging te zijn om
alles in te zetten om dit op te helderen. Anderzijds vielen ons al in het eerste kwatrijn de klanken op in
«paroles;/L'homme» (woorden;/De mens). Als we het hele gedicht bekijken, zien we dat in de rijmen
klanken, overeenkomsten, terugkomen: “iers…oles…oles…iers…ondent…té…té…ondent…ants…ies…
ants…ies…cens…sens”. Deze herhaling wordt ook gebruikt in «chantent…sens» (bezingen-zintuigen) in
de laatste versregel, om als het ware zo uiting te geven aan het opgeroepen denkbeeld. Een andere, bijna
identieke situatie trekt eveneens onze aandacht: «Comme de longs échos qui de loin se confondent…»
(Als lange echo’s die zich van ver vermengen…) De serie “o…on…o…oin…on…on” schijnt er een soort
echo in voor te stellen.
249////-De inning wordt zeer abstract als (E-/F-/H-/R) genoteerd zonder dat hierbij de volgorde zoals die in
de tekst voorkomt voor de precieze opeenvolging van de termen in aanmerking wordt genomen. De
overeenkomsten daartussen verder doorvoerend, vervangen we E, F, H, R door evenzovele mobiele
tekens, namelijk I, II, III, en IV. Nu wordt het feit dat het geheel van deze stijlfiguren 24 mogelijkheden
biedt, beter zichtbaar [975]: (I-/II-/III-/IV); (I-/II-/IV-/III); (I-/III-/II-/IV); (I-/III-/IV-/II); (I-/IV-/II-/III); (I-/IV-/III-/II);
(II-/I-/III-/IV); (II-/I-/IV-/III); (II-/III-/I-/IV); (II-/III-/IV-/I); (II-/IV-/I-/III); (II-/IV-/III-/I); (III-/I-/II-/IV); (III-/I-/IV-/II);
(III-/II-/I-/IV); (III-/II-/IV-/I); (III-/IV-/I-/II); (III-/IV-/II-/I); (IV-/I-/II-/III); (IV-/I-/III-/II); (IV-/II-/I-/III); (IV-/II-/III-/I);
(IV-/III-/I-/II); (IV-/III-/II-/I).-///M///-Er doet zich geen enkele moeilijkheid voor om 24 voorbeelden van de
inning (E-/F-/H-/R) te noemen met behulp van de sleutelwoorden “ouderdom” I, “leven” II, “avond” III, en
“dag” IV [38]: “de verhouding van de ouderdom tot het leven is als die van de avond tot de dag”;
“ouderdom in het leven, komt op het moment van de dag dat de avond is”; “ouderdom en avond
beëindigen respectievelijk het leven en de dag”; “de ouderdom die de avond is heeft de dag als leven
gehad”; “de ouderdom heeft zijn dag, die een leven met een avond is”; “ouderdom heeft zijn dag gehad, en
avond zijn leven”; “het leven heeft, in de ouderdom, de avond van zijn dag”; “de verhouding van het leven
tot de ouderdom is die van de dag tot de avond”; “het leven heeft een avond: de ouderdom van zijn dag”;
“het leven heeft een avond, en de dag een ouderdom”; “het leven is een dag, de ouderdom een avond”;
“het leven is een dag, waarvan de avond de ouderdom is”; “de avond die de ouderdom is heeft het leven
als dag gehad”; “de avond die de ouderdom is beëindigt de dag van het leven”; “de avond van het leven is
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de ouderdom die een dag beëindigt”; “de avond van het leven beëindigt die dag in ouderdom”; “de
verhouding van de avond tot de dag is die van de ouderdom tot het leven”; “de avond, in de dag, is, in het
leven, de ouderdom”; “de dag voelt de ouderdom: van zijn leven de avond”; “de dag nadert zijn ouderdom:
de avond van een leven”; “de dag van het leven heeft de ouderdom als avond”; “de dag van het leven
heeft een avond: de ouderdom”; “de dag heeft als avond de ouderdom van zijn leven”; “de verhouding van
de dag tot de avond is die van het leven tot de ouderdom”.-///B///-De inningen zijn zo lomp dat we de
indruk hebben dat Baudelaire ze in fragmenten verdeelt om ze beter in een dichterlijke vorm te kunnen
gieten [[1023]]: «Het lijkt of er een waas ligt over je blik;/Je geheimzinnige oog, -is het blauw, grijs of
groen?-/Afwisselend teder, zacht en wreed,/Weerkaatst de ongevoeligheid en de bleke kleur van de
hemel.//Je doet me denken aan die lichte, zoele en nevelige dagen,/Die de betoverde harten doen smelten
in tranen,/Wanneer de overspannen zenuwen door een onbekend kwaad gekweld,/De slapende ziel
tarten.//Soms lijk je op die schone horizonnen/Verlicht door de zonnen van mistige seizoenen;/ Dauwnat
landschap, wat ben je schitterend/Door de stralen uit een mistige hemel vallend in vlam gezet!//O
gevaarlijke vrouw! O verleidelijke klimaten!/Zal ik eveneens je sneeuw en jullie ijzel aanbidden,/En zal ik uit
de ongenaakbare winter/Groter plezier kunnen halen dan hardvochtigheid en kou?»
250////-De transplantatie (E-/F-/H), die vergezeld gaat van 3 begrippen, laat ons die kiezen uit de 4 van de
inning die we al bestudeerd hebben: I, II, III en IV. Dat levert 24 verschillende situaties op [976]: (I-/II-/III);
(I-/II-/IV); (I-/III-/II); (I-/III-/IV); (I-/IV-/II); (I-/IV-/III); (II-/I-/III); (II-/I-/IV); (II-/III-/I); (II-/III-/IV); (II-/IV-/I);
(II-/IV-/III); (III-/I-/II); (III-/I-/IV); (III-/II-/I); (III-/II-/IV); (III-/IV-/I); (III-/IV-/II); (IV-/I-/II); (IV-/I-/III); (IV-/II-/I);
(IV-/II-/III); (IV-/III-/I); (IV-/III-/II).-///M///-Een transplantatie (E-/F-/H) dient zich aan als een ingekorte inning
(E-/F-/H-/R), maar met een, voor de niet-wiskundige, verbazingwekkende handhaving van het aantal
mogelijkheden [975]-[976]. De hier volgende serie voorbeelden, gebaseerd op de hoofdwoorden
“ouderdom” I, “leven” II, “avond” III, “dag” IV, maakt het geheel gemakkelijker te begrijpen [38]: “ouderdom,
in het leven, is een avond”; “de ouderdom heeft, met het leven, zijn dag gehad”; “ouderdom is de avond
van het leven”; “de ouderdom is de avond van een dag”; “de ouderdom heeft zijn dag als leven”; “de
ouderdom van de dag is de avond”; “het leven heeft zijn ouderdom als avond”; “het leven is, voor de
ouderdom, een dag geweest”; “het leven heeft als avond de ouderdom”; “het leven bereikt de avond van
zijn dag”; “het leven sluit zijn dag met de ouderdom af”; “het leven sluit zijn dag met een avond af”; “de
avond, die de ouderdom is, sluit het leven af”; “de avond is de ouderdom van de dag”; “de avond van het
leven is de ouderdom”; “de avond van het leven sluit zijn dag af”; “de avond is, voor de dag, een
ouderdom”; “de avond sluit de dag van het leven af”; “de dag komt bij de ouderdom van zijn leven aan”;
“de dag heeft de ouderdom als avond”; “de dag is een leven dat zijn ouderdom heeft”; “de dag van het
leven heeft zijn avond”; “de dag heeft, als avond, zijn ouderdom”; “de dag bereikt de avond van zijn
leven”.-///B///-De schikking van de woorden in analogieën van dichterlijke aard is niet altijd zo overzichtelijk
als die in de hier genoemde gevallen. Over het feit dat het gebruikelijke karakter van een vrouw hier niet
blijkt te stroken met de vertrouwelijke mededeling die haar door de omstandigheden ontglipt, schrijft
Baudelaire [[1025]]: «Plotseling kwam, in een vertrouwde, vrije sfeer/Ontstaan in de bleke dageraad,/Uit u,
rijk en klankvol instrument waar/Slechts de stralende blijheid trilt,//Uit u, zo helder en vrolijk als een fanfare
/Op deze schitterende morgen,/Wankelend, een klaaglijke toon, een vreemde toon/Naar boven…» De
stijlfiguur (vous-/note-/chancelant) (u-toon-wankelend) is niet zo gemakkelijk te vatten als (ouderdom-/
avond-/leven) in “ouderdom is de avond van het leven” [38].
251////-Het lijkt nu praktisch een vereiste te zijn dat er 12 confrontaties tot stand komen, waarvan 2
beeldspraken uit de groep van 4 gekozen moeten worden, aangezien we het aantal, 24, van de
transplantaties eenvoudigweg door 2 delen [976]. Dat zou het volgende resultaat moeten opleveren: (I-/II);
(I-/III); (I-/IV); (II-/I); (II-/III); (II-/IV); (III-/I); (III-/II); (III-/IV); (IV-/I); (IV-/II); (IV-/III). Op dezelfde wijze lijkt de
metafoor in 12 vormen te resulteren: (I./II); (I./III); (I./IV); (II./I); (II./III); (II./IV); (III./I); (III./II); (III./IV); (IV./I);
(IV./II); (IV./III). Toch verwerpt de intuïtie, die de inning “de verhouding van de ouderdom tot het leven is die
van de avond tot de dag”, (I-/II-/III-/IV), als richtsnoer aanwijst, onmiddellijk 4 vormen: “de ouderdom is als
het leven” (I-/II); “het leven is als de ouderdom” (II-/I); “de avond is als een dag” (III-/IV); “de dag is als een
avond” (IV-/III). Met betrekking tot de metafoor, sluiten we eveneens 4 modellen uit: “de ouderdom van het
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leven” (I./II); “het leven heeft zijn ouderdom” (II./I); “de avond van de dag” (III./IV); “de dag heeft zijn avond”
(IV./III).-///M///-We behouden 8 confrontaties: “ouderdom is als een avond” (I-/III); “de ouderdom heeft bij
wijze van spreken haar eigen dag gehad” (I-/IV); “het leven heeft bij wijze van spreken zijn eigen avond”
(II-/III); “het leven is als een dag” (II-/IV); “de avond is als een ouderdom” (III-/I); “de avond beëindigt bij
wijze van spreken een leven” (III-/II); “de dag heeft bij wijze van spreken zijn eigen ouderdom” (IV-/I); “de
dag is als een leven” (IV-/II). Op dezelfde wijze houden we 8 metaforen aan: “ouderdom is een avond”
(I./III); “de ouderdom van de dag” (I./IV); “het leven heeft zijn avond” (II./III); “het leven is een dag” (II./IV);
“de avond is een ouderdom” (III./I); “de avond van het leven“ (III./II); “de dag heeft zijn ouderdom” (IV./I);
“de dag is een leven” (IV./II).-///B///-De toegang tot de diverse confrontaties wordt door de tekst wel of niet
vergemakkelijkt. In de eerste terzine van „Samenspel“, wordt (geuren 2-/hobo’s) dadelijk begrepen, omdat
we in gedachten (geuren-/zachtheid-/hobo’s-/gekakel) ofwel “de verhouding van sommige parfums tot een
geurende zachtheid komt overeen met die van het geluid van de hobo tot het gekakel op een boerenerf”
uitwerken. Let er overigens op, dat dit ons helpt te begrijpen waarom dit instrument ons aan het platteland
doet denken.
252////-Een schaapskooi bestaat uit een voorwerp waarin de schepper van het boek verschillende
aspecten ziet, en het doet er hier nauwelijks toe of dit object dat in verstandelijk opzicht wordt gespleten,
een steunpunt of een bobbel is. Een leiboom bestaat uit het begrip schaapskooi, en de conceptie van een
aspect van de schaapskooi wordt een site genoemd. De gedachte «groen» levert een site op voor de
leiboom «kleuren» in „Samenspel“, omdat groen voor Baudelaire een aspect is van de schaapskooi die
kleuren heet.-///M///-Laten we onze toevlucht nemen tot het geijkte voorbeeld “ouderdom is de avond van
het leven” (ouderdom-/avond-/leven). De leiboom “leven” bezit de site “ouderdom”. Als, afgezien daarvan,
de tekstverklaarder een leiboom “dag” verzint die de tekst niet openlijk verschaft, ziet hij in dat de term
“avond” voor dit denkbeeld een mogelijkheid van een site biedt, omdat dit voor de schepper van het boek
door niets met zekerheid belet wordt. Bij 2/3=4/6 ofwel (2-/3-/4-/6) lijkt het erop dat 2 een deel van 3 is, en
4 van 6. De vorming van de getallen 2 en 4 zijn nu twee sites met betrekking tot de leibomen die de ideeën
betreffende respectievelijk 3 en 6 verschaffen.-///B///-De wijziging van een oordeel betreffende een
analogie maakt het nodig dat het geheel van “site-leiboom” opnieuw bestudeerd wordt, zoals in de
verandering van (kindertijd-/morgen-/ouderdom-/avond) in (rose-/morgen-/paars-/avond). Het is net als
met het in ons opnemen van onverwachte verschijnselen, een moeilijk proces volgens Baudelaire. Hoe
bevooroordeeld hij ook was, hij had, in de culturele context van die tijd, middelen gevonden om zijn
waardering aan de schok van een nieuw feit aan te passen. Terwijl hij, eventueel ook wat hemzelf betreft,
twee houdingen met elkaar confronteert, enerzijds die van de echte, maar met starre zienswijzen behepte
neoklassieke geleerde, anderzijds die van de mens met een soepele geest die zich in nieuwe situaties
schikt, verklaart de dichter, bij het bezoek aan een Wereldtentoonstelling [711]: «…wat zou een moderne
Winckelmann doen…wat zou hij zeggen als hij zich tegenover een Chinees voorwerp bevond, een
vreemd, storend voorwerp, met allerlei kronkels, van een intense kleur, en soms adembenemend
fijngevormd? Het maakt niettemin deel uit van de universele schoonheid; maar om het te begrijpen, moet
de criticus, de toeschouwer, in zichzelf een verandering teweegbrengen…Die architecturale vormen, die in
het begin tegen zijn conventionele opvattingen indruisten…die planten die zo verontrustend waren voor
zijn geheugen vol met herinneringen uit zijn vroegste jaren…die geuren zo anders als die van de zitkamer
van zijn moeder, die mysterieuze bloemen waarvan de diepe kleur eigenmachtig het oog binnendringt,
terwijl hun vorm de blik tart, die vruchten waarvan de smaak de zinnen bedriegt en van hun stuk brengt, en
het verhemelte met denkbeelden confronteert die voor het reukorgaan bestemd zijn, heel die wereld van
nieuwe harmonieën doet langzaamaan zijn intrede in hem, neemt geduldig bezit van hem, als de damp
van een stoomketel vol aroma’s; heel die onbekende kracht wordt aan de zijne toegevoegd…De
onredelijke, doctrinaire aanhanger van de principes van het mooie zou vast en zeker wartaal uitslaan;
opgesloten in de verblindende vesting van zijn systeem, zou hij het leven en de natuur te schande maken,
en zijn Griekse, Italiaanse of Parijse fanatisme zou hem overhalen dat brutale volk te verbieden op andere
wijze te genieten, te dromen of te denken dan hijzelf gewoon is, barbaarse wetenschap…die de kleur van
de hemel, de vorm van de planten, de beweging en de geur van de dieren vergeten is en wier verstijfde
vingers, verlamd door het schrijven, niet langer in staat zijn zich lenig over het enorme toetsenbord der
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"analogieën" te bewegen!»
253////-Het komt voor dat de schepper van het boek aan een schaapskooi drie aspecten of meer toekent.
Ze kunnen, één, van een logische orde zijn; twee, van toenemende grootte of intensiteit, op waarde
geschat naar de hoeveelheid of de kwaliteit; drie, elkaar opvolgen, in de tijd of de ruimte. Op het logische
vlak beschikken we trapsgewijs op z’n minst over: element; beperkt deel; geheel. Iedere keer vormen de
niveaus plakken van de schaapskooi, en het begrip plak bestaat uit een schaal van de leiboom. Zo’n
logische uitleg verschaft enkele zones die een betekenis inhouden: bijvoorbeeld I bewoner; II jongelui; III
bevolking. Bij de groep waar het om een hoeveelheid gaat, moeten we minimaal een situatie I bepalen
waarin het een geringe hoeveelheid betreft; een geval II van middelgrote omvang; een toestand III die een
grote afmeting betreft. Zo zijn de groottes van I zandkorrel; II kei; en III rots oplopend. In de categorie waar
het om kwalitatieve wisselingen gaat kunnen we een onderscheid maken tussen I lelijk; II banaal en III
mooi. Voor een opeenvolging in de tijd komen op elkaar aansluitende zones zoals I jeugd, II volwassen
leeftijd, III ouderdom, in aanmerking. Op dezelfde wijze onderscheidt het verstand ten opzichte van de zee
I oppervlak; II diepte; III diepzeegebied. Een gezegde zoals “het diepzeegebied van de ouderdom” heeft
een beduidenis. Het getal dat de juiste plaats van de plak in de schaapskooi toekent, precies als die van
de schaal in de leiboom, heet de inburgering. Deze behoort tot een numerieke reeks, met bijvoorbeeld de
toekenning van 2 aan II in het geheel van I, II, III. Ondanks de zeer grote verscheidenheid aan situaties die
op het intuïtieve vlak mogelijk zijn, geldt voor alle gevallen, dat zodra twee series eenzelfde mogelijkheid
van inburgering toestaan, we met een speld van doen hebben.-///M///-Bij 2/3=4/6 ofwel (2-/3-/4-/6) valt de
tegenwoordigheid van de speld te verdedigen, omdat (2), (2,5) en (3) enerzijds en (4), (5) en (6) anderzijds
immers (2) en (4) als stadium I verschaffen.-///B///-Bij „Samenspel“, passen de denkbeelden “bederf” en
“frisheid” bij de leiboom “geuren²” maar men moet niet proberen daarin twee schalen te zien. Geen enkel
stel relaties van het type totaliteit-deel komt in aanmerking voor de speld, gezien het feit dat we daarbij
enkel een herhaling van de tegenstelling I-II hebben. Concrete relaties tussen woorden als "kerkdorp"-"kathedraal-stad" blijken nauwelijks beter in staat te zijn op correcte wijze in het bezit te komen van
de speld die soms gevraagd wordt, of het kerkgebouw zou zich midden in de bebouwde kom moeten
bevinden, zodat er een indeling ontstaat als rand-I; tussengedeelte-II; centrum-III.
254////-In de parallellen tussen beduidenissen, bestaan de zones betreffende de logica, waarin alleen
termen voor gevallen met een zeer grote aannemelijkheid voorkomen, uit de kiosken. Een inning bezit 4
kiosken, en deze staan voor E, F, H en R, alle vermeld in (E-/F-/H-/R).-///M///-Het aantal springplanken
loopt op tot 6 wanneer elke kiosk een term bevat. We zouden bij een aantal van 12=(4(4-1)) uitkomen
indien er tussen elk spoor en de 3 andere een relatie zou bestaan. Maar het is niet mogelijk dat hun aantal
meer wordt dan 6=((4/2)(4-1)) omdat in alle noten A-B immers hetzelfde is als B-A [977]. De 6
springplanken van (E-/F-/H-/R) worden omschreven als b(E~F), b(E~H), b(E~R), b(F~H), b(F~R),
b(H~R).-///B///-Een term als “kleuren geluiden” blijkt geenszins mogelijk te zijn, gezien het feit dat hij uit
twee termen samengesteld is. Zo bestaat er ook geen enkele springplank b(Natuur~kleuren…geluiden),
omdat het niet om een noot zou gaan. Er resulteert uit dat (woorden-/tempel-/kleuren…geluiden-/Natuur),
aangezien een springplank ontbreekt, een inning is die niet in staat is een boog met een waarde van 1 te
verkrijgen.
255////-De transplantatie wordt voorgesteld door (E-/F-/H) waarin E, F en H alle van elkaar verschillen.
Deze duffel is in het bezit van 3 kiosken, waar zich E, F en H bevinden. Het standaardvoorbeeld
“ouderdom is de avond van het leven” noteren we als (ouderdom-/avond-/leven). De springplanken
b(E~F), b(E~H) en b(F~H) tonen dat E in betrekking staat tot F en H, wat twee situaties oplevert, en
vervolgens dat F in verbinding staat met H, waardoor er nog één ontstaat. Wat de metafoor (E./H) betreft,
deze heeft twee kiosken, waarin E en H voorkomen en kan hoogstens één springplank krijgen, b(E~H). Hij
wordt voorgesteld door b(avond~leven) aangaande “de avond van het leven”.-///M///-Het verschil in het
aantal kiosken maakt het er ons niet gemakkelijker op in intuïtief opzicht inningen te bedenken met een
metafoor of een confrontatie als uitgangspunt. Daar de transplantatie één element meer heeft, zal de
zoektocht hier wat gemakkelijker zijn.-///B///-De omschrijving (pilaren-/tempel-/Natuur) levert de geschikte
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aanwijzingen om uit te komen bij (pilaren-/tempel-/wouden-/Natuur), terwijl (tempel./Natuur) minder
helderheid biedt. Bovendien komt het voor dat andere stijlfiguren iets van een metafoor weg hebben.
Wanneer Baudelaire over «…De uitbreiding van oneindige dingen bezittend…» spreekt, zeggen we bij
onszelf dat hij «…De oneindige uitbreiding van de dingen…» bedoelt.
256////-De confrontatie (E-/H) bezit 2 kiosken, waar E en H, die altijd verschillend zijn, zich komen te
bevinden, en hij kan ten hoogste b(E~H) als enige springplank krijgen. Het plectrum van een stijlfiguur
bestaat uit een term die openlijk het verband in kwestie in de vorm van een indirecte verbinding meedeelt.
Het betreft voornamelijk "zoals", "zelfde", "soortgelijke", om enkele veelvoorkomende voorbeelden te
geven. In de duffel (E-/H) komen de beeldspraken dankzij het plectrum wat minder hard op het publiek
over omdat het daardoor al op een eventuele schok is voorbereid: “ouderdom is als een avond”.-///B///Vaak verwijt men dergelijke zinswendingen omslachtig te zijn: “…er zijn vruchten die eruit zien als
kinderhuidjes…” zou poëtischer zijn als er zou staan “…er zijn vruchten met kinderhuidjes…” Maar deze
formulering heeft het voordeel zonder omhaal de beeldspraak aan te kondigen, wat een positief punt is als
de dichter voorkomen moet dat men bekoorlijk bijgeloof verwart met gedegen kennis.-///M///-Soms bevindt
het plectrum zich in analogieën waarin het geenszins een vereiste is: “ouderdom is als de avond van het
leven”. Maar de schepper van een boek streeft vaak heel veel doeleinden na, en hij bedient zich van een
vorm die op het intuïtieve vlak het best in staat is zijn vage bedoelingen weer te geven. Die twee punten
weerhouden ons ervan te snel te concluderen dat hij een stuntelige stijl gebruikt waarbij de inhoud door de
vorm bedorven wordt. Niet dat we absoluut moeten afzien van dit onderscheid vorm-inhoud. We
constateren dat de formuleringen “2+2=4” en «twee plus twee is vier» wat de inhoud betreft iets gemeen
hebben [537]. Of neem bijvoorbeeld de zin [541]: «Mooie Markiezin, ik sterf van liefde bij het zien van uw
mooie ogen.» Een deel van de inhoud wordt wel degelijk opnieuw gebruikt in «Van liefde sterf ik, mooie
Markiezin, bij het zien van uw mooie ogen.»
257////-Aan- of afwezigheid van een plectrum, de hoeveelheid kiosken, dat is wat de duffels in
verschillende categorieën verdeelt. Metafoor, confrontatie, transplantatie en inning hebben respectievelijk
de sluiskolken 1, 2, 3 en 4, alnaargelang de genoemde criteria. Wat het verschil tussen de sluiskolken 1 en
2 aangaat, dat komt voort uit het feit dat in de metafoor, type sluiskolk 1, geen plectrum aanwezig is, maar
daarentegen wel in de confrontatie, die tot de categorie sluiskolk 2 behoort. Wat het onderscheid tussen
de sluiskolken 2, 3 en 4 betreft, dit komt door het aantal kiosken, 2 voor de confrontatie, 3 in de
transplantatie en 4 in de inning.-///M///-Met dezelfde woorden kunnen we moeiteloos meerdere
formuleringen met verschillende sluiskolken bedenken. “De verhouding van de ouderdom tot het leven is
als die van de avond tot de dag” biedt de mogelijkheden (ouderdom-/leven-/avond-/dag) type sluiskolk 4,
(ouderdom-/ leven-/avond) type sluiskolk 3, (ouderdom-/avond) type sluiskolk 2, en tenslotte
(ouderdom./avond) type sluiskolk 1. Omdat de versie (ouderdom-/leven-/avond-/dag) immers dichter bij de
tekst ligt dan haar rivalen, zal deze een boog met een hogere waarde moeten krijgen.-///B///-Evenzo zal de
inning (echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden) die we gemakkelijk terugvinden in het tweede kwatrijn,
een grotere aannemelijkheid bezitten dan de stijlfiguren met minder termen die aan het werk zijn ontleend,
met name (echo’s-/kleuren-/antwoorden) of (echo’s-/kleuren). Soms zoeken we een weerklank van onszelf
bij anderen, terwijl we daarbij de eigen tekorten wegvlakken, in een behoefte aan zekerheid [[1072]]: «…Ik
wil mijn trillende vingers lang/Laten rondwoelen in de dikke massa van je zware manen…//Om mijn
gesuste snikken geheel te doen bedaren/Is niets zo heilzaam als de diepte van je slaapstee;/Op je mond
zetelt het machtige vergeten,/En in je kussen stroomt Lethe.»
258////-Voor het bereiken van de hoogste graad van aannemelijkheid van een beeldspraak, is een
onbetwistbaar houvast in de tekst, en eveneens een zeer nauwe verwantschap tussen ideeën vereist. Aan
deze eisen voldoet precies de kanteel (ä). Het blijkt onmogelijk te zijn aan (ouderdom-/leven-/avond-/dag)
een aannemelijkheidsgraad van 1 toe te kennen met betrekking tot “de avond van het leven heeft zijn
lasten” omdat “ouderdom” en “dag” er immers niet in voorkomen. Aangezien deze situatie b(ouderdom~
dag) verhindert als noot te fungeren, kan er geenszins sprake zijn van een springplank b(ouderdom~dag).
Welnu, kanteel ä=1 vereist het bestaan van al deze relaties en een onderlinge afstand ervan die niet groter
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is dan 1. Wanneer (z) voor alle relaties die tussen de termen bestaan is vastgesteld, maar hij niet elke keer
uit z=1 bestaat, vertegenwoordigt het baken (ä) de grootste interne ruimte van de springplanken, en hij
wordt verkregen door middel van 2+(1(n/10)), deze numerieke waarde ontstaat door het aantal van (n)
fronten dat zich tussen de termen bevindt en dat het begrijpen bemoeilijkt. Een nauwgezette contrôle blijkt
bij de inning (E-/F-/H-/R) absoluut nodig te zijn omdat zes noten b(E~F), b(E~H), b(E~R), b(F~H), b(F~R),
b(H~R) daarin de springplanken vormen. Voor de transplantatie (E-/F-/H) wordt dezelfde soort berekening
uitgevoerd, ditmaal aangaande b(E~F), b(E~H), b(F~H), waarvan de interne ruimte dienst doet als kanteel
(ä), ongeacht of deze waarde 2+(1(n/10)) of beter, 1 bedraagt.-///M///-Laten we de volgende verzonnen
tekst eens bestuderen: “op deze lange avond op ons eenzame platteland, waar de uren voorbijglijden bij
het luisteren naar een opzienbarend verhaal, leuk of droevig -verteld door een of andere oude boer, naar
het schijnt een verhaal uit de tijd die men zelf nog meegemaakt heeft, maar dat, zonder dat men dat ooit
toegegeven heeft, meestal door anderen beleefd is -hebben we de enigszins verkeerde indruk dat het
geheugen, nu eens subjectief, dan weer collectief of exact, bij het samenstellen van een legende, die
tenslotte een werkstuk daterend uit talrijke tijdsperiodes voorafgaand aan of volgend op de spectaculaire
gebeurtenis uit het verhaal is, de dingen van het leven verandert.” De transplantatie (avond-/geheugen-/
leven) is zo weinig overtuigend dat we erover moeten nadenken of hij wel bestaat. Welnu, we moeten
erkennen dat het verschil in afstand tussen de termen “avond” en “leven”, berekend in 2+(1(n/10), het
vermoeden bevestigt dat het gevaar groot is dat de interpreet de analogie verzint.-///B///-Wanneer een
inning een relatie legt tussen ver van elkaar verwijderde termen, verkrijgt hij daardoor een zwakke graad
van aannemelijkheid, want het is slechts bij hoge uitzondering dat de schepper van het boek daar met
opzet iets mee heeft bedoeld. Het inzetten van de fronten heeft, bij het meten van de verwijderingen en de
ruimtes, al zozeer zijn belang getoond dat het gebruik van de kanteel ons het gevoel geeft dat deze door
inductie is ontstaan. We stellen voor een blik te werpen op (Natuur-/tempel-/geuren²-/oneindige) wat
neerkomt op het oordeel “de verhouding “Natuur-tempel” is dezelfde als die tussen de geuren en de
oneindige dingen”. Dat is niet totaal absurd, maar blijft zeer twijfelachtig. Aangezien in het echte gedicht 61
fronten tussen de termen «Nature» (Natuur) en «infinies» (oneindige) liggen, laat de interne ruimte die
daardoor voor de springplank 2+(1/61/10))=8,1 bedraagt, ons de zwakheid van de relatie daarin zien.
Omdat (1/8,1) minder is dan ⅛, het dubbele van 1/16, kan de mate van aannemelijkheid die we voor deze
stoutmoedige analogie hebben bepaald door het minste of geringste teniet worden gedaan.
259////-Door de springplank b(E~H) wordt voor de confrontatie (E-/H) en de metafoor (E./H) de kanteel
verstrekt. De analogie blijkt pas volmaakt te zijn, met name als we beschikken over ä=1, indien elke
stijlfiguur op zich, (E-/H), en (E./H), een springplank bezit met een interne ruimte van z=1. In de andere
gevallen, als (z) de waarde heeft van 2+(1(n/10)) bij (n) fronten tussen de termen, ontvangt de kanteel (ä)
diezelfde hoogte van 2+(1(n/10)).-///M///-Als de exegeet (E-/H) of (E./H) bedenkt zonder dat de auteur zo’n
duffel heeft gewenst, dwingt de kanteel ons daarin een heel geringe mate van vertrouwen te hebben,
omdat immers geen enkel element in de inhoud een afstand van 1 tussen E en H billijkt.-///B///-We zien
daarentegen dat bij «Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…» (geuren²-/kinderhuid) voorzien is van
een kanteel ä=1, met opnieuw een waarde van z=1 die de springplank b(geuren²~kinderhuid) verdient. Als
de wens bestaat van een ondanks de bedorvenheid aanwezige frisheid, is het gemakkelijk te dromen van
een uitzonderlijke bescherming van het lot en Ovidius dreef eveneens de spot, maar op zachtzinniger
wijze dan Baudelaire, met een dergelijke illusie [563]: «…vol verwijten over de slechte eigenschappen
waarmee de natuur het hart der vrouwen heeft gevuld, leefde Pygmalion zonder gezellin, als vrijgezel;
nooit had een echtgenote zijn bed gedeeld. Hij slaagde er echter, dankzij een bewonderenswaardige
bedrevenheid, in uit ivoor zo wit als sneeuw, een vrouwenlichaam te houwen…De dag was gekomen dat
heel Cyprus uitgelaten het feest van Venus vierde…van alle kanten steeg de wierook op…Thuisgekomen,
begeeft de kunstenaar zich naar het standbeeld van het meisje; over het bed gebogen geeft hij haar een
kus; hij meent te voelen dat haar lichaam enigszins warm is. Weer brengt hij zijn mond dichterbij, terwijl
zijn handen haar borsten betasten; bij dat contact wordt het ivoor zacht; het verliest zijn hardheid, het
zwicht onder de aanraking van zijn vingers; het geeft toe…»
260////-De stadsmuur van een zinswending moet aan verschillende voorwaarden voldoen om een hoogte
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van ë=1 te bereiken. In de eerste plaats moet de schepper van het boek een parallel hebben willen
trekken tussen bepaalde elementen van de inhoud, binnen het kader van alle de analogie betreffende
ideeën, maar het mag niet om een identiteit of een gelijkheid gaan. Vervolgens wordt gewenst dat de
beeldspraak aan alle ideeën in het werk die gebruikt kunnen worden voor de duffel, de juiste rol geeft.
Bovendien moeten de kiosken door termen bezet worden. Tenslotte blijkt het onmisbaar te zijn dat deze
sporen in de stijlfiguur dezelfde volgorde hebben als in de tekst. Zodra niet aan al deze voorwaarden
voldaan wordt, is ë=2. Als we deze regels toepassen op (E-/F-/H-/R) beseffen we de onderlinge
saamhorigheid van deze aspecten van de stadsmuur. Zo ontvangt de inning (ouderdom-/avond-/leven-/
dag) aangaande “ouderdom is de avond van het leven” een stadsmuur met een waarde van 2 omdat “dag”
immers niet in het gezegde in kwestie voorkomt. Bij de transplantatie zijn dezelfde voorwaarden in het
geding met betrekking tot de kwalitatieve parallel, de sluiskolk, de kiosken en de volgorde, wat in dezelfde
situatie ë=1 oplevert betreffende (ouderdom-/avond-/leven). Anderzijds is een waarde van ë=2
onvermijdelijk met betrekking tot (ouderdom-/avond-/leven-/dag) wat staat voor “het leven heeft de
ouderdom als avond van zijn dag” aangezien de plaats van de termen immers gewijzigd is. Geheel
tegengesteld daaraan, zou het correct geweest zijn te stellen dat ë=1 betreffende “ouderdom is de avond
van het leven dat zelf een dag is”. De formulering (morgen-/dag-/kindertijd) met betrekking tot “de
kindertijd in het leven is voor deze dag de morgen” maakt om twee redenen ë=1 onmogelijk. Enerzijds zou
sluiskolk 4 een betere gebruiker van de beschikbare begrippen zijn geweest en anderzijds begint
genoemde formule met de laatste term van de uit de doeken gedane beeldspraak.-///M///-Een inning kan
door een grote lengte bijna onzichtbaar gemaakt worden, en dat is het geval bij (kindertijd-/leven-/morgen-/
dag) die zich in “mijn kindertijd lijkt me, vertrouwde de brave man mij toe, als ik m’n hele leven beschouw,
iets wat veel weg heeft van wat ik me van de vroege morgen herinner wanneer het een bijzonder lange
dag was geweest” bevindt.-///B///-Maar (Natuur-/levende-/tempel-/pilaren) loopt gelijk op met de tekst. We
zouden er echter geen waarde van ë=1 aan kunnen toekennen, want de eerste versregel zou beter
voorgesteld kunnen worden door (Natuur-/tempel-/levende-/pilaren). Door een soortgelijke oorzaak bereikt
de transplantatie (mens-/wouden-/symbolen) ë=2 omdat (wouden./symbolen) met zijn sluiskolk 1 immers
doeltreffender in de beschrijving zou zijn geweest. Door een soortgelijke oorzaak bereikt de transplantatie
(mens-/wouden-/symbolen) ë=2 omdat (wouden./symbolen) met zijn sluiskolk 1 immers doeltreffender in
de beschrijving zou zijn geweest. Germaine de Staël schreef [932]: «De natuur ontplooit zijn pracht vaak
zonder doel, vaak met een luxe die de voorstanders van het nuttige overvloed zouden noemen. Het schijnt
haar te behagen meer glans aan de bloemen, aan de bomen van het woud te geven, dan aan het gewas
dat als voedsel voor de mens dient.»
261////-Om een stadsmuur met een waarde van ë=1 te verkrijgen, als het (E-/H) en (E./H) betreft, is het
vereist dat de schepper van het boek, opzettelijk, een parallel tussen elementen in de inhoud heeft
gemaakt die in één keer alle beeldspraken van de zinswending omvatten; dat het in werkelijkheid niet om
een identiteit of gelijkheid gaat; dat de begrippen E en H termen zijn; dat deze in de duffel dezelfde
volgorde aannemen als die van de tekst; tenslotte dat de sluiskolk past bij het oorspronkelijke gezegde.
Zoniet dan is ë=2 een vereiste. Zo’n geval van ë=2 doet zich voor bij (Natuur-/tempel) omdat de
afwezigheid van een plectrum, in de eerste regel van „Samenspel“, (Natuur./tempel) bevoordeelt. Zo is
bijvoorbeeld ook (tempel./Natuur) ë=2 waard door de inversie van de sporen.-///M///-Wanneer de analogie
niet langer als zodanig overkomt, moeten we de stadsmuur eveneens een waarde van ë=2 toekennen, wat
tegenwoordig voor heel wat politieke teksten geldt met betrekking tot de betiteling “staatshoofd”, die de
basis vormt van een metafoor (hoofd./staat) die veel aan kracht heeft verloren. “Het staatshoofd staat zo
ver van zijn onderdanen vandaan dat hij hun kapotte schoenen niet zien” heeft wel degelijk de kracht van
een metafoor, zodat nu opnieuw ë=1 billijk is. Betreffende (avond./leven), dat we geobserveerd hebben in
“het leven heeft zogezegd zijn eigen avond”, blijkt dat ë=2 vereist is omdat de termen de volgorde levenavond zouden moeten hebben en niet avond-leven. Bovendien valt de aanwezigheid van het plectrum
“zogezegd” gunstiger uit voor het type sluiskolk 2. Het gebruik van “comme” (als) moet echter geen
vergissing in de hand werken, want soms moet dat immers met de betekenis “evenveel als” vertaald
worden.-///B///-Zo zou bijvoorbeeld (eenheid-/nacht) een waandenkbeeld zijn, omdat “…weids evenveel als
de nacht en de dag…” immers het juiste idee bevat. Saint-Évremond gaf toe dat hij van idee veranderd
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was over “vaste” (weids, ruim, uitgestrekt), misschien uit angst voor een ontzaglijke overwinning [885]«Ik
had verzekerd dat een ruime geest zowel in gunstige als in ongunstige zin bestaat, alnaargelang de
dingen die erbij worden vermeld: dat een ruime, schitterende, krachtige geest, een bewonderenswaardige
capaciteit inhield, en dat daarentegen een ruime, bovenmatige geest er één was die zichzelf in vage
gedachten verloor, in mooie maar niet realiseerbare ideeën, in te grote doeleinden die de ons ter
beschikking staande geschikte middelen te boven gaan. Mijn mening scheen me tamelijk redelijk toe. De
lust bekruipt me om te ontkennen dat ruim ooit lofwaardig kan zijn, en dat niets ooit in staat is die goede
eigenschap te beïnvloeden. Het grote is in de geesten een volmaaktheid, het ruime altijd een gebrek. De
juiste en beperkte vlakte maakt het grote, de overmatige grootte maakt het uitgestrekte…uitgestrekte
tuinen zijn noch in staat de aangenaamheid zoals ons die de kunst schenkt te bieden, noch het plezier dat
de natuur kan schenken; uitgestrekte bossen boezemen ons angst in…»
262////-Het torentje ï=1 van de inning (E-/F-/H-/R), evenals van de transplantatie (E-/F-/H), veronderstelt
het welslagen van een tweetal processen. Ten eerste is het noodzakelijk de metafoor (E./H) uit
(E-/F-/H-/R) of (E-/F-/H) te kunnen halen. Ten tweede moet (E./H) een combinatie van ideeën bevatten die
op het door de schepper van het boek beoogde publiek als een bonte mengeling zonder enige uitleg
overkomt. Mocht één van deze voorwaarden ontbreken dan is ï=2.-///M///-Een metafoor vereist een kortere
vorm die meer inspanning voor het met elkaar in verband brengen van de overeenkomsten vraagt dan de
confrontatie, door het feit dat het plectrum wegvalt.-///B///-Maar, laatstgenoemde is soms moeilijk te
identificeren. «Er zijn geuren, zo fris…En andere, bedorven…Zoals amber, muskus, benzoë en
wierook…» levert geen enkel plectrum op, ondanks de aanwezigheid van «Zoals». Dat woord betekent
“met name”, en in plaats van bedorven geuren en wierook met elkaar te vergelijken, verre van dat,
bevestigt de dichter dat wierook tot die geuren hoort, hetgeen (bedorven./wierook) in het voordeel stelt
vergeleken bij (bedorven-/ wierook). De besten worden door corruptie en overwinning aangetrokken
[[1019]]: «In die geweldige jaren waarin de Theologie/In haar bloeitijd was/Vertelt men dat een doctor, zeer
gerenommeerd,/Nadat hij onverschillige harten had geforceerd,/Nadat hij die tot in hun duistere dieptes
had gekneed,/Nadat hij op weg naar goddelijke glorie/Vreemde, hemzelf onbekende wegen had
betreden,/Waar mogelijk enkel zuivere Geesten hun stappen gezet hadden…Van een satanische trots
bezeten, bralde:/"Jezus…als ik je in je zwakke plekken/Had willen treffen, was je schaamte even groot
geweest als je glorie…"//Onmiddellijk raakte hij zijn verstand kwijt./Verloren ging de schittering van zijn
grootheid;/Zijn intelligentie maakte plaats voor een enorme chaos,/Voorheen een levende, ordelijke tempel
vol rijkdom,/Onder wiens plafonds zoveel pracht had geprijkt./Nu vond men er slechts stilte en
duisternis,/Zoals in een kelder waarvan de sleutel zoek is.»
263////-Het torentje (ï) van de metafoor (E./H) is 1 waard zodra E en H op het door de schepper van het
boek beoogde publiek overkomen als een mengeling van ideeën die niets met elkaar te maken hebben, en
zonder dat dit ook maar op enige manier begrijpelijk toegelicht wordt. Bij de confrontatie (E-/H), moeten we
ons de metafoor (E./H) weer voor de geest halen om te kijken of het mengsel plaats vindt, omdat in (E-/H)
het plectrum dat effect immers uitvlakt. In elk van deze stijlfiguren, wordt het torentje ï=2 zodra deze
warwinkel van niet gebillijkte beduidenissen ontbreekt.-///M///-We leggen “Paul is groter dan Piet” als een
bepaling wie het grootst is terzijde, omdat deze geen deel uitmaakt van het hier behandelde studieobject.
Meestal levert het controleren van het torentje (ï) geen enkele moeilijkheid op, ongeacht om welke duffel
het gaat, dankzij het levendige contact van de begrippen in de zo dikwijls geroemde metafoor [862]. “De
avond van de dag” ofwel (avond./dag) heeft ï=2 tot resultaat, gezien het feit dat niet één mengeling van
beelden zich voordoet.-///B///-Maar «De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms verwarde
woorden uit loslaten;/De mens gaat er wouden van symbolen/Door…» leidt tot (tempel./wouden) met een
torentje dat 1 waard is. Meer dan het gebruikelijke grote boekwerk dat een bepaalde tempel der
wetenschap in zich bergt, roepen de versregels een open plek in het woud of kreupelhout op. Germaine
de Staël maakt op de volgende wijze een toespeling op het mysterie [935]: «"Men moet", zei Fichte,
"begrijpen wat op zich onbegrijpelijk is". Dat vreemde gezegde heeft een diepe inhoud: men moet
aanvoelen en herkennen wat ontoegankelijk voor een analyse moet blijven, en wat de gedachte slechts
kan naderen.» Novalis, van wie Baudelaire indirect via „Over Duitsland“ kennis kon nemen, schreef [558]120

[938]: «Reeds onder de kindvolken troffen we van die ernstige zielen aan, voor wie de Natuur het gezicht
was van een godheid, terwijl meer lichtzinnige schepsels zich er pas tijdens hun feesten om
bekommerden. De lucht was voor hen een bedwelmende drank, de sterren waren de toortsen bij hun
nachtelijke dansen; de planten en de dieren waren niets anders dan kostbare voedingsmiddelen; en de
Natuur scheen hun geen rustgevende, prachtige tempel toe maar een vrolijke keuken en kelder.»
264////-De waarde van de vestingmuur wordt enkel berekend door een onderscheid te maken tussen
abrupte en sierlijke zinswendingen. Wanneer de schepper van het boek geen enkele argumentatie
verschaft door middel van een sierlijke stijlfiguur (:/), accepteren we de vestingmuur ö=1, en anders ö=2.
Bij elke abrupte (;/) stijlfiguur is de situatie omgekeerd, zodat ö=1 alleen een vereiste wordt in het geval
van een duffel die op rationele wijze gebruikt wordt om een gezegde te bewijzen. Als we bij het bestuderen
van (;/) niet op een poging tot bewijsvoering stuiten, is een waardebepaling van ö=2 noodzakelijk. De
inning (;2-/3-/4-/6) die een beschrijving vormt van de tekst “2/3=4/6” heeft recht op vestingmuur 1, terwijl
(:2-/3-/4-/6) het oordeel ö=2 verdient.-///M///-De grote eenvoud van het soort verhouding 2/3=4/6 vormt een
gering maar klassiek onderdeel van de analogie [38]-[387]-[970]. Het is onmogelijk dat die volkomen
abrupte duffels de boog met een waarde van 1 verkrijgen doordat ze hetgeen men van een uit de
verbeelding ontstane analogie verwacht, in nauwgezetheid overtreffen. Ze ontvangen ö=1 dankzij de
uitwerking van de aan de dag gelegde rigueur, en raken onmiddellijk andere bakens met een waarde van
1 kwijt, wegens diezelfde bewijsvoering. Vaak minder scherp, bestaat de aurgumentatie uit de inspanning
om, zelfs als men daar eventueel moeilijk in slaagt, naar een conclusie met een wetenschappelijk doel toe
te werken: een demonstratie. Ergens iets uit afleiden bestaat uit een implicatie, of uit meerdere die niet
onderbroken worden vóór het einde [581]. De definitie van de implicatie "bewering A=>bewering B" is
"bewering A is nooit waar zonder dat bewering B dat ook is". Iedereen kan zien dat bij hele getallen nooit
de elementen (a), (b), en (c) ontbreken waardoor we kunnen noteren dat (a=2b)=>(a²=(2b)²)=>(a²=2²b²)=>
(a²=4b²)=>(a²=2(2b²))=>(a²=2c). Het bijzondere geval (a=6), (b=3) en (c=18) resulteert in een
vergelijkbaar, maar gemakkelijker te begrijpen voorbeeld: (6=(2)(3))=>(6²=((2)(3))²)=>(6²=2²3²)=>(6²=4(3²))
=>(6²=2(2(3²)))=>(6²=2(18)). Dit kan ook heel treffend gepresenteerd worden als (6 is een even getal)=>
(het kwadraat van 6 is even). Dat gaat nog verder omdat, als we in de praktijk onder hardnekkige
verschijnselen een oordeel betreffende zijn samenstelling testen, we dit middel immers opnieuw gebruiken
[807]: ‘’“"de veronderstelling is aannemelijk"=>"de reeks proeven slaagt"”=>“"de reeks proeven mislukt"=>
"de veronderstelling moet uitgesloten worden"”‘’.-///B///-De inning (:Natuur-/tempel-/levende-/pilaren) kan er
niet van verdacht worden dat hij een bewijsvoering beoogt, omdat dronkenschap een schrijver die dikwijls
de wijn geroemd heeft zelfs tot dromerij schijnt aan te zetten, waarbij hij soms populaire thema’s gebruikt
[[991]]: «Ik weet hoeveel moeite, zweet en zon/Op de brandend hete heuvel,/Nodig zijn om mij te
verwekken en me kracht te geven;/Maar ik zal noch ondankbaar zijn noch tonen euvel,//Want ik voel een
grote blijdschap als ik/Val in de keel van een door de arbeid versleten man,/En zijn warme borst is een
zacht graf/Daar ben ik beter af dan in mijn koude keldergraf.» De analogie (man-/borst-/graf) heeft niets
van een bewijsvoering op het biologische vlak. In augustus 1848, schrijft hij Proudhon, een pacifistische
anarchist [634]: «Degene die u deze regels schrijft heeft een absoluut vertrouwen in u, evenals veel van
zijn vrienden, die u blindelings zouden volgen omdat ze volkomen gerustgesteld zijn door alles wat u aan
kennis over de maatschappij bezit.» Vier jaar na de revolutie zegt hij dat hij «apolitiek» is geworden, maar
in geestelijk opzicht heeft hij geen enkele diepe verandering ondergaan [618]-[635]. In de loop van het jaar
1852 publiceert hij deze versregels [146]-[[1106]]: «Zeker, ik zal wat mij betreft, tevreden/Deze wereld waar
actie niet samen gaat met dromen, verlaten;/Dat ik het zwaard moge gebruiken en dat ik door het zwaard
moge vergaan!» In het jaar 1857, wendt hij zich tot de duivel [[1073]]: «Jij die, om de broze mens die lijdt
te troosten,/Ons leerde salpeter en zwavel te vermengen,/O Satan, heb medelijden met mijn langdurige
ellende!» In februari 1848 verklaart hij [615]«Ik heb net meegevochten met mijn geweer!» maar om er aan
toe te voegen: «Maar niet voor de Republiek!» Alles bij elkaar genomen heeft hij dus nauwelijks zijn
ideeën over de gevestigde macht veranderd. Het was Plato die hem met de volgende zinnen, waarmee hij
een grafrede imiteert, voor die opvatting de bases verschafte [740]: «Dat onze voorgangers opgegroeid
zijn onder een goede regering, dat moet gezegd worden: aan haar hebben ze hun goede eigenschappen
te danken gehad, zoals de mensen van deze tijd waartoe onze doden behoren. Want toen was het
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hetzelfde regime als nu, een eliteregering, die ons heden regeert, en die zich nagenoeg altijd, sinds dat
verre tijdperk, heeft gehandhaafd. De een noemt haar democratie, de ander noemt haar zoals hij wil; maar
in werkelijkheid is het de elite die regeert met instemming van het volk. Koningen hebben we nog altijd:
soms is het een titel die ze bij hun geboorte hebben meegekregen, en soms zijn ze er door verkiezingen
van in het bezit gekomen…» Baudelaire’s grootvader van moeders kant, Charles Defayis, zou in de
Franse troepen hebben gestreden die Engeland tegen de Franse Revolutie had ingezet, waaruit is
voortgevloeid dat de moeder van de schrijver aan de overkant van het Kanaal werd geboren, in SaintPancras om precies te zijn [591]. Omdat genoemde militair was gesneuveld, ontving de weduwe die hij
achter liet van de autoriteiten die hij had gediend, of van hun afgevaardigden maandelijks een paar pond.
Zij bracht, weldra met behulp van een plaatselijk dienstmeisje, degene groot wier zoon de dichter zou zijn
[591]-[592].
265////-Voor het verkrijgen van vestinggracht ü=1 betreffende de inning (E-/F-/H-/R) moet aan drie
voorwaarden worden voldaan. Ten eerste is het nodig dat de schepper van het boek E-F en H-R ziet als
twee relaties bestaande uit het model “site-leiboom” of “leiboom-site”. Vervolgens is het vereist dat op z’n
minst één ervan ertoe bijdraagt de andere te begrijpen. In de derde plaats mag het noch bij E-F, noch bij
H-R gaan om een relatie met een exact karakter die getallen met elkaar verbindt. Als aan één, of sterker
nog, aan meerdere voorwaarden niet kan worden voldaan, dan is ü=2.-///M///-Het uitsluiten van getallen
maakt het mogelijk het toelaten tot de duffels van relaties zoals 2/3=4/6 ofwel (2-/3-/4-/6) tot een minimum
terug te brengen, omdat deze relaties, ofschoon ze welzeker een voorbeeld zijn van een bepaald aspect
van de analogie, buiten het enkel uit verbeelding bestaande domein vallen.-///B///-De duffel
(levende-/pilaren-/vertrouwde-/blikken), die in andere opzichten lang niet perfect is, heeft recht op
vestinggracht 1, omdat de eigenschappen «levende» en «vertrouwde» die daarin beschreven worden,
immers wel degelijk horen bij de wezens genaamd «pilaren» en «blikken». Volgens Claude Pichois, was
Baudelaire zeer in deze vorm van affectieve warmte, beschouwd als zijnde van de aarde afkomstig,
geïnteresseerd, en heeft die zelfs bij het filosoferen over de overeenkomsten een rol gespeeld, in een
artiestenmilieu waar men vond dat de maatschappij er een in disharmonie was [612]. Enkele decennia
daarvoor, meende Adam Smith dat een dergelijke wanorde geenszins mogelijk was [919]: «De arbeiders
willen zoveel mogelijk binnenhalen, de werkgevers zo min mogelijk geven.»
266////-Wat een transplantatie (E-/F-/H) betreft, is het vereist dat we, om waarde 1 voor de vestinggracht
(ü) te behalen, met E-F over een relatie “site-leiboom” of “leiboom-site” beschikken die de schepper van
het boek tot stand heeft gebracht, maar die geen exacte numerieke hoeveelheden met elkaar verbindt.
Verder is het noodzakelijk dat we een tweede paar, H-R, kunnen bedenken met dezelfde eigenschappen,
maar waarvan R in het geheel niet in de tekst voorkomt. Tenslotte moet E-F door H-R toegelicht worden.
Elke andere situatie heeft ü=2 tot gevolg.-///B///-Uitgaand van (mens-/tempel-/Natuur), stellen we voor
(mens-/tempel-/God-/Natuur) samen te stellen. Omdat Baudelaire immers zegt dat de natuurlijke wereld
een tempel is, gaat het in de relatie “mens-tempel” natuurlijk niet om een door mensenhanden gebouwde
tempel. Aangezien we de inhoud van de transplantatie (mens-/tempel-/Natuur) dus niet letterlijk kunnen
opvatten, moet de vestinggracht ervan de waarde ü=2 toegekend worden.-///M///-Element R dient enkel
om de transplantatie (E-/F-/H) te begrijpen. Het is net als bij het samenstellen van de driehoek waarvan de
drie zijden volkomen gelijk zijn. De wiskundige construeert twee cirkels met een even grote straal, die door
elkaars midden lopen. Nu kan het onbekende element door middel van drie stralen gevonden worden:
degene die de beide middens met elkaar verbindt en twee andere die elk midden met eenzelfde snijpunt
verbinden. De driehoek blijft zichtbaar, hoewel hij zich temidden van het tweetal cirkels met behulp
waarvan hij geconstrueerd is bevindt [385].
267////-Met betrekking tot (E-/H) en (E./H), blijkt de vestinggracht (ü) niveau 1 te bereiken als we een
betekenis F kunnen construeren die niet in de tekst voorkomt, maar die E-F of F-E, bestaande uit de
relatie “site-leiboom”, zonder wezenlijk numeriek verband zoals 2/3=4/6, kan opleveren. Bovendien is dit
een tweede keer vereist met een ander paar dat bestaat uit H-R of R-H, waarbij we R hebben verzonnen.
Tenslotte is het noodzakelijk dat F en R ons E en H beter doen begrijpen. Indien aan een bepaalde
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vereiste niet voldaan wordt, leidt dat tot ü=2. Omdat we vrij zijn in het bedenken van F en R, mogen we ze
zo kiezen dat de wederzijdse inhoud vrij dicht bij elkaar ligt, op voorwaarde dat we niet eenvoudigweg
opnieuw hetzelfde idee gebruiken.-///M///-Het torentje mag dan duffels beoordelen door middel van de
metafoor. De vestinggracht bedient zich van de inning om een criterium te verkrijgen.-///B///-Aangaande
“een kinderhuid, geuren” dat wil zeggen (E./H) ofwel (kinderhuid./geuren), bereikt de vestinggracht een
hoogte van 2 want een huid heeft zelf een geur, en het blijkt nutteloos te zijn om twee andere begrippen
bestaande uit F en R te bedenken om de rail te begrijpen. De dichter, daarentegen, geeft ons de
ingewikkelde redenering (geuren²-/reukorgaan-/huid-/gezichtsvermogen) terwijl hij daarbij de verwijzing
gebruikt die in de voorgaande versregel besloten ligt: «…Antwoorden geuren, kleuren…elkaar.» De fijne
geur doet denken aan de triomf, zoals in het verhaal waarin de koningen hun respect, ten opzichte van het
kind dat door een ster werd voorgesteld, tonen [143]«Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden
en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.» Gewoonlijk horen deze twee producten
alleen bij de weelde van rijke woningen of bij de pracht en praal van beroemde tempels. Aangezien mirre
ook in de vorm van tranen over de schors van een boom loopt, was het voor Baudelaire mogelijk zich tot
een publiek dat op de middelbare school kennis had gemaakt met Ovidius, te wenden om de link met die
beduidenis te leggen [561]-[564]. Het meisje aan wie men beloofd had een aromatische plant te worden
spreidde reeds een buitensporige vervoering ten toon [564]: «Van alle kanten word je door de elite van de
adel gezocht; de hele Oosterse jeugd dingt naar de eer het bed met je te mogen delen; kies uit al die
mannen een echtgenoot, Myrrha, op voorwaarde dat je er één uitsluit. Myrrha begrijpt het heel goed; ze
strijdt tegen haar schandelijke liefde en zegt bij zichzelf: "Waar brengt me mijn hartstocht? Waartoe dienen
mijn inspanningen? O goden, ouderliefde, heilige ouderrechten, ik smeek u erom, voorkom incest, verzet u
tegen de misdaad die ik beraad, als het overigens wel een misdaad is. Maar, zegt men, ouderliefde
verbiedt dat soort liefde niet en alle andere dieren zijn vrij om te paren met wie ze willen; het is totaal geen
schande voor een vaars dat hij het zware gewicht van zijn vader op zijn rug voelt; het paard maakt zijn
dochter tot zijn echtgenote; de bok bevrucht de geiten die hij verwekt heeft en de vogel brengt op zijn beurt
een bevruchting tot stand middels het zaad waaruit hijzelf is voortgekomen. Gelukkig zijn degenen die dat
voorrecht genieten! Scrupules van de mens hebben het opstellen van gemene wetten met zich mee
gebracht en wat de natuur toestaat, wordt door jaloerse opvattingen verboden. Toch verzekert men dat er
volken zijn waar de moeder een verhouding heeft met haar zoon, de dochter met haar vader, en waar
tussen ouders en kinderen niet alleen tederheid maar ook liefdesdrift bestaat. Wat ben ik droevig dat ik
niet één van hen ben! Het toeval dat mij deze plaats als vaderland heeft gegeven heeft mij tot slachtoffer
gemaakt."»
268////-De sluippoort maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen vormbare en harde duffels. Om
een sluippoort ÿ=1 met een harde inning (,E-/F-/H-/R) te verkrijgen, is de speld die de paren E-F en H-R
met elkaar verbindt onmisbaar. Wanneer ÿ=2 noodzakelijk blijkt, blijft de speld afwezig. Als het om een
vormbare inning (’E-/F-/H-/R) gaat, is alles precies andersom, omdat ÿ=1 gerechtvaardigd is als de speld
ontbreekt, terwijl (ÿ) 2 waard is indien we van zijn tegenwoordigheid melding kunnen maken.-///M///Aangezien we door de vorm (,ouderdom-/leven-/avond-/dag) veronderstellen dat de avond gemakkelijk in
de dag, en de ouderdom in de loop van het leven ingepast kan worden, ontvangt de inning, bij een
identieke inburgering, een waarde van ÿ=1.-///B///-Bij de rail “in de herfst gaat de boom droevig in de rouw”
treffen we in de opsomming (herfst-/boom-/droevig-/rouw) moeiteloos een vormbare relatie aan.
Baudelaire bedient zich van analogieën door naar de plantenwereld te verwijzen, maar vermijdt een
overdreven stijl door de scherpe toon van zijn gedichten [[1075]]: «Op hun grote muren verhaalden de
oude abdijen/Van de heilige Waarheid in schilderijen,/Waarvan de uitstraling de vrome zielen verwarmend,
/De kille strengheid enigszins wegnam.//In die tijden waarin het zaad van Christus tot bloei kwam,/
Verheerlijkte menig beroemde monnik, nu bijna in vergetelheid geraakt,/Het kerkhof als onderwerp van
meditatie nemend,/Met eenvoud de Dood.»
269////-Om de sluippoort (ÿ) van een transplantatie (E-/F-/H) te bepalen, stellen we eerst vast of hij van het
harde of het vormbare soort is: (,E-/F-/H) of (’E-/F-/H). In het eerste geval (,E-/F-/H), bij aanwezigheid van
de speld, vloeit daar een resultaat van ÿ=1 uit voort betreffende de relaties E-F en H-R, waarbij een
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element R genaamd, is geconstrueerd zonder dat het idee, waar men het, via de historici, over eens is dat
het door de schepper van het boek bedacht is, geweld aangedaan wordt. Anders is ÿ=2 onvermijdelijk.
Aangaande (’E-/F-/H), geldt exact het omgekeerde, resulterend in ÿ=1 wegens de afwezigheid van de
speld, en in ÿ=2 als de speld er wel is. De voorstelling (,symbolen-/gadeslaan-/blikken) doet denken aan
de geesten die zich volgens sommige overtuigingen achter elk belangrijk fenomeen bevinden, aan de
vrienden die de kleuter door middel van dingen om hem heen verzint, of op een wat verhevener manier,
aan de dialoog tussen de instrumenten die door de musicus opgevangen wordt. Geen enkele minstens uit
drie delen bestaande gradatie verschaft echter een speld in (ogen-/symbolen-/gadeslaan-/blikken), wat wil
zeggen “net als ogen, slaan symbolen gade door middel van blikken”. De vormbare versie (’symbolen-/
gadeslaan-/blikken) blijkt dus dichter bij de tekst te liggen dan (,symbolen-/gadeslaan-/blikken).-///M///-De
rol die de sluippoort met betrekking tot de tegenstelling vormbaar-hard speelt is dezelfde als die van de
vestingmuur betreffende sierlijk-abrupt.-///B///-De schrijver verschaft ons de transplantatie (regent-/ogen-/
luiheid), hetgeen een samenvatting is van (grond-/regent-/ogen-/luiheid) oftewel “zoals op de grond de
regen neervalt, valt over de ogen de luiheid”, in de volgende versregels [[985]]: «In dat heerlijk geurende
land door de zon gestreeld,/Heb ik in een van groen-gouden boombladeren/En palmtakken gemaakt
prieel, waarvan de luiheid op de ogen neerdaalt,/Met een uiterst charmante Europese dame
kennisgemaakt.» De volgorde, van boven naar beneden, is overzichtelijker dan die in (symbolen-/
gadeslaan-/blikken), maar het blijft om slechts twee graderingen gaan, waardoor een sluippoort 1 van de
vormbare duffel (’regent-/ogen-/luiheid) gerechtvaardigd is. Er is een gedeelte, het laatste, waarin hij over
de Afrikanen spreekt: «Haar gelaatstint is bleek, maar warm; de donkere tovenares/Heeft edele trekken in
haar hals;/Groot en slank, als een jagerin zich voortbewegend,/Is haar glimlach kalm en hebben haar ogen
een stoutmoedige glans.//Als u zich, Mevrouw, naar het echte land der glorie zou begeven,/Naar de
oevers van de Seine of de groene Loirestromen,/Schoonheid passend in de omlijsting van oude kastelen//
Zou u, op één van die beschutte plekken,/Doen ontstaan een duizendtal sonnetten in het hart van de
poëten/Die door uw grote ogen meer onderdanigheid dan uw kleurlingen zouden betonen.» De reis naar
het gebied van de Indische Oceaan heeft maar heel kort geduurd voor de toekomstige schrijver, maar
éénmaal terug heeft hij liefde opgevat voor een kleurlinge. Hij verafschuwt zijn schoonvader, een hoge
officier, net in een tijd dat Algerije het onderwerp vormt van de koloniale kwestie. Baudelaire schrijft over
de schilder die een jaar daarvoor het doek „de Gevangenneming van de bende van Abd el-Kader“ had
gepresenteerd [701]: «De heer Horace Vernet is een militair die aan schilderkunst doet. -Ik haat die onder
het tromgeroffel geïmproviseerde kunst, die in galop gesauste schilderijen, die schilderingen die door
geweerschoten tot stand komen, zoals ik het leger haat, de strijdkrachten, en alles wat aan vurige wapens
op een vreedzame plaats rondslingert.» Tijdens de nominatie van Bugeaud tot Hoofd Gouverneur, net
voordat deze zich inscheepte voor Algiers, zei Victor Hugo tegen hem [461]: «…ik geloof dat het nieuwe
bezit dat we veroverd hebben een gelukkig en groot iets is. Het is de beschaving die het van de barbarij
wint. Het is de ontmoeting tussen een ontwikkeld en een onwetend volk. Wij zijn de Grieken van de
wereld; het is aan ons de wereld een nieuwe dimensie te geven. We vervullen onze opdracht, ik kan het
alleen maar toejuichen.» Tocqueville stelt een strategie voor [955]-[956]-[957]: «Het zal ons slechts lukken
de macht van Abd el-Kader te breken, als we de positie van de stammen die hem steunen zo onmogelijk
maken, dat ze hem laten vallen.»
270////-Het verstrekken van de garantie dat de sluippoort van een confrontatie (,E-/H) of van een metafoor
(,E./H) uit ÿ=1 bestaat, houdt in dat we de aanwezigheid van de speld in de denkbeeldige relatie, E-F of HR, bevestigen. Zo’n bepaling, die betrekking heeft op stijlfiguren van het harde soort, maakt het bedenken
van element F of R die de gezichtspunten van de schepper van het boek zo getrouw mogelijk weergeven,
noodzakelijk. Zodra de realisering hiervan een moeilijkheid oplevert, stijgt de sluippoort (ÿ) van de duffel tot
2. Aangaande de vormbare metaforen en confrontaties, (’E-/H) en (’E./H), vereist de waarde ÿ=1 de
afwezigheid van de speld, terwijl ÿ=2 verkregen wordt als deze wel aanwezig is.-///M///-De analogie
(2-/3-/4-/6) ofwel “2/3=4/6” blijkt zowel hard als abrupt te zijn, maar “de kindertijd is de morgen van het
bestaan” verenigt beide aspecten, sierlijk en hard.-///B///-Anderzijds zien we dat «De Natuur is een
tempel…» zowel een sierlijke als vormbare stijlfiguur is. En (4-/2-/2) tenslotte, wat staat voor “4=2+2”
bestaat uit een abrupte maar niet harde parallel. We merken hierbij terloops op dat de stadsmuur van deze
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reeks (4-/2-/2) niet aan een waardebepaling van 2 kan ontkomen, omdat dit bij gelijkheid immers altijd het
geval is. Evenzo wordt de vestinggracht ervan vastgesteld op 2 wegens de overzichtelijke rangschikking
van de getallen. De harde confrontatie (,levende-/pilaren) lijkt zeer gebrekkig vergeleken bij «De Natuur is
een tempel waar levende pilaren…», want zowel het plectrum als het dubbele driedelige aspect ontbreekt,
zodat (’levende./pilaren) aannemelijker is. Laten we nu eens een blik werpen op de versregels [[1055]]:
«…De vochtige zonnen/Van die mistige luchten/Hebben voor mijn ziel/De zo mysterieuze
bekoorlijkheid/Van jouw verraderlijke ogen,/Die door hun tranen heen schitteren.» De dichter beschrijft een
vochtige blik, die moeilijk te interpreteren is, want er spreekt noch bitterheid noch vreugde uit. Wanneer de
oogbol omgeven door vocht, zoals de zon in de mist, wordt voorgesteld, gebruikt de parallel slechts twee
niveaus voor elke kant. Als er al een bepaald verband is tussen het gezegde «verraderlijke ogen» en
“wierook-bedorven”, geen van beide teksten biedt de mogelijkheid aan een intermediair stadium tussen
«bedorven» of «verraderlijke» en “onschuldige” te denken, zodat ons slechts rest (’ogen./verraderlijke) en
(’wierook./bedorven) neer te schrijven om ÿ=1 te billijken.
271////-Door in elk baken, betreffende de verschillende duffels, een wijziging aan te brengen, kunnen we
de correctie ervan, die vereist dat de scherpste intuïties vergezeld gaan van de hoogste numerieke
waarden, testen. We stellen voor de inning (confuses-/paroles-/forêts-/symboles) (verwarde-woordenwouden-symbolen) die een beschrijving geeft van «La Nature est un temple où de vivants piliers/Laissent
parfois sortir de confuses paroles;/L'homme y passe à travers des forêts de symboles/Qui l'observent…»
(De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten;/De mens gaat er
wouden van symbolen/Door die hem…gadeslaan.) te bestuderen. De kanteel meet door middel van de
interne ruimte van de springplank b(confuses~symboles) (verwarde-symbolen) de hoeveelheid
onaannemelijkheid van de inning. Wegens het ontbreken aan continuïteit, is een waarde van ä=2+
(1(6/10))=2,6 onvermijdelijk, omdat er zich 6 fronten tussen «confuses» (verwarde) en «symboles»
bevinden. Op het intuïtieve vlak moet, wegens het risico dat aan (confuses-/paroles-/forêts-/symboles)
(verwarde-woorden-wouden-symbolen) is verbonden, op z’n minst net zo’n streng resultaat als 2,6 vereist
worden. We noteren nu het railfragment “…de confuses paroles, forêts de symboles…” (…verwarde
woorden, wouden van symbolen…) Hierin krijgt de springplank b(confuses~symboles) (verwardesymbolen) een interne ruimte van 1 door een grotere aannemelijkheid van de inning.-///B///-Aangezien een
kanteel met een hogere waarde dan 1 veroorzaakt wordt doordat er weinig samenhang tussen de termen
is, zoals het geval is met de oorspronkelijke sporen «verwarde» en «symbolen», is een hechter
grammaticaal verband voldoende om een kanteel van 1 te verkrijgen.-///M///-Gezien het feit dat onze
methode voor het grootste deel bestaat uit het bestuderen van de afstand tussen de termen, om te
voorkomen dat we relaties leggen die zich niet echt in de tekst bevinden, blijkt het inzetten van de kanteel
nuttig te zijn.
272////-De transplantatie (parfums²-/frais-/homme) (geuren²-fris-mens) wordt verder uitgewerkt door middel
van (parfums²-/frais-/homme-/changeant) (geuren²-fris-mens-veranderend) zoals we (E-/F-/H) kunnen
uitwerken tot (E-/F-/H-/R). We kennen nu de kanteel een waarde toe van ä=2+(1(33/10))=5,3 omdat de
interne ruimte van de springplank b(homme~frais) (mens-fris) die hoogte met 33 fronten tussen «homme»
(mens) en «frais» bereikt. Stel dat we een rail samenstellen die bestaat uit “…à travers des parfums frais,
l'homme passe…” (…door frisse geuren, gaat de mens…) dan is ä=1 verantwoord doordat de termen zeer
dicht bij elkaar liggen, en (parfums²-/frais-/homme) (geuren²-fris-mens) intuïtief inderdaad aannemelijker
wordt.-///M///-Het baken (ä) is niet het enige dat beïnvloed wordt als de verhouding tussen de sporen zich
wijzigt, maar de daling in kwestie laat zien hoe belangrijk deze grootte (ä) is bij het gehele proces van de
waardebepaling.-///B///-De alles met elkaar samensmedende beelden van de frisheid hebben betrekking
op de bijbelwoorden [125]: «Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een
bokje neer…» Virgilius bedient zich van soortgelijke woorden [965]: «…de kudden zijn niet bevreesd voor
de grote leeuwen…» Baudelaire, die zich af en toe sarcastisch toont met betrekking tot die wat al te
optimistische dromen over goede verstandhoudingen, vraagt de Nazareeër of hij door het geweld weg te
nemen geen vergissing begaan heeft [146]-[151]-[[1105]]: «Heeft de wroeging geen dieper gat in je
zij/Geboord dan de lans?» Dat vormt de transplantatie (wroeging-/zij-/lans) die begrijpelijker gemaakt
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wordt door (ziel-/wroeging-/zij-/lans).
273////-In de huidige situatie heeft de confrontatie (unité-/nuit) (eenheid-nacht) recht op de kanteel ä=1
omdat de springplank b(unité~nuit) een interne ruimte van 1 blijkt te bezitten aangaande «…une
ténébreuse et profonde unité,/Vaste comme la nuit…» (…een duistere en diepe eenheid,/Weids als de
nacht…) Laten we deze grootte uitbreiden door middel van een rail die luidt als volgt “…une ténébreuse et
profonde unité/////, où volent (des) parfums frais comme (des) chairs (d')enfants, doux comme (les)
hautbois, verts comme (les) prairies, -et (un) autre parfum, corrompu, riche (et) triomphant, vaste comme
(la)/////nuit…” (…een duistere en diepe eenheid, waarin geuren rondzweven, fris als een kinderhuid, zacht
als hobo’s, groen als weiden, -en een andere geur, bedorven, rijk en zegevierend, weids als de nacht…)
De interne ruimte van b(unité~nuit) (eenheid-nacht) die het baken (ä) verschaft wijzigt zich in
2+(1(21/10))=2+2,1=4,1. De samenhang in (unité-/nuit) lijkt zo gering dat de hoeveelheid ä=4,1 gelukkig
verhindert dat deze op een grote aannemelijkheid kan bogen.-///M///-De rol van de andere bakens die het
hier verkregen resultaat nog komen aanvullen, schijnt ons juist toe, maar het is van groot belang dat de
taak over elk verdeeld wordt.-///B///-Onze geest voelt aan dat de nacht en de aarde, door het duister, nauw
met elkaar verbonden zijn, maar bij nader inzien, bestaat er ook verband tussen de mensheid en de aarde
[381]. De ontbering van de zon is voor ons een gelegenheid om over die terneergeslagenheid te mediteren
[[1122]]: «Wanneer de lage, zware hemel als een dekstel drukt/Op de klagende geest die ten prooi aan
langdurige verveling is,/En hij vanaf de horizon de ganse aardbol omarmend/Ons een zwarte dag bezorgt
triester dan de duisternis;//Wanneer de aarde een vochtig gevangenishok wordt,/Waar de Hoop wegvliegt,
als een vleermuis/Beschroomd tegen de muren vladderend,/En z’n kop tegen verrotte plafonds martelt;//
Wanneer de stralen van het onmetelijk grote regengordijn/Als de tralies van een enorme gevangenis zijn,/
En een stom volk van afschuwelijke spinnen/In onze hersens zijn draden komt spannen diep van binnen,//
Beginnen plotseling nijdig klokken te luiden/En sturen als dolende, staatloze geesten/Die koppig beginnen
te schreien,/Een weerzinwekkend gebrul de lucht in.//-En oude lijkwagens, zonder trommel noch muziek,/
Komen langzaam in mijn geest voorbij; en, terwijl de Hoop/Huilt als een overwonnene, plant de
despotische Angst/Op mijn gebogen schedel zijn zwarte vlag.» Het gevoel dat uit dit gedicht van
Baudelaire spreekt lijkt veel op dat wat overheerst bij het luisteren naar de ¨Fantastische Symfonie¨.
274////-De kanteel van de metafoor (symboles./observent) (symbolen-gadeslaan) bestaat momenteel uit
ä=1 want de termen zijn nauw met elkaar verbonden: «…L'homme y passe à travers des forêts de
symboles/Qui l'observent…» (…De mens gaat er wouden van symbolen/Door die hem…gadeslaan.) Bij
diezelfde duffel (symboles./observent) (symbolen-gadeslaan) wordt de kanteel ä=3,5 een mogelijkheid met
een rail die deze woorden bevat: “…l'homme y passe à travers des forêts de symboles/////, longs échos
(de) loin confondus en (une) ténébreuse (et) profonde unité, vaste comme (la) nuit et (comme) (la) clarté,
qui l'/////observent avec des regards familiers.” (…de mens gaat er wouden van symbolen door, lange
echo’s van ver vermengd in een duistere en diepe eenheid, weids als de nacht en als de dag, die hem met
vertrouwde blikken gadeslaan.) Tussen “symboles” en “observent” (gadeslaan) manifesteert zich geen
enkele in het oog vallende relatie die ä=1 kan rechtvaardigen. Aangezien de interne ruimte van de
springplank b(symboles~observent) bestaat uit 2+(1(15/10))=2+1,5=3,5, verschaft deze waarde de kanteel
van (symboles./observent), en draagt zodoende bij tot het onderzoek naar gewaagde interpretaties.-///M///Het vaststellen van aannemelijkheid kan vergeleken worden met het inzien van noodzakelijkheid [214].
Het schouwspel van een boot die aan het drijven slaat door een waterstoot verstrekt het eerste niveau: dat
van de bepaling. Een groot aantal verschillende feiten die alle naar hetzelfde verwijzen verschaft het
volgende voorbeeld [217]. Maar de voornaamste tendens die uit een verwarde situatie spreekt is niets
anders dan de bepalende kracht bezien onder een nieuw aspect.-///B///-De duizenden relaties die zich
onder de beeldspraken in „Samenspel“ bevinden en die gedurende anderhalve eeuw bestudeerd zijn,
bezitten een kern, naar de wil van de schrijver zoals die in oorsprong was. Baudelaire suggereert graag
dat we bij onze eenvoudige handelingen door een symbool bekeken worden, en datzelfde idee gebruikt hij
soms bij een politieke strijd. Bijna zonder dat we het merken zijn speelkaarten door legendes historisch
beladen, want Pallas Athene is de welbekende ruiten dame, terwijl La Hire, deel uitmakend van de naaste
omgeving van Jeanne d'Arc, zijn persoonlijkheid aan harten boer afstaat [168]-[169]-[503]-[[1120]]: «De
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grote kerkklok jammert, en het rokende houtblok/Begeleidt sissend de krakende kamerklok,/Terwijl in één
en hetzelfde spel vol vieze luchten,//Fatale erfenis van een oude waterzuchtige,/De mooie harten boer en
de ruiten dame/Als twee samenzweerders over hun voorbije liefdes praten.»
275////-De woorden «uitbreiding» en «symbolen» liggen zover uit elkaar, dat het een slag in de lucht zou
zijn te verkondigen dat de schepper van het boek zich intuïtief bewust was van de parallel
(symbolen-/gadeslaan-/geuren²-/uitbreiding). Omdat één van de voorwaarden voor een stadsmuur die 1
bedraagt immers ontbreekt, moeten we wel concluderen dat ë=2 is. De rail bestaande uit “…de mens gaat
er wouden van symbolen door die hem met geuren die een oneindige uitbreiding bezitten, gadeslaan…”
had met betrekking tot (symbolen-/gadeslaan-/geuren²-/uitbreiding) recht gehad op een stadsmuur ë=1
omdat er bewijzen waren dat de analogie onmiskenbaar met opzet was geconstrueerd.-///M///-Kanteel en
stadsmuur hebben dikwijls dezelfde waarde, maar niet altijd, wat het afzonderlijk bestaan van deze
waardebepalingen rechtvaardigt.-///B///-De gelovige mag dan geobserveerd worden door de verschillende
facetten van deze wereld, omgekeerd ziet de mens de werkelijkheid op duizenden verschillende manieren,
zoals de Heilige Augustinus zegt [49]: «Zien is, inderdaad, de eigenlijke taak van de ogen. Maar we
gebruiken dat woord, zelfs met betrekking tot de andere zintuigen, als we ze inzetten bij het verkennen
van dingen. We zeggen niet: "Luister eens hoe dat fonkelt", noch: "Ruik eens hoe dat glanst", noch: "Proef
eens hoe dat straalt », noch "Voel eens hoe dat schittert". Nee, het woord ‘’zien‘’ is geschikt om al deze
indrukken te verwoorden. En we zeggen zelfs niet alleen: "Kijk eens wat een licht!" (hetgeen alleen de
ogen kunnen doen), maar ook: "Kijk eens wat een geluid, kijk eens wat een reuk, kijk eens wat een smaak,
kijk eens wat hard!" Daarom wordt elke ervaring van de zintuigen, zoals ik zei, sensualiteit van de ogen
genoemd: deze rol van het gezichtsvermogen, die voornamelijk voor de ogen gereserveerd is, wordt
namelijk door analogie ook door de andere zintuigen, als ze een bepaald voorwerp verkennen, vervuld.»
276////-De transplantatie (uitbreiding-/symbolen-/gadeslaan) krijgt de waarde stadsmuur 2 omdat de
termen niet in de aanvankelijke volgorde staan. Om recht te hebben op ë=1 is elke rail met: “…de mens
gaat er de uitbreiding der symbolen door die hem gadeslaan…” voldoende.-///M///-Wat de gewone
woorden betreft, zouden we gemakkelijk de volgorde kunnen veranderen, maar daarom houden de beste
duffels nog wel die van de tekst aan.-///B///-Het lijkt wel of de beeldspraken in het gedicht zo gerangschikt
zijn dat ze een verhaal vormen. Nadat de edelmoedigheid van de frisse geur is ervaren, is het moment
gekomen om de bedwelming van ons zondige binnenste te tonen. Omgekeerd keert de Heilige Augustinus
van zijn jeugdzonden weer bij God terug [46]: «Laat heb ik je liefgehad, o Schoonheid zo oud en zo nieuw,
laat heb ik je liefgehad! Maar wat zal ik verder zeggen? Je bevond je binnenin mij, en ik bevond me buiten
mijzelf! En daar buiten zocht ik je; in mijn lelijkheid, stortte ik mij op de sierlijkheid van je schepsels. Je was
bij me en ik was niet bij jou, bezig ver bij jou vandaan met die dingen die niet zouden bestaan, als ze niet
in jou waren. Je hebt me geroepen, en je schreeuw heeft mijn doofheid weggenomen; je hebt geschitterd,
en je glans heeft mijn blindheid verjaagd; je hebt je welriekende geur verspreid, ik heb hem opgesnoven
en nu verlang ik naar jou; ik heb je geproefd en ik heb honger naar jou, dorst naar jou; je hebt me
aangeraakt, en ik brand van liefde voor de vrede die je schenkt.» Maar het blijkt zo moeilijk te zijn niet
weer in de oude fouten terug te vallen dat de schrijver uit de Oudheid niet kan nalaten een pijnlijke vraag
te stellen [47]: «Is het leven van de mens op aarde dan nooit iets anders dan een voortdurende
"verzoeking"?»
277////-De stadsmuur van (geuren²-/kinderhuid) bereikt een waarde van 1 doordat hij een volkomen
getrouwe weergave van de tekst vormt. We verkrijgen daarentegen ë=2, als we de volgende rail
gebruiken: “Er zijn geuren, zo fris als kinderen…” Aangezien nu “kinderhuid” geen spoor meer is, maar
een begrip dat is bedacht door de commentator, neemt het gevaar dat er een vergissing wordt begaan
toe.-///M///-Voor de interpretatie schijnt het noodzakelijk te zijn dat men zich aan de authentieke
denkbeelden houdt. Een bevolkingsgroep heeft een collectieve kijk op de wereld, en de woordkeus komt
uit dat proces voort [907]. Bijgevolg blijkt het moeilijk te zijn, om in die massa terug te vinden welke
overdenking de schrijver precies heeft gemaakt, om, in plaats van de gebruikte woorden, een soort
mededeling verborgen achter de uiterlijke schijn in elkaar te zetten, die nog beter geschreven is dan wat
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we al kennen.-///B///-Stel dat een kind een strook land in gedachten heeft; men leert hem dat als er bomen
op geplant zijn, het een bos is; dat als er gras op groeit het om een weiland gaat; dat als er gewassen op
staan, het terrein een akker heet. Voor elke kleine verandering wordt het leerproces herhaald. Het is maar
heel zelden dat we kunnen zeggen hoe groot de bijdrage van een schrijver is geweest aan zo’n
weidverbreide regel. Wat „Samenspel“ betreft, loont het meer om de, eventueel beschikbare, lectuur die
Baudelaire ter voorbereiding op zijn werk heeft doorgenomen te bestuderen, omdat die het resultaat zijn
van net zo’n gedegen onderzoek van de tekst als dat van het publiek. De Heilige Augustinus geeft toe dat
de verleiding van het vlees groot is [48]: «U hebt elke onwettige, vleselijke gemeenschap verboden, en,
betreffende het huwelijk heeft u, hoewel het daar toegestaan is, laten zien dat er een gelukstoestand
bestaat die daarboven verheven is. En dankzij hetgeen u mij geschonken hebt, heb ik dat bestaan
gekozen zelfs voordat ik de dienaar van uw sacrament werd. Maar ze leven nog in mijn herinnering
-waarover ik zo lang heb gepraat- die beelden van dat plezier: mijn oude gewoontes hebben die er
vastgelegd. Ze komen te voorschijn en zijn uitwisbaar zolang ik alert ben; maar als het gedurende mijn
slaap is, ondervind ik daardoor niet alleen plezier, maar sta ik er ook helemaal achter, en lijkt het of de
daad zich werkelijk voltrekt. Ze hebben, hoewel ze irreëel zijn, zo’n invloed op mijn ziel, op mijn lichaam,
dat deze schijnbeelden van mijn slaap verkrijgen, wat de werkelijkheid niet van me verkrijgt als ik wakker
ben. Ben ik op dat moment dan niet mezelf, Here God?»
278////-De metafoor (diepe./eenheid) levert de waarde stadsmuur 2 op vanwege het feit dat deze woorden
aan kracht hebben verloren. Doordat hij nauwelijks nog een beeldspraak vormt, ontbreekt het deze parallel
aan geloofwaardigheid. Om het niveau ë=1 te bereiken, hoeven we slechts een rail te gebruiken die in
staat is opnieuw onze verbeeldingskracht op te wekken: “Als lange echo’s die zich van ver vermengen, in
die put van donkere en diepe eenheid…”-///M///-Deze situatie waarin een prozaïsch woordgebruik
stijlfiguren bevat die weliswaar verslapt zijn, maar toch nog genoeg de aandacht trekken om weer tot leven
gewekt te worden, komt heel veel voor.-///B///-In die diepe eenheid kunnen we zowel God als Satan
aantreffen [[1028]]: «Rusteloos blijft de Duivel in mijn buurt;/Hij zwemt om me heen als ontastbare lucht;/Ik
adem hem in en voel dat hij mijn long in vlam zet,/En hem vult met een eeuwig, schuldig verlangen.//Soms
neemt hij, mijn grote liefde voor de Kunst kennend,/De vorm aan van een hoogst verleidelijke vrouw,/En,
onder de valse voorwendsels van een bedrieger,/Laat hij mijn lippen gewend raken aan afschuwwekkende
toverdranken.//Zo brengt hij me, ver van Gods blik,/Hijgend en gebroken van vermoeidheid, midden in/De
eindeloze, verlaten vlaktes der Verveling,//En vult mijn totaal verwarde blik/Met vuile kleren, open wonden,/
En de wrede machine der Vernietiging.»
279////-De duffel (Natuur-/tempel-/woorden-/symbolen) bezit een waarde van torentje 1 omdat in (Natuur./
tempel) de begrippen «tempel» en «Natuur» immers zoiets vormen als wat door het publiek wordt gezien
als een intellectuele warwinkel. Op het moment dat deze termen hem genoeg stof bieden om een
tegenstrijdigheid in betekenis te veroorzaken, moet Baudelaire daarvan wel op de hoogte geweest zijn.
Laten we, om het torentje te veranderen, een rail gebruiken met “De Natuur is, door zijn bossen, de plaats
waar de tempel is ontstaan, en in haar midden laten levende pilaren, bomen, soms los wat wordt opgevat
als verwarde woorden voortgekomen uit voorvoelde krachten; de mens gaat er voorbij door hoeveelheden
wezens geïnterpreteerd als symbolen van die machten…” Onmiddellijk wordt aan (Natuur-/tempel-/
woorden-/symbolen) waarde torentje 2 toegekend omdat geen enkele gewaagde metafoor die hier
geconstrueerd kan worden, (Natuur./tempel), (Natuur./woorden), (Natuur./symbolen), een relatie tussen de
ideeën oplevert die de rationele voorzorgsmaatregelen in de nieuwe tekst compenseert.-///M///-Wanneer
de schepper van een boek zo bang is dat we iets verkeerd opvatten, dat hij uitleg geeft, is het uitgesloten
dat we onbesuisde dingen doen.-///B///-Wat de combinaties (tempel./woorden), (tempel./symbolen),
(woorden./symbolen) aangaat, deze vormen geenszins een onoverzichtelijke mengeling. De Heilige
Augustinus beschreef het herinneringsvermogen als volgt [45]: «Groot, o mijn God, is die capaciteit van
ons geheugen; o ja! zeer groot! Het is een onmetelijk, oneindig groot heiligdom. Wie heeft er ooit de
bodem al van bereikt? Toch is het slechts een vermogen van mijn verstand, horend bij mijn karakter: maar
ik ben niet in staat volkomen te begrijpen wat ik ben.»
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280////-De transplantatie (geuren-/uitbreiding-/oneindige) wordt (geuren./oneindige), een metafoor die voor
de schepper van het boek, gezien de context waar sprake is van verspreiding van minuscule deeltjes, van
geen van beide kanten zonderlinge opvattingen bevat. Het verkregen torentje, ï=2, wijzigt zich in ï=1 met
behulp van de rail “Er bestaan frisse geuren…en andere, door toedoen van Satan bedorven, rijk en
zegevierend, de uitbreiding bezittend van weidse zielen, van eeuwige bedriegsters…»-///B///-Men zegt dat
de kunstenaar door de sluwe toename van zijn capaciteiten in staat is een groot aantal verschillende
thema’s te beheersen [[1116]]: «Ik heb meer herinneringen dan wanneer ik duizend jaren oud was.//Een
enorme ladenkast vol met paperassen,/Dichtregels, tedere briefjes, dagvaardingen, liefdesverhalen,/Met
opgerold in kwitanties, dikke lokken haren,/Verbergt minder geheimen dan mijn droeve hersens…Ik ben
een oud kamertje vol verwelkte rozen,/Waar tal van ouderwetse voorwerpen verpozen,/Waar uit bleke
Bouchers en klaaglijke pastellen/De geuren van een oud flesje parfum zonder flacon opwellen.»-///M///Omdat een torentje immers een mengeling van gezichtspunten vereist, beperkt de waarde van de
transplantatie (6-/2-/3), die staat voor “welk getal verhoudt zich tot 6 zoals 2 tot 3, is mijn vraag”, zich tot
ï=2. Bij een stadsmuur en een vestinggracht van 2 is de aannemelijkheid maximaal ⅛.
281////-De confrontatie (geuren-/hobo’s) heeft een torentje van ï=1 door de verstrengeling van onderling
zeer verschillende begrippen. Het is heel gemakkelijk dit te veranderen door een rail te gebruiken als “Er
zijn geuren…zacht als hobo's, die, daarbij soms geholpen door het enthousiasme, beeldspraken
oproepen…” Het torentje verandert in ï=2 omdat de uitleg het onbegrip wegneemt.-///M///-Wanneer we
weten dat voor de schepper van een boek alles precies op z’n plaats blijft als er ogenschijnlijk een
verwarring ontstaat, neemt dat het risico weg van een absurd mengsel.-///B///-Maar de kunst komt op de
tweede plaats, zoveel profijt trekt hij van het in stukken verdelen van de mentale zones die het verstand
onderscheidt [[1086]]: «Soms word ik als een zee door de muziek gegrepen…Onder een dak van mist of
bij een zuiver blauwe lucht,/Wordt het zeil door mij gehesen…Die goede wind, de storm en zijn krampen//
…Wiegen mij heen en weer en soms de rust, grote spiegel/Van mijn onlust!»
282////-De metafoor (levende./pilaren) krijgt een torentje bestaande uit ï=1 vanwege het feit dat de zuilen
ongetwijfeld levenloos zijn, wat dus wil zeggen dat twee zeer verschillende begrippen bij elkaar gebracht
moeten worden. Wanneer we deze waarde door ï=2 willen vervangen moeten we de inhoud op een
bepaalde manier aankondigen: “De Natuur is een tempel waar dingen die vaag lijken op levende
pilaren…”-///M///-Een dergelijke wijze van formuleren waarschuwt het verstand dat er, nu het de relatie
tussen de betreffende beelden niet langer onderbrengt in het domein van de mythen of de literatuur, geen
sprake meer is van een metafoor.-///B///-Bomen kunnen, als levende pilaren, gelijk een tempel een ruimte
afsluiten, zoals een kerk iets van een plotseling opdoemende open plek in het bos heeft. Schilders hebben
belangrijke scènes, vaak omgeven door wouden of rotsen afgebeeld [[1090]]: «…Leonardo da Vinci, diepe
spiegel met veel somberheid,/Waar met zachte glimlach, engelen vol bekoorlijkheid/Heel geheimzinnig, uit
de schaduw te voorschijn komen/Van gletsjers en dennebomen waardoor hun land wordt omheind…»
283////-Aangezien de diverse elementen van de tekst immers zonder enige toelichting worden gegeven,
heeft de inning (:fris-/kinderhuid-/zacht-/hobo’s) een vestingmuur van ö=1. Laten we daarentegen eens
een rail samenstellen die de volgende woorden bevat: “Door ons studieonderzoek dringt de kwestie van
de analogie der gevoelens zich op: het zenuwstelsel zou op dezelfde manier kunnen reageren bij het zien
van iets dat fris is, bij de kleur van een huid, en bij hetgeen we horen met betrekking tot "zacht", als het
gaat om het geluid van een hobo…» We zouden dan de indruk hebben dat de termen hier zijn gebruikt
met het doel een heldere uiteenzetting te geven, wat ö=2 tot gevolg heeft.-///M///-Soms worden analogieën
in een ander domein dan de wiskunde aangetoond. Met name de bioloog kent [872]«…organismen van
eendere vorm.» Zo begunstigt het leven in de zee bij talrijke soorten bepaalde vormen, waardoor er
overeenkomsten ontstaan die [871]«…de gestaltes van een Haai, een echte Vis, een Dolfijn, een
Walvisachtig Zoogdier, en van Ichtyosaurussen, vreemde, fossiele Reptielen, uit het Mesozoïcum, op
elkaar doen lijken.»-///B///-Daar de dichter der overeenkomsten in een tijd leefde waarin men dit
verschijnsel nog niet goed begreep, kan het zijn dat hij over de denkbeelden die Balzac uiteenzette
nagedacht heeft [58]: «Het dier vormt een principe volgens welke het zijn uiterlijk, of, om precies te zijn, de
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verschillende gedaantes van zijn uiterlijk, aanpast aan de omgeving waarin hij zich moet ontwikkelen. De
Diersoorten zijn het gevolg van die verschillen. De eer van het bekendmaken en het verdedigen van dat
systeem, overigens in harmonie met de ideeën die wij ons van de goddelijke macht maken, komt voor
altijd toe aan Geoffroy Saint-Hilaire, die Cuvier op dat onderdeel der hoge wetenschap heeft verslagen, en
wiens overwinning is geprezen in het laatste artikel dat de grote Goethe heeft geschreven. Ik zag,
doordrongen van dit systeem lange tijd voordat het deze discussies heeft veroorzaakt, dat de
Maatschappij, in dit opzicht, op de Natuur leek. Maakt de Maatschappij van de mens alnaargelang de
omgeving waar hij zich ontplooit, niet evenzoveel verschillende mensen als er diersoorten zijn? De
verschillen tussen een soldaat, arbeider, administrateur, advocaat, luiwammes, geleerde, staatsman,
winkelier, zeeman, dichter, arme, priester, zijn, hoewel moeilijker vast te stellen, even groot als die tussen
de wolf, leeuw, ezel, kraai, haai, zeehond, het schaap, enz. Er hebben, en er zullen ten allen tijde, dus
Sociale Soorten bestaan zoals er Diersoorten zijn.»
284////-De vestingmuur van (:geuren²-/uitbreiding-/oneindige) is ö=1 omdat hier immers op geen enkele
manier geprobeerd wordt een bewijs aan te voeren. Het veranderen in ö=2 zou mogelijk zijn door middel
van een rail met bijvoorbeeld de termen “…de bestanddeeltjes van geuren die zich verspreiden leken
aanvankelijk welhaast voorwerpen te zijn van een oneindig kleine omvang, omdat de middelen om ze op
hun waarde te schatten ontoereikbaar waren…”-///M///-Het begin van een redenering is geenszins
voldoende om een contrast teweeg te brengen met het overige, slechts uit poëzie bestaande, gedeelte
van een werk. Er moet dus gepreciseerd worden dat de omschrijving dichtbij het fragment moet staan
waarin zich de beslissende woorden bevinden.-///B///-In de nieuwe tekst proberen we een logische
redenering te geven, terwijl voor de andere enkel diverse, op elkaar lijkende ervaringen van de schepper
van het boek en het publiek, ter ondersteuning van de inhoud dienen [[1040]]: «Daar suist rond de
bedwelmende herinnering/In de onthutste lucht; de ogen worden gesloten; de duizeling/Maakt zich
meester van de ziel en duwt haar met twee handen tegelijk voort…»
285////-De confrontatie (:geuren²-/weiden) heeft recht op een vestingmuur van ö=1 omdat het aspect van
dromerij niet wordt aangetast. Om ö=2 te verkrijgen nemen we onze toevlucht tot een rail die een gedegen
wetenschappelijk onderzoek vermeldt: “…met betrekking tot de leer van het zenuwstelsel, kunnen we ons
afvragen of geuren voor het reukorgaan zijn wat weiden voor het gezichtsvermogen inhouden…”-///M///Het meten van aannemelijkheid aangaande de analogie zou niet volledig geweest zijn indien de parallellen
waarbij een bewijsvoering nagestreefd werd, geen deel uitmaakten van de bestudeerde onderwerpen. Het
moest niet zo zijn dat het tot de conclusie leidde dat alles draait om stijl- of rhetorische figuren. Het is
inderdaad zo dat we niet om (2-/3-/4-/6), dat in principe een voorbeeld vormt, heen kunnen [38]. Het is dus
beter aan te nemen dat de duffels eveneens een rationeel gedeelte bevatten, al worden ze bij voorkeur in
de esthetica gebruikt.-///B///-Net als Baudelaire later, schrijft Plinus, die de overeenkomsten vanuit een
heel ruim standpunt zag [779]: «…de verschillen en de overeenkomsten tussen de dingen, die de Grieken
antipathie en sympathie noemden…»
286////-Bij de metafoor (:Natuur./tempel) wordt de vestingmuur vastgesteld op ö=1 omdat er geen
redenering valt te bespeuren in het gedeelte waarin de termen staan. Laten we eens een rail samenstellen
die bij deze duffel (:E./H) ö=2 oplevert dankzij deze inhoud: “…in talrijke beschavingen is, volgens een
vage gedachtegang, de Natuur een tempel, want deze is in de wouden ontstaan. Dat wordt bewezen
doordat iets van dit idee nog altijd bij de mensen leeft…” De vorm (;Natuur./tempel) zou hier nu beter op
zijn plaats zijn.-///M///-Een echte bewijsvoering ligt meestal niet binnen het bereik van een literair werk. Wij
verlangen enkel dat de tegenstelling, maar geenszins met het doel in de smaak te vallen, om voor de
abrupte duffel in te kunnen staan, even aangeroerd wordt.-///B///-Integendeel, het beeld van de natuurlijke
tempel suggereert zienswijzen die boven een rigoureuze manier van denken uitstijgen. Achilles borduurt
op een soortgelijk thema voort in de volgende aanroeping [448]: «Sire Zeus, god van Dodona en de
Pelasgen, verre god! jij die heerst over Dodona, de onbarmhartige, in het land dat bewoond wordt door de
Selloi, je afgevaardigden die nooit hun voeten wassen, die op de grond slapen! Je hebt al eens naar mijn
gebed geluisterd, je hebt me eer bewezen…»
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287////-De vestinggracht (ü) die (wouden-/vertrouwde-/Natuur-/tempel) heeft verdiend bedraagt 1 want de
relatie “leiboom-site” van “wouden-vertrouwde” verdient enige bijval. Om ü=2 te verkrijgen is een rail die
uitleg geeft over de derde regel voldoende: “…de mens gaat er voorbij door hooghartige wouden, die
vreemd genoeg uit symbolen bestaan…”-///M///-Door steeds ons standpunt in de tekst te betrekken, wordt
onze waardebepaling van de vestinggracht onjuist. Precies zoals dat het geval is bij het bestuderen van
een geschiedkundig onderwerp, hebben we het meest te vrezen van iemand die naar de oprechtheid van
zijn hart handelt.-///B///-We nemen «vertrouwde» als uitgangspunt om te kijken wat het in de dieren is dat
gadeslaat door middel van de symbolische wereld der wouden, en het zal ons wel lukken om de steun van
enkele regels te vinden, omdat de auteur er immers heel veel heeft geschreven [[1017]]: «Het is van deze
plaats de vertrouwde geest;/Hij oordeelt, inspireert, leidt/Alle dingen in zijn rijk;/Misschien is hij god, is hij
fee?//Als mijn ogen zich gedwee tot die,/Door mij beminde kat als aangetrokken,/Door een magneet
richten,/En ik dan in mijzelf tuur,//Zie ik verbaasd/Van zijn bleke pupillen het vuur,/Helle toortsen, levende
opalen,/Die mij met vaste blik gadeslaan.»
288////-De vestinggracht (ü) ingezet bij (Samenspel-/Natuur-/tempel) verkrijgt een waarde van 1, dankzij
(Samenspel-/Natuur-/mysterie-/tempel) berustend op twee relaties, na toevoeging van “mysterie”, van het
type “leiboom-site”: “Natuur-Samenspel”, “tempel-mysterie”. Om ü=2 te verkrijgen, wijzigen we de situatie
door een rail met de inhoud “Van de Natuur gaat geen enkel Samenspel uit: dat is door ons
bedacht…”-///B///-Maar zelfs in dat geval, zou het publiek geaccepteerd hebben dat het door mensen
opgevatte idee getuigt van dingen die, hun mogelijkheden te boven gaand, in staat zijn [[1080]]: «Op een
avond met alom mystieke roze-blauwe kleuren…» met hun aanwezigheid verwondering te wekken.-///M///Een vestinggracht 1 vereist twee parallellen, en het geijkte voorbeeld (ouderdom-/avond-/leven) laat zien
dat het voornaamste idee betreffende de duffel, bestudeerd in de alinea over de stadsmuur, niet altijd
voldoende is om die te vinden. Soms is het om dit te bereiken nodig er een element aan toe te voegen. Bij
“avond-leven” laten we het bij de gegeven termen, maar “dag-avond” vraagt om een aanvulling.
289////-Bij (hobo’s-/geuren²) krijgt de vestinggracht (ü) een waarde van 1 want “zacht-geuren²” en “baritonhobo’s” vormen elk een koppel samengesteld uit een site en zijn leiboom. De inning (bariton-/hobo’s-/
zacht-/geuren) is een voorbeeld van de vergrote confrontatie. Om een resultaat van ü=2 te behalen
hebben we een rail nodig die luidt als volgt “Er zijn, tegengesteld aan geuren, wezens zo zacht als
hobo’s…”-///M///-Zowel de vestinggracht als de sluippoort spelen een rol bij de inning, omdat deze een
gedetailleerde omschrijving bevat, die jammer genoeg op geen enkele wijze wordt bewezen. De
denkbeeldige betekenis blijft heel fragiel, en fungeert voor de interpreet slechts als hulpmiddel. Een
metafoor is nog moeilijker te begrijpen, omdat daarin immers geen plectrum vermeld wordt.-///B///-In plaats
van hobo’s kunnen we in het geluid en het ritme van de eerste terzine even goed menen het carillon te
horen, en dan uitkomen bij een bedorven persoon [[1024]]: «Gezegend de klok begenadigd met een
stemgeluid vol kracht/Die, ondanks haar ouderdom, energiek en gezond,/Trouw haar godsdienstige roep
uit…//In mìjn ziel zit een barst…»
290////-De vestinggracht van (Natuur./nacht) ontvangt een waarde van ü=1 want we kunnen ons
gemakkelijk voorstellen dat de schepper van het boek een parallel ziet in de duffel (Natuur-/verwarde-/
nacht-/vermengen). Om een hoogte van ü=2 te verkrijgen roepen we de hulp in van een rail die
bijvoorbeeld de volgende passage bevat: “…lange echo’s die zich van ver vermengen, in een diepe,
natuurlijke eenheid, die wedijvert met de weidse nacht…”-///B///-Het duister kan betrekking hebben op
lange uren arbeid of angst, maar eveneens op feesten waarop mensen vuren aansteken, en vooral op het
hemelgewelf dat door Homerus verheerlijkt wordt [444]: «Waarom dwaalt u zo, van schip tot schip en in
het kamp, alleen midden in de heilige nacht rond?» In 1835-36 had Baudelaire veelvuldig te maken met
het Griekse heldendicht omdat de leraar in kwestie de 27 e augustus door zijn superieuren immers werd
verweten «dat de Griekse les het hele jaar uit niets anders bestond dan uit Homerus» [595].-///M///-Een
waarde van torentje 1 vereist een veelkleurige mengeling van de begrippen en een vestinggracht van 1
heeft als verplichting dat de schepper van het boek hen zorgvuldig een plaats heeft willen geven. De
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interpreet doorloopt honderden verschillende gevallen door middel van bewerkelijke woordschikkingen om
zo de talrijke eisen op te sporen die aan beeldspraken verbonden zijn. Denk eens aan de wiskunde als
basisfysica, waarbij men in de cirkel tegelijk een afspiegeling kan zien van de zon, de maan, de doorsnee
van een boom, van de cirkels op het water als er een steen in valt.
291////-Aangaande de inning (,Natuur-/wouden-/tempel-/pilaren) aarzelen we wat betreft de sluippoort ÿ=2
omdat ons twee beelden voor ogen komen, elk uit drie onderdelen samengesteld: enerzijds “aarde”,
«wouden», “hemel”; anderzijds “vloer”, «pilaren», “dak”. Twee elementen, «wouden» en «pilaren», leggen
het verband met de andere. Om ÿ=2 aannemelijker dan in het gedicht te maken, is het voldoende om een
der gedeeltes te veranderen in “De wezenlijke Natuur van de tempel…” Door deze wijziging, heeft het
woord “Natuur” voortaan de betekenis van “essentie”: “eigenlijke aard van iets”, “onderwerp van definitie”.
Nu verdwijnt de beduidenis “natuurlijke wereld”, basis voor de indeling “aarde-wouden-hemel” die bijdroeg
tot de illusie ÿ=1, naar de achtergrond van onze gedachten.-///M///-De inning (,zolder-/huis-/top-/berg)
bestaat uit een soortgelijke parallel als die we zojuist bestudeerd hebben, eveneens met drie onderdelen,
die we in beide koppels aantreffen.-///B///-Niet zozeer in staat hoog en laag met elkaar te verbinden, is de
echo, eerst in de bergen of de wouden, als medium, toch van invloed geweest op de architectuur, zoals
Plinius schrijft [777]: «Ook in Cyzica, heel dichtbij de poort die de "Poort van Thracië" genoemd wordt,
vangen zeven torens de tegen hun muren ketsende woorden op en vermeerderen ze. De Grieken
noemden dit wonder echo. Dit verschijnsel ontstaat door de natuur, meestal in omsloten valleien; hier is
het toeval; in Olympia, is het het menselijk vernuft dat het heeft aangebracht in de galerij die men de naam
"heptaphone" heeft gegeven, omdat hij zeven maal hetzelfde geluid weerkaatst.»
292////-De sluippoort (ÿ) van (,Samenspel-/Natuur-/tempel) kan, als we veronderstellen dat hiermee
bedoeld wordt (,Samenspel-/Natuur-/mysterie-/tempel) geen andere waarde krijgen dan ÿ=2. Dat komt
doordat het onmogelijk is om, uitgaande van de relaties “Natuur-Samenspel” en “tempel-mysterie”, de
beeldspraak die de transplantatie vormt, een dubbele serie met elk drie onderdelen te construeren. Het is
daarentegen mogelijk om ÿ=1 te verkrijgen met behulp van een rail die zo begint: “Het Samenspel tussen
de hemel en de Natuur, wordt uitgevoerd door middel van de honderd pilaren van de tempel.” Aangezien
het bovenste gedeelte in verband staat met het onderste, onderscheiden we drie niveaus, waarvan het
tweede het middelste gedeelte is dat de beide andere met elkaar verbindt.-///M///-In verzonnen teksten,
bestaat de inhoud hoofdzakelijk uit bobbels en niet uit steunpunten, waardoor ÿ=1 enkel gebillijkt wordt
door ons de behandelde rangorde voor te stellen, zonder enige andere verificatie.-///B///-Samenspel
bestaat niet alleen op stichtelijk gebied [[1088]]: «Door je geur naar een behaaglijk warm oord gebracht,/
Zie ik een haven vol zeil en mast/Nog geheel vermoeid door de golven der zee,//Terwijl de geur der groene
tamarinden,/Waarmee de lucht wordt vervuld en waardoor mijn neusholte zwelt,/Zich in mijn binnenste met
het zingen der zeelieden vermengt.»
293////-De confrontatie (,geuren²-/hobo’s) verlangt een sluippoort ÿ=2 want de relaties zoals “geuren²reukvermogen” en “hobo’s-gehoor” die billijk zijn, zijn niet in drie onderdelen ingedeeld. Een resultaat van
ÿ=1 vraagt om een gradatie, die gerealiseerd kan worden door toevoeging van “…onder de geuren van
gemiddelde intensiteit, waarvan sommige zacht als hobo’s zijn…” De nieuwe rail mondt aangaande de
geuren uit in de definitie van drie niveaus: bedorven, neutrale en heilige.-///M///-Hier wordt de redenering
praktisch tot aan het eind geconcretiseerd door een kwalitatieve gradatie om voor de duffel te resulteren in
een sluippoort van 1.-///B///-Omdat het al snel een zware opgave wordt om de gedachtegang van
Baudelaire weer te geven als we daarvoor het heden als uitgangspunt nemen, zijn we af en toe geneigd
om van de dubbelzinnigheid van het sonnet gebruik te maken om de houding van de schepper van het
boek te simplificeren door hem te vergelijken met een figuur van Balzac aldus omschreven [86]: «Die man,
wiens grootste vermaak het was om anderen de regels en principes die hijzelf aan zijn laars lapte op te
leggen, sliep ’s avonds in na de uitroep "misschien!"»
294////-Verdient de duffel (,Natuur./tempel) een sluippoort van ÿ=1? Het lijkt mogelijk te zijn de metafoor uit
te werken tot (,Natuur-/wouden-/tempel-/pilaren), wat zou resulteren in de relaties “wouden-Natuur” en
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“pilaren-tempel” met de mogelijkheid van 3 niveaus “hemel-wouden-aarde” enerzijds en “God-pilarentempel” anderzijds. Toch is het verband tussen «Natuur» en «wouden» te gering, waardoor de voorkeur
uitgaat naar ÿ=2. We kunnen een situatie die zo’n keus bevordert waarbij de waarde bestaat uit ÿ=2, tot
stand brengen door de beschrijving als volgt te preciseren: “…de mens gaat er door wouden van
symbolen of voor een groot aantal tekens langs…” Dat zou schade toebrengen aan de beduidenis
“bomen” en zou het idee om “wouden” als verbinding te zien tussen de grond en zijn tegenpool de hemel
nog minder aantrekkelijk maken, waardoor het begrip van een driedelige orde kwetsbaarder wordt.-///M///De voorwaarden voor de sluippoort vereisen zo’n grote oplettendheid dat voor de opzettelijke verandering
van de details ervan niet zozeer een rijke fantasie, dan wel een heel precies voorstellingsvermogen
belangrijk is.-///B///-Nergens in de tekst worden de bomen met nadruk genoemd, daarom valt het enigszins
te verdedigen als hun aanwezigheid ontkend wordt. We beschikken enkel over de herinnering die de
schepper van het boek aan zijn cultuur heeft overgehouden en waardoor hij het bos spontaan associeert
met alles wat menselijk is, om tegen dat oordeel in te gaan. Op dezelfde wijze beschrijft Hesiodus twee
strijders [436]: «Net als wanneer vanaf de hoge top van een grote berg rotsblokken op elkaar vallend naar
beneden storten, hoge, langharige eiken bij honderden tegelijk neerslaan, dennen en populieren met dikke
wortels bij honderden tegelijk afbreken, en zelf hard tot op de vlakte naar beneden rollen; zo stortten ze
zich, hard schreeuwend op elkaar…»
295////-We stellen voor nu complete bogen te berekenen voor elk type duffel. Laten we allereerst de inning
(:’echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden) bestuderen. Het lijkt alsof de termen heel ver uit elkaar liggen,
maar door het krachtige grammaticale verband wordt dit probleem helemaal opgelost: «Als lange echo’s
die zich van ver vermengen…Antwoorden…kleuren…elkaar.» Als gevolg daarvan blijft de interne ruimte
van alle springplanken 1 en dus krijgt de kanteel eveneens een waarde van ä=1.-///M///-De werkelijke
afstand bepaalt niet alles in deze berekening, omdat het argument van de logica zwaarder weegt dan
welke afstand ook tussen de fronten van een noot.-///B///-Het schokte Plinus totaal niet wanneer men aan
dingen een menselijk karakter toeschreef [776]: «Er zijn strenge kleuren, maar ook uitbundige.»
296////-Om het idee van de inning (:’echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden) te ontvouwen, is een heel
couplet nodig. Het kost dan ook geduld om de clou van het denkbeeld af te wachten: «Als lange echo’s
die zich van ver vermengen…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.» Er zijn vier punten die
onze aandacht vragen: het is niet moeilijk te constateren dat de overdenking een parallel inhoudt; de
kiosken bestaan enkel uit termen; deze hebben in het sonnet dezelfde volgorde als in de inning; een
andere sluiskolk zou minstens één kiosk verloren doen gaan. De waarde van de stadsmuur ë=1 staat
hierdoor onomstotelijk vast.-///M///-Aangezien we pas begrijpen wat de termen willen zeggen na, en niet
tijdens, het doornemen van de tekst, schaadt niets van alles wat we aan verkeerde voorstellingen kunnen
hebben door ons slechts op een gedeelte van het gezegde te baseren, de hier gebruikte betekenis.-///B///De parallellen “echo’s-kleuren” en “vermengen-antwoorden” staan pas vast als de moeilijkheid in de
passage «…In een duistere en diepe eenheid,/Weids als de nacht en als de dag…» uit de weg is geruimd.
Dankzij het tussendeel wordt gesuggereerd dat het gesprek der voorwerpen zo vaag is, dat de indruk van
rare verzinsels is voorkomen. Philostratus beschreef op de volgende manier een schilderij [576]: «Daar zie
je de Waarheid gekleed in een witte jurk; daar bevinden zich ook de deuren die toegang geven tot de
dromen. Want om het orakel te raadplegen, moet men slapen. De Droom zelf wordt voorgesteld met een
gezicht waaruit een rustig vertrouwen spreekt; hij draagt een witte jurk over een zwarte heen; de nacht en
de dag behoren hem namelijk beide toe.»
297////-Het torentje van (:’echo’s-/vermengen-/kleuren) heeft een waarde van ï=1 doordat een
verscheidenheid aan begrippen uit (kleuren./antwoorden) voortkomt.-///M///-Gezien het feit dat er immers
geen middel bestaat om de dingen definitief in te delen, blijkt het moeilijk te zijn een geheel van
denkbeelden voorgoed als divers te bestempelen. Alleen een algemeen goedgekeurde bevestiging
hiervan die dateert uit het betreffende historische tijdperk maakt het mogelijk zo’n beslissing te
nemen.-///B///-We brengen opnieuw de impressie van mengeling ontstaan rondom 1857 door “kleurenAntwoorden” tot stand, terwijl we daarbij proberen ons niet onbewust het hele publiek als mensen die
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allemaal bezeten zijn van kunst voor te stellen. Volgens Heine hebben de esthetische kwaliteiten hun
verwantschap die zich doet gelden als de omgeving de innerlijke gevoeligheid beïnvloedt, aan één en
hetzelfde principe te danken [430]: «Geluiden en woorden, kleuren en vormen, vooral wat zichtbaar is, zijn
echter slechts symbolen van het denkbeeld, symbolen die ontstaan in de geest van de kunstenaar
wanneer hij bezield is door de heilige geest der wereld…Ik hecht er vooral het hoogste belang aan dat het
symbool, de geheime betekenis ervan niet in aanmerking genomen, bovendien de zintuigen aan zijn
persoonlijke charme onderwerpt…is de kunstenaar altijd volkomen vrij in de keus en de schikking van zijn
geheimnisvolle bloemen?» De woorden «échos», «confondent», «couleurs», «répondent» (echo’s,
vermengen, kleuren, antwoorden) hebben een aspect dat rond van vorm is, zonder dat we weten, zo
ingewikkeld is het om dat te bepalen, waardoor de keus van deze combinatie wordt geleid. Het beeld van
de cirkel ontstaat in tegenwoordigheid van iets vrouwelijks, maar doet ook denken aan dat grote oog dat
de zon is. Het verlicht, bemint, bestuurt, bewaakt de stervelingen als een god. De gouden kleur ervan
midden op de dag, de bloedrode of koperen kleur bij zonsop- of zonsondergang, weerspiegelen de aardse
goederen, zoals anderzijds het bedrieglijke zilver van de ster die de slaapwandelaar gewoonlijk
aanschouwt. Elke soort verlichting vult zijn buurman aan om de verandering te benadrukken van het
dagelijkse levensritme, waarop de instrumenten die voor het tijdsignaal moeten zorgen, zoals gongen of
de slingers van een klok, gebaseerd zijn.
298////-Om bij een sierlijke analogie, aangeduid met (:), een vestingmuur van ö=1 te verkrijgen, wordt
vereist dat die nergens voor een redenering wordt gebruikt. Zo schijnt ö=1 noodzakelijk te zijn voor de
inning (:’echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden) omdat de tekstuele grondslagen van deze duffel meer
een beeld oproepen dan dat ze een bewijsvoering vormen.-///M///-Een wetenschappelijk woordgebruik
staat in geen enkel opzicht voor een argumentatie in, zo belangrijk is de vorm. Als we bijvoorbeeld “de
jeugd verhoudt zich tot het leven als de opperhuid tot de onderhuid” nemen, is dat in geen enkel opzicht
overtuigend.-///B///-Mocht het in een dichter opkomen een bewijsvoering te willen leveren, dan moeten we
ons afvragen hoe het publiek dat opvat. Wat Baudelaire aangaat, hij had, zijn nieuwsgierigheid ten spijt,
die pretentie niet, omdat hij er zich van bewust was dat hij, om op het vlak der begrippen te vorderen
zonder daarover het overzicht te verliezen, slechts over een deel van de benodigde
toepassingsmogelijkheden beschikte. Hoogbegaafd als hij was, was hij enkel bereid een omvangrijke
intellectuele arbeid te verrichten om vorderingen te maken op het gebied der letteren, en zelfs op dat punt
hadden de opvoedkundige gewoontes van die tijd een zekere verzadiging tot gevolg [[1124]]: «Allen
baardeloos in die tijd, sleepten wij,/Gehurkt op de oude, eiken banken,/Gladder en glimmender dan de
schakels van een ketting,/Dag na dag gepolijst door de huid van een mens, droef,/En gebogen onder de
vierkante hemel der eenzaamheid,/Waar het kind, tien jaar lang, de zure melk der studie proeft, -onze
verveling voort.»
299////-Er wordt onherroepelijk een vestinggracht van ü=1 toegekend aan (:’echo’s-/vermengen-/kleuren-/
Antwoorden) omdat Baudelaire zowel voor «echo’s» als voor «kleuren», een leiboom beschrijft, met een
site die daaruit voortkomt: «vermengen», en «Antwoorden».-///M///-Het is niet erg waarschijnlijk dat twee
relaties van het type “leiboom-site” zonder een bepaalde bedoeling op geringe afstand van elkaar zijn
geplaatst, ondanks het feit dat er uit respect voor beeldspraken uit de gevoelige sector der kunst wordt
vereist dat de logica daarbij een onbeduidende rol speelt.-///B///-In een gesprek, wisselen de stemmen
elkaar, voor korte of langere tijd, af, zoals hier het geval is met de vele echo’s. Dat idee houdt de suggestie
in dat de dingen die onze waarneming bereiken niet scherp van elkaar te onderscheiden zijn. De komma
aan het eind van de vijfde regel, bij de interpunctie daterend uit 1857, benadrukt deze toelichting waar het
eind van het kwatrijn uit bestaat, door middel van het begin ervan, maar hij ontneemt tevens een impressie
van doorstroming verschaft door «confondent/Dans» (vermengen-In), daar waar de regels 5 en 6 elkaar
opvolgen. Die begrippen en klankeffecten gaven de dichter heel wat stof tot nadenken. Plotinus zei [787]:
«…iedereen wil intelligent zijn en beroemt zich erop het te zijn; het bewijs, zijn de gevoelens, die ernaar
streven kennis te worden…» Helaas, wat we aan de ene kant winnen, verliezen we aan de andere.
Germaine de Staël schreef vanuit haar verbanningsoord [932]: «…het mooie doet ons denken aan een
onsterfelijk en goddelijk bestaan: herinnering en spijt leven tegelijkertijd in ons hart.» Voor het minste of
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geringste gevoel dat ons schoonheid kan schenken zoeken we een reden op. De verwarring neemt toe
door het model dat, bij de verwezenlijking van onze meest tere gevoelens, over de inspiratie van het
samenspel, vormen, kleuren, geuren en geluiden heerst [[997]]: «Zoals het azuur der woestijnen en het
sombere zand,/Beide ongevoelig voor het menselijk lijden,/Verandert ze als de lange lijnen van zware
zeegolven,/Onverschillig van gestalte…En in die vreemde, symbolische natuur/Waar beide zijn: de
ongeschonden engel en de sfinx uit de oudheid,//Waar niets anders is dan licht, diamanten, staal en
goud,/Schittert voor altijd, als een nutteloze ster,/De kille majesteit van de onvruchtbare vrouw.»
300////-Voor (:’echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden) komt alleen een sluippoort van ÿ=1 in aanmerking
omdat de begrippen in kwestie immers niet uit drie of meer delen bestaan, wat voor een vormbare duffel
ofwel een duffel voorzien van (‘), een groot voordeel is.-///M///-Een vindingrijke interpreet is steeds in staat
ons ervan te overtuigen dat de dingen uit twee elkaar opvolgende niveaus bestaan, maar als hij er nog
een niveau aan toe wil voegen stuit dat op moeilijkheden.-///B///-Echo’s en kleuren verhouden zich niet
trapsgewijs tot elkaar. De amateur moet, als hij de wens laat varen om de tekst naar eigen inzien te
manipuleren, erkennen dat hij de gehoopte indeling niet aantreft. In plaats van een ongefundeerde
rangschikking te verzinnen, kan men beter door middel van historisch onderzoek een licht op het werk
werpen. In de poëzie van Baudelaire ontdekken we dan een voorliefde voor herhaling, zoals we die ook
van gezangen kennen, een gebruikelijk onderdeel dat aan de echo doet denken [414]-[587].
301////-Om de aannemelijkheid vast te stellen van de sierlijke, vormbare inning (:’echo’s-/vermengen-/
kleuren-/antwoorden) hoeven we slechts het omgekeerde van het product van de ons bekende bakens uit
te rekenen. Dat levert de zes gegevens ä=1, ë=1, ï=1, ö=1, ü=1 en ÿ=1 op en daaruit resulteert een boog
van 1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1. Omdat het, in intuïtief opzicht, immers gaat om de meest in het oog springende
analogie die in het gedicht wordt beschreven, is de hier uitgevoerde berekening billijk. Wanneer het nu
gaat om dezelfde inhoud (;’echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden), maar van het abrupte, vormbaare
type, komen we uit bij een waarde van 1/(1)(1)(1)(2)(1)(1)=½ terwijl we ons daarbij baseren op ä=1; ë=1;
ï=1; ö=2; ü=1 en ÿ=1. De sierlijke, harde versie van (:,echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden) bereikt
een hoogte van 1/(1)(1)(1)(1)(1)(2)=½, waarbij de boog is berekend aan de hand van ä=1; ë=1; ï=1; ö=1;
ü=1 en ÿ=2. De combinatie van abrupt en hard (;,echo’s-/vermengen-/kleuren-/antwoorden) tenslotte zou
niet meer dan 1/(1)(1)(1)(2)(1)(2)=¼ bedragen als resultaat van de daarmee samengaande waarden ä=1;
ë=1; ï=1; ö=2; ü=1 en ÿ=2.-///M///-De interpreet die gedreven wordt door de wens aan de weet te komen
welk element blijk geeft van de grootste aannemelijkheid, wordt op het moment dat hij een keus maakt uit
één van de vier soorten, sierlijk-vormbaar, abrupt-vormbaar, sierlijk-hard, abrupt-hard, door de gevolgde
methode ongemerkt dichter bij de tekst gebracht.-///B///-De echo kan als een geschikt symbool van de
analogieën beschouwd worden, omdat dit fenomeen ook uit een herhaling bestaat, en de auteur
compliceert dit idee door de laatste regels, waarin, met betrekking tot overeenkomsten, een ongerustheid
wordt gesignaleerd die veel weg heeft van die Edgar Allan Poe kenbaar had gemaakt toen hij het volgens
Baudelaire had over [681]: «…de hallucinatie, die eerst plaats voor twijfel laat, al gauw overtuigd en
redenerend als een boek is…de mens zo in de war dat hij zijn pijn uit door gelach.» Overvloed brengt
geen enkele oplossing [[1089]]: «Rubens, rivier der vergetelheid, tuin der luiheid,/Hoofdkussen van frisse
huid waar men niet liefhebben kan,/Maar waar het leven toestroomt en voortdurend beweegt,/Zoals de
lucht in de hemel en de zee in de zee…»
302////-De kanteel van de transplantatie (:,autres-/expansion-/choses) (andere-uitbreiding-dingen) blijkt
een waarde te hebben van ä=2+(1(5/10))=2+(5/10)=2+0,5=2,5 omdat de springplank b(autres~choses)
(andere-dingen) immers recht heeft op een interne ruimte die 2,5 bedraagt. Het is waar dat de logische
verbinding die we maken om de beduidenis «…d'autres…Ayant l'expansion des choses infinies…»
(…andere…De uitbreiding van oneindige dingen bezittend…» te realiseren, de onderbreking bestaande uit
«…corrompus, riches et triomphants…» (…bedorven, rijk en zegevierend…) uitschakelt. Maar aangezien
de link “autres-choses” (andere-dingen) minder voor de hand ligt dan “forêts-observent” (woudengadeslaan) als voorbeeld gebruikt in paragraaf 34, blijft deze relatie ontoereikend voor z=1, en is
dientengevolge ä=1 eveneens onjuist. Nu moet het aantal fronten tussen «autres» (andere) en «choses»
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(dingen) geteld worden. Omdat het resultaat 5 is, bedraagt de waarde onvermijdelijk 2,5. Om het meten
van de afstand tussen de termen te vergemakkelijken, stond in paragraaf 36 ook het voorbeeld
“corrompus-infinies” (bedorven-oneindige), erg veel lijkend op “autres-choses” (andere-dingen), en
daaraan was eveneens een waarde van 2,5 toegekend.-///M///-Het verschaffen van voorbeelden behoort
tot één van de onvermijdelijke taken, wanneer er een zekere wijze van meten met inbegrip van een deel,
zelfs gering, dat bestaat uit een van tevoren afgesproken veronderstelling, ingevoerd moet worden.-///B///Als producten die bestaan uit zeer geringe, zwevende deeltjes, en die frivole bezigheden in de hand
werken, bezitten deze van de rechte weg afgedwaalde parfums toch de goede eigenschap dat ze het
gevoel voor schoonheid verhogen. Deze weekmakende vloeistoffen, die op de overwinning volgen, zetten
aan tot sensuele vermaken, die door een behoefte aan compensatie in een uitbarsting van geweld
veranderen. Tacitus veroordeelt die slappe houding [950]: «Steeds was het de woede der goden, steeds
was het de razernij der mensen, steeds was het de behoefte aan misdadigheid, die hen tot onenigheid
dreef.»
303////-De stadsmuur van (:,andere-/uitbreiding-/dingen) heeft het mankement van een twijfelachtige
parallel. Aangezien de dichter aan verderfelijke parfums en «dingen» hetzelfde vermogen tot uitbreiding
toekent, is het onvermijdelijk tot een resultaat van ë=2 te komen.-///M///-Door middel van de stadsmuur,
waarderen we het gebruik van de termen, hun volgorde, het impact van hetgeen ze beschrijven, en de
analogie die ze, door het in relatie brengen van diverse eigenschappen in de stijlfiguur, vertonen.-///B///-De
relatie “oneindige-uitbreiding” aan het einde van het sonnet vormt een stimulans, alsof Baudelaire, op het
moment dat de christelijke visie op de wereld dreigt te verdwijnen, ons aan de ambitieuze theorie die aan
het begin in de kwatrijnen wordt vermeld, wilde herinneren. Om te voorkomen dat een stoutmoedig idee
ten overstaan van het kluwen van goed en kwaad niet stand houdt, beval Plotinus aan meer te mediteren
[787]: «Als we het zijn en het leven verachten, getuigen we tegen onszelf, en tegen onze eigen gevoelens;
en als we afkerig zijn van het met de dood verweven leven, dan is het door elkaar halen van die twee
weerzinwekkend, en niet het echte leven.)
304////-Omdat het onaannemelijk lijkt dat in (:,andere-/uitbreiding-/dingen) sprake is van een mengsel van
zeer verschillende begrippen, bereikt het torentje de waarde ï=2. De zaken die in de transplantatie worden
behandeld behoren inderdaad tot hetzelfde domein, dat van uitzonderlijk subtiele dampen.-///M///-We zijn
gedwongen elk vaststaand oordeel, als het gaat om het weinig exacte gebied van denkbeeldige teksten,
tientallen keren te bestuderen, want vaak heeft de meest aannemelijke betekenis van een passage daaruit
raakvlakken met de andere interpretaties.-///B///-Het hemelse oneindige zou, om onduidelijke redenen, de
bedorven geuren binnen kunnen dringen. Jacques de Voragine roemde bijvoorbeeld de wonderbaarlijke
geur van het lijk van de apostel Marcus [969]: «…Venetiaanse koopmannen, die naar Alexandrië waren
gekomen, waren er, na veel smekingen en beloftes, in geslaagd de twee priesters die het lichaam
bewaakten over te halen het door hen te laten meenemen en naar Venetië te brengen. Maar toen het
lichaam uit het graf werd getild, verspreidde zich zo’n geur over Alexandrië dat alle mensen zich afvroegen
waar die geurige zachtheid vandaan kwam.» Reeds vanaf het tijdperk van Baudelaire, voerde menig
persoon die meer wou weten over het reukorgaan experimenten uit, en Louis Ménard, die de auteur wel
haschisch heeft geleverd, verenigde het wetenschappelijk belang met godsdienstige aspecten [257]-[588][589]-[860]. Luttele jaren daarvoor, beschreef Germaine de Staël als volgt de opwinding die door een
verontrustende gedachte teweeggebracht werd [935]: «Het intellectuele idealisme maakt van de wil, die uit
de ziel bestaat, het middelpunt van alles: het principe van het fysieke idealisme is het leven. De mens
slaagt er zowel door de chemische wetenschap als door de redenering in op het hoogste niveau een
analyse uit te voeren; maar het leven ontsnapt hem door de chemie, zoals het gevoel hem ontsnapt door
de redenering.» De smaakstoffen die in het laboratorium gemaakt worden zullen die discussie weer doen
oplaaien, maar de beeldspraken die kenmerkend zijn voor het dagelijks leven zijn veel prozaïscher,
getuige de woorden van jongelui in een boek van Murger [257]-[261]-[412]-[413]-[545]: «…vrouwen zijn
bloemen, je moet hun te drinken geven. Laten we hun te drinken geven! Ober! ober!»
305////-De vestingmuur van (:,andere-/uitbreiding-/dingen) bereikt een hoogte van ö=1 omdat deze
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stijlfiguur nergens ook maar de geringste poging onderneemt om een relatie tussen twee oordelen te
leggen.-///M///-Om een abrupte duffel, ofwel een duffel voorzien van (;),ongeloofwaardig te maken, is het
voldoende dat de betekenis ervan door een grove fout aan het wankelen wordt gebracht. Zo doet
bijvoorbeeld “(2/1=4/2)=>(2=4)” aan (;2-/1-/4-/2) een vestingmuur van ö=2 toekomen.-///B///-De auteur van
„Samenspel“ loopt het gevaar van zo’n vergissing niet, omdat hij zich vanaf het begin aan dichtkunst
overgeeft. Toch schijnt men soms om harmonie goed te kunnen doorzien en interpreteren diep te moeten
graven. Plato heeft geprobeerd dit te onderzoeken door te mediteren over Heraclitus’ opvatting van het
muzikale akkoord [726]: «Eenheid, zei hij…"ontstaat doordat die zich afzet tegen zichzelf…"» Baudelaire
stelt zich voor dat de schoonheid van het geluid voortduurt [[1050]]: «De viool trilt als een droevig hart…De
herinnering aan jou glanst in mij als een monstrans!»
306////-De juiste vestinggracht voor (:,andere-/uitbreiding-/dingen) wordt bepaald aan de hand van de
inning (:,andere-/uitbreiding-/dingen-/binnendringen) waarvan het laatstgenoemde idee een betekenis is
die niet expliciet door de tekst vermeld wordt. De uitbreiding bestaat uit een hoedanigheid van «andere»
geuren, en anderzijds hebben de «dingen» waarover in de twaalfde regel wordt gesproken, zo goed als
zeker het binnendringen als eigenschap. De twee stellen “andere-uitbreiding” en “dingen-binnendringen”
vormen dientengevolge “leiboom-site” relaties die betreffende het gezichtspunt van de schepper van het
boek billijk zijn, waardoor ü=1 mogelijk is.-///M///-Als uiteindelijk alleen de transplantatie beoordeeld wordt,
dient het uitbouwen ervan tot een inning enkel om de strekking te onderzoeken, niet om het de exegeet
die een vergissing begaat nog moeilijker te maken.-///B///-De uitbreiding van heerlijke geuren die zich
verspreiden kan vergeleken worden met harmonieën die ons de adem benemen, of met sieraden die onze
blik gevangenhouden. Ze tonen de begaafdheid aan van degenen die al dat moois ontwerpen, zo
gekoesterd door Baudelaire, maar tevens barst een pronkerige triomf los waar oproer het gevolg van is.
Plinius, die het beste met de Staat voorheeft, verbant daarom alle luxe [774]: «De misdaad die de
mensheid het meeste heeft geschaad, is begaan door degene die het eerst goud aan zijn vingers
droeg…»
307////-De sierlijke, harde transplantatie (:,andere-/uitbreiding-/dingen) moet wel een sluippoort van ÿ=1
hebben, omdat de uitbreiding van de «dingen», zoals het sonnet die beschrijft, immers bij het derde niveau
van een waar gegeven ingedeeld kan worden. Er wordt een quasi nihile kracht waargenomen, vervolgens
een middelmatige, en tenslotte een oneindig grote. Anderzijds behoort, als we grove producten nemen,
daarna fijnere, en als laatste die eindeloos blijven doordringen, de werking van de hier genoemde geuren
tot de hoogste klasse waarover de kwaliteiten beschikken. Bij een inburgering 3 van elke serie graduaties,
is er sprake van een speld, en is een sluippoort van ÿ=1 billijk.-///M///-De interpreet zoekt in de context
bijval voor het idee dat de werkelijkheid zich vanuit het gezichtspunt van de auteur zo indeelt. We kunnen
“gevoel voor rivaliteit maakt deel uit van het karakter” niet in niveaus indelen, terwijl “rivaliteit is het diepste
wezen van de mens, genegenheid vormt het centrale deel, beleefdheid de buitenkant” uit een gradering
samengesteld kan worden.-///B///-De dichter wil, in het sonnet, laten zien hoe het goede het kwade
verbergt, door de aandacht van zachte naar andere geuren te leiden. Baudelaire merkt dat Edgar Allen
Poe zich om dezelfde waarheid bekommert [683]: «In de mens, zegt hij, schuilt een mysterieuze kracht
waar de moderne filosofie geen rekening mee wil houden; en toch zullen, zonder deze onvermelde kracht,
zonder deze hoogstbelangrijke karaktertrek, een massa menselijke handelingen onuitgelegd,
onverklaarbaar blijven. Die handelingen zijn slechts aantrekkelijk "omdat" ze slecht, omdat ze gevaarlijk
zijn; ze hebben de aantrekkingskracht van de afgrond. Deze primitieve, onweerstaanbare kracht, is de
natuurlijke Perversiteit, die er debet aan is dat de mens voortdurend tegelijk moord en zelfmoord pleegt,
moordenaar en beul is…» De alerte lezer werpt een blik op Amerika [684]: «…niet zonder enige
voldoening zie ik dat enkele wrakstukken van de oude wijsheid weer bij ons terugkomen uit een land
waarvan we dat niet verwacht hadden.»
308////-De boog betreffende (:,andere-/uitbreiding-/dingen) ontvangt een waarde van (1/äëïöüÿ), het
omgekeerde van (äëïöüÿ). Het resultaat van de bakens ziet er als volgt uit: ä=2,5; ë=2; ï=2; ö=1; ü=1 en
ÿ=1. Daar komt (1/(2,5)(2)(2)(1)(1)(1))=1/10=0,1 uit voort. Intuïtief gezien, betreft deze constatering in
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plaats van een analogie, ongetwijfeld veel meer een evocatie, met een vrij grote afstand tussen de
woorden en een geringe mengeling van de begrippen. De «oneindige dingen» doen ook denken aan
producten met een intense verdamping net als parfums, en de relatie “andere-dingen” vraagt een lichte
inspanning.-///M///-Alleen een ingrijpende verandering van de inhoud maakt een echte duffel mogelijk, dus
de intuïtie en de boog van 0,1 stroken op bevredigende manier met elkaar.-///B///-De
aannemelijkheidswaarde van 0,1 wekt nauwelijks verwondering, want een poëtische tekst kan menige
bescheiden analoge betekenis hebben. Baudelaire zou de «oneindige dingen» met duivelse handelingen
kunnen vergelijken. Maar, hoewel we ons soms voorstellen dat de schepper van het boek in een
voortdurende toestand van ongerustheid wacht op de uitleg van goddelijke en satanische raadsels, lukte
het hem zich hieromtrent in te houden, wanneer het hem in artistiek opzicht niet van nut was. Sommige
bewonderaars van Edgar Allen Poe verdienden het het voorwerp te zijn van de door hem gemaakte
bespotting [178]-[683]: «De aanhangers van Swedenborg feliciteren deze met zijn "Magnetische
Onthulling", vergelijkbaar met die naïeve Illuminaten die vroeger de auteur van de "Verliefde Duivel" als
een spion van al hun geheimen nauwlettend in het oog hielden; ze bedanken hem voor de grote
waarheden die hij juist heeft verkondigd, -want ze hebben ontdekt (o controleurs van oncontroleerbare
zaken!) dat alles wat hij heeft gezegd absoluut waar is;- hoewel ze hem er eerst van verdachten,
bekennen die brave lieden, dat hij maar iets verzonnen had.»
309////-De kanteel van de confrontatie (:’geuren²-/weiden) zou geen andere waarde kunnen hebben dan
ä=1 omdat het nauwe grammaticale verband in «Er zijn geuren…groen als weiden…» elke poging om de
beide termen van elkaar te scheiden immers zinloos maakt.-///B///-De groene kleur vormt een contrast met
het rood van een bloedbad, dat Homerus zo dikwijls heeft beschreven [450]: «Het zwaard wordt helemaal
warm van het bloed en in de blik van het slachtoffer overheerst de gewelddadige dood en het
onontkoombare lot.»-///M///-In proza ontbreekt het de metafoor aan helderheid; in poëzie blijkt de inning te
nadrukkelijk te zijn; ook heeft men bezwaren tegen het plectrum van confrontaties; de transplantatie heeft
eigenlijk geen uitzonderlijke kwaliteiten, maar bezit een bepaald evenwicht, waardoor “ouderdom is de
avond van het leven” geschikt is om als voorbeeld te dienen voor het geheel der analogieën [38].
310////-De stadsmuur ë=1 aangaande (:’geuren²-/weiden) wordt dankzij vier punten verkregen: een parallel
die overtuigend is, ofschoon er geen sprake is van gelijkheid of identitieit; kiosken die termen bevatten;
deze staan in dezelfde volgorde als in de tekst; een plectrum, «als», dat in «Er zijn geuren, zo fris als een
kinderhuid,/Zo zacht als hobo’s, zo groen als weiden…» maakt dat “geuren²-weiden” meer als een
confrontatie dan als een metafoor op ons overkomt.-///M///-Als we voor elk van de voorwaarden voor een
stadsmuur van 1 een verschillend baken moesten hanteren, dan zou het, voor een juiste berekening, ook
nodig zijn om evenveel bakens te hebben als er springplanken zijn. In plaats van enkel de kanteel, zou
dat, bij de inning (E-/F-/H-/R), neerkomen op zes waarden, betreffende de afstanden E-F; E-H; E-R; F-H;
F-R; H-R.-///B///-De toon van de eerste terzine vervult slechts degenen die coûte que coûte een Baudelaire
willen die het platteland verafschuwt met verbazing, terwijl heel wat gedichten ervan getuigen dat de
auteur een veelzijdige smaak heeft, met name die over Amsterdam of Venetië gaan [[1059]]: «De
ondergaande zon/Zet de velden,/De kanalen, de ganse stad,/In een paarsgouden glans,/-Ieder dommelt in
/Omgeven door dit warme licht,//Daarginds is alles slechts orde en pracht,/Weelde, rust en wellust.»
311////-Ten aanzien van het torentje van (:’geuren²-/weiden) doet zich een moeilijk probleem voor. Omdat
weiden een geur verspreiden, wordt het zich vermengen van aan elkaar tegengestelde begrippen in twijfel
getrokken, temeer daar gras vaak groen van kleur is. Toch heeft Baudelaire een andere opvatting: “de
"groene" reuk van het parfum is als het frisse groen in de wei”. Zuurheid, in de zin van de smaak van een
groene appel, laat op de reuk een indruk achter die dan vergeleken kan worden met die we bij het zien
van grasland hebben opgedaan, vooral in het voorjaar, als het nog heel jong is. In dat geval vermijden we
“groene geuren zijn als groene weiden”, en verkrijgen een interessante beeldspraak: “zure geuren zijn als
groene weiden”. Het torentje ï=1 lijdt nu geen enkele twijfel, omdat het alleen maar afhangt van de
mengeling van zeer verschillende betekenissen.-///M///-Als een aanvankelijk weinig nauwkeurige exegeet,
stelt elk van ons zich vaak voor dat hij beroemde schrijvers gemakkelijk begrijpen kan als hij op de hoogte
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is van de wetenschap, omdat men er van uitgaat dat zij het met name zijn die eraan bijgedragen
hebben.-///B///-In het begin menen we dat «…geuren…groen als weiden…» bij lange na niet dezelfde
soort intellectuele gedachtegang bevat als «…geuren…zacht als hobo’s…» Pas erna, wat niet anders kan
wanneer de termen eenmaal samengesteld zijn, als we de tekst helemaal in ons opgenomen hebben,
dringt de strekking: “de prikkel die het reukorgaan ontvangt komt overeen met een schittering voor de
ogen” tot ons door.
312////-Doordat hij deel uitmaakt van het sierlijke genre, is het voor de duffel (:’geuren²-/weiden) om de
vestingmuur ö=1 te garanderen, voldoende dat er in de context geen argumentatie voorkomt. Aangezien
„Samenspel“ geen enkele uiteenzetting bevat, staat ö=1 inderdaad vast.-///M///-We zouden onmogelijk
kunnen aantonen dat elke confrontatie gelijk staat met een poging tot bewijsvoering. Omdat nu de inning
met zijn logische formulering de basis vormt van de andere parallellen aangaande beduidenissen, berust
alles erop. Hoewel zeer gestructureerd, verschaft (ouderdom-/leven-/avond-/dag) toch geen enkel motief
voor zijn eigen inhoud.-///B///-Meer in het algemeen zou het valse hoop zijn van mythes en literaire werken
een systeem te verwachten, want deze noemen slechts onderwerpen in plaats van ze te bestuderen.
Baudelaire, van wie men zegt dat hij enkel van de stad houdt, spreekt over zijn hart alsof dat verlangt naar
die andere wereld [[1026]]: «…Het is een gebied dat zo kaal is als de Noordpool;/-Noch dieren, noch
beken, noch groen, noch bossen!»
313////-De vestinggracht ü=1 voor (E-/H) is terecht, indien we relaties van het type “leiboom-site” E-F en HR kunnen leggen, waarbij F en R denkbeeldig zijn. Met (:’geuren²-/weiden) verkrijgen we “geuren²zuurheid”, “weiden-schittering”, zodat ü=1 billijk is.-///M///-De verzonnen begrippen, die niet in de tekst
voorkomen, tasten de waarde vastgesteld door middel van de vestinggracht enigszins aan, omdat er
immers dingen van buitenaf aan toegevoegd worden. Daarom moeten we in gedachten nagaan of het
verkregen resultaat constant blijft wanneer we F en R, de twee extra beduidenissen, op verschillende
manieren interpreteren.-///B///-In het begin levert (geuren²-/zuurheid-/weiden-/schittering) een basis op, en
vervolgens dragen we andere voorbeelden die stroken met de aard van de auteur aan. Aangezien
aangename geuren in verband staan met diverse procédés om het lichaam voor het hiernamaals te
conserveren, komt daar wat het aardse bestaan betreft, onmiddellijk een prestige uit voort waarover
Ovidius het volgende zegt [566]: «…er bestaat één vogel, eentje maar, die zichzelf vernieuwt en
voortplant; de Assyriërs noemen hem de feniks; hij leeft noch van granen noch van planten, maar van
wierookdruppels en amoomsap. Nauwelijks is het einde van zijn vijf eeuwen lange bestaan aangebroken,
of hij bouwt, neergestreken op de takken of de heen en weer wiegende top van een palmboom, met zijn
nagels en snavel waar geen enkel vuiltje aan te bespeuren valt, een nest. Daarin verzamelt hij kaneel,
sprietjes borstelgras en rossige mirre; daar gaat hij op liggen en beëindigt zijn leven temidden van
welriekende geuren. Dan wordt er, zegt men, uit het vaderlichaam, opnieuw een…feniks geboren…»
314////-De sluippoort van de sierlijke, vormbare confrontatie (:’geuren²-/weiden) bereikt een hoogte van ÿ=1
omdat geen enkele trapsgewijze verdeling van de inhoud over drie of meer niveaus hier valt waar te
nemen. Om zich een voorstelling te maken van de inning (:’geuren²-/zuurheid-/weiden-/schittering) is geen
enkele echte graduatie vereist. De kleur groen hoort als één geheel bij weiden, en de reuk van zuurheid
vormt geen onderdeel van de genoemde geuren.-///B///-Zoals Homerus met nadruk zegt, als hij Hera en
Zeus beschrijft, gaan liefde en groen vaak samen [446]: «…onder hen, tovert de goddelijke aarde een
lieflijk gazon tevoorschijn, frisse lotussen, safraan en hyacinten, een dicht geweven, zacht kleed, zo dik dat
ze de harde grond niet voelen.»-///M///-Daar inning, transplantatie, confrontatie en metafoor analogieën
zijn, zou het bestuderen van maar één soort duffel onze taak vergemakkelijken. Toch zou dit niet in details
treden het vergeten van beslissende karaktertrekken in de hand werken, vooral het noemen van het
plectrum, wel of niet verplicht, en het aantal kiosken voor elk genre.
315////-Het resultaat voor de confrontatie (:’geuren²-/weiden) levert ä=1, ë=1, ï=1, ö=1, ü=1 en ÿ=1 op. Dat
leidt onherroepelijk tot de uitkomst (1/(1)(1)(1)(1)(1)(1))=1, een boog die, eenmaal het misverstand
waardoor men even een banaliteit in deze tekst ziet uit de weg geruimd, heel goed met de intuïtie overeen
139

lijkt te komen.-///M///-Aangezien deze berekening zich doet gelden op een moment dat de schepper van
het boek zijn gedachten bij de termen heeft die het publiek moet aantreffen, is het volkomen zinloos
eventuele twijfels toe te laten zolang we het eind van het gedicht niet kennen.-///B///-Een onzekere situatie
waar we echter onmogelijk omheen kunnen, betreft Baudelaire zelf, die men dikwijls heeft afgeschilderd
als iemand die zo goed als niets om weiden gaf, terwijl hij menig natuurlijk facet van de wereld roemt
[[1011]]: «De troep waarzegsters met hun schitterende koolzwarte ogen/Is gisteren op weg getogen, met
hun kinderen/Op hun rug, of hun onstuimige, hongerige monden/Hebben de altijd ter beschikking staande
schat van hun hangende borsten gevonden.//De mannen onder hun glanzende wapenuitrusting lopen/
Naast de wagens waarop de hunnen bij elkaar zijn gekropen,/Hun ogen kijken, zwaar en moe door de
droevige spijt/Over illusies, vervlogen, de hemel af.//Vanuit de diepte van zijn zanderige kuil,/Herhaalt de
krekel, die ze voorbijkomen ziet nu luider zijn lied;/Cybele, die van ze houdt, maakt alles groener,//Laat
water uit de rots stromen en maakt van de woestijn een bloementuin…»
316////-De kanteel van (:’wouden./symbolen) (forêts-symboles) is vanzelfsprekend ä=1 omdat het gezegde
«wouden van symbolen» (forêts de symboles) de beide termen in nauw contact met elkaar brengt.-///B///Het eren van een bosschage omdat men meent dat er een goddelijke kracht ageert, vormt een energieke
uiting van de nederige vroomheid die door Cicero op prijs gesteld wordt [201]: «De "Heilige bossen" op het
platteland berusten op hetzelfde principe; en men moet zich ervoor waren deze godsdienst, die der
Huisgoden, die via onze voorouders, zowel aan de leidinggevenden als aan het personeel, is overgebracht
en waarvan iedereen op de landgoederen en op de boerderijen op de hoogte was, niet te
verwerpen.»-///M///-Een metafoor kan onmiddellijk bij het waarnemen van de samenhang daarin een
kanteel van 1 krijgen, maar ook bij een situatie waarin tussen de termen aanvankelijk geen relatie lijkt te
bestaan, mits het logische verband een dwingende reden vormt. Zo kennen we bijvoorbeeld ä=1
betreffende (liefde./beving) toe aan “de grote liefde, met haar eindeloze tederheid, haar grote vreugde, en
daarnaast haar onenigheden, haar rivaliteiten die door arbeid of spel steeds weer de kop opsteken, met bij
tijd en wijle haar verdriet -die vooral funest zijn voor de personen die de, over het algemeen, weinige
consequenties niet willen erkennen van de meest korte scheiding, van het even op elkaar moeten
wachten- al die dingen die het dagelijks leven elk moment voor mensen die erg close zijn reserveert,
beving hem”. Een onmiskenbare samenhang in “liefde-beving” neemt de afstand tussen deze termen weg,
waardoor een berekening volgens de formule 2+(1(n/10)) van de interne ruimte van b(liefde~beving)
overbodig wordt.
317////-De analogie (:’wouden./symbolen) (forêts-symboles) zou geen andere stadsmuur dan die van 1
kunnen hebben. Het is haast niet mogelijk dat de schepper van het boek het gezegde «forêts de
symboles» (wouden van symbolen) heeft gebruikt zonder dat hij daar goed over heeft nagedacht, omdat
vóór 1857, in de Franse taal, de uitleg «complex en onontwarbaar geheel» met betrekking tot deze
beeldspraak, immers praktisch niet voorkwam, in tegenstelling tot deze [841]: «…grote hoeveelheid lange,
dicht op elkaar staande voorwerpen…» In intuïtief opzicht, levert de parallel dus geen enkel bezwaar op.
Anderzijds hebben de kiosken termen die de oorspronkelijke volgorde respecteren, en geen enkele term
met een belangrijke taak wordt weggelaten. We stellen voor nu bij het baken ë=1, om dezelfde redenen,
het torentje ï=1 te voegen, omdat het dooreenmengen van de begrippen betreffende «wouden van
symbolen» ongetwijfeld is opgevallen [394].-///B///-Het voorstellen van pilaren of symbolen als levende
wezens roept een traditie op, Plinius was daarmee bekend, volgens welke stenen weer aangroeien [778]:
«En behalve de andere wonderen die we niet ver hiervandaan in Italië aantreffen, vertelt ons Papirius
Fabianus, een zeer ervaren natuurkundige, hebben we de marmergroeven waar het marmer weer
aangroeit, en de steenhouwers beamen zelf dat die uitgravingen van de bergen zichzelf weer
aanvullen.»-///M///-Aangezien het torentje 1 een mengeling van de inhoud vereist, moet gekeken worden
wat het beste oordeel is als een vondst twee takken van wetenschap betreft die daarvoor gescheiden
waren. Dat was het geval met de astronomie die het gebied van de fysica raakte [251]. Maar die
moeilijkheid lijkt niet onoverkomelijk omdat in een dergelijk geval immers een bewijs, gebaseerd op steeds
terugkerende verschijnselen, naast de aanvankelijke tegenwerpingen wordt gelegd, en op die manier de
reden aanvoert voor de gelegde relatie, die voortaan niets meer uit te staan heeft met een metafoor.
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318////-Er staat niets in de tekst dat iets van een bewijsvoering met betrekking tot (:’wouden./symbolen)
weg heeft. Aangezien het hier gaat om een duffel met de status van een vormbare, sierlijke metafoor, is
het ontbreken van elke poging tot redeneren in zijn voordeel, met een vestingmuur van ö=1. De waarde
van de vestinggracht die aan (:’wouden./symbolen) wordt toegekend, wordt bepaald aan de hand van de
denkbeeldige inning (:’wouden-/warwinkel-/symbolen-/veelvoud). Hoewel de begrippen “warwinkel” en
“veelvoud” zijn bedacht, zien we dat de “leiboom-site” relaties “wouden-warwinkel” en “symbolenveelvoud” die daaruit voortkomen, ü=1 tot gevolg hebben, omdat ze vrij dicht bij de tekst blijven.-///B///Chateaubriand, terug van zijn verblijf in het buitenland, had van de symboliek van wouden een precieze
voorstelling, en beeldde met deze herinneringen voor ogen, in zijn literaire beschrijving de harmonie
tussen een religieus kerkhof van de missie in Amerika en de bossen daaromheen uit [187]-[188]-[593]:
«Deze boomstammen, van een rode met marmerachtig groen gemêleerde kleur, waar tot aan de toppen
geen enkele tak aan groeide, leken op hoge pilaren, en vormden het peristyle van die aan de doden
gewijde hof; er klonk een religieus geluid, dat wel iets weg had van het doffe gebrul van een orgel onder
de gewelven van een kerk; maar toen we ons helemaal aan het eind van het kerkhof bevonden, hoorden
we nog slechts de lofzang van de vogels die ter ere van de doden een eeuwig feest vierden.»-///M///Gezien het verschil tussen “…de lofzang van de vogels…” en het gezegde “het zingen van de vogels is als
een lofzang”, zou men denken dat de inspanning om de confrontatie te onderscheiden van de metafoor,
zinloos is. Met betrekking tot “ouderdom is een avond”, zullen sommigen zelfs niet aarzelen ronduit te
zeggen dat “is” uit een plectrum bestaat. Maar deze redenering loopt spaak, omdat “is” in plaats van de
vermetelheid aan te tasten deze doet toenemen, terwijl in “ouderdom is als een avond” , het woordje “als”
de stoutmoedigheid vanzelfsprekend afzwakt.
319////-Daar een sluippoort van 2 voor een vormbare metafoor een indeling van de begrippen in drie
niveaus of meer vereist, moet aan (:’wouden./symbolen) wel ÿ=1 toegekend worden. De verschillende
aspecten van (:’wouden-/warwinkel-/symbolen-/veelvoud) zijn inderdaad niet in drieën verdeeld. Het
verband tussen «symbolen» en “veelvoud” roept nauwelijks eenzelfde soort indeling op als “morgenmiddag-avond” ter opheldering van (ouderdom-/leven-/avond-/dag). Op dezelfde wijze zou de relatie
tussen «wouden» en “warwinkel” niet kunnen behoren tot het type graduatie als “kindertijd-volwassenheidouderdom” dat met enig voorstellingsvermogen van dezelfde inning deel kan uitmaken.-///B///-Baudelaire
was geïnteresseerd in de hartstochten die in de wildernis heersen [641]: «…ik heb heel vaak gedacht dat
gevaarlijke, afschuwwekkende beesten wellicht alleen maar de "slechte gedachten" van de mens waren
die bezield zijn geworden, belichaamd zijn, in levende materie zijn veranderd. -De hele "natuur" neemt dan
ook aan de erfzonde deel.»-///M///-Terwijl van de bakens de sluippoort de gradering van de begrippen
controleert, houdt het torentje het dooreenmengen ervan in het oog. Bij “het instinct van de beesten” is er
totaal geen sprake van een mengeling van verschillende beduidenissen. Het is onmogelijk “het verstand
van het rund” trapsgewijze in drie categorieën in te delen. Maar “de kindertijd van het rund” voldoet aan
beide criteria.
320////-De bakens van de vormbare, sierlijke metafoor (:’wouden./symbolen) blijken te bestaan uit de
waarden ä=1, ë=1, ï=1, ö=1, ü=1 en ÿ=1. De boog bereikt hierdoor een niveau van 1/äëïöüÿ=(1/(1)(1)(1)(1)
(1)(1))=1, wat overeen lijkt te komen met de intuïtie.-///B///-Op plaatsen waar de mens heeft gebouwd,
deinzen we er in onze onzekerheid vaak voor terug om menige "boom-pilaar" te identificeren [504].
Chateaubriand aarzelt niet, hij maakt gebruik van de gelegenheid geschapen door de denkbeeldige
avonturen van een bezoeker voor wie Spanje heel belangrijk is [190]: «Het kwam in hem op naar de
tempel van de God van Blanca te gaan, en de Meester van de natuur om raad te vragen. Hij vertrekt, en
komt aan bij de deur van een oude moskee die door de gelovigen is veranderd in een kerk. Met een door
droefheid en vrome eerbied bewogen hart, treedt hij de tempel binnen die vroeger zijn God en zijn
vaderland toebehoorde. Het gebed was net ten einde: er was niemand meer in de kerk. Tussen de talrijke
pilaren die op de boomstammen van een in rechte rijen aangeplant bos leken heerste een heilige
duisternis.»-///M///-Tenslotte wordt onze aandacht gevestigd op het feit dat het plectrum “leken op” zo in
het oog springt, dat we mogen stellen hier meer met een confrontatie (pilaren-/stammen) dan met een
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metafoor (pilaren./ boomstammen) van doen te hebben.
Deel vijf: KORTE STIJLFIGUREN
321////-Het voorplein is een zeer ruime manier van het naast elkaar stellen van bepaalde zaken om de
overeenkomst daartussen vast te stellen, (I-.-II-.-III-.-IV), ongeveer zoals veel stijlfiguren, in het bijzonder
de duffels. Het lijkt op (E-/F-/H-/R), het schema van de inning, en kan niettemin bestaan uit elementen die
zich herhalen of die meervoudig zijn, zoals in (A-.-E-.-E-.-FH). De beduidenis blijft “I staat tot II zoals III tot
IV” maar dan in een heel ruim kader, en met soms enkel stoffelijke of niet nadrukkelijk genoemde
bestanddelen. Evenmin kan voor het voorplein de mengeling van niet bij elkaar horende begrippen, die
hoort bij de meest aannemelijke duffels, vereist worden. Daardoor wordt (Archimedes-.-genie-.-u-.-talent)
mogelijk, dat voortgekomen is uit “u bent een Archimedes”, om op treffende wijze “zo ingenieus als
Archimedes was, zo talentvol bent u” te zeggen [333].-///M///-Het voorplein laat de continuïteit zien die de
duffels en talrijke verschillende zinswendingen met elkaar verbindt, zodat Leibniz eens te meer gesterkt
wordt in zijn woorden [499]: «Niets gebeurt opeens…» De geest schijnt te functioneren door uitbreiding
van hetgeen hij al weet, en zo een soort metafoor te scheppen om iets nieuws te maken op basis van wat
al bekend was [523]. In sommige gevallen beschikken we niet over vervangende woorden, zoals bij “het
plankendons” dat we dan bijvoorbeeld verzinnen om de minuscule sprietjes van een net gezaagde plank
te omschrijven [308]-[803]. We spreken van een metafoor als we het woord in kwestie door een ander
kunnen vervangen, zoals “de top van het flatgebouw” waarmee “het dak van het flatgebouw” bedoeld
wordt, hetgeen vereist dat we het verband tussen verschillende voorwerpen zien [36]-[345]-[804].-///B///-De
onzekerheid waarnaar men in de kunst op zoek is, met name door middel van het dooreenlopen van
diverse gevoelens, wordt op andere gebieden beschouwd als de vijand van het verstand, wat Descartes
aanzet om met betrekking tot bovennatuurlijke zaken het volgende neer te schrijven [267]: «…degenen die
proberen ze te begrijpen door middel van hun verbeelding doen toch eigenlijk alsof ze, om geluiden te
horen of geuren te ruiken, hun ogen willen gebruiken…»
322////-We kennen stijlfiguren die verschil in begrippen, tweeslachtigheid en tegenstelling uitsluiten, en die
desondanks vaag lijken op duffels. Het betreft vilten, waarin een koppel volkomen verschillende termen
voorkomen, de eerste, E, die uitgesproken belangrijk is en de andere, F, die soms heel nietig lijkt, maar in
feite een even grote inbreng heeft. Elke zinswending die tot dit genre behoort kan beschreven worden op
de wijze van een voorplein (E-.-F-.-H-.-R) ofwel (I-.-II-.-III-.-IV), zoals (koningen-.-scepters-.-macht-.-teken)
in “hij heeft alle scepters van Europa bezocht” [346]. De vilt krijgt het symbool (E/-F), met de betekenis “de
schepper heeft gewild dat men, op de plaats van de tekst waar E komt, en afhankelijk van F, gemakkelijk
een andere beduidenis van E kan raden zonder dat die openlijk genoemd wordt”. Diverse gevallen, (EH/R), (AE/-FR), die menige term vereisen, veranderen niets wezenlijks. Als we “hij ziet een zeil” horen, vatten
we dat zonder moeite op als “hij ziet een boot” [370]. Met behulp van zinnen die we verzonnen of uit
„Samenspel“ genomen hebben, gaan we deze vilten analyseren.-///M///-Het gebeurt dat de term die soms
als de minst belangrijke wordt beoordeeld, in ’t geheel niet in het voorplein voorkomt, zoals (zeil/-ziet) en
(boot-.-geheel-.-zeil-.-deel) laten zien. Maar het tegenovergestelde kan zich ook voordoen, bij voorbeeld
(Archimedes/-u), wat een vilt is met termen die we in (Archimedes-.-genie-.-u-.-talent) kunnen terugvinden.
Als beide ideeën even belangrijk blijken te zijn, moeten we ervoor oppassen dat de stijlfiguur wel degelijk
verschilt van een voor de hand liggende duffel. Bij “een bierton later” met het voorplein (bierton-.-leeg-.wijzer-.-loopt door), levert de relatie “bierton-wijzer” begrippen op die niets met elkaar te maken hebben,
en doet dus denken aan analogieën [311].-///B///-We stellen voor naar de dichter te luisteren [[1065]]: «Ik
ben, dichtbij de stad,/Ons witte huis, klein maar rustig, niet vergeten;/Met zijn Pomona van gips en zijn
oude Venus/In een armzalig bosje dat hun naakte ledematen verborg…» Het betreft hier ongetwijfeld een
vilt (Pomona/-gips) waaraan een beduidenis is gegeven die we moeiteloos uit (Pomona-.-standbeeld-.voorgesteld-.-voorstellend) kunnen halen. De samenvatting betreft “…Zijn gipsen standbeeld, van
Pomona…” Het milieu dat geschikt is om in cultureel opzicht het verstand verder te ontwikkelen wordt de
bron van denkbeelden die elke zwakheid onderstrepen.
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323////-De term van de vilt die in intuïtief opzicht als de meest belangrijke naar voren komt, vormt het
terrein ervan, en elke keer bevindt het zich in een voorplein. Aangezien dit uit meerdere vakjes kan
bestaan, stemmen we in met het citaat «…haat…geenszins.» uit [211]-[343]«Ga weg, ik haat je
geenszins.» In “hij heeft alle scepters van Europa gezien” ofwel (scepters/-gezien), vestigt het terrein
“scepters” eveneens alle aandacht op zich [346]. Bij de troop “u bent een Archimedes”, ofwel
(Archimedes/-u), is ’t het terrein “Archimedes” dat de aandacht van het publiek trekt [296]-[333]. Wanneer
“de” de plaats inneemt van “een”, wordt het “u bent de Archimedes”, dat eveneens een zinswending van
hetzelfde type is. Als we “de” weghalen, verkrijgen we “u bent Archimedes” dat een vilt blijft. Het is dus
gemakkelijk om zo de belangrijkheid van het terrein te tonen.-///M///-Wegnemen, terugzetten, van plaats
veranderen, met het doel om nu juist de betreffende studieonderwerpen te karakteriseren, om ze op
hiërarchische wijze te schikken, dat komt overeen met de werkwijze die Bacon aanbeveelt in de taken die
dienen om kennis op te doen [55]-[56].-///B///-Die voorbereiding op de inspanning die we ons getroosten
om de metingen uit te voeren, leidt er dikwijls toe dat we de situatie van de vilten beter begrijpen, met
name de relatie die ze met de duffels onderhouden. We stellen voor «Er zijn geuren, zo fris…En andere,
bedorven, rijk en zegevierend…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook…» eens nader te bekijken. We
merken dat de mogelijkheid aanwezig is om indirect een aantal vilten aan te wijzen die vermeld zijn
teneinde een samenvatting te geven van “Er zijn geuren, zo fris…en andere -die bestemd zijn voor
bedorven mensen die hun vreugde bezingen dat ze rijk en zegevierend zijn- zoals amber, muskus, benzoë
en wierook…” De naam van het voorwerp vervangt de aanduiding van de persoon die het gebruikt [321][347].
324////-Naast het terrein komt in de vilt een tweede element voor, de corridor, die niet noodgedwongen
deel van het voorplein hoeft uit te maken. In “hij heeft alle scepters van Europa gezien”, treffen we de
corridor “gezien” aan in (scepters/-gezien) maar niet in (koningen-.-scepters-.-macht-.-teken). De
aanduiding (E/-F) van de vilt vermeldt het terrein en de corridor om ons, als we bij dit onderwerp zijn
aangekomen, te herinneren aan het verschil tussen deze twee.-///M///-Door de termen van een
zinswending te benoemen, slagen we er beter in deze te doorgronden. Sommige denkers komen tot de
slotsom dat feiten niet objectief zijn, omdat we merken dat er veel kennis bij komt kijken om ze te tonen.
Straks zeggen we nog dat ijzer niet bestaat, omdat een arbeider het bewerken ervan uitvoert. Spinoza
merkte op dat er verband bestaat tussen de techniek en de beste abstracte werken, omdat er dezelfde
aanpak bij gebruikt wordt [922]: «Het gaat hier precies zo als met tastbaar gereedschap waarvoor deze
redenering geldt. Want, om te smeden, heeft men een hamer nodig, en om een hamer te verkrijgen, moet
men hem vervaardigen…Op dezelfde wijze smeedt de cognitie, met behulp van zijn eigen aangeboren
kracht, stukken gereedschap van intellectuele aard…» Alain Billecoq preciseert [163]: «Volgens mij betreft
het hier meer dan een parallel, we hebben met twee aspecten van eenzelfde realiteit van doen.» Wanneer
we de kern van een figuur hebben geïdentificeerd, verwachten we het voorwerp waar te nemen, zoals de
jager van tevoren, alnaargelang het geluid dat hij hoort, weet dat hij wild in de strik zal aantreffen. “Onze
stoutmoedige dakbedekker bereikt de top van het kasteel” maakt een aannemelijke duffel mogelijk, met als
voorplein (kasteel-.-dak-.-berg-.-top). Maar “hij heeft alle scepters van Europa gezien” staat de definitie
van de overeenkomst niet toe, want de koning draagt een scepter. De werkelijkheid is echter ingewikkeld,
en "een scepter zien" in “als groot deskundige, heeft hij alle scepters van Europa gezien”, kan bijvoorbeeld
een liefhebber van geschiedenis betreffen, die attributen van koningen tentoongesteld in paleizen of
musea bezichtigt, wat de voornaamste onduidelijkheid in dat geval dan wegneemt. Een ieder neemt het
ontstaan van de vilt waar, om hem vervolgens direct daarna te zien verdwijnen, omdat één van zijn
voornaamste kenmerken blijkt te ontbreken. Hij wordt voornamelijk gevormd op basis van de inhoud, zijn
samenstelling is die van een slechte duffel en hij moet lijken op een gemakkelijk raadsel. Garanderen dat
de illusie overal aanwezig is, terwijl de omstandigheden een heldere uitleg toestaan, wordt absurd.-///B///Dat zou hetzelfde zijn als wanneer we zeggen dat vrouwen hun bestaan enkel aan een uitvinding te
danken hebben [[987]]: «Voor mij, zwakke dichter,/Heeft jouw tere jonge lichaam/Vol sproeten/Zijn
bekoring;//Jij draagt je zware klompen/Eleganter dan die bedriegster/Van een minnares/Haar laarsjes van
fluweel.//Als in plaats van een te kort vod,/Een prachtig lang prinsessenkleed/Eens ritselend/Je enkels
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streelde;//Als in plaats van die kapotte kous,/Voor de ogen van schaamteloze schelmen/Op je been
bovendien/Eens schitterde een dolk van goud;//Als door veters slordig vastgeknoopt/Voor onze zondige
blik/Je zo jeugdige borst, witter dan melk/Eens werd ontbloot…»
325////-Het plankje is het deel van de tekst waar we de vilt aantreffen, de aanwezigheid ervan is opvallend
genoeg om laatstgenoemde als een bijzondere zinswending te doen overkomen. Het moet opnieuw
gedefinieerd worden als we merken dat een passage waar we tot nog toe geen acht op hebben geslagen,
de inhoud beïnvloedt. Terrein en corridor worden door het plankje uitgedrukt, waardoor in «Ga weg, ik haat
je geenszins.» de beide elementen «haat…geenszins» en «je» die (haat…geenszins/-je) verschaffen,
teruggevonden worden [211].-///M///-Het voorplein heldert een groot aantal zinswendingen op. Met
betrekking tot (haat-.-negatief-.-liefhebben-.-positief), mediteren we over de verhouding tussen de vilt en
de duffel. In het geval van de metafoor “de dakbedekker legt een grote behendigheid op de baan aan de
dag”, ofwel (dakbedekker./baan), verkrijgen we (dakbedekker-.-dak-.-schaatser-.-baan) wat een aanvulling
is van de aanvankelijke omschrijving.-///B///-In beide gevallen, van zowel vilt als analogie, vult de gedachte
een leegte op, maar de interne parallel tussen twee situaties is veel scherper als het om een duffel gaat.
Betreffende (andere./bedorven) komen we erg dicht bij de voornaamste beduidenis van (geuren andere-.bedorven-.-mensen-.-bedorven). Doordat Baudelaire zich beschermt door middel van de gebruikelijke
uitingen van zijn denkbeelden en zodoende een publiek aan zich bindt, kan hij het zich permitteren een
iets diepgaandere beeldspraak aangaande verderf te presenteren. De geschiedschrijver maakt, met het
vernieuwende aspect van zijn werk, deel uit van een serie, daar is niets schokkends aan [892]-[896].
Aangezien hij de talrijke kanten van de rechtszaak die tegen hem wordt aangespannen goed doorziet, hij
van immoraliteit beschuldigd is, in augustus 1857, voor en na vele anderen, moet de dichter wel menen
dat hij in feite de waarheid of de goedheid in persoon is [622]-[623]. De Maistre had geschreven [517]: «…
de rechtvaardige, die uit vrije wil lijdt, ontvangt niet alleen genoegdoening voor zichzelf, maar ook voor de
schuldige, die, zonder hulp, geen kwijtschelding zou kunnen verkrijgen.» De sombere theosoof verklaarde
ook, in zijn strijd tegen zijn vijanden binnen het christendom [519]«Ze hebben gezegd: "De Mens-God
heeft voor ons betaald; dus wij hebben geen andere verdiensten nodig"; ze hadden moeten zeggen: "Dus
de verdiensten van de onschuldige kunnen de schuldige van dienst zijn."» Welke vergissingen de
achtenswaardige Savooiaard ook beging, de dichter deed inspiratie door hem op, maar kon die
vermoedelijk moeilijk combineren met zijn liefde voor bijna alles wat Engels was.
326////-Omdat de vilt op een raadsel lijkt, moeten we bedenken waardoor we een bepaalde term kunnen
vervangen, teneinde de tekst te begrijpen. We passen nu de rail, die veel toegankelijker is, ook op de vilt
toe, waardoor deze voor ons doorzichtiger wordt. Eveneens moeten we ons van een paraaf bedienen, als
een lichte onhandigheid, tengevolge van deze verandering, ongedaan gemaakt moet worden.-///M///-“Ga
weg, ik hou van je” wordt probleemloos afgeleid uit [211]”Ga weg, ik haat je geenszins.”-///B///-De liefde
tussen jonge mensen uit hetzelfde adellijke milieu, door Corneille in zijn gedichten geroemd, kon voor de
dichter der ironie onmogelijk het enige voorbeeld zijn, Louis Ulbach getuigt daarvan [609]: «Ik zie nog zijn
galante voorkomen met de fijne glimlach en de spottende blik voor me, […]. Ieder reciteerde zijn nieuwste
dichtwerk. Het is waar dat we zuiver van ziel waren, en dat de engelen, de tere, bijna onaardse liefdes, de
onbeschrijflijke indrukken…in onze poëzie weerklonken. Baudelaire nam, nadat hij de kristallen stroom
van onze gedichten over zich heen had laten gaan, op zijn beurt het woord. Hij ving aan met een diepe
stem die een licht vibrerend timbre had, een expressie als van een asceet op zijn gezicht, en hij reciteerde
voor ons het gedicht “Manon la pierreuse”. In de eerste rijm, ging het over de "smerige hemdjurk" van
Manon en de rest was al net eender…Het was, overigens, prachtig van stijl; maar het had zo weinig van
doen met onze literaire beginselen, dat we voor deze uitmuntende, verdorven dichter een bangelijke
bewondering koesterden, en Baudelaire niet meer terugkwam.»
327////-De crypte lijkt op het plankje van de vilt, maar neemt door een toegankelijker taalgebruik het effect
van de stijl weg, en maakt dientengevolge het raadselachtige aspect dat de basis ervan vormt, ongedaan.
Hij wordt ingezet alsof hij een onderdeel van een vervangingsrail is, terwijl we daarbij de paraaf gebruiken
wanneer een lichte wijziging nuttig is. Bij (zeil/-ziet) vervangt “hij ziet de boot” het gedeelte “hij ziet het
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zeil”, waardoor in één keer het bedachte raadsel opgelost wordt, terwijl de gebruikte paraaf slechts uit de
verandering van “het” in “de” bestaat.-///M///-Omdat een vilt bij het publiek immers een sensatie
teweegbrengt, bedenkt het onmiddellijk wat er had kunnen staan indien er geen stijlfiguur gebruikt zou zijn.
Wanneer we een tafel vol voorwerpen zien, stellen we ons die door middel van ons verbeeldingsvermogen
leeg voor, en de crypte komt uit datzelfde vermogen om iets in gedachten weg te nemen voort, wat
overigens het begrip “niets”, evenals dat van “nul” oplevert, eerstgenoemde bij dagelijkse bezigheden, het
tweede in de wetenschap. Poincaré benadrukte het belang van de simpele, steeds opnieuw gevormde
basis van zijn imposante vak [799]: «…inzicht is in de Wiskunde het eenvoudigste instrument dat
uitgevonden is.»-///B///-In heel veel gevallen is zo’n onbelangrijk lijkende schrapping voldoende om de
algemene beduidenis van een fenomeen te veranderen. Plotinus schreef met betrekking tot de meest
elementaire relaties [783]: «Maar wat geeft de ziel der aarde toch aan haar eigen lichaam? -Een
losgetrokken kluit aarde is niet meer hetzelfde als toen hij nog één geheel met de grond vormde; zo zien
we ook dat stenen groter worden zolang ze zich in de grond bevinden en daarmee ophouden zodra we ze
eruit halen.»
328////-Het vervangen van het terrein in de crypte wordt uitgevoerd door de grendel. Aangaande “u bent
een Archimedes”, verschaft de “verkennende” grendel opheldering over “Archimedes”, het terrein in
(Archimedes/-u).-///M///-Sommige personen die een buitengewoon groot raffinement tentoonspreiden, zijn
van mening dat het onaanvaardbaar is te veronderstellen, dat we stijlfiguren zouden verkrijgen door zo’n
banale situatie als het verder uitwerken van de woorden. Omdat, brengen ze naar voren, de auteur
immers een tekst heeft gepresenteerd, moet men geen andere die eraan vooraf zou zijn gegaan
bedenken, en met name Michael Riffaterre laat zich hierover op scherpe wijze uit [863]: «Daardoor komt
het dat men soms aan het gegeven van een gedicht een betekenis geeft die er niets mee te maken heeft
en die de structuur ervan bijna onzichtbaar maakt.» Het zou niettemin overdreven zijn te zeggen dat “Ga
weg, ik hou van je” er niet toe bijdraagt om [211]«Ga weg, ik haat je geenszins.» te begrijpen. Wat Bacon
betreft, vraagt de uitleg van elk fenomeen erom dat we het moeilijk te ontwaren interne proces ervan
opsporen [55]. Zo gebruiken we eveneens “ik ga naar de markt” om “ik ga naar de bazaar” uit te leggen.
Het is één van de juist gebleken aspecten van deze stelregel van Saussure [908]: «…in de taal is elk
element weer verschillend.»-///B///-Gautier laat zien dat de zedenschilderingen eveneens situaties
uitbeelden die van de werkelijkheid verschillen of die deze aanvullen [402]: «Maar het is tegenwoordig in
de mode om braaf en christelijk te zijn, het is een pose die men aanneemt; men gedraagt zich als de
heilige Hiëronymus, zoals men dat vroeger als Don Juan deed; men zier er bleek en afgetrokken uit; men
heeft net zo’n kapsel als de apostelen, men loopt met gevouwen handen en de ogen strak naar beneden
gericht; men trekt een vroom gezicht; er ligt een opengeslagen bijbel op de schoorsteen, een kruisbeeld
en palmtakjes hangen boven het bed; men vloekt niet meer, rookt weinig, en pruimt zelden. -Men is dus
christen, men spreekt over het heilige karakter van de kunst, over de verheven opdracht van de
kunstenaar, over de poëzie van het catholicisme, over Mijnheer de Lamennais, de schilders van religieuze
onderwerpen, het concilie van Trente, de zich steeds verder ontwikkelende mensheid en honderden
andere schone zaken.- Sommigen voegen aan hun godsdienst een vleugje van de leer der republikeinen
toe; dat zijn niet de minst vreemde figuren. Zij kruisen op de meest joviale manier Robespierre en Jezus
Christus met elkaar, en hutselen met prijzenswaardige ernst de Handelingen der Apostelen en de
bepalingen van de "heilige" conventie, dat is de gewijde benaming ervan, door elkaar: anderen doen er,
als laatste ingrediënt, nog enkele ideeën van Saint-Simon bij.»
329////-De grendel en het terrein bevinden zich beide in de dop, wat nuttig is om de interne werking van de
troop te begrijpen. Het blijkt leerzaam te zijn om de uitwerking in eerste instantie zonder de paraaf te
bestuderen, teneinde de doeltreffendheid van de algehele strekking aandachtig te observeren, wat niet
verhindert om later minder veeleisend te zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld stellen dat “de officier zal naar de
generaal luisteren” de dop “zal luisteren naar zal gehoorzamen” bezit, waarin het eerste begrip
opgehelderd wordt door het tweede, betreffende de vilt (zal luisteren naar/-officier) [335]. Als de interpreet
eenmaal zekerheid heeft aangaande de basis, concludeert hij iets minder snel “de officier zal naar de
generaal luisteren: zal hem gehoorzamen” waarvan de betekenis begrijpelijker is met de paraaf.-///M///-In
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de dop kunnen we de grendel voor of achter het terrein plaatsen, wat maar het best uitkomt. Met sommige
lastige vilten moeten we voorzichtig zijn. Het staat niet van tevoren vast dat “de officier zal de generaal
assisteren” betekent “de officier zal de generaal gehoorzamen”. Een te klein verschil in beduidenis ontgaat
ons of wordt door de één in aanmerking genomen, maar door de ander verworpen, waardoor twijfel
ontstaat over de gewenste objectiviteit, net als op het gebied van de natuurkunde, waarover Poincaré zei
[800]: «We zijn bijvoorbeeld in staat om moeiteloos een gewicht van 12 gram van een gewicht van 10
gram te onderscheiden, terwijl een gewicht van 11 gram noch van de één, noch van de ander te
onderscheiden zou zijn.»-///B///-Vaak werden de meetbare aspecten van een idee door middel van de
verbeelding aangebracht, zodat men auteurs op dezelfde wijze kan zien als Germaine de Staël de
natuurkrachten beschouwde [936]: «Wanneer de natuur uiterst regelmatige kristallen vormt, vloeit daar
niet uit voort dat zij kennis van wiskunde heeft, of in ieder geval weet zij niet dat zij die kennis bezit, en is
zij zich niet van zichzelf bewust.» Bovendien komen de beste persoonlijke doeleinden van een tekst
overeen met de algemene tendensen, terwijl de schepper, in beslag genomen door de roerselen van zijn
ziel, deze soms enkel vluchtig in zich opneemt. Zelfs in werken die om een bewijsvoering vragen, schijnt
dat proces niet afwezig te zijn, zoals de woorden van Kepler laten zien [108]-[109]-[110]-[937]: «…ik heb
de Egyptische vazen weggestolen om er een tempel voor mijn God van te bouwen.»
330////-De worp bestaat uit een plankje dat is aangepast om de dop te herbergen, maar ook om de
eventuele afstand tussen het terrein en de corridor te verkleinen. Het geheel vergemakkelijkt het begrip
van de vilt, zoals in “hij zag het zeil van een boot”, dat een worp is van de vilt (zeil/-zag) behorend tot het
plankje “hij zag, vanaf de havenkade die vol stond met exotische koopwaren, waar matrozen en
handelaren door elkaar krioelden en men nu eens zoveel luide kreten hoorde dat men er duizelig van
werd, en dan weer luchtig geklede jonge vrouwen en officieren in mooie, schitterende uniformen waarnam,
een zeil”.-///M///-Vaak heeft de schepper van een boek nauwelijks een scherpe voorstelling van de worp,
want zelfs als hij uiterst behendig jongleert met zijn enorme literatuurkennis en het daaruit voortkomende
gemak gewoon is geworden, belet hem dat volstrekt niet om slechts intuïtief aan de werkelijkheid te
denken.-///B///-Aangezien wij de schakels tussen de beelden van de dichter niet kennen, moet een
armetierig schema die vervangen, we zijn dan ook gedwongen te accepteren dat onze studie zwakke
plekken vertoont. Toen Sainte-Beuve de methode van de la Rochefoucauld bestudeerde zei hij [485]-[890]:
«Waarom moet hetgeen vaak de levende, en nog niet geplukte, vrucht is van het menselijk handelen,
oneindig gevarieerd en wijd vertakt, overal worden vertaald in dorre cijfers en pas na beroving en ontleding
worden gepresenteerd?»
331////-De boring omschrijven we als de situatie die zich voordoet wanneer er geen enkel verband bestaat
tussen een verbale vorm en de uiterlijke gedaante ervan. Bijgevolg ontstaat de boring wanneer de
beduidenis de vorm overtreft, en deze bij het spreken dus heel snel doet vergeten. Het eerste aspect
betreft de taalmaterie, mondeling of schriftelijk. De boring staat namelijk geen enkele verwantschap met de
concrete woordspeling toe, zodat bijvoorbeeld “het gaat om een phare d'eau” geen enkele kans van
slagen heeft (spelletje met "phare d'eau": vuurtoren, en "fardeau": zware last) [306]. De zinsgedeeltes
waarin de plaats van de woorden een rol speelt vormen het tweede obstakel dat de boring uit de weg moet
ruimen, en daardoor valt “een leraar met hondsdolheid die een verstrooide hond had” ook weg. Zolang de
vorm een beslissende rol speelt, blijft de boring onmogelijk, terwijl hij ontstaat wanneer de inhoud
verreweg de belangrijkste oorzaak van de stijlfiguur is. Zo heeft de vilt (désir/-prive) (wens-berooft) recht
op een boring in [[1141]]: «…de droeve schoonheid die mijn hartstocht moet ontberen.» (…la triste beauté
dont mon désir se prive.) Hier vragen terrein en corridor de klanken en de letters enkel om de normale
steun zoals het symbool die verleent aan verbaal gevormde beeldspraken.-///M///-Een tweeslachtigheid
zoals (begaf/-ze) in “Emma ontmoette Lotte toen ze zich naar de stad begaf” kan onmogelijk een boring
krijgen, aangezien de plaats van de woorden het voornaamste bestanddeel van deze zinswending vormt.
Door de zin anders in te delen voorkomen we die onduidelijkheid: “Toen ze zich naar de stad begaf
ontmoette Emma Lotte”.-///B///-De verdubbeling van de klank “L” waar zin 2 overgaat in zin 3, «rolesL’homme» verrast ons. Het kan zijn, maar het is niet erg aannemelijk, dat het is bedoeld om de beweging
van de mensheid of van de dichter temidden van de werkelijkheid voor te stellen, vooral samen met de
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klank van de "R", en dan zou het moeilijk zijn om snel voor een boring te kiezen wat (L'homme/-paroles)
betreft [743]-[744]-[745]. In “hun kleren verspreidden allerlei zachte geuren, mmm” zien we echter
onmiddellijk dat zich in (geuren/-mmm) geen boring bevindt, want “mmm” imiteert het geluid dat ontstaat
wanneer we aandachtig de lucht opsnuiven om een geur te bepalen.
332////-De ventilatie van een vilt vertegenwoordigt het doorzichtige karakter ervan. Om er recht op te
hebben moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het is een vereiste dat de schrijver de
passage heeft begrepen. Hij heeft totaal geen technische of ingewikkelde woorden gebruikt die men
daarna, ten onrechte, voor een vilt zou aanzien. Aan de andere kant moet het publiek inzien dat er een
bijzondere vorm van betekenis bestaat, en de aanvankelijke beduidenis ervan kan niet teniet gedaan
worden door de context. Geen enkele heel moeilijke of verborgen gedachtegang, die het privilege is van
de schepper van een boek en enkele sporadische uitverkorenen, kan een grendel vormen.-///M///-Zo kan
een steunpunt waarvan het publiek niet op de hoogte is en dat de aanwezigheid van een verborgen
beduidenis betreft, de troop geenszins recht op een ventilatie geven. Zo’n open karakter heeft tot gevolg
dat talrijke woordspelingen of moeilijke allusies onmogelijk worden.-///B///-«De Natuur is een tempel…»
zou de beduidenis “De Natuur is God…” kunnen hebben, maar die uitleg van (Natuur/-tempel) zou niet erg
aannemelijk zijn, omdat dat hoegenaamd niet in de gedachtelijn van die tijd lag. Met een rail die begint als
volgt “De Natuur weerklinkt met een gebouw…” en waarbij een eventuele toespeling op God opnieuw zeer
duister zou blijven, omdat het lezerspubliek niet aan zo’n interpretatie gewend is, zou (weerklinkt/-Natuur)
evenmin recht op een ventilatie hebben. De twee stangetjes waaruit een stemvork bestaat zijn nauwelijks
hoorbaar, maar zodra het instrument recht neergezet wordt op het handvat, zo gemaakt dat hij altijd
dezelfde noot laat horen, brengt deze klankbodem een helder geluid voort [388]. De dichter, zeer
geïnteresseerd in wetenschap, weet dat sommige personen doordat zij de wetten der natuurkunde
kennen, gemakkelijker het verband tussen de dingen zien. Euler geeft de volgende uitleg [388]: «…zodra
een ondoorschijnend lichaam wordt verlicht, vertonen zelfs de allerkleinste deeltjes ervan, die zich aan de
oppervlakte bevinden, een zekere glans, waardoor stralen ontstaan…» Het is namelijk zo dat [389]:
«Glanzende lichamen moeten vergeleken worden met muziekinstrumenten, die men gaat bespelen of die
al bespeeld worden. Het doet er hier niet toe of het geluid door het hanteren van de instrumenten zelf of
door een beweging van buitenaf ontstaat: voor hetgeen ik wil uitleggen is het voldoende dat ze klanken
voortbrengen en geluid maken. Wel, ondoorschijnende lichamen moet men, wanneer ze niet verlicht
worden, vergelijken met muziekinstrumenten die men op een gegeven moment niet bespeelt of met
snaren die men niet aanraakt, die geen enkel geluid voortbrengen. Nu we voor onze uitleg van het licht
zijn overgestapt op het geluid, is de vraag nog slechts: Als een snaar die we niet aanraken, temidden van
het geluid van muziekinstrumenten nu eens een trilling ontvangt en dan geluid geeft, zonder dat hij op dat
moment aangeraakt wordt? Nu, de ervaring leert ons dat dat soms inderdaad gebeurt.» Dus [390]: «…wat
kleuren zijn voor het gezichtsvermogen, zijn de verschillende hoge of lage tonen voor het gehoor.» De
wiskundige vervolgt [391]: «…hetzelfde geluid, dat de snaar die de trilling heeft ontvangen, weergeeft, is
ook het geschiktst om deze snaar in beweging te brengen…Wanneer we spiritus in een vertrek doen
ontvlammen…zijn de blauwe stralen niet in staat om de rode kleur in het gezicht intenser of anders te
doen lijken, we zien slechts een blauwachtige, vale kleur; maar als iemand blauwe kleding draagt, zal die
wel een diepe glans aannemen.»
333////-De beste vilten bezitten een bijectie, en deze bestaat uit verschillende eigenschappen die het
publiek heeft waargenomen met betrekking tot de betekenis in kwestie. Ten eerste laat het hele plankje
een verandering zien ten opzichte van een tekst die eraan vooraf schijnt te zijn gegaan. Vervolgens bevat
het terrein, behalve de verwijzing naar de grendel, slechts één helder idee, dus er bestaat hoegenaamd
geen twijfel over. Datzelfde terrein moet gekenmerkt worden door zeer weinig vakjes. In de vierde plaats is
het nodig dat de zinswending over een grendel beschikt die eveneens doorzichtig is, zonder ook maar
enige tweeslachtigheid, en uitgedrukt in zeer weinig woorden. Bovendien mag de grendel geen herhaling
zijn van het terrein of de corridor. Tenslotte stelt het verband tussen de grendel en het terrein ons in staat
het antwoord te vinden op het raadsel van de waargenomen verandering van stijl.-///M///-Een grote
vlotheid is niet het enige dat belangrijk is in de vilten. Het gezegde (poeder/-verschaft) afkomstig van “Zij
147

verschaft hun de poeder” beschikt volstrekt niet over een bijectie ondanks het feit dat het slechts een korte
zin is, want met “poeder” kunnen de totaal verschillende begrippen “kruitpoeder” en “make-up” bedoeld
worden. Maar in «Laten we in ieder geval ons haar even kammen, en er netjes uit zien. Vlug, houd hier de
schoonheidsadviseur voor ons vast.» is de relatie (schoonheidsadviseur/-houd, vast) aanwezig, en de
beduidenis van het terrein, dat lang maar nog wel acceptabel is, wordt onthuld door de grendel “spiegel”
[534]. Aangaande «Ga weg, ik haat je geenszins.» ofwel (haat…geenszins/-je) schijnt het terrein eveneens
de goedkeuring weg te kunnen dragen, ondanks het feit dat het drie woorden opeist [211].-///B///-De liefde
blijft, tot aan de seksuele relatie toe, het voorbeeld bij uitstek van alle samenspel. De gelijkenis tussen de
dochter en haar moeder is een andere versie van de analogie. Als er op dat gebied grote contrasten
bestaan, gaat dat ons begrip te boven, zodat we onze toevlucht tot de wiskunde moeten nemen om een
definitie te kunnen maken [401]. Tussen de bomen van een bosje en de jagers die in de schaduw ervan
uitrusten, bestaat een bijectieve relatie, wanneer er voor een element van elk der categorieën, er één en
niet meer, bij de andere wordt gevonden, zoals bij tien berken en evenveel mannen [401].
334////-Het was lange tijd geleden al een gewoonte op eenvoudige wijze van vilten een verklarende
ontleding te maken. De abstractie wordt vaak tot die categorie gerekend, in die hoedanigheid dus “ontdaan
van z’n dualiteit” [290]. Veel antonomasia horen er ook bij, zoals “er vocht een Goliath tegen hem” [296].
Verder de opzettelijk gebruikte contaminatie: “gedurende heel zijn leven” [304]. Vervolgens het chleuasme:
“ik ben gek” [310]. Bovendien telt het citaat ook mee: “Die mensen willen een brioche” [312]-[873]. Op het
concrete vlak, nemen we als voorbeeld: “hij proefde zijn vrijheid” [313]. De enallage vereist twee
gelijkwaardige fronten, zoals in “u bent, je bent een rover” [322]. Een voorbeeld van een eufemisme of een
litotes is “ze laten hem verdwijnen”, en [211]-[328]-[343]«Ga weg, ik haat je geenszins.» De hyperbool
levert “uw geleerde is een Archimedes” op [296]-[333]. De injunctie is dikwijls juist: “de meester moet naar
de inspecteur luisteren” [335]. Een lexicalisatie blijkt soms handig te zijn: “het waarom is een moeilijk
onderwerp” [341]. Dankzij de metalepsis “wat ben ik toch dol op zijn paard” kan “wat houd ik toch van die
persoon” vermeden worden [344]. Alleen korte omschrijvingen komen in aanmerking [352]. Metonymia en
synecdoches bezitten alle voordelen die de pedagogie ook heeft: “hij heeft alle scepters van Europa
bezocht”; “ik zie een zeil” [346]-[370].-///M///-Het onder één noemer samenvatten van deze verschillende
stijlfiguren maakt het gemakkelijker om een overzicht van onze kennis te verkrijgen. Deze groep wordt
door middel van één en dezelfde methode gevormd, zoals die ook gebruikt wordt voor de categorieën
betreffende steeds terugkerende verschijnselen.-///B///-Zeker, culturele voorwerpen hebben
bijzonderheden, maar ze blijven een verlengstuk van het fundamentele wezen, zoals datgene waar de
dichter over mediteerde, de schoonheid van het lichaam, laat zien. Hoewel die een rol bij de voortplanting
speelt, zal hij enkele jaren later gezien worden als iets dat een ander aspect van zijn bestaan te danken
heeft aan een willekeurige keus, die gemaakt wordt over een enorm tijdsbestek. Darwin zegt later [242]:
«…het zou onverklaarbaar zijn, als de selectie van vrouwen die het meest aantrekkelijk zijn voor de
machtigste mannen van elke stam, die gemiddeld dus een uitgebreider aantal kinderen zouden moeten
grootbrengen, over talrijke generaties gerekend niet enigszins het karakter van de stam zou veranderen.»
335////-Aan veel tropen kan maar zelden de status van vilt verleend worden. De stijlfiguur ontpopt zich als
een duffel, of heeft geen boring, of het gebeurt dat zich een tegenstrijdigheid voordoet. We stellen voor
van die verschillende zinswendingen voorbeelden te geven, en vervolgens te zeggen hoe we die noemen.
“Dr. Martin zag dat hij van zijn concert beroofd was”: abbreviatie [289]. “Meneer…nam om vijf uur de trein”:
weglating [320]. “Ik ging een wandeling op de grote abenue maken”: imitatie van een lapsus [297]-[340].
“Wij zullen er voor zorgen ‘le car naval’ (de scheepswagen/het carnaval) niet te missen”: woordspeling die
met behulp van taalmaterie tot stand komt [339]. “Laat ik je niet meer zien, dat je abracadabra”: exorcisme
[329]. “De entelechie van het obstakel in die naïeve woordenvloed bracht de toehoorders van hun stuk”:
jargon [338]. “Een schotel lirotinorini met ansjovis”: onecht taalgebruik [360]. “De grote internationale
wetenschappologen zijn het allemaal met elkaar eens”: opzettelijk fout woord [348]. “De groeiende
gevaarlijkaardigheid van het vak verontrustte ons”: neologisme [350]. “U bent een hapax van een vrouw”:
pointe [357]. “Het zijn geen voeten die u hebt, maar laarzen”: zelfcorrectie [299]. “De pastoor knielde neer
voor het kruis van Jahweh”: opzettelijk gebruikt onjuist woord [334]. “Tien veroordeelden later, vertoonde
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de beul enige tekenen van vermoeidheid”: chronografie [311]. “De muren hadden nu ook iets in te
brengen”: personificatie [354]. “Er waren daar brave jongens, vijf architecten, drie notarissen, twee
apothekers en vier industriëlen”: ironie [336]. “Bij die ijskoude temperatuur, pakte men zich
warmineengedoken in”: samenstelling [349].-///M///-De ontlening heeft zoveel mogelijkheden, door de vele
momenten waarop men aan een andere taal ontleende woorden kan inlassen, dat het oordeel daarover
zeer veranderlijk is [351].-///B///-“We hebben het spleen”, om maar eens een geliefd gezegde van
Baudelaire te gebruiken, veroorzaakt dat soort problemen. Het hier genoemde gevoel is dat van iemand
die het leven van meet af aan als zinloos ervaart, en waarvan men alleen bevrijd kan worden door het
soort plotselinge verliefdheid dat Balzac beschreef [72]: «Ik keek naar mijn buurvrouw, en ik was meer van
haar in de ban dan van het feest; zij werd het hele feest.» Of men wordt gek als men die verstrengeling
van de dingen waarneemt die de leergierigheid de nek omdraait, zoals het geval was bij een figuur van
dezelfde romanschrijver [90]: «De enige plaats waar die Lefèbvre me ontving was zijn huis, waar hij me de
slaapkamer van zijn neef liet zien…"Die jongeman wist alles, m’n beste meneer! zei hij terwijl hij het
boekdeel met het oeuvre van Spinoza op een tafel legde. Hoe heeft zo’n knappe kop nu zo in de war
kunnen raken…"»
336////-Het hek 1/áæßœíóúý, bestaat als hoeveelheid aannemelijkheid, uit het omgekeerde van het
product (áæßœíóúý) van acht kwantiteiten van onaannemelijkheid, de knobbels á, æ, ß, œ, í, ó, ú, en ý.
Het geheel vormt twee groepen van vier, de eerste, á, æ, ß, en œ, die een grotere uitwerking tot gevolg
hebben dan de andere die bestaan uit í, ó, ú, en ý. We passen opnieuw het klinken toe waarvan het
resultaat te verwaarlozen is zodra dat kleiner is dan 1/16. Wat de knobbels betreft, noemen we ten eerste
de terp (á), die 1 bedraagt wanneer de vilt een boring bezit. Diezelfde knobbel (á) bereikt een waarde van
2 in andere situaties. In “hij heeft zijn abracadabra gebruikt” kan het niet anders of á=2, aangezien klank
hier voor de beduidenis, die maar door één woord wordt voorgesteld, een belangrijke rol speelt.-///M///-Het
is maar zelden dat bij taaluiting geen acht geslagen wordt op de vorm van de woorden, maar een
veelvuldig of nauwkeurig gebruik doet het belang ervan wat afnemen, zo krachtig is de inhoud.-///B///Fantasie daarentegen stimuleert het gevoel. Met «…De uitbreiding van oneindige dingen…» dat wordt
opgevat als “…de oneindige uitbreiding der dingen…” zou de terp (á) een hoogte van á=2 bereiken, omdat
men zich bij deze stijlfiguur een plaatswisseling zou voorstellen en dus zou de betreffende stijlfiguur
gebaseerd zijn op een element dat buiten de taal ligt [332]. Er is vaak geconstateerd dat de vorm, wanneer
de stiptheid eenmaal overspoeld is door gevoelens, voor een groot deel inhoud wordt [[1077]]: «Vochtig
zijn mijn lippen, en groot is mijn bedrevenheid in het uitoefenen der wetenschap/Van het diep in een bed
verliezen van het oeroude bewustzijn.» Als de aandacht afgeleid is, schrijft Gautier, houdt hij zich met
dingen bezig die hij anders veronachtzaamd zou hebben [410]: «De zintuigen die door de ziel niet langer
in ’t oog worden gehouden, en die dan op hun eigen houtje handelen, getuigen soms van een
opmerkelijke scherpzinnigheid. Ter dood veroordeelden die zich naar de plaats van foltering begeven,
nemen een bloemetje tussen de straatstenen waar, een nummer op een knoop van een uniform, een
schrijffout op een uithangbord, of wat dan ook voor onbetekenend iets dat in hun ogen van enorm belang
wordt.» Philostratus bedenkt een nieuwe indeling van de dingen [579]: «Onsterfelijk is de ziel; zij behoort
niet jou, maar de voorzienigheid toe; als het lichaam eenmaal verdroogd is en zij zich als een snel paard
van haar leidsels losmaakt, springt ze lenig op en omdat ze haar vreselijke, zware slavernij haat, voegt ze
zich bij de lichte lucht; maar wat heeft dit alles voor zin voor jou? Want als je er niet meer bent, dan zul je
er in geloven; waarom maak je je dan ongerust over die dingen, zolang je je onder de levenden bevindt?»
337////-De regulator (æ) is 1 waard indien de stijlfiguur een ventilatie heeft, terwijl æ=2 geldt in de andere
gevallen. Als het publiek niet ziet dat er een speciale vorm bestaat, blijkt het onmogelijk te zijn ronduit te
zeggen dat de auteur opzettelijk voor de troop heeft gekozen. Wanneer er een vergissing in het spel is
waardoor er een soort vilt ontstaat, is het ook gevaarlijk om te verzekeren dat het zo bedoeld is.-///M///-Als
het gaat om een tijd waarin de mensen moeiteloos de vorm begrijpen (ziet/-zeil), is dat pluspunt geenszins
voldoende om de ventilatie te verkrijgen. Het is ook vereist dat de context de schepper van het boek en
het publiek het waarnemen van de vilt niet belemmert. Als een fabrikant van zeilstof in een naaiatelier voor
scheepsvaartartikelen een interessante stof ontdekt, kan “hij ziet een zeil” iets anders betekenen dan “hij
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ziet een boot”, en moeten we er in dat geval van afzien die woorden als een bijzondere formulering te
bestempelen.-///B///-Zo kan wat men denkt een vilt te zijn een objectief bedoelde beschrijving inhouden,
deel uitmakend van een opvatting die openlijk met de gebruikelijke tradities breekt. Soms worden de critici
door Baudelaire overvallen, omdat hij op het intellectuele vlak een weg is ingeslagen die men moeilijk
onderzoeken kan. Sainte-Beuve heeft de van heel lang geleden daterende basissen beschreven van de
volgende overdenking [891]: «…de tijd waarin Louis XIV leefde is die van twee verschillende eeuwen: de
ene edel en majestueus…en een andere eeuw die daar zogezegd onder stroomt, zoals een rivier onder
een brede brug zou stromen, en die zich uitstrekt van het ene Regentschap naar het andere…de
hertoginnen van Mazarin, van Bouillon en iedereen die daar bijhoort; Saint-Évremond en zijn wulpse
aanhangers; Ninon en de personen die zij om zich heen verzamelde, de ontevredenen en allerlei soorten
spotters.» We kunnen wel raden, wat de dichter in een opmerking verder over deze stroming zegt [655]:
«Als ik alle mooie en goede kanten van wat men slechtheid en immoraliteit noemt, zou willen opsommen,
zou ik nog niet klaar zijn…»
338////-Het podium bereikt een waarde van ß=2 in meerdere gevallen. Het eerste doet zich voor bij een
veelvuldig voorkomende stijlfiguur die onmiddellijk begrepen wordt, omdat het terrein bijna dezelfde
betekenis heeft als de corridor. Zo vereist “omhoogklimmen” bijvoorbeeld ß=2. De tweede categorie
bestaat uit zinswendingen waarvan de termen zowel volkomen tegenstrijdig als helder zijn, zoals in “naar
beneden klimmen”. Tenslotte is ß=2 bij duffels met een hoge aannemelijkheidsgraad die, als aardigheid,
over de mogelijkheid beschikken ook de beduidenis van een vilt te bezitten. Maar in alle andere gevallen is
ß=1.-///M///-“De jongen zag het gezicht van de jurk die hij opgemerkt had”, ofwel (gezicht/-jurk) krijgt voor
dit plankje een waarde van ß=1, omdat we op dezelfde gedachtelijn blijven: “De jongen zag het gezicht
van degene die de jurk droeg die hij opgemerkt had”. Anderzijds komen we soms weer in het gebied van
tegenstellingen of botsingen met grote contrasten terecht, maar zoals we bij de probleemnoten gezien
hebben, moet er dan nog veel uitgezocht worden, want veel tegenstrijdigheden blijken in werkelijkheid niet
te bestaan. Metingen verrichten is alleen nuttig als we er zeker van zijn dat we daardoor de behandelde
zaken begrijpen. Hoe zorgvuldig we hondespeeksel en menselijk zweet ook door elkaar mengen om een
verkoudheid te bestrijden, het levert niets op en staat ver af van elke logica betreffende wiskundige
grootheden of het verstandelijk beredeneren die het verband tussen genoemd middel en doel
rechtvaardigt. Terwijl we onszelf de grondbeginselen van de rekenkunde in herinnering brengen, volgen
we de theorie die Rousseau met betrekking daartoe verder heeft uitgewerkt [877]: «…tussen zaken van
uiteenlopende aard kan geen enkel echt verband gelegd worden.» Het vergelijken van verschillende
getallen heeft des te meer zin, omdat het samenvoegen ervan het mogelijk maakt een geheel uit te
werken dat gemakkelijk uitgelegd kan worden. Plato schrijft [757]: «…dat twee termen samen een mooi
geheel vormen, is niet mogelijk zonder een derde. Want er is een link nodig die ze samenbrengt.» Maar
onmiddellijk een oplossing eisen heeft geen zin, dat zou ons daarna maar ongeduldig maken, zoals dat
het geval was met dezelfde schrijver ten opzichte van deskundigen op het gebied van de meetkunde
[751]: «…we zien dat hun kennis van het bestaan met een droom vergeleken kan worden, ze zijn niet in
staat hem in werkelijkheid te zien…»-///B///-Talrijk waren de denkers die, in plaats van de onderwerpen
geduldig aan een analyse te onderwerpen, de verleiding om op deze manier een schitterend, snel
resultaat te behalen, niet konden weerstaan. Dat gaat nog meer op voor een vaag idee, zoals dat van de
analogieën, waar men een van die bedenkelijke, loze theorieën omheen kan bouwen, waartoe degenen
die de verdienste van een serieuze studie niet kennen of die zich daarop niet willen verlaten, maar die hun
eigen wetenschap in elkaar willen zetten en de daarbij optredende moeilijkheden onderschatten, verleid
worden. Anderzijds beperkt Baudelaire zich tot het schetsen van enkele overeenkomsten, met name die
tussen de huid en parfum, zonder dat hij van tevoren zelf zorgvuldig een overzichtelijke doctrine op het
esthetische vlak had uitgewerkt [667]. Diderot had dat idee al vóór hem opgevat [279]: «De Engelsen
zeggen "a fine flavour a fine woman", een aantrekkelijke geur, een aantrekkelijke vrouw.» De huid vormt
een bijzondere moeilijkheid voor de schilder [280]: «…wat moeilijk is weer te geven, is de huid; dat
roomwit, egaal zonder bleek of dof te zijn; die mengeling van rood en blauw die ongezien transpireert; het
bloed, het leven, die maken de kleurders wanhopig. Wie het schilderen van de huid onder de knie heeft, is
al een heel eind gevorderd; daarbij vergeleken is de rest niets. Honderden schilders zijn heengegaan
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zonder ooit beseft te hebben hoe belangrijk en moeilijk het is om de huid goed te schilderen; honderden
anderen die ondanks hun pogingen daar evenmin in geslaagd zijn zullen hen nog volgen.»
339////-Het verdunningsmiddel (œ) blijft beperkt tot een waarde van 1 indien de vilt over de bijectie
beschikt, en anders is het 2 waard. Vooral wanneer een moeilijkheid zich voordoet op het moment dat we
de grendel op andere wijze dan met behulp van een betekenis identiek aan het terrein of de corridor
moeten beschrijven, rijst het vermoeden dat de zinswending niet echt bestaat. In het geval van het plankje
“dat is een parfum”, dat (dat/-parfum) oplevert, lukt het ons niet iets anders dan “geur” als grendel van
“dat” te vinden. Maar “geur” en “parfum” lijken veel te veel op elkaar, en dus is œ=2.-///M///-Terwijl het
podium ß=2 de herhaling van het terrein door de corridor stigmatiseert, betreft het aspect waar œ=2
betrekking op heeft, een dieper verborgen herhaling: die van een term door de grendel.-///B///-Het plankje
“Er bestaan andere geuren, zoals volwassen kinderen…” levert (volwassen/-kinderen) op, die het
verdunningsmiddel œ=1 bezit, want de grendel “te snel groot geworden” heeft helemaal niet de beduidenis
van “kinderen”. Toch is het geen stijlfiguur met een heel hoge graad van aannemelijkheid, omdat de
discrepantie tussen het terrein en de corridor ß=2 rechtvaardigt. Parfums die doen denken aan de huid
van een vrouw moeten deel uitmaken van hun schoonheid, doordat ze die nog stralender maken. Plinius
de Jongere merkt op [780]: «…zoals het een eer is voor zachte, kneedbare was om aan geoefende
vingers te gehoorzamen en het werkstuk te produceren dat zij hem opdragen, om nu eens de uitbeelding
van Mars of de maagd Minerva, dan weer Venus, of het kind van Venus voor te stellen, zoals heilige
bronnen er niet mee volstaan de vlammen te doven, maar vaak ook bloemen en groene weiden verfrissing
brengen, zo moet ook de menselijke geest zich aan een kunst kunnen aanpassen en er op soepele,
intelligente wijze voor open staan.»
340////-We noemen (áæßœ) de collage, en het resultaat ervan vinden we terug in alle knobbels die niet tot
deze hoeveelheid behoren, namelijk í, ó, ú en ý. De bundel (í) wordt op twee manieren verkregen.
Enerzijds met behulp van (áæßœ), en anderzijds door het begrip springplank, dat we gebruikt hadden met
betrekking tot de duffels, te veralgemeniseren. Voor de vilt (E/-F) wordt aan b(E~F) de status van
springplank toegewezen, als terrein en corridor maar één term bezitten. Wanneer er meerdere zijn, kiezen
we de twee die het verst uit elkaar liggen, en zo vormt b(A~R) dus de springplank van (AE/-FR). In b(E~F)
of b(A~R) stellen we de grootte vast van (z), de interne ruimte. Die bestaat uit z=1 of z=2+(1(n/10)),
waarbij (n) het aantal fronten voorstelt tussen de twee termen E en F in het ene, en A en R in het andere
geval. In die omstandigheden verkrijgt de bundel een waarde van í=((áæßœ)(z)).-///M///-De boring mag
dan het spelen met de afstand in de tekst vermijden, hij sluit het meten van de verwijdering teneinde de
aannemelijkheid van een betekenis te vinden niet uit, want zich vermaken met de afstand heeft niets te
maken met het feit dat we een discrepantie laten bestaan op het moment dat onze aandacht voornamelijk
getrokken wordt door de inhoud.-///B///-Wanneer we menen dat we een vilt hebben ontdekt in een zeer
uitgebreide passage van een werk en in gedachten de zich ver van elkaar bevindende elementen die de
schepper van een boek vermeldt, met elkaar vergelijken, is een hoge waarde van (z) niet onmogelijk.
Laten we de volgende rail eens bekijken: “De reiziger onderscheidde, temidden van zijn gedachtebeelden
die door de uitwerkingen van de genuttigde alcohol constant veranderden, als in een droom vol met de
herinneringen aan zijn net daarvoor beleefde enthousiasme in die haven zo vol met boten, takelages,
blokken marmer, enorme houtschorsen, dikke zakken van grof jute, zeilen…” Er bestaat voldoende twijfel
over de relatie tussen “onderscheidde” en “zeilen” om aan de afstand (z) van b(onderscheidde~zeilen) een
waarde van z=2+(1(n/10)) toe te kennen. Omdat Baudelaire zelf immers erg de nadruk heeft gelegd op het
onderwerp reizen als inspiratiebron, moet het gedeelte over «…amber, muskus, benzoë en wierook…» in
dat kader gezien worden, en zouden de bedorven geuren dus het meest geroemd worden, want omdat die
erg kruidig waren, zouden ze de allerzachtste verdringen, zoals leiders zich ontdoen van de verliezers.
341////-De laatste drie knobbels ontlenen, behalve het feit dat de bepaling van hun waarde beïnvloed wordt
door de collage, ook een element aan een eigenschap het pad genoemd, dat voorgesteld wordt door ò*,
ù* en y*, alnaargelang het om het bastion (ó), de bestuurder (ú), of de pier (ý) gaat. Dat van ó*, van het
bastion (ó), verdient niveau 2 wanneer we dichtbij het terrein, een bepaalde minieme indicatie van de
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grendel, of de hele grendel waarnemen. De aannemelijkheid van de zinswending neemt af, omdat het
interne raadsel, dat zoals we weten al kwetsbaar is, een klap krijgt. Voor de overige stituaties kennen we
ó*=1 toe en heeft het pad geen enkele invloed op het hek. In elke omstandigheid geldt dat ó=((áæßœ)
(ó*)), wat neerkomt op ó=((áæßœ)(1)) of ó=((áæßœ)(2)).-///M///-In “drink een visioen” bestaat de grendel
van het terrein “visioen” uit “drugs”. Bij “drink een middel om een visioen te krijgen” vereist het pad ó*=2 de
waarde ó=((áæßœ)(2)).-///B///-We zouden aan overeenkomsten enkel de status van denkbeeldige
voorwerpen van gelovigen kunnen toekennen. De steeds weer ervaren ontroering die een atheïst innerlijk
dwingt om een bepaalde plechtige handeling uit zijn kindertijd te verrichten, laat de enorme omvang zien
van zo’n kracht op het verstandelijke of emotionele vlak. Een overtuiging heeft soms hetzelfde resultaat als
een verdovend middel, vooral in een droom. Balzac maakt al verhalend de volgende speculaties [62]:
«Hoe ontstaan die vreemde verschijnselen toch? zegt Ursula. Wat mijn peetoom ervan dacht? -Uw
peetoom, mijn kind, maakte bij zijn redenering gebruik van hypotheses. Hij had de mogelijkheid van het
bestaan van een geestelijke, een denkbeeldige wereld erkend. Als denkbeelden alleen een schepping van
de mens zijn, als ze in een eigen zelfstandig leven voortbestaan, moeten ze vormen hebben die onze
uiterlijke zintuigen niet kunnen vatten, maar onze innerlijke zintuigen wel in bepaalde omstandigheden…
Welnu, als ideeën zich voortbewegen in de geestelijke wereld, is het mogelijk dat uw geest ze heeft
waargenomen toen die daar binnenging. Die verschijnselen zijn niet vreemder dan die van het geheugen,
en die van het geheugen zijn even verrassend en onverklaarbaar als die der plantengeuren…»
342////-Het pad ú* van de bestuurder (ú) ontvangt een waarde van ú*=2 wanneer, de kracht van de troop
eenmaal uit onze gedachten verbannen, een groep symbolen of een woord dat op een vreemde manier in
het plankje is gebruikt de zinswending in twijfel trekt, ongeacht om welke ventilatie het gaat. Dan ontstaat
het gevaar verkeerd te oordelen, zelfs als we grotendeels een positieve houding blijven aannemen met
betrekking tot het bestaan van een vilt. Als dat gevaar van onaannemelijkheid niet aanwezig is, geldt dat
ú*=1 is. Om welke situatie het ook gaat, de waarde van de bestuurder blijkt altijd ú=((áæßœ)(ú*)).-///M///Om iets uit te beelden hebben schrijvers vaak hun eigen manieren, die de onzekerheid aangaande het
vreemde karakter van een gezegde vaak wegnemen, want we kennen hun voorliefde voor bepaalde
woorden maar al te goed.-///B///-Betreffende “De mens dringt handig de orakels binnen” identificeren we
(orakels/-dringt binnen) met als grendel “heiligdommen” en als worp “De mens dringt handig de
heiligdommen waar de orakels plaatsvinden binnen”. Maar de vorm “handig binnendringen” bemoeilijkt het
bepalen van de beduidenis, hoewel er genoeg situaties bestaan waarin men obstakels moet overwinnen
om een dienst te vieren. De bergen, ofwel de pilaren der wereld, herbergen heel veel altaren, omdat ze, zo
dichtbij de goden, goddelijke eerbetuigingen ontvangen [131]: «De stem van de Heer boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen, de Heer boven de wijde wateren…» Dankzij burenruzies
hebben we het volgende over het bijbelse volk vernomen [122]: «De raadsheren van de koning van Aram
zeiden tegen hun vorst: "De Israëlieten hebben ons verslagen omdat hun God een berggod is. Maar als
we in de vlakte met hen strijden, zullen wij hen zeker verslaan…"» Het feit dat hij ver afstaat van de cultuur
der Oudheid, kortwiekt de interpreet met een te algemene scholing als hij deze geschriften bekijkt, maar
het blijft mogelijk dat Baudelaire, zowel door zijn buitengewone gevoeligheid als door de uitmuntendheid
van zijn leraren, enige speciale kennis had opgedaan van de wijze waarop men in die tijd deze "heilige
plaatsen" beschouwde.
343////-Het pad ý* behorend bij de pier (ý) heeft, ongeacht om welke ventilatie het gaat, een waarde van 2
indien het op een vaktechnische manier beschreven wordt, die het begrijpen van de vilt hindert. Zoniet dan
is ý*=1 en heeft het pad totaal geen invloed op de berekening. Hoe dan ook, steeds geldt dat de waarde in
kwestie bestaat uit ý=((áæßœ)(ý*)).-///M///-Laten we ons eens een zinswending voorstellen die eerder bij
toeval dan opzettelijk is ontstaan, maar die de schepper tenslotte heeft aangehouden, om een wijziging
van de tekst te voorkomen. Het blijft begrijpelijk dat de waarde van het hek gehalveerd wordt, omdat de
schrijver de mogelijkheid van een misverstand immers heeft laten bestaan.-///B///-Bij “fysiologisch
stimuleren lichamen elkaar als ze in staat van vervoering zijn”, wordt voor ons idee de grendel “mensen”
van (lichamen/-stimuleren) op zo’n manier in gevaar gebracht, want het zou kunnen zijn dat het terrein
“lichamen” genoeg heeft aan zijn eigen interne denkbeeld. De stijlfiguur (symboliseert/-water) met het
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plankje “water symboliseert evenals vuur”, lijkt recht te hebben op de crypte “water komt, als tegenpool,
overeen met vuur”. Maar, áæßœ=1 eenmaal vastgesteld, zou besloten moeten worden tot ý=2, omdat,
aangezien het woord “symboliseert” niet in de gebruikelijke zin wordt gebruikt, afkeuring mogelijk blijft van
de globale betekenis [427]-[502].
344////-Annexatie wil hier zeggen dat een vilt door een duffel geabsorbeerd wordt. Meer algemeen gezien,
komt het voor dat, wanneer eenzelfde term twee tropen toebehoort en de ene door de andere zijn
intensiteit verliest, de aannemelijkheid ervan als te onbelangrijk beschouwd moet worden. Een manier om
aan een dergelijk overwicht weerstand te bieden, is dat de zinswending met nadruk een onderdeel toont
dat voor het begrijpen van de betekenis onmisbaar is. Er bestaan zelfs teksten waarin een tweetal vilten
erin slaagt zich te verweren tegen een duffel, zoals de volgende passage laat zien [[1141]]: «…de droeve
schoonheid die mijn verlangen zich ontzegt.» Het gedeelte bevat twee aspecten: “…de droevige vrouw die
mijn verlangen zich ontzegt” en “…de droeve schoonheid die ik mij ontzeg”. Dat levert (schoonheid/droeve) plus (verlangen/-ontzegt) op. De grendel “vrouw” vervangt “schoonheid”, vervolgens is “ik” de
sleutel van “verlangen”. De duffel (schoonheid-/verlangen-/ontzegt-/mijn) zou “…zoals de schoonheid zijn
invloed uitoefent op het verlangen, zo oefent het ontzeggen zijn invloed uit op mij” inhouden. We zien wel
in dat de relevantie van de vilten in geen enkel opzicht afneemt door de geringe voordelen van dit met
moeite in elkaar gezette bouwsel.-///M///-Een nauwkeurig onderzoek zou van ons eisen dat we annexatie,
krachtverlening en mengelmoes met elkaar vergelijken, omdat deze drie fenomenen zich immers
voordoen, wanneer nauwe banden tussen invloedrijke beeldspraken zich in elkaars buurt bevinden.-///B///Laten we bijvoorbeeld de volgende rail eens bekijken: “…de stad is een kerk waarin de dichter, als
priester, de gratie roemt…” Deze levert de duffel (stad-/kerk-/dichter-/priester) op die de annexatie van
(gratie/-dichter) uitvoert. We moeten ons evenwel afvragen of het terrein “gratie” niet door middel van
“schoonheid” uitgelegd zou moeten worden, dat dus de grendel van (gratie/-dichter) zou zijn en de
zinswending billijkt. Die wordt volkomen helder in de worp “…de stad is een kerk waarin de dichter, als
priester, de gratie ofwel de schoonheid roemt…” Maar het terrein “gratie” wordt door de grendel
“schoonheid” herhaald, waardoor de vilt dus nauwelijks nog een rol speelt, zodat de annexatie zich
uiteindelijk voltrekt. De onduidelijkheid omtrent “gratie-voorzienigheid-uitverkorenheid-mededogenschoonheid” blijft voortbestaan, zonder dat we erin slagen een vilt met een grote aannemelijkheid te
identificeren. Denk niet dat Baudelaire zichzelf als filosoof op het gebied van metafysische of religieuze
relaties zag, want hij schrijft [712]: «Meer dan eens heb ik, zoals al mijn vrienden, geprobeerd binnen een
bepaald systeem te blijven om op mijn gemak mijn ideeën te verkondigen. Maar een systeem is een soort
verdoemenis die ons tot een constante afzwering dwingt; steeds moeten we het weer door een ander
vervangen, en die vermoeienis is een wrede kwelling.»
345////-Laten we eens metingen uitvoeren die voor de acht knobbels mogelijk zijn, en allereerst van de terp
(á). De vilt (tropten::op/-klamm) met het plankje “…wij tropten de steile klamm op…” krijgt de terp á=2
toegewezen, want het is klaar dat het bij de inversie afkomstig van “klommen de trap op” puur om het
hanteren van de taal gaat.-///M///-Het komieke genre vormt voor vilten geen enkel obstakel, maar bedient
zich er ook niet altijd van, en voor de dramatische stijl geldt hetzelfde.-///B///-Het imiteren van iets door
middel van een geluid levert ook veel terpen met een waarde van 2 op, en bovendien is er dan een
overeenkomst in het spel, die we zelfs kunnen vinden in het woord «forêts» (wouden) dat aan het geritsel
van de bladeren doet denken. Bij het minste geluid dat we horen duiken er zoveel beeldspraken op, dat
we de draad erdoor kwijtraken. Jacques de Voragine oppert [968]: «Of het is zo dat de naam Sylvester
afkomstig is van "silvas", “wouden”, en van "trahens", “degene die aantrekt”, omdat door deze heilige,
mensen uit het woud, dat wil zeggen onontwikkelde, harde mensen, tot het geloof werden aangetrokken.
Of het kan ook zijn dat, zoals in de woordenboeken staat vermeld, de naam Sylvester in verband staat met
wat groen, verwilderd, schaduwrijk en begroeid met bos is. De kleur groen ontwaarde hij als hij de
hemelse dingen gadesloeg; landelijk werd hij doordat hij aan zichzelf gewerkt had. Doordat hij niet aan zijn
lusten toegaf, werd hij iemand die teruggetrokken in de schaduw leefde. Temidden van de hemelse bomen
vertoevend, maakt hij inderdaad deel uit van het bos.»
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346////-Laten we eens een blik werpen op de regulator (æ) van (vervoeringen/-roemen), voorzien van het
plankje “die de vervoeringen roemen” Vervolgens stellen we voor de worp “…die de vervoeringen van
venale extases roemen…” te bedenken. Aangezien het publiek niet begrijpen kan wat dat inhoudt, is æ=2
juist. De grendel “venale extases” maakt de indruk te eng en restrictief te zijn, zelfs indien door de rail
parfums en verderf worden genoemd. De beeldspraak kan verder ontplooid worden , maar als een aspect
van een andere, tenzij we veronderstellen dat hij niet over een ventilatie beschikt.-///M///-We verwerpen
tijdelijk het idee van een in verschillende categorieën verdeeld publiek, waarvan sommigen in staat zijn de
vilt te identificeren, en anderen niets van zijn aanwezigheid opmerken, want onze analyse blijft hier
beperkt tot een schema.-///B///-De grendel “lichtekooi”, “luxe prostituee” dus, of “elegant meisje van
plezier”, zou zinloos zijn voor (gevogelte/-parfums), met het plankje “Er zijn parfums zo fris als de huid van
gevogelte…” Als we de rail op die manier zouden interpreteren zou dat erop neerkomen dat we de vilt
zouden beroven van het noodzakelijke contact met het publiek, hetgeen opnieuw æ=2 tot gevolg zou
hebben, omdat dat soort stijlfiguren immers berust op een raadsel waarop het antwoord volkomen voor de
hand ligt. Laten we op onze hoede zijn voor overhaaste oordelen ten aanzien van Baudelaire’s vriendinnen
en voor de meest twijfelachtigen onze bewondering blijven tonen [[1135]]: «Vanavond droomt de maan
luier dan normaal;/Als een schoonheid, op vele kussens,/Die met lichte, verstrooide hand,/De omtrek van
haar borsten streelt, voordat de slaap haar overmant,//Op de satijnen rug van de zachte lawines,/Geeft ze
zich, stervende, over aan lange zinsvervoeringen,/En laat haar ogen gaan over de witte visioenen/Die als
bloementrossen in het hemelblauw stijgen.//Wanneer ze soms op deze aarde, in haar ledig, smachtend
verlangen,/Een heimelijke traan laat glijden,/Neemt een vrome dichter, die de slaap niet vatten kan,//In de
palm van zijn hand deze bleke traan,/Wier kleuren schitteren als een stukje opaal,/En legt haar ver van de
blik der zon in zijn hart.»
347////-Ten opzichte van het plankje “…en andere, bedorven…zoals benzoë en tranen…” zien we in dat de
vilt (tranen/-benzoë) het gevaar loopt van een annexatie door de transplantatie (bedorven-/benzoë-/
tranen) met het voorplein (bedorven door rijkdom-.-benzoë-.-bedorven door zwakheid-.-tranen).
Ogenschijnlijk heeft de mengeling van de begrippen “benzoë” en “tranen” ß=2 tot gevolg, doordat de duffel
zich krachtiger manifesteert dan de vilt. Maar zo pakt het helemaal niet uit, want in de huidige cultuur,
waardoor het publiek is gevormd, is het gewoon “tranen” en “wierook” met elkaar in verband te brengen,
en dus moet er tot ß=1 besloten worden. Wierook, dat door een inkeping in de stam van een boom naar
buiten vloeit, lijkt daarom op tranen. Deze analogie, die gebruikelijk geworden is, doet ons vergeten dat de
letterlijke inhoud van “benzoë” en “tranen” niet tot hetzelfde domein behoren. Wanneer we “tranen” en
“benzoë” tegelijk waarnemen, komt ons onmiddellijk ook “wierook” voor de geest. Dientengevolge wordt
“wierook” de grendel voor “tranen” bij (tranen/-benzoë) en ontvangt een podium van ß=1.-///M///-Gezien
het feit dat vilten slechte duffels zijn, die dikwijls maar weinig verschillende begrippen bevatten en zeer
beknopt zijn, verhindert het podium een eventuele verwarring van deze stijlfiguren, maar elke tekst moet
zorgvuldig bestudeerd worden, willen we dit criterium niet op slordige wijze hanteren.-///B///-In het geval
van “…de stam, die gewonde, stort tranen…” zou (stam-/gewonde-/tranen) volkomen billijk zijn, wat
betreffende (tranen/-stam) ß=2 zou opleveren. Zwakheid maakt triomf niet onmogelijk [147]: «Een van de
Farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de Farizeeër was binnengegaan, ging
hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de
Farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter
Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar
tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie.»
348////-Ons voorstel is nu om de waarde te meten van het verdunningsmiddel (œ), waarvoor enkel de
bijectie vereist is om niveau 1 te bereiken. Het plankje “Als lange, krachtige echo’s…” van de vilt
(krachtige/-echo’s) ziet er omslachtig uit. Maar aangezien het hier meer om onhandigheid dan om een
verandering gaat, is œ=2 onvermijdelijk.-///M///-Er is een heel groot aantal gevallen voor nodig om een
ingrijpende verandering in het normale gebruik te constateren. We zijn ons er ten volle van bewust dat de
stijlfiguur “hij ziet een zeil” de woorden aanzienlijk verandert, omdat iedereen het gezegde “hij ziet een
boot” kent. Temidden van alles wat meegedeeld wordt, vormt het geheel van de gebruikelijke zegswijzen
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die geen speciaal karakter of bijzondere bedoeling hebben, een taalkundige realiteit waar de vilten zich
aftekenen.-///B///-Er blijven, ondanks een uitgebreide documentatie, nog talrijke problemen over, want de
taal biedt zoveel mogelijkheden dat elk het weer anders kan interpreteren. „Samenspel“ geeft ons geen
heldere uitleg van «…In een duistere en diepe eenheid…» We zouden de vilt (eenheid/-In) kunnen
voorzien van de grendel “gedachte”, wat de projectie “…in een duistere en diepe eenheid van gedachte…”
zou verschaffen. Ofschoon Baudelaire van mening is dat ideeën bij de mens ingeschapen zijn, ofwel dat
de grondslagen ervan bij God liggen, meent hij daarentegen dat alle relaties waardoor ze tot leven komen,
hun weerslag vinden in het schouwspel dat het universum ons biedt. Germaine de Staël schreef [933]:
«Het is een mooi idee om de overeenkomst proberen vast te stellen tussen de wetten van het menselijk
functioneren en die waardoor de natuur geregeerd wordt, en ervan uit te gaan dat de wereld om ons heen
dezelfde structuur heeft als de innerlijke wereld…Dat steeds weer opdoemen van die metaforen is geen
zinloos spel der verbeelding, ze dienen ertoe om onze gevoelens te vergelijken met verschijnselen van
buitenaf, verdriet met een bewolkte hemel, rust, met de zilverstralen van de maan, woede, met hoge
golven bij een stormvlaag; het gaat om één en dezelfde gedachte van de schepper die in deze twee
verschillende talen omgezet wordt, en de ene kan de ander tot tolk dienen.»
349////-Laten we nu de bundel (í) bestuderen van de vilt (Baudelaire/-u), voorzien van het plankje “God of
de maatschappij heeft u, heeft klankbodems, waarschuwingsinstrumenten nodig: op een belangrijk tijdstip
van de geleidelijke verandering van de zeden heeft hij ook zijn steentje bijgedragen, Baudelaire!” Het staat
niet volkomen vast dat dat “u bent een Baudelaire” betekent, maar we moeten die mogelijkheid niet
uitsluiten. Het spreekt voor zich dat we aan de interne ruimte van b(Baudelaire~u) geen waarde van 1
kunnen toekennen, omdat er geen voor de hand liggende relatie tussen bestaat, en we moeten onze
toevlucht tot het tellen van het aantal fronten tussen de termen “u” en “Baudelaire” nemen, wat resulteert
in 14. Veronderstel eens dat we over een collage áæßœ=1 beschikken en dan noteren dat z=2+(1(14/10))
=2+(1(1,4))=2+1,4=3,4. Dat komt voor í=((áæßœ)(z)), uit op de waarde í=((1)(3,4))=3,4.-///M///-De waarde
van het hek kan nu niet hoger worden dan 1/3,4 omdat de andere risicofactoren, in de noemer, het
omgekeerde van het totale product nooit zullen doen toenemen.-///B///-De hoeveelheid aannemelijkheid
1/3,4 lijkt juist te zijn, omdat er maar weinig verband bestaat tussen het terrein en de corridor. Een
voorbeeld van een worp met de grendel “profeet” is bijvoorbeeld: ”God of de maatschappij heeft u, heeft
een Baudelaire, een profeet nodig!” Hoogst belangrijke opdrachten zijn slechts zelden verenigbaar met
een vak dat uit veel routinehandelingen bestaat, een gegeven waarvan Germaine de Staël zich van
bewust was [918]-[930]: «Als we enkel de bijzondere aspecten van een wetenschap kennen, houdt dat in
dat we op vrije studies het principe van de verdeling van arbeidstaken van Smith, dat alleen waardevol is
voor technische sectoren, toepassen.» Iemand die echter uitgebreid is voorbereid, is zich bewust van de
bestaande overeenkomsten [128]: «Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend
machthebbers een groot feestmaal aan…Ze dronken wijn…Terwijl ze dat deden verschenen er vingers
van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, precies
tegenover de luchter…Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid…Daniël antwoordde de koning: "…
de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt.
Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat:
“Mene, mene, tekel ufarsin”. En dit is wat het betekent: “mene” -God heeft de dagen van uw koningschap
geteld en er een einde aan gemaakt; “tekel” -u bent gewogen en te licht bevonden; “peres” -uw koninkrijk
is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven."»
350////-Stel dat we een collage van 1 verkrijgen bij de zinswending (prisma/-dag) met het plankje “…weids
als het prisma van de dag en de nacht…” We brengen het prisma met de dag in verband want de fysicus
analyseert de zonnestralen door ze door bovengenoemd vast, doorschijnend lichaam te laten gaan [252][527]. Hier wordt de grendel “licht” al praktisch helemaal aangeduid door middel van “dag” en doordat het
interne raadsel zodoende aan kracht heeft verloren, is nu ook de vilt minder overtuigend. Het pad ó*=2
verraadt deze verslechtering die de aannemelijkheid van de stijlfiguur doet afnemen, wat tot uiting komt in
de waarde van het bastion ó=((áæßœ)(ó*))=((áæßœ)(2)). We zouden aan overtuigingskracht hebben
gewonnen door middel van “…weids als het prisma en de nacht…”-///M///-Aangezien de knobbels í, ó, ú
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en ý gevormd worden door middel van ((collage)(pad)), is áæßœ=2 voldoende om tot een te verwaarlozen
hek te komen. Het kan namelijk niet uitkomen boven 1/áæßœíóúý=1/((áæßœ)(í)(ó)(ú)(ý))=1/((2)(í)(ó)(ú)
(ý))=1/((2)(2)(2)(2)(2))=1/32. Met áæßœ=1 daarentegen, zou enkel het gegeven ó*=2 tot gevolg hebben
gehad dat de waarde van het hek uitkwam op ½.-///B///-Joseph de Maistre observeert de nachtelijke
gevaren [515]: «Jullie weten het, beste vrienden, de nacht is gevaarlijk voor de mens, en, onbewust,
hebben we er allemaal wel min of meer een zwak voor, omdat hij ons op ons gemak stelt. De nacht is een
natuurlijke handlanger in permanente dienst van alle ondeugden, en die aanlokkelijke welwillendheid
maakt dat we allen minder de nacht dan de dag waard zijn. Het licht boezemt het kwaad angst in; de nacht
verergert het zoveel als hij kan, en dan is het de deugd die bang is. Nogmaals, de nacht brengt de mens
niets goeds, en toch, of misschien zelfs daardoor, zijn we niet allemaal een beetje weg van die
gemakkelijke god? Wie kan er prat op gaan dat hij hem nog nooit voor iets kwaads heeft ingezet?»
351////-We werpen nu een blik op (infant/-chairs) (kind-huidjes) met het plankje “…au rappel de ces jeunes
filles aux chairs d'infant si longtemps admirées, il sentit un transport…” (…bij de herinnering aan die
meisjes met kinderhuidjes voor wie hij zo lang bewondering had gehad, raakte hij in vervoering…) We
gaan akkoord met een pad van ú*=2, omdat “infant” (kind) op een vreemde manier is gebruikt. Als een
verwijzing geen heldere uitleg geeft of een aanwijzing niet overtuigend genoeg is, komen we onvermijdelijk
bij die waarde uit, met als resultaat een bestuurder bestaande uit ú=((áæßœ)(ú*))=((áæßœ)(2)).-///M///-Als
we geen mogelijkheid zien om onhandig taalgebruik, vergissingen en ondoorzichtige aanwijzingen van
intellectuele aard van elkaar te onderscheiden, zijn we gedwongen ze allemaal tegelijk te behandelen.
Zelfs drukfouten kunnen het publiek soms voorkomen als obstakels die de aannemelijkheid van een
beduidenis in de weg staan.-///B///-Omdat, zoals we weten, er nog heel veel aanwijzingen zijn waarvan we
het bestaan niet kennen, dient de minst omstreden interpretatie als basis voor de critici, die echter niet
kunnen uitsluiten dat de mogelijkheid bestaat dat een bepaald, enigszins bevreemdend woord een zeer
belangrijke betekenis verbergt. Het begrip tederheid, dat we met betrekking tot Baudelaire au sérieux
nemen omdat hij anderzijds zo wreed kan zijn, moet ook aan een onderzoek onderworpen worden [[998]]:
«…Ik had het gevoel dat ik de fijne geur van je bloed opsnoof./Wat zijn de zonnen op warme avonden
mooi…Die bekentenissen, die geuren, die eindeloze kussen,/Komen ze weer terug…Zoals de verjongde
zonnen opstijgen naar de hemel/Nadat ze zich verfrist hebben ver in de diepte van de zeeën?»
352////-Laten we de vilt (magnetische/-huid) met het plankje “Er bestaan vrouwen die een magnetische
huid hebben…” nu bestuderen. Het zeer literaire “Er bestaan” lijkt afdoende te zijn om de mogelijkheid van
een omschrijving van zuiver fysiologische aard uit te sluiten. De ventilatie is dus aanwezig. Maar door de,
voor die tijd, geleerde toon, twijfelen we eraan of de grendel van (magnetische/-huid) hoegenaamd
hetzelfde wil zeggen als “verliefdheid opwekken”. Er blijft onzekerheid bestaan, door de mogelijke
aanwezigheid van gedegen kennis, waarop eventueel een toespeling gemaakt wordt. Deze lichte twijfel
resulteert in het pad ý*=2, met als gevolg de waarde ý=((áæßœ)(2)), een pier die een zwakte in de
zinswending verraadt.-///M///-De bijrollen die de wetenschapper sinds de oudheid heeft vervuld, zoals die
van kunstenaar, filosoof of politicus, leiden er ongetwijfeld menigmaal toe om dezelfde reden het pad ý*=2
te gebruiken.-///B///-Omgekeerd wordt de romanschrijver met Goethe amateur bioloog, en wel om de
natuurlijke, chemische lichamen van adolescenten te beschrijven, die soms waanzinnig veel van elkaar
houden [254]-[418]: «Men moet die wezens, die wel levenloos lijken te zijn en toch innerlijk altijd klaar om
tot aktie over te gaan, voor zijn ogen zien handelen; men moet welwillend bekijken hoe ze elkaar
opzoeken, aantrekken, beetpakken, absorberen, kapot maken, verslinden, en dan, nadat ze intiem met
elkaar omgegaan zijn, zich weer opnieuw onder een vernieuwde, nieuwe, onverwachte vorm
manifesteren…)
353////-We gaan eens proberen om de volledige berekening van een hek uit te voeren, namelijk dat van
(correspondentie/-denkers) met het voorplein (correspondentie-.-denkers-.-verband-.-dingen) en het
plankje “…uit de correspondentie van de denkers spreekt het verband tussen de dingen…” De terp heeft
een waarde van á=1, gezien het feit dat de aard van de vilt niet hoofdzakelijk gevormd wordt door het
feitelijk taalmateriaal, waardoor de boring mogelijk wordt.-///M///-Het hergebruik van de eerste knobbels
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voor het samenstellen van de vier laatste, door middel van de collage, maakt het bestuderen, met
betrekking tot eenzelfde situatie, van het totale proces van het ontstaan van het hek heel belangrijk.-///B///Omdat de kunst in verband staat met de ambachten, die op hun beurt betrekking hebben op de
wetenschap, bestond daartussen sinds lange tijd een uitgebreide uitwisseling van gezichtspunten. Door de
dichter die dol was op het nauwkeurig observeren van het Duitse romantisme, werd een scheikundige
overeenkomst als volgt beschreven [254]-[416]: «Wat wij bijvoorbeeld kalksteen noemen, is een min of
meer zuivere samenstelling van kalkaarde, die een krachtige verbinding heeft met een zwak zuur, dat wij
hebben leren kennen als lucht. Als we een brok van deze steen in verdund zwavelzuur leggen, maakt het
zuur zich van de kalk meester en veranderen beide in gips; terwijl dat zwakke zuur, in de vorm van lucht
verdwijnt. Er is een scheiding ontstaan, een nieuwe combinatie, en voortaan menen we de aanduiding
“selectieve verwantschap” te mogen gebruiken, omdat het inderdaad lijkt alsof de ene relatie boven de
andere is verkozen, alsof er aan één de voorkeur is gegeven.»
354////-De regulator van (correspondentie/-denkers) verdient een niveau van ae=1, omdat de schepper van
het boek en het publiek wel moeten opmerken dat de bijzondere beduidenis die de termen van de vilt
hebben, een woordspeling bevat. Het omgekeerde zou echter vreemd zijn met het plankje “…uit de
correspondentie van de denkers spreekt het verband tussen de dingen…”-///M///-Daar het principe van de
ventilatie juist bestaat uit het besef dat er sprake is van een bijzondere stijlfiguur, wordt die bewaarheid
zelfs indien we in het plankje een andere zinswending dan een vilt zien.-///B///-De gedachtewisseling
tussen mensen met een zeer verschillende culturele bagage vereist vaak dat men minder rigoureus is,
hetgeen de illusie wekt dat de onderwerpen met elkaar in overeenstemming zijn. Goethe waarschuwde
zijn lezers ervoor liefde en scheikunde niet te licht op één lijn te stellen [254]-[417]: «Die apologen zijn leuk
en vermakelijk, en wie houdt zich niet graag met analogieën bezig? Maar de mens is uiteindelijk toch van
een veel hogere orde dan die zaken, en hoewel hij hier nogal rijkelijk strooit met zulke mooie woorden als
keus en lichamelijke verwantschap, doet hij er goed aan zich te bezinnen en de gelegenheid aan te grijpen
om over de waarde van die woorden na te denken.»
355////-De vilt (correspondentie/-denkers) vertoont nogal wat mengeling van betekenissen aangaande
“correspondentie”, omdat de briefwisseling enerzijds en de metafysische relaties behorend tot de
gevoelswereld anderzijds immers heel veel van elkaar lijken te verschillen. Het podium (ß) van
(correspondentie/-denkers) stijgt tot 2, want de uitmuntende analogie (correspondentie-/denkers-/verband
-/dingen) staat ons al voor ogen.-///M///-Nu we de waarde van (ß) kennen zijn we er zeker van dat het hek
1/áæßœíóúý onder de waarde van het klinken zal liggen, omdat de knobbels í, ó, ú, ý immers een
vermenigvuldiging van vier maal de numerieke waarde van (áæßœ) ondergaan. Welnu, deze collage kan
zelf niet minder bedragen dan 2, omdat het podium ß=2 er deel van uitmaakt.-///B///-Een overeenkomst
verbindt mensen of stoffen met elkaar, en de natuurlijke wereld van scheikundige lichamen werd door de
geleerde dichter uit het Overrijnse beschreven als een maatschappij [254]-[415]: «Wat echter het meest op
zielloze wezens lijkt, zijn de massa’s die zich in de wereld bevinden, de omstandigheden, de beroepen, de
adel, de derde stand, de soldaat en de burger. -En toch, hernam Eduard, op dezelfde wijze als die met
elkaar verbonden worden door zeden en wetten, bestaan er, in onze scheikundige wereld, ook middelen
om datgene wat de dingen wederzijds van elkaar verwijdert, met elkaar in verband te brengen.»
356////-Het verdunningsmiddel (œ) van (correspondentie/-denkers) heeft recht op een waarde van œ=1. In
het plankje is de relatie tussen “correspondentie” en “verband”, beide in de gebruikelijke zin van het woord,
gemakkelijk te leggen. Daarvoor hoeven we dat denkbeeld slechts zo weer te geven: “…uit de
correspondentie van de denkers spreekt het verband tussen de dingen…” Het terrein bevat één idee, dat,
hoewel het een rijke inhoud heeft, slechts door één vakje voorgesteld wordt. De grendel van die term,
“relatie”, heeft maar één beduidenis waarover geen enkele twijfel bestaat. De grendel wordt in geen enkel
opzicht door een herhaling van het terrein of de corridor gekenmerkt. We komen tot de slotsom dat de
overgang van “correspondentie” naar “verband” een beperking van de inhoud is.-///M///-Omdat in
verzonnen teksten tweeslachtigheid immers volop aanwezig is, is het beter dat criterium voor enkele in het
oog springende gevallen te bewaren, en dientengevolge ook het oordeel œ=2 dat om die reden geveld
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wordt.-///B///-Aangaande de ideeën “overeenkomst” en “natuur” is vaak sprake van verschillende
domeinen, als deze voorkomen in werken die geschreven zijn met het doel in artistiek opzicht de
samenhang tussen de dingen te tonen. Goethe gebruikt soortgelijke begrippen, om de aantrekkingskracht
die door scheikundige werking ontstaat te beschrijven [254]-[418]-[915]: «Stelt u zich eens een zekere
persoon A voor die een hechte relatie met persoon B heeft, en die je daar hoe dan ook, zelfs met veel
moeite, niet van kunt scheiden; stelt u zich nu persoon C voor die op dezelfde manier met D omgaat;
breng de beide stellen nu met elkaar in contact: A zal zich op D werpen en C op B, zonder dat we precies
kunnen zeggen wie de ander het eerst heeft verlaten, wie zich het eerst met de ander heeft ingelaten.»
357////-Ten aanzien van de vilt (correspondentie/-denkers) constateren we dat de afstand daarin nihil is,
omdat het plankje immers een nauwe relatie tussen de termen laat zien. De springplank b(correspondentie
~denkers) vereist een interne ruimte van z=1 voor het plankje “uit de correspondentie van de denkers
spreekt het verband tussen de dingen”. Die toekenning resulteert in een bundel bestaande uit í= ((áæßœ)
(1))=((2)(1))=2, aangezien de slechte collage niet ongedaan gemaakt wordt door de gunstige afstand.-///
M///-Benevens de afstand, kunnen een opvallende complexiteit en ondoorzichtigheid een grote
overeenkomst in betekenis in de weg staan.-///B///-Het duurt even voordat we begrijpen wat er bedoeld
wordt met (woud/-sterren) in “Het woud bezielt sterren, mensen, overeenkomsten, dieren en bomen.”
Indien de grendel bestaat uit “werkelijkheid”, komt die ons vreemd voor, en leidt tot de worp “Het woud der
werkelijkheid bezielt sterren, mensen, overeenkomsten, dieren en bomen.” De afstand is maar 1, maar we
hebben moeite de inhoud te begrijpen. De eenheid in deze warboel zou aangebracht worden door een
verborgen globale strekking, net zoals in de fantasiewereld van de schrijver van de “Selectieve
Verwantschap” [419]: «We hebben horen vertellen over een gewoonte die typerend is voor de Engelse
marine. Alle touwen van de koninklijke marine, van het dikste tot het dunste, worden dusdanig gedraaid
dat er van begin tot eind een rode draad doorheen loopt en die kan er niet uitgehaald worden zonder dat
alles weer losgemaakt wordt; waardoor men, zelfs in het kleinste stukje, direct ziet dat het om de staat
gaat.»
358////-Om de grootte van het pad ó* van (correspondentie/-denkers) te bepalen, hoeven we slechts na te
gaan of het interne raadsel van de vilt door een aanwijzing van dezelfde inhoud is verzwakt. In het plankje
“…uit de correspondentie van de denkers spreekt het verband tussen de dingen…” levert de term
“verband” nou precies zo’n verzwakking op, omdat deze de betekenis van de op te sporen grendel,
“relatie”, verschaft, en dat leidt tot ó*=2. Aangezien anderzijds de collage zoals we weten een waarde
bereikt van áæßœ=2, wordt de grootte van het bastion ó=((á æßœ)(ó*))=((2)(2))=4.-///M///-Omdat deze
precisie in feite overbodig is, wordt daardoor de berekening enkel een middel om de gevolgde weg te
tonen, want het hek kan hoe dan ook terzijde gelegd worden, wegens de waarde ß=2. Deze waarde (ß)
die deel uitmaakt van de collage (áæßœ), vinden we terug in í, ó, ú en ý, en kan, behalve dat ze op zich
meetelt, op z’n hoogst een hek van 1/32 opleveren, als resultaat van het minimale product van de
knobbels ((ß)(í)(ó)(ú)(ý))=((2)(2)(2)(2)(2))=32. Wanneer we eenmaal weten dat ó=4 is, verandert dat de
uitkomst, die nu ((ß)(í)(ó)(ú)(ý))=((2)(2)(4)(2)(2))=64 wordt.-///B///-Men heeft relaties, tegenstellingen of
bevestigingen beschouwd als even zovele geheimzinnige eenheden van een buitengewone kracht. Maar
het bewustzijn van die vermogens maakt jammer genoeg dat men het verband ertussen vergeet. Zo niet
Homerus [442]: «Wel, goden, probeer het uit, en u zult het allemaal weten. Bevestig maar eens een
gouden kabel aan de hemel; en bind uzelf, goden en godinnen, daaraan vast: u kunt Zeus, de
oppermeester, niet van de hemel naar de aarde brengen, welke moeite u ook doet. Maar als ik echt zou
willen, dan trok ik de aarde en de zee tegelijk met u omhoog.»
359////-Het pad ú* van (correspondentie/-denkers) blijft een waarde van 1 behouden, want de stijl heeft
niets vreemds, als we het als volgt uitleggen: “…uit de correspondentie van de denkers spreekt het
verband tussen de dingen…” Bij een collage van áæßœ=2, die zelf deze waarde te danken heeft aan ß=2,
ontvangt de bestuurder een waarde van ú=((áæßœ) (ú*))=((2)(1))=2.-///M///-In eerste instantie verwart ons
de ogenschijnlijke ingewikkeldheid van deze berekening, maar we beseffen al snel dat die slechts de
voornaamste tendens van die tijd volgt, met betrekking tot het bestuderen van de mens, bestaande uit het
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gebruik of het anders uitleggen van het probabilisme.-///B///-Het moet mogelijk zijn dat de gedachte, die
een kracht vormt, onderwerp van studie wordt, als we bereid zijn open te staan voor de intuïties van
auteurs, niet om daarmee zonder dat we daarvoor over woorden beschikken te communiceren, een weg
die een impasse is gebleken, maar om hun gezichtspunten beter samen te vatten. Op dezelfde manier als
we erin slagen een conceptie te begrijpen door uit te gaan van andere schema’s, zo blijven we anderzijds
ook in staat iets te begrijpen waarmee we het niet eens zijn, vooral als het om onszelf gaat. Het is met
name gemakkelijk een behoefte aan woorden, beelden en beeldhouwwerken te accepteren die we voelen
opkomen als we een richting die onveranderlijk maar verborgen voor de wereld is, ter sprake willen
brengen en die ons weer terugbrengt bij de dagelijkse ervaringen. Apuleius wist de sfeer van de toen
gebruikelijke rituelen goed te beschrijven [17]: «Als we tot aan de drempel van de tempel gekomen zijn,
gaan de hogepriester, degenen die de afbeeldingen van de goden voor hem uitdroegen, en zij die al in het
belangrijkste vertrek toegelaten waren, de kamer van de godin binnen en leggen de levendige
beeltenissen in de voorgeschreven volgorde neer.»
360////-Betreffende de pier (ý) van (correspondentie/-denkers), zou 2 als waarde van het pad ý* niet
mogelijk zijn, aangezien niets in het plankje van de troop het oordeel over het bestaan van de vilt, door
een woordgebruik dat naast de gewone intelligentie ook enige wetenschappelijke belangstelling laat zien,
aan het wankelen schijnt te brengen. Omdat de collage een waarde van 2 ontvangt, wordt ý=((áæßœ)(ý*))
=((2)(1))=2 door ons goedgekeurd en het hek, dat te verwaarlozen is, bedraagt 1/áæßœíóúý=1/(1)(1)(2)
(1)(2)(4)(2)(2)=1/64.-///M///-Dankzij het pad worden de grove controlemiddelen die de eerste knobbels
vormen wat nauwkeuriger. Tussen een puur specialistische verhandeling en gangbare denkbeelden ligt
een tussengebied, zoals het geval is met de voor het grote publiek toegankelijk gemaakte wetenschap.
Dat zou een heel geringe taxatiefout kunnen teweegbrengen, en het is dus raadzaam dat risico te
vermijden.-///B///-Een dichter wordt pas een specialist betreffende een conceptie, indien hij deel uitmaakt
van een beperkte beweging die hem van de gewone bevolking isoleert, wat ook met zich meebrengt dat
men zijn publiek heel anders beziet dan dat van de andere kunstenaars. Minder toegespitst zijn de
gevechten die in de Staat geleverd worden, en die in verband daarmee een bedwelmende
overwinningsroes veroorzaken, zodat de correspondentie tussen denkers soms een heftige toon krijgt,
maar daar kan iedereen wel begrip voor opbrengen. Du Bellay schrijft midden in de periode van de
godsdienstoorlogen [285]: «Ik weet het, ellendelingen, ik weet het (want ik stel me voor/Dat ik me in uw
situatie bevind) en ik ken de haat in mijzelf/Die ook de uwe is,/Maar ik weet ook dat u altijd mooie praatjes
en excuses (vol oude listen) verkoopt,/Om degenen te misleiden die het volk er terecht toe willen
aanzetten om/De misdaden die u jegens hem hebt begaan te wreken…) In het bruisende leven van de
kroegen treffen we, temidden van de vreedzame samenleving, nog een kern van strijdlust aan, daarover
heeft Diderot ons verteld [276]: «Als het weer te koud of te regenachtig is, neem ik m’n toevlucht tot het
café de Régence; daar kijk ik met plezier naar het schaken…Bij Rey vallen Légal de diepzinnige, Philidor
de vernuftige en de degelijke Mayot elkaar aan; daar zien we de meest verrassende zetten en horen we
de lelijkste woorden…»
361////-Het hek van (tempel/-Natuur) ligt onder de grens van het klinken die 1/16 bedraagt, net als dat van
het hieraan voorafgaande voorbeeld. Omtrent de terp á=1 bestaat geen enkele twijfel, want de vilt ontstaat
door het spelen met de begrippen. De N van «Natuur» vormt in geen enkel opzicht een belemmering voor
de boring, zelfs als hij beschouwd moet worden als een vreemd, in zeker opzicht materieel, bestanddeel.
Eenzelfde soort situatie brengt ons ertoe onze gedachten te laten gaan over de verhoudingen tussen
spillen, blokstenen, en de afwezigheid van een boring. De regulator met een waarde van æ=1 lijkt
gewaarborgd te zijn, omdat iedereen een speciale zinswending waarvan de bedoeling begrijpelijk is, kan
waarnemen. We moeten aan het podium echter een waarde van ß=2 toekennen, omdat de zinswending,
wegens het dooreenlopen van de begrippen «tempel» en «Natuur», hier meer lijkt op een duffel dan op
een vilt. In het gunstigste geval heeft het podium ß=2, voor í, ó, ú en ý grootte 2 als resultaat. Bijgevolg
kan het hek 1/áæßœíóúý niet uitkomen boven 1/(1)(1)(2)(1)(2)(2)(2)(2)=1/32, een waarde die onder de
grens van het klinken bestaande uit 1/16 ligt.-///M///-Het wordt overbodig om de waarden van de niet
precies berekende groottes, het verdunningsmiddel (œ) en de paden ó*, ú* en ý* te bepalen, omdat het
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uiteindelijke resultaat immers al volkomen vaststaat.-///B///-Aangezien de hier behandelde passage «De
Natuur is een tempel…» één van de voorbeelden van een duffel is, spreekt het voor zich dat de zegswijze
van een andere stijlfiguur er niet in slaagt de situatie even goed te beschrijven. In deze parallel tussen de
tempel en de wereld der natuur voert analogie de boventoon. Een soortgelijk idee, en de daarbij
behorende gewoontes, werd door Herodotus ontdekt [433]: «De Perzen hebben, weet ik, de volgende
tradities: ze richten voor de goden noch standbeelden, noch tempels, noch altaren op, en beschouwen
degenen die dat wel doen als idioten; dat komt, geloof ik, doordat ze aan hun goden nooit een menselijke
gedaante hebben toegekend, zoals de Grieken doen. Die hebben de gewoonte Zeus offerandes op de top
der hoogste bergen te brengen -de hele ruimte van het hemelgewelf wordt door hen Zeus genoemd.»
362////-Laten we dit hek van (tempel/-Natuur) nu eens vergelijken met de boog van de zowel sierlijke als
vormbare transplantatie (:’Natuur-/tempel-/pilaren). Daarin kan de kanteel (ä) geen andere waarde dan 1
krijgen, omdat door de sterke invloed van de grammatica een stevige band tussen de termen in «De
Natuur is een tempel waar levende pilaren…» ontstaat. De stadsmuur van (:’Natuur-/tempel-/pilaren)
bereikt niveau ë=1 om de volgende redenen. De volgorde van de begrippen komt overeen met het verloop
van de tekst. Er bevinden zich enkel termen in deze transplantatie. Het blijkbaar nuttige onderdeel
«wouden», bevindt zich ver van de andere beeldspraken en heeft een tweeslachtig karakter. Omdat het
een zwakke plek vormt in (:’Natuur-/tempel-/wouden-/pilaren), staat het de ontwikkeling van een goede
duffel in de weg. Daarom is het beter dat we ons tot de figuur (:’Natuur-/tempel-/pilaren) beperken. De
gebruikte fronten blijken volstrekt niet dezelfde beduidenis te hebben of gelijk te zijn. Tenslotte lijdt het
geen twijfel dat de auteur deze parallel heeft willen gebruiken. Het torentje (ï) heeft recht op een waarde
van 1 omdat de mengeling van betekenissen vaststaat en we in deze transplantatie (:’Natuur-/tempel-/
pilaren) zonder veel moeite de metafoor (:’Natuur./tempel) ontdekken. Over de vestingmuur ö=1 lijkt
eveneens geen twijfel te bestaan, aangezien de dichter geen enkele rechtvaardiging voor zijn woorden
aandraagt. De vestinggracht (ü) vereist ook niveau 1, wegens het feit dat de pilaren deel uitmaken van de
tempel, en het gemakkelijk is zich in een landschap bepaalde hooggelegen punten voor te stellen, wat de
link “Natuur/verheffingen: tempel/pilaren” legt. Voor (:,Natuur-/tempel-/pilaren) lijkt een sluippoort (ÿ) met
een waarde van 2 aannemelijk. Een beeldspraak die namelijk uit drie begrippen zou bestaan, zou een
gewaagde interpretatie met zich meebrengen, bestaande uit enerzijds “hemel-verheffingen-Natuur” en
anderzijds “God-pilaren-tempel”. Om aan “hemel” een hulpmiddel te geven waarmee de afstand tot
«Natuur» overbrugd kan worden, hadden we eigenlijk de hulp van «wouden» nodig, een, zoals we hebben
begrepen, aanvechtbare term, door de grote verwijdering tussen hem en de andere. Dit heeft een waarde
van ÿ=1 ten aanzien van (:’Natuur-/tempel-/pilaren) tot gevolg. De uiteindelijke waarden van de bakens zijn
dus ä=1, ë=1, ï=1, ö=1, ü=1 en ÿ=1, waardoor we de boog 1/äëïöüÿ =1 verkrijgen.-///M///-De sluippoort van
een duffel die dezelfde samenstelling heeft, hebben we al in paragraaf 294 bestudeerd en we hebben toen
lang getwijfeld over het beste schema van deze, eigenlijk toch vaststaande, analogie.-///B///-Aan de ene
kant wordt er, doordat deze in de eerste regel van „Samenspel“ voorkomt, op bijzondere wijze de nadruk
op gelegd, aan de andere maakt het feit dat ze ons het debat, zoals men dat in de Oudheid over de goden
had, in herinnering brengt, haar buitengewoon interessant. Herodotus was van mening dat men in
Griekenland, heel lang geleden, opvattingen had die veel van het denkbeeld in kwestie weg hadden [434]:
«De Pelasgen boden de goden op primitieve wijze offerandes aan en baden tot hen, heb ik in Dodona
vernomen, zonder er ooit een met een bijnaam of bijzondere naam aan te duiden; want ze hadden nog
nooit hun namen gehoord. Die algemene term "goden" -"théoi"- kwam voort uit het idee dat zij aan de
wereld de inhoud en de organisatie ervan hadden opgelegd -"thentès"- en die ook handhaafden.»
363////-Als we nu de waarde eens vaststelden van het hek aangaande (onthulling/-vertrouwt::toe), met als
plankje “…de mens die de Natuur liefheeft, vertrouwt aan zijn woorden de onthulling…toe…” De crypte
zou bestaan uit: “…de mens die de Natuur liefheeft, vertrouwt aan zijn woorden de waarheid…toe…” Het
is niet moeilijk het voorplein (mens-.-waarheid-.-profeet-.-onthulling) te bedenken. De terp (á) van deze
stijlfiguur ontvangt een waarde van 1 omdat het hier geen woordspeling betreft en daardoor de boring een
feit wordt.-///M///-De steeds wisselende omstandigheden die de geschiedenis kenmerken, dwingen ons
onophoudelijk de betekenis van de woorden te bestuderen, wat het constant veranderen van referentie
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zeer omslachtig zou maken. Dat rechtvaardigt onze keus ons tot de tijd waarin „Samenspel“ is geschreven
te beperken, zelfs als het gaat om zinswendingen die weinig in dat gedicht voorkomen. Enige historische
kennis, waarnaar we onafgebroken op zoek zijn, en die betrekking heeft op een onderwerp zo mooi dat
het de opdracht minder zwaar maakt, stelt ons dus in staat een groot aantal verschillende voorbeelden te
behandelen.-///B///-In de XIXe eeuw gaat het woord “waarheid” ten opzichte van “onthulling” steeds meer
een eigen leven leiden. De auteur had er een vermoeden van dat de theologische poëzie al snel minder
goed begrepen zou worden, zodat hij de grondvorm ervan zou moeten vernieuwen. In die tijdsperiode kan
men lezen dat Emerson, over Engeland, iets soortgelijks schrijft [380]: «Geen enkele hoop, geen enkel
gunstig voorteken die de wetenschappelijk onderzoeker moed geven…Hun denkbeelden zijn even beperkt
geworden als het oppervlak van hun parapluie, ze worden enkel nog door hun zintuigen gedicteerd. Een
gelatenheid die zich tevredenstelt met gevestigde waarden, een persiflage die de grote namen van de
filosofie en de godsdienst aanvalt, een waardeloze politiek waarbij het om groot geld gaat, een verafgoden
van het praktische gebruik, alle evenzovele symptomen van de teruggang van het leven en de ziel…De
kunstenaars zeggen dat "de Natuur hen van hun stuk brengt", de geleerden zijn alledaags geworden. Zij
drijven de spot met uw ernst of gaan er niet dieper op in, ze brengen u lachend tot zwijgen, of veranderen
van onderwerp. "Al die redevoeringen over de vrijheid en zo, zeggen ze terwijl ze van hun wijn proeven,
dat heeft eigenlijk afgedaan, dat interesseert niemand meer."»
364////-Het is mogelijk een regulator van æ=1 teverkrijgen bij de troop (onthulling/-vertrouwt::toe) met het
plankje “…de mens die de Natuur liefheeft, vertrouwt aan zijn woorden de onthulling…toe…” Inderdaad
staat, wat de spreektaal betreft, niets ons in verstandelijk opzicht in de weg om de inhoud goed te
begrijpen. Niettemin wekt “onthulling” ten opzichte van “Natuur” enige verwondering en door het
werkwoord “toevertrouwen” wordt de ernstige toon nog vergroot. Uiteindelijk wordt de rail een beetje
plechtig.-///M///-Wanneer het publiek een in het oog springende, maar voor ieder begrijpelijke betekenis
verwerpt, blijft een regulator van æ=1 nodig, want het wisselende humeur van het publiek mag hier niet
van invloed zijn. Een bepaalde beduidenis die verborgen wordt gehouden, maar geen enkele polemiek
veroorzaakt, leidt tot de omgekeerde situatie bestaande uit æ=2, waarbij dezelfde objectiviteit aan de dag
wordt gelegd.-///B///-Indien we in het plankje “ijdelheid” in de plaats stellen van “onthulling”, resulterend in
“…de mens die de Natuur liefheeft, vertrouwt aan zijn woorden de ijdelheid…toe…” met de geheime
inhoud “…de mens die de Natuur liefheeft, vertrouwt aan zijn woorden de schoonheid van de wereld
toe…” verkrijgen we æ=2, door het feit dat we onmogelijk van dat idee op de hoogte kunnen zijn als we de
zin gewoon lezen. Heel anders is het gesteld met het begin van het gedicht, «De Natuur is een tempel…»
dat, enkel wat het letterlijk aspect ervan betreft, begrijpelijk overkomt doordat er zich geen
noemenswaardige moeilijkheden voordoen, en we hebben gezien dat in het geval van (tempel/-Natuur) de
waarde van de regulateur uit æ=1 bestaat. De culturele verenigingen waarin het gedicht werd gelezen,
spelen een belangrijke rol, en Balzac schreef korte tijd daarvoor [92]: «"Het Woord" van God werd
helemaal samengesteld uit zuivere Overeenkomsten…» Victor Hugo vindt [460]«Elk voorwerp dat uit hout
is samengesteld komt overeen/Met eenzelfde soort voorwerp in het woud der ziel.» De Maistre verkondigt
[155]-[487]-[518]«Alles wat we in de rationele filosofie aan kennis kunnen opdoen, staat in een passage
van de Romeinen, die als volgt samengevat kan worden: "deze wereld bestaat uit een systeem van
zichtbaar gemaakte onzichtbare dingen"».
365////-Het podium ß=1 van (onthulling/-vertrouwt toe) laat geen enkel misverstand bestaan. Enerzijds
contrasteren de termen van de vilt in geen enkel opzicht met elkaar, want in zeker opzicht, kan een
onthulling toevertrouwd worden, zoals men een orakel kan toevertrouwen. Vervolgens mogen terrein en
corridor geen herhaling van elkaar zijn. En tenslotte het plankje “…de mens die de Natuur liefheeft,
vertrouwt aan zijn woorden de onthulling…toe…” dat geen enkele werkelijke duffel oplevert.-///M///-Als we
het correct willen formuleren, zouden we moeten ontkennen dat het plankje een analogie “voorstelt”, maar
niet verklaren dat het er niet één “verschaft”, want het maakt deel uit van de tekst, die bestaat uit woorden
of symbolen, en niet uit betekenissen. We citeren hier een opmerking van Rousseau, over andere
kwesties [878]: «Maar die termen stichten vaak verwarring en worden door elkaar gehaald; het is
voldoende ze van elkaar te kunnen onderscheiden wanneer ze op heel nauwkeurige wijze worden
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gebruikt.» We maken dezelfde vergissing wanneer we wat enkel uit hardnekkige verschijnselen bestaat,
“de werkelijkheid” noemen.-///B///-Voor de rest weten we niet welke conclusie de mens uit zijn vergelijking
met de tekens in de natuur trekt, maar aangezien Baudelaire het in het begin van „Samenspel“ heeft over
«woorden», kunnen we ons afvragen of God geen oproep gedaan zou hebben die door de mens
onbegrepen zou blijven [114]: «Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De
godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuël. "Ja," antwoordde Samuël. Hij liep snel naar Eli
toe en zei: "Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?" Maar Eli antwoordde: "Ik heb je niet geroepen. Ga
maar slapen."»
366////-Een verdunningsmiddel van œ=2 is een vereiste voor de vilt die we aantreffen in “…de mens die de
Natuur liefheeft, vertrouwt aan zijn woorden de onthulling…toe…” Ondanks de verfijnde of plechtige stijl
lijkt geen enkele zichtbare verandering in het eraan voorafgaande deel van de tekst aangebracht te zijn.
Het is meer het intellectuele karakter van de inhoud dat degenen die de vilt bizar vinden op een
dwaalspoor brengt. Het is nu mogelijk aangaande de troop (onthulling/-vertrouwt…toe) de uitkomst te
berekenen, zonder precies de waarde van elke andere knobbel te bepalen, want door het
verdunningsmiddel œ=2 ontvangt de collage (áæßœ) een grootte van 2, wat aan í, ó, ú en ý minimaal
dezelfde waarde verschaft, en dientengevolge aan het hek een niveau onder de 1/16.-///M///-Het
bestuderen van de aannemelijkheid van vilten moet tevens leiden tot een definitie van diezelfde
stijlfiguren, en niet tot het bestempelen ervan zodra de schrijver van de geijkte wegen afwijkt. Een speciale
vorm kan zich om een fundamentele reden voordoen, en dus geen bijzondere zinswending voorstellen.
Daarentegen interpreteren we “hij neemt een zeil waar”, vaak terecht, als “hij neemt een boot waar”.-///B///Heel verschillend daarvan, lijkt het gezegde (onthulling/-vertrouwt…toe) te zijn samengesteld om het oude
thema van de liefde voor de natuurlijke dingen die met God in verband staan te behandelen, zonder van
“onthulling” een andere beduidenis dan de gebruikelijke te eisen. We zouden echter œ=1 verkrijgen met
“…de mens die proeven betreffende de Natuur uitvoert bewijst in zijn woorden op wetenschappelijke wijze
de onthulling…” Sextus, op zoek naar een rationele oorzaak van het mysterie, gedreven als hij is door het
debat over de goden, en als een scepticus, merkt op [917]: «Wat Prodicus betreft, die vond dat God nuttig
is voor het leven, zoals de zon, de maan, de rivieren, de meren, de weiden en de vruchten dat zijn…En
Critias, één van de tyrannen van Athene, lijkt meer bij de atheïsten te horen met zijn opmerking dat de
oude wetgevers God verzonnen hebben als iemand die de goede en slechte daden van de mensen in het
oog moest houden…»
367////-We gaan nu het hek van de vilt (Soms uit loslaten/-verwarde woorden) bestuderen, die over de
grendel “spreken uit” beschikt die zich bevindt in het plankje «…levende pilaren/Soms verwarde woorden
uit loslaten…» De boring wordt een feit, omdat geen enkel materieel element tot de troop bijdraagt, wat
een terp van á=1 tot gevolg heeft.-///M///-De alliteratie wordt alleen als een bijzondere zinswending
beschouwd als deze geheel opzettelijk is aangebracht, terwijl het dagelijks taalgebruik onophoudelijk
diverse herhalingen met zich meebrengt. Een soort routine leidt er ook toe om op dezelfde klanken terug
te komen, die men in het begin zo goed als onbewust heeft gebruikt.-///B///-In «Laissent parfois sortir»
(Soms uit loslaten) moet de herhaling van de klank “S”, die het ruisen van de bladeren of gefluister kan
voorstellen, niet als een boring beschouwd worden die mislukt is, doordat hij niet intens genoeg is om dat
effect te bereiken. De zinswending blijft hier en daar wat vaag, want door het optreden van Zeus temidden
van de bomen menen we dat “loslaten” meer is dan “uitspreken”, terwijl enkel door middel van parfum iets
meedelen voor een wierookboom minder zou zijn dan spreken. Die vreemde voorstelling van de pilaren
zou Auguste Comte nauwelijks verbaasd hebben [208]: «Aangezien alle lichamen die we kunnen
waarnemen dus onmiddellijk gepersonifieerd worden, en over gewoonlijk zeer intense gevoelens
beschikken, alnaargelang de energie van hun verschijnsel, biedt de wereld die de toeschouwer omringt
hem op ongedwongen wijze een aanblik van perfecte harmonie, die daarna misschien nooit meer dezelfde
graad heeft kunnen bereiken, en die hem een bijzonder gevoel van grote voldoening moet geven, dat we
vandaag de dag nauwelijks in staat zijn correct te omschrijven, omdat we er ons onvoldoende een
voorstelling van kunnen maken, zelfs als we ons daarbij, door middel van de meest intense en met de
grootste nauwkeurigheid uitgevoerde meditatie, verdiepen in die eerste dagen der mensheid. Het is
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gemakkelijk te begrijpen hoezeer deze exacte intieme overeenkomst tussen de wereld en de mens ons
moet binden aan het fetisjisme, dat er van zijn kant, noodgedwongen, eveneens toe bijdraagt met name
een dergelijke morele toestand voort te laten duren.»
368////-De regulator (æ) van (Soms uit loslaten/-verwarde woorden) verdient niveau 1, omdat het immers
bijna onmogelijk is de inhoud van de grendel “spreken uit” en de crypte “…levende pilaren spreken soms
verwarde woorden uit…” niet te begrijpen. De gebruikte toon vraagt nauwelijks technische of
wetenschappelijke kennis. Geen enkel element in de context belemmert het publiek de betekenis te
vatten. En als laatste, niets wijst erop dat de woorden enkel door een select gezelschap kunnen worden
begrepen.-///M///-Als verschillende kunstenaars of politieke vernieuwers een idee dat hun lief is exclusief
als het hunne beschouwen, sluit dat helemaal niet uit dat het in aanvang een denkbeeld was dat onder
een veel bredere bevolkingslaag leefde. Dat verklaart de plotselinge belangstelling die een gebeurtenis
voor een tot nog toe tamelijk onbekende stelregel kan ontketenen. De grondlegger van het positivisme
schrijft [207]: «Zelfs de meest wazige utopisten, die menen dat ze zich volkomen van elk stukje
werkelijkheid ontdaan hebben, ontkomen er, onbewust, niet aan, dat hun dromerijen steeds trouw de
maatschappij waarin ze leven weerspiegelen.»-///B///-Het thema van de voorwerpen waaraan men een
onbegrijpelijke kracht toeschrijft, had de belangstelling van Lamartine opgewekt [491]: «Levenloze
voorwerpen, bezitten jullie dan een ziel/Die zich met onze ziel verbindt en de kracht lief te hebben?» De
vooruitstrevende socioloog, van wie Baudelaire ogenschijnlijk zozeer verschilde, wou de geschiedenis van
die beeldspraken begrijpen [209]: «Tot nu toe, en wel precies in de tijdsperiodes die het meest van invloed
hebben moeten zijn op het totstandkomen, of liever gezegd, de ontwikkeling van de menselijke taal, moest
de geweldige overvloed aan stijlfiguren wel het gevolg zijn…van de toen overheersende filosofische
opvattingen, waardoor, met name bij het fetisjisme, dat onmiddellijk alle verschijnselen die er maar
bestaan assimileren met de menselijke daden, zeer waarheidsgetrouwe gezegdes zouden ontstaan die,
sinds we totaal niet meer de mentaliteit bezitten die met de letterlijke inhoud ervan strookt, nu nog slechts
als een soort vergelijkingen op ons overkomen.»
369////-Gezien het feit dat de termen van de vilt (soms uit loslaten/-verwarde woorden) immers noch een
contrast met elkaar vormen, noch elkaar herhalen, is een waarde van ß=1 billijk. Bovendien wordt de
dreiging van een annexatie door (pilaren-/loslaten-/verwarde woorden) weggenomen, omdat deze
transplantatie niet in staat blijkt te zijn in de behoefte te voorzien van de beduidenis “spreken uit”,
waardoor «soms…loslaten» opgehelderd wordt.-///M///-Omdat onze methode er één is die onderscheid
wenst te maken tussen de bestudeerde processen, zou het frustrerend zijn geweest als we nooit eens een
duffel en een vilt hadden kunnen bestuderen die zeer dicht bij elkaar liggen of met elkaar verweven
zijn.-///B///-Vooral in de situatie waarin we ons bomen voorstellen die, door het geluid van hun bladeren,
een orakel uitspreken, voelen we ons voldaan over het feit dat «soms…loslaten» overeenkomt met
“praten”. Victor Hugo, die Dürer een ode deed toekomen die een uitdaging van de historie vormde,
schetste daarbij eveneens beelden van de natuur [221]-[459]: «Ik heb, net als jij, nooit in de bossen
rondgedoold…Zonder dat ik…Aan alle takken verwarde gedachten zag hangen.» Plato’s belangstelling
ging naar een ander idee uit [759]-[760]: «…wij zijn geen aardse, maar hemelse plant. En inderdaad heeft
God, aan de bovenkant, op de plaats waar de primitieve wording van de ziel heeft plaatsgevonden, ons
hoofd, dat in feite uit onze wortels bestaat, bevestigd, waarmee hij meteen het hele lichaam een rechte
houding heeft gegeven.»
370////-Het verdunningsmiddel, voor (soms uit loslaten/-verwarde woorden), wordt op œ=1 vastgesteld,
aangezien alle daarvoor benodigde voorwaarden aanwezig zijn. De grendel “spreken uit” helpt de
verbeelding een handje, want het enigszins raadselachtige karakter van «soms uit loslaten» is nu
weggenomen. Bovendien worden terrein en grendel, beide, makkelijk uitgedrukt en vertonen niet meer
onduidelijkheid dan die we gewoonlijk in verzonnen teksten aantreffen. Daarenboven wil «soms uit
loslaten» of «verwarde woorden» niet in de eerste plaats “spreken uit” zeggen.-///M///-Het verband dat er
tussen de duffel en de vilt bestaat, brengt geen enkele verandering teweeg, het laat slechts zien dat
zinswendingen die het verstand vaak van elkaar scheidt, in de tekst een geheel van heterogene
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bestanddelen vormen. Kant droeg een voorbeeld aan, om te laten zien dat het belang van het in
verstandelijk opzicht goed onderscheid tussen de dingen kunnen maken, niet inhoudt dat men daartoe in
een concrete situatie dan beter in staat is [478]: «We geven het toe…zuiver water…is moeilijk te
vinden…»-///B///-Met betrekking tot de transplantatie (pilaren-/loslaten-/verwarde woorden) kunnen het
voorplein (wil-.-loslaten-.-pilaren-.-verwarde woorden), en de daaruit afgeleide beduidenis “zoals wezens
met een wil iets kunnen laten gebeuren, besluiten de pilaren woorden te verschaffen” goedgekeurd
worden. Wat de vilt (soms uit loslaten/-verwarde woorden) betreft, deze wordt door middel van (soms
loslaten-.-geluiden-.-spreken uit-.-verwarde woorden) beschreven. De één is hulpkracht van de ander, en
van beide gaat de belangstelling uit naar het theologische begrip "woord", dat Johannes met zoveel
plechtigheid omgaf [149]: «In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.»
371////-We kennen aan (Soms uit loslaten/-verwarde woorden) de collage áæßœ=1 toe, aangezien de
eerste knobbels de volgende waarden hebben: á=1, æ=1, ß=1 en œ=1. De bundel hangt nu alleen nog
maar af van de springplank b(Soms~woorden), die eveneens niveau 1 bereikt dankzij het onmiskenbare
grammaticale verband tussen de termen in het plankje «…levende pilaren/Soms verwarde woorden uit
loslaten…» Met áæßœ=1 en z=1, behoeft de conclusie í=((áæßœ)(z))=((1)(1))=1 nauwelijks meer
uitleg.-///M///-De afstand die zich tussen de begrippen bevindt is gedeeltelijk van invloed op de metingen
van aannemelijkheid van het hele essay, de titel ervan is dus terecht.-///B///-Omdat anderzijds het thema
van de overeenkomsten onveranderd blijft, wordt hierdoor onze aandacht volstrekt niet afgeleid en kunnen
we die op de hoofdzaak, het berekenen, richten. De universele sympathie heeft, doordat hij met haar
obscure woorden allerlei verschillende wezens met elkaar in relatie bracht, de belangstelling van talrijke
denkers getrokken. Een dokter die door Baudelaire was geraadpleegd, schreef [611]: «Geslachtsziekte
kan men, als deze, in het beginstadium en op heel eenvoudige wijze, aan een homoeopatische
behandeling wordt onderworpen, snel en ongelooflijk gemakkelijk genezen.» Balzac maakt ons duizelig
met al zijn beschouwingen [60]: «Tegen het einde van de achttiende eeuw, was de Wetenschap net zo
verdeeld door de verschijning van Messmer, als de Kunst door Gluck. Nadat hij zich weer opnieuw
bezighield met het magnetisme, kwam Messmer naar Frankrijk…"Als de homeopathie Parijs bereikt, is ze
gered", zei Hahnemann onlangs. "Ga naar Frankrijk", zei M. De Metternich tegen Gall, "en als men de
draak steekt met uw bulten, dan wordt u beroemd."»
372////-Om de waarde te bepalen van het bastion (ó) van de vilt (Soms uit loslaten/-verwarde woorden),
moeten we uitgaan van de collage bestaande uit áæßœ=1. We merken dan dat «…levende pilaren/Soms
verwarde woorden uit loslaten…» geen enkele openlijke aanwijzing verschaft die betrekking heeft op
“spreken uit”. Daaruit vloeit een pad van ó*=1 en bijgevolg een bastion van ó=((áæßœ)(ó*))=((1)(1))=1
voort.-///M///-We hadden aan (z) de benaming pad í* kunnen geven. Inderdaad komen de vier formules
í=((áæßœ)(z)), ó=((áæßœ)(ó*)), ú=((áæßœ)(ú*)) en ý=((áæßœ)(ý*)) ogenschijnlijk op dezelfde manier tot
stand. Maar wanneer (z) meer dan 2 bedraagt, blijkt die gelijkheid te verdwijnen.-///B///-Zou de grendel
“spreken uit”, omdat “laten” immers het gevoel van een bepaalde vrijheid geeft, die op haar beurt dan weer
een zekere intelligentie zou verlangen, die onmisbaar is om woorden mogelijk te maken, geen dubbel
geheim, in het plankje, bevatten? In dat geval zouden we het pad ó* opnieuw moeten bestuderen! Hoe het
ook zij, dat oordeel vereist zo’n lange rij twijfelachtige veronderstellingen, dat het daardoor zinloos wordt.
Blijft het feit dat woorden de natuurlijke wereld binnendringen, zoals deze regels van Horatius ons vertellen
[457]: «Ook jìj zult bij de beroemde fonteinen horen, omdat ik immers vertel van de groene eik die op de
holle rotsen staat waaruit je babbelende wateren al omhoogspuitend ontsnappen.» Omgekeerd verovert
de natuurlijke wereld ook nieuwe gebieden [[983]]: «Die dwaze jurken zijn het embleem/Van je kleurrijke
persoonlijkheid…»
373////-Aangaande (soms uit loslaten/-verwarde woorden), heeft de bestuurder (ú) recht op het collage
áæßœ=1. Bovendien lijkt in de tekst, met uitzondering van de betekenis die is ontstaan doordat elke term
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de invloed ondergaat van het geheel der woorden, geen enkel op ongewone wijze gebruikt woord
regelmatig voor te komen, dus moet de mogelijkheid van een pad bestaande uit ú*=2 uitgesloten worden.
Dientengevolge resulteren de waarden áæßœ=1 en ú*=1 in een even grote waarde van ú=((áæßœ)(ú*))=
((1)(1))=1.-///M///-Wanneer de verbeelding afwijkt van het dagelijks leven, ontkomen we niet aan het gevoel
dat, in de werken die daardoor tot stand zijn gekomen, alles nogal onwerkelijk is. Om juist te oordelen
moeten we dus heel precies handelen, en een methode ontwikkelen om snel onderscheid tussen de
verschillende dingen te maken. Kant nodigde ons uit onverklaarbare of intuïtief tot stand gekomen
kunstgrepen proberen te herkennen door «macht en kennis» van elkaar te onderscheiden [480].-///B///-In
het plankje «…levende pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten…» komen we tot onze verrassing het
woord «soms» tegen. Maar dat is geen voldoende reden om een pad van ú*=2 te accepteren, omdat
immers alleen door de van zeer lang geleden daterende metafysische grondslag een vraag opgeworpen
wordt, terwijl de stijlsoort normaal blijft. Het verwijzen naar de tijd, die figureert tussen de genoemde
hemelse dingen, doet aan de volgende regels van Plato denken [758]: «Wel, de materie van het Levendmodel bleek eeuwig te zijn, dat hebben we gezien, en om die eeuwigheid geheel aan een ontworpen
Wereld aan te passen, was onmogelijk. Daarom heeft de maker ervan geprobeerd om een zekere mobiele
nabootsing van de eeuwigheid te fabriceren, en, terwijl hij druk bezig was met het klaarmaken van de
Hemel, heeft hij, van de immobiele en één geheel vormende eeuwigheid, dat eeuwige beeld gemaakt dat
voortschrijdt volgens de wet der Getallen, datgene wat wij de Tijd noemen…Maar wat altijd onbeweeglijk
en onveranderd is, dat wordt noch ouder, noch jonger, met de tijd, en dat werd het nooit tevoren, noch
wordt het dat nu, noch zal het dat in de toekomst worden.»
374////-In het plankje van (soms uit loslaten/-verwarde woorden) valt geen enkele poging om
wetenschappelijke kennis aan te voeren te bespeuren, en dus is de waarde van het pad ý*=1. Bovendien
is het, omdat de collage al de waarde áæßœ=1 bezit, zeker dat de uitkomst bestaat uit ý=((áæßœ)(ý*))=
((1)(1))=1. Als we alles precies uitwerken, bestaat het geheel uit á=1, æ=1, ß=1, œ=1, í=1, ó=1, ú=1 en
ý=1. Wanneer we van de waarden aangaande de knobbels eenmaal het omgekeerde hebben genoteerd,
1/á, 1/æ, 1/ß, 1/œ, 1/í, 1/ó, 1/ú en 1/ý en er door vermenigvuldiging het product 1/áæßœíóúý van hebben
gemaakt, vormen ze de mate van aannemelijkheid 1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1 van de vilt afkomstig uit de
context «…levende pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten…»-///M///-Wanneer we van doen zouden
hebben met áæßœ=1 en í=2, ó=2, ú=2 en ý=2 zou dat het hek niet tenietdoen, omdat de waarde ervan
dan immers zou bestaan uit 1/(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)(2)=1/16, een geringe maar niet te verwaarlozen
uitkomst.-///B///-De onorthodoxe theologie, ofwel de onconventionele prediking, brengt ons ertoe de
schrijver ongeveer op dezelfde lijn als Richter te stellen [929]: «Op een zomeravond lag ik op een
heuveltop, ik viel in slaap, en ik droomde dat ik midden in de nacht wakker werd op een kerkhof. De klok
sloeg elf uur. Alle graven waren half geopend…Toen daalde er uit de hoogte een stralende, edele,
verheven figuur op het altaar neer, en op zijn gelaat stond een onstilbare pijn te lezen; de doden riepen uit:
-O Christus! Bestaat God niet? Hij antwoordde: -Hij bestaat niet.»
375////-Het voorstel is nu om het hek van de vilt (voorbeeld/-leidt) samen te stellen met betrekking tot het
plankje “…de kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” De grendel “traditie” van het
terrein “voorbeeld” verschaft de crypte “…de kunstenaar vordert dankzij de traditie die hem leidt…” Wat de
grondtaak betreft, lijkt deze figuur in niets op een woordspeling, en globaal gezien wordt de materiële kant
praktisch niet aangeroerd, zodat een terp van á=1 juist is.-///M///-Omdat vilten tropen zijn waarbij het
begrijpen een grote rol speelt, moet het verschil met acrobatische toeren die gebaseerd zijn op ruimte, tijd,
geluid en uiterlijke vormen, vergeleken worden met dat tussen twee soorten theater, het ene waarbij
spreken belangrijk is, en het andere waarvan gespeelde scènes, verlichting, muziek en uitroepen de
voornaamste bestanddelen vormen.-///B///-In moreel opzicht bestaat huichelarij ook uit acrobatiek [[1066]]:
«Mijn minnares is geen beroemde leeuwin;/Aan mijn ziel ontleent ze al haar roem, de Geuzin./Onzichtbaar
voor de blikken van de wereld vol spotternij,/Bloeit slechts in mijn trieste hart haar schoonheid-//Voor
schoenen heeft ze haar ziel verkocht;/Maar de goede God zou lachen als in de nabijheid van deze
onaanzienlijke/Ik Tartuffe exact zou imiteren en arrogantie zou pretenderen,/Ik die mijn gedachte te koop
aan bied, en mijzelf later als auteur wil zien.»
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376////-In een tijd waarin het publiek zich trouw aan de tradities houdt, kan de bijzondere inhoud van de
geanalyseerde stijlfiguur onmogelijk een geheim vormen. Wegens het bijbehorende plankje “…de
kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” ontvangt de regulator van de vilt (voorbeeld/leidt) nu dus de waarde van æ=1.-///M///-Hoewel het steeds weer opnieuw bestuderen van de knobbels
een ontmoedigende uitwerking op ons heeft, is het nodig dat we iedereen, en onszelf in de eerste plaats,
geruststellen wat het eventueel vergeten van een etappe, hetgeen een foute uitkomst zou opleveren,
betreft. Vaak worden onverwachte hindernissen pas door ons opgemerkt als we heel nauwkeurig zijn in
wat Leibniz de «…kunst van het vaststellen van de aannemelijkheid…» ofwel het «…bepalen van de
graad van waarschijnlijkheid…» noemde, wel, hier zal de empirische definitie van de criteria nog vaker dan
elders tot een mislukking leiden [501].-///B///-Gelukkig wordt er in dat voortdurende aftasten wat afleiding
gebracht door Eros en het opmerkingsvermogen, die in "Bloemen van het kwaad" steeds een actieve rol
spelen. Plato kon, in sommige opzichten, als voorbeeld dienen, omdat hij immers ook het schone en het
echte huldigde [730]: «Want dat is nu precies de weg die regelrecht naar de dingen van de liefde leidt, of
om er via iemand anders te komen, kan men ook van de schoonheden van deze wereld uitgaan en, met
die schoonheid als doel, voortdurend hoger stijgen, door dat, ik zou zeggen, stapsgewijs te doen, en zo
van maar één mooi lichaam naar twee overgaan, en van twee naar allemaal, vervolgens van de mooie
lichamen naar de mooie bezigheden, dan van de bezigheden naar de schone wetenschappen, totdat men,
uitgaand van de wetenschappen, uiteindelijk aankomt bij die door mij genoemde wetenschap, de
wetenschap die geen ander doel heeft dan, in haarzelf, de schoonheid waarover ik spreek, en totdat men
tenslotte datgene kent wat mooi is op zich.»
377////-Het podium van (voorbeeld/-leidt) kan alleen maar een waarde van 2 verkrijgen bij een herhaling,
twee elkaar tegensprekende termen, of tenslotte een bepaalde aannemelijke duffel. Maar van dit alles
komt niets voor in het plankje “…de kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” en daarom
staat het niveau ß=1 vast. Het gebeurt vaak dat men er bij beginners op aandringt de routine van hun
techniek onder de knie te krijgen, “voorbeeld” en “leidt” vormen dus in geen enkel opzicht een mengeling
van contrastrerende beduidenissen, wat bij een goede analogie de vereiste zou zijn.-///M///-Het heeft geen
zin te zeggen dat het onderzoeken van de gebruikelijke betekenis van woorden, met betrekking tot een
groot schrijver, hetzelfde is als een loze voorzorgsmaatregel, menend dat de schepper van een boek, bij
zijn navorsingen, regelmatig een manier van redeneren vindt die het publiek ontgaat. Zeker, soms
verzuimt hij de inhoud na te gaan en gebruikt verre van eenvoudige begrippen, waarbij hij zich er totaal
niet meer van bewust is dat die voor anderen onverdraaglijk zijn. Maar als hij zijn werk corrigeert, moet hij,
betreffende voorstellingen die men in het algemeen van iets heeft, uiteindelijk toch wel nadenken over het
geijkte gezichtspunt, om een keus te maken tussen sereniteit en provocatie.-///B///-Het terrein “voorbeeld”
en de corridor “leidt” zijn gemakkelijk te onderscheiden omdat ze elkaar aanvullen. Maar in «…Weids als
de nacht en als de dag…» treffen we (nacht/-dag) aan die het podium ß=2 ontvangt, wegens
tegenstrijdigheid. Als we de bekende tradities met betrekking tot dit contrast bestuderen, zien we dat er
één is die zich onderscheidt door verheerlijking van de trieste kant van het leven. Marlowe beeldt het
gesprek van Faust met Mefistofeles zo uit [522]: «"Hoe komt het dat jij niet in de hel bent?" "Hoe komt het
dat het hier een hel is en ik me daar niet buiten bevind?"» Soms roert Baudelaire dat duistere onderwerp
elders aan, om te tonen dat hij waardering heeft voor onderzoek dat de angst trotseert [[1094]]: «…Goya,
-nachtmerrie waarin veel vreemde dingen plaatsvinden,/Zoals foetussen die men tijdens duivelse
bijeenkomsten bezig is gaar te stoven,/Oude vrouwen met een spiegel en volkomen naakte kinderen/Om
de Demonen die hun kousen rechttrekken te bekoren…»
378////-Het verdunningsmiddel van de vilt (voorbeeld/-leidt) wordt vastgesteld op œ=1 omdat het plankje
“…de kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” immers het terrein “voorbeeld” en de
grendel “traditie” bezit die beide zeer precies zijn. Het woord “voorbeeld” is enigszins ondoorzichtig, zeker,
niet door het begrip zelf, maar door de verhouding ervan tot de context, waardoor we het idee hebben dat
er in oorsprong een verandering in vocabulaire heeft plaatsgevonden. Het raadsel dat ontstaan is door
deze wijziging wordt opgelost door middel van “…De kunstenaar vordert dankzij de traditie die hem
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leidt…”-///M///-Om een vilt te bedenken, moet de te volgen weg het midden houden tussen het gevaar van
ondoorzichtigheid dat leidt tot een resultaat van æ=2 en een totale simpelheid die œ=2 oplevert.-///B///-We
hebben moeite om de krachten die ons tot elk van onze daden aanzetten, en vooral in de liefde, helemaal
te begrijpen [[1136]]: «Je ogen als winkels zo helder verlicht…Maken brutaal van een geleende macht
gebruik,/Zonder ooit te weten hoe hun schoonheid ontluikt.» Dat wordt ook geroemd door het Hooglied
[138]: «Zusje, bruid van mij, hoe heerlijk is jouw liefde, hoeveel zoeter nog dan wijn. Hoeveel zoeter is je
geur dan alle balsems die er zijn.»
379////-De bundel van (voorbeeld/-leidt) krijgt een collage van áæßœ=1 en door de geringe afstand blijft dit
voordeel gehandhaafd. Het plankje “…de kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” brengt
“voorbeeld” en “leidt” in nauw contact, wat blijkt uit de interne ruimte z=1, van de springplank b(voorbeeld~
leidt). In zo’n geval zal de uitkomst í=((áæßœ)(z))=((1)(1))=1 nauwelijks verbazing wekken.-///M///-Een
fragment uit een artikel van Michel Foucault over literaire kunst, werpt de vraag op of hij had voorvoeld dat
het belangrijk was te onderzoeken op welke manier een term zich van zijn buurman distantieerde [397]:
«teken, in een tussenruimte, wijzend naar het voorafgaande en hetgeen daarna komt.»-///B///-Aangezien
Baudelaire iemand is die weet dat het belangrijk is zich door het spirituele te laten leiden, toont hij dat op
zijn beurt aan anderen, die soms nog angstiger zijn [[1079]]: «Neem mij mee, wagon! Haal me hier weg,
fregat!/Ver hiervandaan! -ver hiervandaan! -hier bestaat de modder uit onze tranen!/-Is het waar dat soms
het droeve hart van Agathe/Zegt: Ver van de wroeging, de misdaden, de pijnen,/Neem mij mee, wagon,
haal me hier weg, fregat?» In de stad vindt men de door prostitutie versleten lichamen en de beroemde
constatering van Smith blijft juist [920]: «Heel veel arbeiders zouden nog geen week zonder baan kunnen,
weinigen een maand, en bijna niemand zou het een jaar uithouden.»
380////-Betreffende de vilt (voorbeeld/-leidt), heeft het pad van het bastion recht op de waarde ó*=1 wat het
plankje “…de kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” aangaat. Er wordt in de buurt, in
het plankje, inderdaad geen enkele heldere aanwijzing van de grendel “traditie” aangetroffen. Daar komt
uit voort dat het bastion zich, met de collage áæßœ=1, tevreden stelt met een waarde van ó= ((áæßœ)
(ó*))=((1)(1))=1.-///M///-Het is niet moeilijk om via een spel met taalmateriaal een situatie te bedenken die
ó*=2 oplevert. Zelfs als een dergelijke acrobatiek geen deel van de vilt op zich uitmaakt, kan de invloed
ervan zich in een naburige toespeling doen voelen, wat nagenoeg hetzelfde resultaat heeft. “Hij zwom,
verdween, definitief, oh, oh, oh” zal het vermoeden van een dood door verdrinking bevestigen, en
(verdween/-zwom) met een bastionspad bestaande uit 2 opleveren (We constateren dat "oh" in het Frans
net zo uitgesproken wordt als "eau" dat water betekent).-///B///-“De ambachtsman wordt zeer gedreven in
het navolgen van het voorbeeld dat hem leidt door de tijden waarin de doorgegeven ideeën hun weg
volgen heen…” verschaft, met betrekking tot (voorbeeld/-leidt), zo goed als de grendel “traditie”, doordat
de overige woorden dat idee suggereren, wat eveneens ó*=2 tot gevolg zal hebben. De mensheid belast
zich ook met zeden in het symbolische woud [[1101]]: «Ik ben de pijp van een auteur;/Men ziet aan mijn
gezicht/Dat een Abessinische of Zuid-Afrikaanse afkomst verraadt,/Dat mijn meester een groot roker is.//
Als hij van smart vergaat,/Rook ik als de schoorsteen van een boerenstulpje/Waar men het eten bereidt/
Voor de landarbeider.//Ik omhels en wieg zijn ziel/In het beweeglijke blauwe web van wolkenringen/Die uit
mijn brandende mond omhoogkringelen,//En ik verspreid een heerlijk zachte balsem/Die zijn hart verblijdt
en zijn geest/Van zijn vermoeienissen geneest.»
381////-Aangaande (voorbeeld/-leidt), profiteert de bestuurder (ú) van de collage áæßœ=1. Daarenboven
komt er in het plankje “…de kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” geen enkel woord
voor dat op vreemde wijze is gebruikt. Dat brengt dus een pad van ú*=1 met zich mee, en dientengevolge
een even grote waarde bestaande uit ú=((áæßœ)(ú*))=((1)(1))=1.-///M///-De vilt die hier bestudeerd wordt
kan ondergebracht worden bij de categorie korte omschrijvingen, van een enigszins gezochte stijl, die het
ene woord, vaak wat vager, boven het andere verkiest.-///B///-In tegenstelling tot de technische dingen,
stellen de plotselinge veranderingen, in de natuurlijke wereld, ons geen geruststellende gids ter
beschikking, en talrijke auteurs, heel anders dan de dichter, zoeken daarom in een bepaalde afspiegeling
van hun wezen, de overeenkomsten daarmee [667]. Op zoek naar hun, onhandig geformuleerde,
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belangen, hebben ze veel weg van de aanhangers van de leer volgens welke alles met een einddoel is
geschapen, beschreven door Spinoza [925]: «Maar in hun poging aan te willen tonen dat in de Natuur
niets gebeurt wat geen nut heeft (met andere woorden niets wat niet door de mens gebruikt kan worden),
hebben we de indruk dat ze enkel hebben laten zien dat de Natuur en de Goden even dwaas zijn als de
mensen.»
382////-Het plankje “…de kunstenaar vordert dankzij het voorbeeld dat hem leidt…” bevat geen enkel
specialistisch woordgebruik. Het pad van de pier bereikt dus een hoogte van ý*=1. Met een collage die
bestaat uit áæßœ=1, verkrijgt de knobbel een waarde van ý=((áæßœ)(ý*))=((1)(1))=1. Dat levert
vervolgens een resultaat op van á=1, æ=1, ß=1, œ=1, í=1, ó=1, ú=1 en ý=1. Het hek of het omgekeerde
van het product bestaat nu uit 1/(á)(æ)(ß)(œ)(í)(ó)(ú)(ý)=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1.-///M///-Zo verkrijgt een
weinig opzienbarende vilt een aanzienlijke aannemelijkheid, waarmee het verschil met een
tegenstrijdigheid aan het licht komt.-///B///-Het meest voortreffelijke voorbeeld op het gebied der kunst,
voor Baudelaire blijkbaar God, is met evenveel hartstocht als wij dat doen uitgebeeld, maar uiteindelijk lijkt
de, kinderlijke, vergissing minder erg te zijn dan aanvankelijk het geval was, en de Amsterdamse filosoof
schreef [928]: «De kracht waaraan de bijzondere dingen, en bijgevolg de mens, het te danken hebben dat
hun aard bewaard blijft, is de kracht van God in eigen persoon, ofwel van de Natuur…» Baudelaire nu, zou
een wijze beeldspraak gebruiken door middel van de beroemde woorden «La Nature est un temple…»
383////-In het plankje “Als lange echo’s -Oh!- die zich van ver vermengen…” gaat (Oh/-echo’s) schuil. De
boring van deze nieuwe troop kan niet tot stand komen, omdat het herhalen van de klank "o’s-Oh" als een
echo overkomt, wat juist de beduidenis van de zin is. Het belang van het geluidseffect, dat hier
doorslaggevend is, resulteert in de terp á=2. Deze uitkomst beïnvloedt vervolgens de hele reeks í, ó, ú, en
ý, met als gevolg dat een beter hek dan 1/(á)(í)(ó)(ú)(ý)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32, een waarde die te klein is
om mee te tellen, nu tot de onmogelijkheden behoort. Door dit hopeloze vooruitzicht zien we af van het
bestuderen van de groottes æ, ß, œ, í*, ó*, ú* en ý*, want zelfs als elk een waarde van 1 had, zou de
mislukking van de vilt al niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.-///M///-Wanneer we stijlfiguren die
puur op de materiële elementen van de taal gebaseerd en degene die voornamelijk op basis van de
betekenis gevormd zijn, in dezelfde categorie plaatsen, schijnt dat bij de methodische analyse tal van
nadelen op te leveren. Plato verzekerde dat de juiste manier om kennis omtrent iets op te doen [734]«Is…
dat men door de natuurlijke verdeling van de diverse vormen te observeren in de mogelijkheid verkeert
elke soort afzonderlijk te ontleden…»-///B///-Hiermee gaf hij nog meer scherpte aan de parallel die door
Hippocrates was getrokken [438]: «Architecten brengen een harmonieus geheel tot stand met behulp van
verschillende materialen, waarbij ze degene die droog zijn, vochtig en die vochtig zijn, droog maken, grote
stukken in kleinere verdelen en verschillende delen tot een groter geheel samenvoegen. Anders zou die
constructie niet aan de eisen voldoen. Ze verrichten daarbij dezelfde handelingen als de mens die zijn
voedsel bereidt: vochtige voedingsmiddelen worden door de mensen gedroogd en droge vochtig gemaakt,
terwijl ze grote partijen in kleinere verdelen en stukken tot een geheel maken. Hoewel dat alles uit
verschillende zaken bestaat, past het toch bij elkaar.»
384////-Laten we meer vastigheid proberen te verkrijgen door middel van de rail “Als onbestaande echo’s
die in de verte wegvloeien…” Om te beginnen, heeft het terrein in (onbestaande/-echo’s) niets van een
concrete woordspeling, de boring wordt dus nergens door bedreigd, zodat we besluiten tot á=1.-///M///-De
vilt (onbestaande/-tamboers) betreffende “het feest wordt opgevrolijkt door onbestaande tamboers”
daarentegen, zou niet dezelfde waarde opleveren, wegens de herhaling “taande-tamb”, dat er al snel van
verdacht wordt aan dat liche trommelgeluid gestalte te geven.-///B///-Maar wat de dubbele “en” in
«Antwoorden geuren» aangaat, deze zou geen gevolgen hebben voor de terp van (Antwoorden/-geuren).
Een schrijver kiest over het algemeen een woord om de inhoud ervan, en gaat de concrete erfenis van het
vocabulaire, afkomstig uit vorige eeuwen, niet altijd helemaal na. De voornaamste reden voor á=2 is een
opzettelijk jongleren met woorden waarbij geluid, letterkeus, tijd en ruimte een rol spelen, en niet het
aloude gebruik. Toch worden we in hoge mate door het verleden beïnvloed, en vaak heeft een dichter zo’n
herinnering aan wat lang geleden is nodig, om zijn ideeën of gevoelens te verdiepen. Volgens Tabarant
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schenken oppervlakkige vriendschappen de jonge rentenier niet genoeg voldoening [947]-[948]-[949]:
«Maar die herscheppingen, die dwaaltochtjes, zijn niet genoeg om de dagen van Baudelaire, die
doorgaans vooral alleen op pad gaat, te vullen. Waarheen? Naar leeszalen, naar musea. Naar het Louvre,
naar het palais du Luxembourg, naar Versailles. In het Louvre interesseert alles hem, maar nog meer
wordt zijn aandacht getrokken door het Engelse museum dat er zojuist geopend is, verzamelingen
schilderijen, tekeningen en gravures, door Lord Standish aan Lodewijk-Filips nagelaten en tijdelijk
ondergebracht in vier zaaltjes die zich boven het museum van de marine bevinden. Bijna zeshonderd
doeken, waarvan honderdvijftig behorend tot de Spaanse school. Sommige kunststukken van Murillo,
Velasquez of Zurbaran hebben, omdat de authenticiteit ervan niet altijd vaststaat, slechts de waarde die
men eraan geven wil. Maar wat een boeiend geheel, zoiets heeft men in Parijs nog nooit gezien!»
385////-De regulator van (onbestaande/-echo’s) verdient een niveau van æ=1, want de vilt is in het bezit
van de ventilatie. We zien al snel dat “Als onbestaande echo’s die in de verte wegvloeien…” een bijzonder
karakter vertoont. In de context komt geen enkel element voor dat deze stijlfiguur vernietigt, en voor het
vatten van de list om “onbestaande” te gebruiken voor het beschrijven van het geringe volume van het
geluid, is geen enkele speciale kennis nodig.-///M///-Het oordeel over de aannemelijkheid van reeds
gevonden stijlfiguren moet wel vergezeld gaan van evenzovele aanwijzingen om weer nieuwe van
dezelfde aard uit te werken. Poincaré gaf, in een ander domein, een voorbeeld dat ertoe aanzet om over
dat verband na te denken [802]: «Als ik, om waterstof te maken, zeg: "laat een zuur op zink inwerken",
formuleer ik een succesvolle regel. Ik had kunnen zeggen: "laat gedestilleerd water op goud inwerken"; dat
zou ook een regel geweest zijn, maar die zou geen succes gehad hebben.»-///B///-Het gebruik van het
bijvoeglijk naamwoord “onbestaande” en het werkwoord “wegvloeien” blijkt krachtig genoeg te zijn om
weerstand aan andere invloeden te bieden. Voor “Als onbestaande weerkaatsingen die in de verte
wegvloeien…” zou het verloop hetzelfde zijn. Wat de onderzoekingen van Ovidius aangaat, die hebben
betrekking op de inhoud [560]: «In die tijd, had Echo een lichaam; het was niet alleen een stem en toch
diende haar praterige mond, net als in onze tijd, er slechts toe de laatste woorden van alles wat men haar
zei, terug te kaatsen. Zo had Juno het gewild; als de godin de nimfen, die zich, in de bergen, vaak aan de
strelingen van haar Jupiter overgaven, kon betrappen, deed Echo zijn best om met lange gesprekken haar
aandacht af te leiden, om de nimfen de tijd te geven te vluchten. De dochter van Saturnus werd zich
daarvan bewust: "Die tong die me bedrogen heeft, zei ze, zal je nauwelijks meer van nut zijn en je zult je
stem nog maar heel weinig gebruiken."»
386////-De vilt (onbestaande/-echo’s) wordt het podium ß=1 toegekend om verschillende redenen. De
grendel “zwakke” die het terrein “onbestaande” vervangt, blijkt onmisbaar te zijn om “Als onbestaande
echo’s die in de verte wegvloeien…” te begrijpen. Verder lukt het, in de rail waarin zich het plankje bevindt,
de duffels (echo’s-/vloeien weg-/geuren-/antwoorden), (echo’s-/vloeien weg-/kleuren-/antwoorden), (echo’s
-/vloeien weg-/geluiden-/antwoorden) wat (onbestaande/-echo’s) betreft niet de annexatie uit te voeren.
Tenslotte vormen terrein en corridor in geen enkel opzicht een herhaling van elkaar, en de aanwezige
discrepantie blijft onopgehelderd.-///M///-Aangaande welk verschijnsel of wezen dan ook is het mogelijk om
van het niet bestaan te spreken, dat wil dus zeggen dat de tegenstelling tussen de ideeën hier niet scherp
genoeg is om een podium met een waarde van 2 te verkrijgen.-///B///-De echo die de schepper van het
gedicht bedoelt zou, ondanks het posititieve uitgangspunt, een fiasco kunnen worden, door veelvuldige,
opeenvolgende tekortkomingen, waaronder die grote behoefte aan inhoud die poëzie vraagt [[994]]: «De
Verveling heerst! -met een ongewild droevige blik,/Al lurkend aan zijn waterpijp droomt hij van schavotten./
Je kent dat kwetsbare monster, lezer,/-Schijnheilige lezer, -mijn evenbeeld, -mijn broeder!» Men hoopt die
angstaanjagende leegte te vullen met heldhaftige daden, maar een zeerover die voor Alexander moest
verschijnen vond ze ternauwernood beter dan de lelijkste besognes [199]-[50]«Toen de koning hem vroeg:
"Waar denk je aan als je de zeeën onveilig maakt?" antwoordde hij hem met grote vrijpostigheid: "Aan
hetzelfde als jij wanneer je de wereld onveilig maakt! Maar omdat ik maar een klein scheepje gebruik,
noemen ze mij een rover; jij wordt, omdat je een grote vloot tot je beschikking hebt, Keizer genoemd!"»
Tocqueville schreef over Algerije [957]: «Ik geloof dat het oorlogsrecht ons toestaat het land te vernielen en
dat we dat moeten doen hetzij door de opbrengsten te vernietigen van de oogsten als ze daarmee bezig
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zijn, hetzij op ieder moment, door van die snelle invallen die men razzia’s noemt, uit te voeren en die als
doel hebben mensen of kuddes te overmeesteren.»
387////-Het terrein “onbestaande” van de vilt (onbestaande/-echo’s) bestaat uit één idee, dat met één
woord wordt uitgedrukt. De grendel ervan, “zwakke” heeft dezelfde karakteristieken en hij maakt het
mogelijk het raadsel op te lossen. Het plankje “Als onbestaande echo’s die in de verte wegvloeien…” trekt
de aandacht door het bijvoeglijk naamwoord, dat daar geplaatst schijnt te zijn om iets anders aan te geven
dan gebruikelijk is. Al die eigenschappen bij elkaar maken dat we de waarde van het verdunningsmiddel
vaststellen op œ=1.-///M///-Bacon wou van elk verschijnsel een type gebruiken, dan een variant van de
verschillende aspecten daarvan laten zien, die elk op hun beurt aan een onderzoek werden onderworpen,
teneinde het globale functioneren van het natuurwetenschappelijk onderwerp te analyseren [54]. Op
dezelfde wijze is het de taak van de knobbels om de bestudeerde tropen in grote lijnen aan te
geven.-///B///-Zelfs de bergbewoner springt op bij de echo van een hem niettemin bekend geluid, zodat de
vilt (verbazingwekkende/-echo’s) die deel uitmaakt van “Als verbazingwekkende echo’s die zich van ver
vermengen…” heel moeilijk te accepteren zou zijn. Het verdunningsmiddel œ=2 zou hem belemmeren een
hek van hoge waarde te verkrijgen, want het zou ons grote moeite kosten om een wijziging in het gewone
taalgebruik aan te tonen. Het onderzoek lijkt ook zo goed als geen vrucht af te kunnen werpen met het
plankje “Als de verbazingwekkende herinnering aan de onrechtvaardigheden, in de loop der eeuwen, die
zich van ver vermengen…” Stel dat Baudelaire zich zo’n mentale ruimte als woud voorstelde, dan zou hij
ook kunnen denken aan de echo’s tussen de gedeeltes uit de grote traditionele werken. Het is
verwonderlijk dat een symbolisch geworden weerkaatsing het voorbeeld ervan bijna doet vergeten [130][150]: «Zij…verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.»
388////-Enerzijds worden á=1, æ=1, ß=1 en œ=1 vastgesteld voor (onbestaande/-echo’s), wat een collage
van áæßœ=1 oplevert. Anderzijds vormt het nauwe verband tussen corridor en terrein, in het plankje, de
basis voor de ruimte van b(onbestaande~echo’s) en dus bestaat die uit z=1. Dat heeft een grootte van
í=((áæßœ)(z))=((1)(1))=1 tot gevolg.-///M///-De schepper en het publiek zijn beide geneigd om langzaam
aan de beduidenis te vergeten, of deze nu verzonnen of gepresenteerd wordt. Omdat de afstand tussen
de termen het risico in alle twee gevallen verhoogt, blijkt het handig te zijn beide euvels in één keer te
behandelen.-///B///-Hier brengt het plankje “Als onbestaande echo’s die in de verte wegvloeien…” zo’n
nauw grammaticaal verband tussen “echo’s” en “onbestaande” tot stand dat het de vage inhoud
belemmert om de relatie teniet te doen. De verbeelding mengt de ideeën onder invloed van de directe
omgeving die steeds weer anders is, en zodra de onmiddellijke ervaringen geen enkele weerstand bieden,
geeft ze ons genoeg vertrouwen om, te midden van tientallen verschillende details, intuïtief de
voornaamste tendens van beroemde werken te bepalen. Bij het uitwerken van een stelregel met
betrekking tot de overeenkomsten tussen betekenissen, die moet resulteren in een leidraad bij het
schrijven, worden we niettemin gehinderd door het ontbreken aan gedegen grondslagen. In dat opzicht
lijken we op de tijdgenoten van Hippocrates die op zoek waren naar een leefwijze die goed was voor hun
eigen gezondheid [437]: «De mensen zijn niet in staat het onzichtbare vanuit het zichtbare te observeren;
ze weten zelfs niet dat de technieken die ze gebruiken overeenkomen met die van de menselijke natuur.
De geest der goden heeft hun geleerd om hun eigen functies te imiteren, maar ze weten wat ze doen
zonder te weten wat ze imiteren. Want alle dingen lijken op elkaar, hoewel ze verschillend zijn; passen bij
elkaar, en toch ook weer niet; ze zijn met elkaar in gesprek zonder dat dat zo is, ze hebben een
verstandelijk vermogen zonder er één te hebben. De wijze van elk is weer anders, hoewel er gelijkenis
tussen bestaat: de gewoonte en de natuur, waardoor we alles doen, komen niet met elkaar overeen, terwijl
ze toch met elkaar overeenkomen.» Teksten en natuurlijke wezens bezitten bronnen die zo diep verborgen
zijn dat we daaromtrent onze aarzeling aan de dag leggen en Germaine de Staël spreekt een streng
oordeel uit over een al te grote zekerheid wat dat betreft [935]: «Een Franse schrijver had naar voren
gebracht dat de gedachte niets anders was dan "een stoffelijk product van de hersens". Een andere
geleerde heeft gezegd dat, wanneer we meer van scheikunde afwisten, we er in zouden slagen te
begrijpen "hoe we leven moeten maken"; de één beledigde de natuur zoals de ander de ziel beledigde.»
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389////-Aangaande (onbestaande/-echo’s) bevat het plankje “Als onbestaande echo’s die in de verte
wegvloeien…” de voornaamste beduidenis van “zwakke”, dat de grendel vormt. De echo glijdt weg tussen
de overige geluiden en daarom is het moeilijk hem nog te onderscheiden, of wordt hij bijna onhoorbaar. De
verzonnen tekst noodzaakt ons tot het zoeken van een tweede beduidenis, wat het bastionspad ó*=2 tot
gevolg heeft. De collage áæßœ=1 verandert daar niets aan, omdat we immers uitkomen op ó=((áæßœ)
(ó*))=((1)(2))=2.-///M///-Er doet zich met betrekking tot het oordeel over vilten een moeilijkheid voor door de
vele beduidenissen van verzonnen werken, die doordat ze een oneindige reeks spitsvondigheden met zich
meebrengen, vaak een valse betekenis tot gevolg hebben.-///B///-Als we uitgaan van het gegeven van de
echo, is het mogelijk over te stappen op de weerkaatsing, vervolgens op de spiegel, en vandaar gaan we
verder tot we bij de liefde uitkomen, om tenslotte te beslissen dat in het plankje «Als lange echo’s die zich
van ver vermengen…» de vilt (vermengen/-echo’s) de grendel “houden van” bezit. Omgekeerd zal
“lichamen” de grendel van (echo’s/-vermengen) moeten worden. Zonder dat we daar echter zo’n zekerheid
van maken, blijft het interessant zich met de inhoud van die ideeën te vermaken, want de ander wordt
vaak begeerd als zijnde de echo van onszelf. Volgens de ironische fabel van Plato, stammen we af van
mensen uit de verre oudheid, die gestraft zijn door Zeus en die hereniging met hun wederhelften zoeken
[728]: «Ongetwijfeld is dus sinds die lang vervlogen tijden in het hart der mensen de liefde gezaaid…» Het
plezier zou dus door pijniging zijn ontstaan [727]: «Op die manier had de splitsing het natuurlijke wezen
verdubbeld.»
390////-Het werkwoord “wegvloeien” resulteert in het bestuurderspad ú*=2, want het gebruik ervan in het
plankje lijkt onhandig of vreemd te zijn. Zodoende is ú=((áæßœ)(ú*))=((1)(2))=2 billijk wat (onbestaande/echo’s) betreft.-///M///-Deze heeft niets uit te staan met het principe van het bastion ó=((áæßœ)(ó*))=((1)
(2))=2, want het kan gebeuren dat een storend gedeelte dat uit een zinswending bestaat, nooit meer
gebruik maakt van de betekenis van de grendel, en omgekeerd zal een aanwijzing van de verborgen
inhoud zich soms bedienen van een bewering die voor elk doorzichtig is.-///B///-We moeten “onbestaande”
niet de schuld geven van het slechte resultaat van ú*=2, omdat de bron zich immers ergens anders moet
bevinden dan in de wezenlijke kern die het interne raadsel van de vilt uitmaakt. De grendel “zwakke”
verdient enige toelichting, en in verband daarmee wijzen we erop dat een enorm geluid een denkbeeldig
bijgeluid kan veroorzaken, alsof het door de kolossale omvang, op de rest van wat het gehoor kan
opnemen, overloopt. Zo gebeurt het ook dat het lijkt alsof we objectief kleuren waarnemen, terwijl dit
slechts schijn is, omdat de gezichtsorganen ze over de grenzen van de naaste kleuren heen dringen.
Tabarant legde met betrekking tot de Tentoonstelling van 1842 de nadruk op een detail [507]-[947]: «Er is
een nuttige mededeling in de hal aangeplakt, waar hij niet genoeg opvalt: "Drie keer per week geeft de
scheikundige Chevreul, die sinds 1824 de leiding heeft over de ververijen en aan de Tapijtweverij
onderwijst, in de grote Gobelins zaal, een les over kleurcontrasten die door alle kunstenaars met succes
gevolgd kan worden."»
391////-Aangezien de collage áæßœ=1 bedraagt, wordt de waarde van de pier (ý) van (onbestaande/echo’s) bepaald door het pad ý*. Omdat in het plankje geen vaktaal voorkomt, brengt dat ý*=1 met zich
mee en bijgevolg is ý=((áæßœ)(ý*))=((1)(1))=1. Het hek krijgt nu een waarde van 1/(á)(æ)(ß)(œ)(í)(ó)(ú)(ý)
=1/(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(1)=¼.-///M///-Er treedt een gelijkenis op tussen stempels en knobbels, want in
beide gevallen werken verschillende hoeveelheden die al eerder berekend zijn, door in andere, zoals hier
het geval is met (áæßœ), dat teruggevonden wordt in í, ó, ú en ý.-///B///-Het plankje “Als onbestaande
echo’s die in de verte wegvloeien…” laat geen enkele twijfel over de mogelijkheid van een vilt bestaan, het
is dus geruststellend om te zien dat de numerieke hoeveelheid de eerste indruk niet wegneemt. Aan de
andere kant ontstaat bij het aandachtig waarnemen onzekerheid rondom “wegvloeien”, zodat een waarde
van ¼ tenslotte een aanvaardbare plausibiliteit vertegenwoordigt. De echo, in de vijfde regel, door
Baudelaire vermeld, kon ook betrekking hebben op de verschillende manieren waarop het publiek een
werk in ontvangst neemt. De opschudding die sommige gedichten had veroorzaakt, verontrustte de
dichter, die het gevaar van een rechtszaak kende. Om te voorkomen dat de strenge moraal van die tijd
hem zou verstikken, wou hij zich onmiddellijk bij de titel verdedigen. De hier volgende regels zijn ontleend
aan Agrippa van Aubigné die ze had geschreven in een tijd die nog gevaarlijker was [3]-[42]-[661]: «Men
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zegt dat we het vuil moeten laten weglopen/In de dichte put der vergetelheid en het graf dat is gesloten,/
En dat het kwaad dat door het geschrevene weer tot leven kwam/De zeden van het nageslacht bederven
zal./Maar wetenschap is niet de moeder der slechtheid/En deugd niet de dochter der onwetendheid.»
392////-De grendel “misbruik” lijkt goed bruikbaar te zijn als we een zorgvuldige beschrijving willen maken
van de kern van het raadsel (vervoeringen/-zintuigen), in het bezit van het plankje «…Die de vervoeringen
bezingen van geest en zintuigen.» Om een begin aan het meten te maken, kennen we allereerst een
waarde van á=1 aan de terp toe, omdat de stijlfiguur immers geen noemenswaardige bijdrage aan de
materiële aspecten van de taal vraagt.-///M///-Bij een vilt moet het idee dat we intuïtief hebben opgedaan,
met een overdenking aangevuld worden, zelfs nog voordat we tot de knobbels overgaan, want deze kan
de snel gevormde mening, die in het begin op een te smalle basis tot stand gekomen is, wijzigen. Welnu,
een in aanvang foute benadering leidt tot vergeefse inspanningen, omdat we bij het bepalen van het hek
immers op overhaaste keuzes terugkomen, door een geleidelijke verandering van ons standpunt.-///B///Het noemen van het woord «geest» brengt ons ertoe eerst aan de grendel “dronkenschap” te denken,
vervolgens breiden we ons onderzoek uit met «bedorven» en «zintuigen», totdat uiteindelijk “misbruik”
beter lijkt te zijn om de zinswending uit te leggen, omdat het bovendien op extase, trance en orgie
betrekking kan hebben. Prostitutie wordt nauwelijks door Baudelaire veroordeeld [[990]]: «Ze beweegt zich
als een godin en legt zich te ruste als een sultane…Ze denkt, ze weet, deze maagd die onvruchtbaar/Maar
onmisbaar voor het draaien van de wereld is,/Dat lichamelijke schoonheid een schitterende gave is/Die
voor alle eerloosheid verkrijgt vergiffenis.»
393////-Aangezien de vilt (vervoeringen/-zintuigen), te vinden in de laatste regel van „Samenspel“, voor het
publiek herkenbaar en begrijpelijk is, bestaat er omtrent de ventilatie geen enkele twijfel, en is de regulator
dus æ=1 waard.-///M///-Laten we enerzijds het criterium van de aanwezigheid van een speciale vorm,
voorgesteld door (æ), en anderzijds dat van het raadsel dat een verandering veroorzaakt in een tekst die
eraan voorafgaat, waaruit (œ) bestaat, eens naast elkaar leggen. Ze herhalen elkaar in geen enkel
opzicht, en een stijlfiguur bevat niet noodzakelijkerwijs een raadsel. Zo komt er bijvoorbeeld in “men
hoorde het heldere geluid van een trompet, het was zoiets als "to to te to te"” geen één voor.-///B///-De titel
van de bundel van Baudelaire, “bloemen van het kwaad”, bevat er één, de oplossing die men er
gewoonlijk voor aandraagt is de exclusieve liefde tussen vrouwen, een fascinerend onderwerp voor
mannen en een symbool van de hier genoemde rebelse vrouwen [[1036]]: «In het vale schijnsel van het
zwakke lamplicht,/Terwijl ze diepweg in dikke geurende kussens zat,/Droomde Hippolyte van strelingen vol
kracht/Die het einde inluidden van haar jeugdige onbevangenheid…Aan haar voeten gelegen hield
Delphine, kalm en blij,/Haar vurige blikken begerig op haar gericht,/Als een sterk dier dat een prooi
bewaakt,/Nadat het er eerst een afdruk met zijn tanden in had gemaakt.»
394////-Het podium van (vervoeringen/-zintuigen) bereikt een waarde van ß=2, want een dergelijke vilt kan
zich, in het plankje «Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…En andere…Die de vervoeringen bezingen
van geest en zintuigen.» niet voldoende verdedigen. Hij wordt geannexeerd door (vervoeringen./
zintuigen), een metafoor die over het voorplein (vervoersmiddelen-.-mensen-.-anderegeuren-.-zintuigen)
beschikt. Het kost ons geen moeite tot de overtuiging te komen dat «vervoeringen», dat in de vilt de
grendel “misbruik” verbergt, als een onbeduidend detail wordt opgenomen om één geheel met de analogie
te vormen. De verkregen grootte, ß=2, wordt bij de collage gevoegd, waardoor een hek ontstaat waarvan
de waarde niet uit kan stijgen boven 1/(ß)(í)(ó)(ú)(ý)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32.-///M///-Een bepaalde
doorslaggevende betekenis, die de vilt wel bezat, maar waarover de duffel niet geacht werd te beschikken,
zou nodig zijn geweest om de annexatie te voorkomen.-///B///-Zeker, “misbruik” lijkt een ruim begrip te zijn,
maar niet strikt noodzakelijk. Het morele conflict, dat met betrekking tot „Samenspel“ niet tot ontwikkeling
kon komen, komt in minder vage teksten van dezelfde bundel krachtiger tot uiting. Baudelaire zal met het
oog op zijn proces schrijven [651]: «Wat is dat voor een preutse, nuffige en treiterige moraal, die op niets
minder uit is dan zelfs in de rustige kring van dromers een net van samenzweerders te scheppen? Dat
soort moraal zou zelfs in staat zijn te verkondigen: "Voortaan schrijven we alleen nog troostende boeken
die moeten aantonen dat de mens van nature goed is, en dat alle mensen gelukkig zijn", -afschuwelijke
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schijnheiligheid!»
395////-Het voorstel is nu om de vilt van het plankje “…die de extremen bezingen van de prikkelende
zintuigen.” te bekijken. We zien dat we ons voor de troop (extremen/-zintuigen) van de grendel “misbruik”
kunnen bedienen. Nagenoeg dezelfde beweegredenen als die met betrekking tot (vervoeringen/-zintuigen)
zijn aangevoerd, gelden ook voor de eerste twee groottes die hierboven bestudeerd zijn. Het taalmateriaal
speelt geen belangrijke rol in de samenstelling, en daarom is de terp á=1 billijk. Het werkwoord “zingen”
heeft niets wetenschappelijks, wat wel het geval had kunnen zijn met het woord “prikkelende”. Intuïtief
voelen we dus aan wat de zinswending beduidt zonder dat we onze toevlucht tot een speciale vorming
hoeven te nemen, wat resulteert in een regulator van æ=1. Anderzijds heeft het verwijderen van
«vervoeringen», de verdwijning van de metafoor (vervoeringen./zintuigen) tot gevolg, zodat nu de
annexatie niet langer mogelijk is, een podium van ß=1 het licht ziet.-///M///-Door het gebruik van de diverse
knobbels die bij de analyse horen, verkrijgen we beetje bij beetje een specificatie van de termen, die
doeltreffend is met het oog op de consequenties waarnaar we op zoek zijn.-///B///-Wat de auteur betreft,
zijn grootste zorg was de harmonie tussen betekenis en esthetiek. In plaats van tellingen, maakte hij
gebruik van zijn eruditie, waar hij op het intuïtieve vlak een beroep op kon doen. Een leraar had hem, in
1837, gezegd [597]-[632]: «U moet hard op de Latijnse verzen studeren; anders sluit u een deur naar de
toekomst af.» Maar ook zijn proza werd al sinds lange tijd zorgvuldig voorbereid. In de roman van
Stendhal over 1830, zegt de bisschop tegen Julien [942]: «Hoewel het geen erg stichtelijk geschenk is, wil
ik u een boek van Tacitus geven.» In soortgelijke omstandigheden, maar ditmaal zijn ze reëel, en vooral
kenmerkend voor die tijd, heeft Baudelaire van deze schrijver menige beschrijving kunnen lezen van de
excessen, die in de sociale roes ontstaan door een korte wapenzege getolereerd werden [951]: «Wanneer
er door bepaalde personen hevig om een meisje of een jongeman van een uitzonderlijke schoonheid
gevochten werd, ontketenden ze tenslotte onder de rovers zelf een strijd op leven of dood. Terwijl
sommigen van hen het geld of de zware gouden voorwerpen wegstelen, die men ter offerande had
aangeboden, worden ze door nog sterkere manschappen overvallen en vermoord.» Of bijvoorbeeld [952]:
«Ze bekommerden zich niet om de wacht, herstelden de zwakke plekken in de muren niet; zich dag en
nacht aan hun plezier overgevend, bezetten ze met hun lawaaiige feesten de mooiste plaatsen van de
kust, en, terwijl de soldaten zich her en der aan hun uitspattingen overgaven, werd door henzelf alleen
temidden van feesten over oorlog gesproken.»
396////-Het verdunningsmiddel (œ) beperkt zich wat (extremen/-zintuigen) betreft tot 1, omdat het plankje
“…die de extremen bezingen van de prikkelende zintuigen” aan alle daarvoor vereiste voorwaarden
voldoet. Het ontgaat ons niet, dat we aangaande het terrein “extremen”, met een betekenis te maken
hebben die van de eigenlijke afwijkt, die op iets anders betrekking heeft, door een bepaalde verandering
van een soortgelijk idee dat al eerder is ontstaan. Terrein en grendel, dus “extremen” en “misbruik”,
hebben drie voordelen. Ze hebben niets tweeslachtigs, bestaan uit een korte formulering, en vormen het
raadsel dat opgelost kan worden door zich een voorstelling van de één door middel van de ander te
maken.-///M///-Kant bevestigt dat [479]: «…de vreugde van het mooie is het resultaat van…een bepaalde
gedachtegang.» De vilt, in de minuscule bewegingsruimte die hij tot zijn beschikking heeft, functioneert in
ieder geval op die wijze, zoals sommige spellen die in staat zijn de intelligentie te stimuleren.-///B///Perrault was meer in de inhoud van het sensationele geïnteresseerd [571]: «Hij snoof de lucht om zich
heen op, en zei dat hij mensenvlees rook. "Het zal het Kalf zijn dat ik klaargemaakt heb dat u ruikt. -Ik ruik
mensenvlees, zeg ik je nog eens, begon de Reus weer, terwijl hij zijn vrouw gemeen aankeek, en er
verbergt zich hier iets." Terwijl hij dat zei, stond hij van Tafel op, en liep recht op het bed af. "Ah, zei hij, je
liegt me dus iets voor, vervloekte vrouw…" Hij trok ze de één na de ander onder het bed vandaan. Die
arme kinderen gingen op de knieën liggen…»
397////-De eerste vier knobbels á, æ, ß en œ, alle met een waarde van 1, leveren een collage op van
áæßœ=1 die geen nadelige invloed uitoefent op de zinswending (extremen/-zintuigen). Bovendien
ontstaat er een nauw verband tussen de termen die zich in het plankje “…die de extremen bezingen van
de prikkelende zintuigen” bevinden. De springplank b(extremen~zintuigen) levert dus de interne ruimte
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z=1 op, die tenslotte de bundel í=((áæßœ)(z))=1 als resultaat heeft.-///M///-Het was noodzakelijk dat we in
(í) de invloed terug konden vinden van de collage (áæßœ), anders zou een vilt bevoordeeld door z=1,
maar behept met één van de grootste onvolkomenheden, zoals bijvoorbeeld die á=2, æ=2, ß=2 of œ=2
veroorzaken, een hek met een waarde van 1/áæßœíóúý=1/áæßœzóúý=1/((áæßœ)(1)(ó)(ú)(ý))=1/(2)(1)(2)
(2)(2)=1/16 hebben kunnen verkrijgen.-///B///-Geuren «…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook…»
worden niet alleen door legeraanvoerders gewaardeerd. Een bestaan vol weelde, waarin triomf niets met
strijd te maken lijkt te hebben, heeft er ook een grote behoefte aan [[1093]]: «…Watteau, -dat carnaval,
waar talrijke beroemde zielen,/Als vlinders, pralend rondvladderen,/Frisse, luchthartige decors door
luchters verlicht/Die de dwaasheid uitgieten over dat rondzwierende bal…» Het verband tussen woorden
dient er ook toe om, in het idee, het product dat een juwelier bewerkt, zoals gele amber, en de geur ervan,
een van cetaceeën afkomstige dierlijke substantie, samen te brengen. Baudelaire, die deze laatste in
„Samenspel“ noemt, heeft ergens anders een mogelijkheid gevonden om die andere stof te roemen
[[1010]]: «En de lamp was tenslotte gedoofd,/Daar de kamer nog slechts werd verlicht door de in de
vuurhaard brandende gloed,/Elke keer als deze een vlammende zucht slaakte, overgoot/Hij die
amberkleurige huid met bloed!»
398////-Betreffende (extremen/-zintuigen) krijgt het pad de waarde ó*=2, omdat de geuren die iets
bezingen, vermeld in het plankje, nu juist precies degene die “bedorven” genoemd worden in dezelfde zin
blijken te zijn. De grendel “misbruik” wordt dus al door de context aangegeven. De opzet ó=((áæßœ)(ó*))
resulteert dientengevolge in ó=((1)(2))=2.-///M///-Dat is een moeilijke beslissing, want in het voorbeeld «Ga
weg, ik haat je geenszins» vormt de beduidenis van «je» volstrekt geen belemmering voor ò*=1. Maar het
blijft mogelijk te zeggen dat de inhoud bestaat uit “Ga weg, de koning beslist”, zoals bijvoorbeeld wanneer
twee jonge mensen die elkaar al lang kennen, samen een gevecht leveren of een spel doen [211].-///B///De twee gevallen, met “bedorven” en met “je”, zijn dus erg verschillend. Inderdaad komen we, als we
denken aan “bedorven”, onvermijdelijk weer bij de betekenis “misbruik” terecht. Andermaal moeten we ons
er betreffende (Soms, loslaten/-verwarde woorden) van weerhouden naar voren te brengen dat «woorden»
of «levende» de grendel “spreken uit” oplevert, want een op een kier staande toegangsdeur laat een
geluid door zonder dat hij die zelf voortbrengt, zoals heel veel levende wezens van het spreken, de
hoogste uiting van het bestaan, gespeend blijven. De twee andere toegangspoorten tot het goddelijke
zouden de kunst en de schoonheid van het lichaam zijn, ondanks het gevaar dat zij inhouden. Laten we
eens horen wat Plinius zegt [775]: «…in Lanuvium…zijn Atalanta en Helena naast elkaar naakt door een
uniek kunstenaar geschilderd: beiden bezitten een volmaakte schoonheid, maar in eerstgenoemde
herkennen we een maagd; ondanks de vernieling van de tempel, hebben ze geen enkele schade
opgelopen. Keizer Caligula, die zijn hart eraan verloren had, probeerde ze eruit te halen, wat ook gebeurd
zou zijn als de aard van het materiaal het mogelijk gemaakt had. In Caere zijn ook nog oudere
schilderingen bewaard gebleven en een ieder die ze aan een grondig onderzoek onderwerpt, zal toegeven
dat geen enkele andere kunst erin geslaagd is zo snel tot ontwikkeling te komen, omdat het immers
bekend is dat ze ten tijde van de Ilias nog niet bestond.
399////-De waardebepaling van het pad betreffende de bestuurder, bij (extremen/-zintuigen), komt uit op
ù*=2, wegens “prikkelende”, een woord dat op een vreemde manier is gebruikt in het plankje “…die de
extremen bezingen van prikkelende zintuigen.” De ventilatie van de zinswending blijft bestaan door
“bezingen”, dat ons van de neiging weerhoudt om “prikkelende” in het licht van kennis die slechts aan
enkelen is voorbehouden te zien. Het gevolg is dat het voor een denkbeeldige tekst een ongerijmde en
storende toon oplevert, die ú=((áæßœ)(ú*))=((1)(2))=2 tot gevolg heeft.-///M///-Een scherpe grens tussen
een uiteenzetting waarvan men het rigoureuze woordgebruik zeer waardeert en een grap, waarin men zich
van dezelfde woorden bedient, blijkt niet altijd mogelijk te zijn.-///B///-Dronkenschap, gelach en orgieën
leveren vervoeringen op die bij machte zijn het gedrag aanzienlijk te veranderen, en hebben dus een
prikkelende rol. Toch bestaan er roerselen die zich voornamelijk in ons innerlijk bevinden, zoals Balzac ons
laat zien [85]: «Toen ik die bloemen bewonderde, die wel speciaal voor ons gemaakt lijken te zijn, vroeg ik
me af voor wie wìj gemaakt zijn; wie de wezens zijn die ons bekijken…Als het mooi weer is, de bloemen
lekker ruiken, en ik daarginds op mijn bank zit, onder de kamperfoelie en de jasmijn, wellen er in mij een
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soort golven op die op mijn onbeweeglijkheid kapotbreken…Wanneer, in de kerk, het orgel speelt en de
geestelijken antwoorden, we twee soorten gezang horen die elkaar antwoorden, de menselijke stemmen
en de muziek, nou, dan voel ik me blij, dan weerklinkt die harmonie in mijn borst, en bid ik met een vreugd
die mijn bloed sneller doet stromen…»
400////-De pier van (extremen/-zintuigen) heeft een pad van ý*=2 wegens “prikkelende”, dat aan een term
uit de fysiologie doet denken, hoewel de globale toon daar nauwelijks bij past. Er ontstaat dus achterdocht
doordat hiermee een toespeling gemaakt wordt op een onbekend gebied en we vragen ons af of
“misbruik” als basisidee door de schepper is gekozen. Die twijfel verzwakt de aannemelijkheid van de vilt,
hetgeen ý*=2 rechtvaardigt. Gezien het feit dat de collage (áæßœ) een waarde van 1 bezit, is het resultaat
een pier van ý=((áæßœ)(ý*))=((1)(2))=2. Het hek ontvangt tenslotte een waarde van 1/(á)(æ)(ß)(œ)(í)(ó)
(ú)(ý)=1/(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)=⅛.-///M///-Het is gemakkelijk een deel van de mensen die het geschrevene
onder ogen zullen krijgen, tot nadenken te brengen door naast de passages, die degenen die de meeste
haast hebben menen te begrijpen, ingewikkelde aantekeningen over de inhoud aan te brengen.-///B///Gebruikmakend van heel klassieke basissen, gaan we uit van [211]-[343]«Ga weg, ik haat je geenszins.»
Vervolgens zaaien we twijfel door de zaak te compliceren, met bijvoorbeeld “Ga weg, ik haat je geenszins,
wat mijn gevoelens betreft.” De laatste regels van het sonnet schoppen zelf de zaak in de war, omdat er
immers plotseling harde beelden opdoemen. Elders legt de auteur ons die door middel van fraaie
dichtregels uit [[1123]]: «Als het bodemloze vat der bleke Danaïden is de Haat;/Hoeveel grote emmers
bloed en tranen van haar slachtoffers de ontredderde Wraak/Met haar armen, rood en sterk/Ook in de
diepe ton werpt,//Zelfs honderden jaren van zweet en inspanning vervloeien/Doordat de Duivel er stiekem
gaten in aangebracht heeft,/Terwijl de Wraakgeest steeds weer het leven van de martelaren verlengt/En
hen, na een korte verlichting, weer opnieuw doet bloeden.»
Deel zes : OPZETTELIJKE INTRUSIES
401////-Aangezien de spil van de N die gebruikt is in «Natuur», in de eerste regel van het gedicht, geen
belemmering voor de boring vormt, zijn we het erover eens dat het onmogelijk is enkel het begrip spil te
gebruiken, als een stijlfiguur bestaande uit een materiële inmenging in een geheel van betekenissen
gekarakteriseerd moet worden. Daarom moeten we verschillende relaties die de gedachte met haar
tekens verbinden opnieuw bestuderen. Ten eerste mogen we ervan uitgaan dat er tussen beduidenis en
teken een gedeeltelijke solidariteit bestaat. We zijn eveneens van mening dat de elementaire betekenis
een beduidenis, voorgesteld door een bepaald woord of symbool, heeft die voor een aanzienlijke periode,
in een menselijke samenleving geldt [905]-[906]. Een tekst, en de diverse realiteiten die daar
onveranderlijk mee samen gaan, op het stoffelijke of mentale vlak, heet een bult, en door het begrip rail te
generaliseren, wordt het domein ervan uitgebreid met de echte of verzonnen bulten. Ieder teken of elke
beduidenis, permanent in de bult aanwezig, of het nu een idee, een symbool, een woord, een hulpmiddel
of een bloksteen is, wordt een vierkantje genoemd. Het bestaan ervan hangt in geen enkel opzicht van
tijdelijke omstandigheden af, terwijl de onwillekeurige grijns van een acteur verdwijnt als deze aan iets
anders denkt. Het vierkantje maakt de boring niet of wel mogelijk. We passen de symboliek van de
Latijnse hoofdletters A, E, en H… nu ook toe op de vierkantjes. Een kroes ziet eruit als een bult waarvan
we, in ieder geval in grote lijnen, de voornaamste betekenis kunnen vaststellen, die we het spinsel
noemen. We zouden ons er niet zo’n globaal denkbeeld van kunnen vormen, als we bij het doornemen
van hetgeen meegedeeld wordt onophoudelijk bepaalde doorslaggevende, maar onberedeneerde
gezegdes zouden aantreffen, die te vergelijken zijn met een lange rij spontaan geuite luide schreeuwen,
als gevolg van een hevige pijn waarbij men zich onmogelijk kan bezinnen. Een vulling kan twee dingen,
die soms in een kroes aangetroffen worden, zijn: een vierkantje dat de boring schade toebrengt, of een
spil. Iedere kroes die een spinsel bezit dat we enkel door middel van blokstenen, termen of spillen aan de
weet komen, wordt een wieg genoemd. Het sonnet „Samenspel“ toont ons het voorbeeld van zo’n
mededeling waarvan de inhoud enkel door een paar korte zinnen in grote lijnen begrijpelijk is. Indien
daarentegen een aantal klanken een reeks zeer intense muzieknoten bevatten die zich bij de vakjes
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voegen, zou dat niet als hetzelfde type mededeling beschouwd kunnen worden. In een wieg is een ribstof
een vulling die de schepper van een boek gewild heeft en die niet voortkomt uit een gewone dichterlijke
kunstgreep: klankrijm, versbouw, accent of rijm. De bult zoals hij was voordat de indringing plaatsvond,
noemen we zijn grafheuvel, en de conceptie zelf van de ribstof wordt voorgesteld door het symbool (¦¦¦¦-).-///M///-Zo kan “we hoorden een boem” weergegeven worden door middel van (boem-¦¦¦¦-explosie) en
“ze woonde in een kleine ⌂” door (⌂-¦¦¦¦-hut), maar het segment “hij ¤∆ staat ⌂ toe in minder ☼±√” maakt
geen goede ribstof mogelijk.-///B///-De zinnebeelden van de blokstenen vormen pas een dergelijk
voorwerp als ze belachelijk vaak herhaald worden. Baudelaire, die zijn uitgever menig briefje met een
boodschap deed toekomen, beval hem zijn eisen met betrekking tot de typografie uiterst serieus te nemen,
en toch beperkte hij zich tot een normaal gebruik ervan [646]: «Wat de leestekens betreft, denk eraan dat
die niet alleen belangrijk zijn voor de beduidenis, maar ook voor "de declamatie".»
402////-We zijn gedwongen onze toevlucht tot nieuwe kunstgrepen te nemen, om de ribstoffen
nauwkeuriger te bepalen. Ten eerste constateren we dat twaalf werkingen mogelijk zijn die we
samengebracht in een groep de loods noemen. We nemen de vrijheid om, teneinde sommige
dubbelzinnige stijlfiguren te kunnen definiëren, één van hun karakteristieken te onderstrepen. We eisen
van de zinswending dat hij een doelstelling op het literaire of mythologische vlak heeft. Vervolgens
verwijderen we elk in hoge mate uitgewerkt codeschrift. In de vierde plaats accepteren we geen enkele
bijdrage tot kennis. We ontdoen ons van de intellectuele vormen van het pleonasme, evenals van
tweeslachtige situaties, tegenstrijdigheden of abstracte ironie. In de zesde plaats leggen we een groot
aantal woordspelingen terzijde die niet door vervorming van taalmaterie tot stand zijn gekomen, zoals
“Vrouwen spinnen daar de hele dag”. We bevoordelen het mondelinge aspect, wat leidt tot de transcriptie
(te lappen-¦¦¦¦-klappen) betreffende “Durf het slaan nog eens te lappen, dan krijg je zelf klappen”. In de
achtste plaats wenden we ons tot een beschrijving van de bult die betrekking heeft op een manier van
spreken, zoals in “Daris’ droom”. Wat de toelichting aangaat, laten we na om zonder belangrijke reden van
het concrete af te dwalen: “dromedaris”. Vervolgens wordt de constatering meer bevoordeeld dan de
uitleg. Zodoende legt “Daris’ droom” meer gewicht in de schaal dan “dromedaris”. In de elfde plaats sluiten
we het spelen met de plaats van de woorden uit van het domein van bestudeerde onderwerpen, zodra
daaromtrent onzekerheid ontstaat. Dat is het geval met “Elske heeft Lotte ontmoet toen ze naar de markt
ging”. Tenslotte kennen we de benaming “woord” toe aan alles wat er op het vlak van het taalgebruik in
kwestie op lijkt. Het gedeelte “eind” van “eindelijk” wordt dus als een woord beschouwd, omdat “eind” op
zichzelf als woord bestaat en onder andere de beduidenis heeft van "afloop" of "slot". De tweede groep
middelen, waar men zich voor de analyse van de stijlfiguren van bedient, wordt voorgesteld door twee
aanduidingen die een beschrijving inhouden, (F-) en (S-), de rolletjes, die wel of niet tegelijk worden
gebruikt. Eerst wat (F-) betreft, waarvan de inhoud “hardnekkige verschijning” of “feit” is. Dan (S-) die als
beduidenis “uitleg” of “veronderstelling” krijgt.-///M///-De rolletjes maken moeilijk te vatten zaken
begrijpelijk. De stilte in “houdt…wapens gereed” ontvangt de toelichting (F…-¦¦¦¦-S-zeer korte tijdsduur voor
de soldaat om zijn geweer aan te leggen).-///B///-Minder zichtbaar blijkt de uitleg te zijn van (F-zege4ende
soldaten-¦¦¦¦-S-zegevierende soldaten), betreffende “zege4ende soldaten keerden zingend huiswaarts”.
Het zoeken van een ribstof in «…De uitbreiding van oneindige dingen…» gaat vergezeld met een
onderzoek van (F-uitbreiding van de oneindige dingen-¦¦¦¦-S-oneindige uitbreiding van de oneindig kleine
dingen). Als een vrouwelijke geur de wegen der ziel binnendringt, zal de één daardoor wel, maar de ander
niet ontroerd zijn, zoals de dobbelsteen slechts op één kant valt. Volgens Cazotte, maakt de duivel zich
over dergelijke overeenkomsten ongerust [179]: «Ja, behalve wanneer we voorzichtig zijn, leren we
geluksspelen kennen, die u ten onrechte kansspelen noemt. Er bestaat geen toeval in de wereld; alles is
er altijd een opeenvolging geweest en zal dat steeds zijn, van noodzakelijke combinaties die men slechts
kan begrijpen door de wetenschap der getallen, waarvan de principes tegelijkertijd zo abstract en zo
ondoorgrondelijk zijn, dat we ze niet kunnen vatten als we daarbij niet door een leermeester geleid
worden; maar die heeft men moeten kunnen vinden en aan zich binden. Ik kan u die sublieme kennis
slechts aan de hand van een beeldspraak uitleggen. De aaneenschakeling van de getallen vormt het ritme
van het universum, regelt wat men de toevallige en de zogenaamd geplande gebeurtenissen noemt, door
ze met behulp van onzichtbare slingers te dwingen elk op hun beurt plaats te vinden, van belangrijke
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zaken ver buiten ons bereik tot aan de ellendige ongelukjes toe waardoor u vandaag uw geld hebt
verloren.»
403////-Met het doel het onderzoek naar de ribstoffen van een bult voort te zetten, laten we ons oog vallen
op de lenen ervan, bestaande uit de vierkantjes die daar een rol in spelen. Deze vormen de aardkluit,
ofwel het segment van de bult die de zinswending verschaft. Dikwijls wordt hij vóór het symbool (-¦¦¦¦-) van
de formule vermeld. Het commentaar dat erop gegeven wordt noemen we het plafond. In “Het is de
tuinman niet gelukt: hij miste de voorliefde voor de waarde” vermoeden we de bedoeling (F-voorliefde voor
de waarde-¦¦¦¦-S-voorliefde voor de aarde) in de volgorde (aardkluit, plafond) [826]. Soms blijkt het
onmogelijk te zijn de aardkluit te verschaffen, deze wordt dan enkel beschreven, zoals in “een gele vlek op
het papier op de plaats waar "goud" geschreven staat”. Het plafond bestaat uit drie soorten: het surrogaat,
dat de aardkluit moet vervangen in een denkbeeldige rail; de specerij die buiten het verschijnsel blijft om er
een beschrijving van te geven; de vezelplaat die beide situaties met elkaar verenigt. Het surrogaat
“voorliefde voor de aarde” hebben we al bestudeerd. Volgens de loods is dat het beste plafond. Maar om
met betrekking tot “ze werd verrast door iemand die zich vlakbij haar de keel schraapte: HUM, HUm, Hum,
hum” begrijpelijk te blijven, worden we ertoe aangezet om in (HUM, HUm, Hum, hum-¦¦¦¦-geleidelijk helder
worden van de stem) voor de specerij te kiezen. Bij “een astratische astmonoom” wordt de nuttigheid
bewezen van de vezelplaat “inversie sth-st”.-///M///-De volgorde (aardkluit, plafond) is dezelfde als die van
de rolletjes, bij het verschaffen van de uitleg (F-jij monastieke-¦¦¦¦-S-gymnastiek) betreffende “j ouw
archeologie, jij monastieke onderzoeker, bezorgt me een zere rug”. Als de troop geen enkele opheldering
behoeft, beperken we ons tot de aardkluit en het plafond die, zonder rolletje, met elkaar in verband zijn
gebracht. Dat is het geval bij de burgerlijke edelman die bezig is de klinkers te leren [540]: «A, E, I, O, I, O.
Dat is geweldig!» Daar is het volstrekt niet nodig om het idee (A, E, I, O, I, O-¦¦¦¦-articulatie) nader uit te
leggen.-///B///-Een groot schrijver probeert de geschikte klank te vinden, of hij beperkt zich om die uit te
buiten. Rabelais schrijft met betrekking tot een klooster dat met talrijke symbolen omgeven is [824]: «Au
tour du boys de Theleme estoit un grand corps de maison…» (Rondom het bos van Theleme was een
groot huis gebouwd…) We twijfelen tussen het gebruik van een surrogaat, (F-Thélème-¦¦¦¦-S-tel aime) (FTheleme-/-S-zo heeft graag), of een vezelplaat: (F-Thélème-¦¦¦¦-S-il aime cela) (F-Theleme-/-S-daar houdt
hij van) [854]. De lage klanken “o”, “ou”, “oi”, “e”, “è”, “oi”, “un”, “an”, “o”, “e”, “ai” en “on” hebben een
bijzondere bekoring, ze doen ons aan een jacht denken. De woordspeling "corps-cor" ("lichaam/gebouw"hoorn) zou dat idee aannemelijk kunnen maken. Die suggestie herinnert ons aan «…de confuses paroles;/
L'homme y passe à travers des forêts de symboles/Qui l'observent…» (…verwarde woorden uit loslaten;/
De mens gaat er wouden van symbolen/Door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan.) Baudelaire
maakt ook veelvuldig gebruik van de letter “i” en deinst ook niet terug voor een verdubbeling van de “L”
zoals ons de opeenvolging van «piliers/Laissent» (pilaren/loslaten) laat zien in «La Nature est un temple
où de vivants piliers/Laissent parfois sortir…» (De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms
verwarde woorden uit loslaten…) Dat zou een voorbereiding van de geest kunnen zijn om een intellectuele
soepelheid aan den dag te leggen, die uiteindelijk culmineert in een liefde voor het «weids» en het
onbeperkte. Het gevoel van ruimte ontstaat zowel door verblinding als door duisternis, omdat vormen en
kleuren immers in beide gevallen in eenzelfde geheel verdwijnen «…Weids als de nacht en als de dag…»
404////-De vlechten bestaan uit de acties die ten opzichte van de lenen in de ribstof worden ondernomen.
Ze worden voorzien van de symbolen: a-, f-, j-, t-, en r-. De versmalling (a-) brengt de verwijdering tot
stand van een concreet element, dat geen band heeft met een ander van dezelfde aard, waarbij het
onmogelijk is niet te kunnen vaststellen wat er ontbreekt: “vrijheid, lijkheid, broederschap”. Vervolgens
hebben we het afgietsel (f-) dat een onderbreking, selectie of samenvoeging teweegbrengt, maar dat de
volgorde samengesteld voor de grafheuvel conserveert: “pijnindelenden”, “hij waszie k”. De acrobatie (j-) is
een verwisseling die de aanvankelijke volgorde wijzigt: “verbaasd over de exsipotie”. Verder is er nog de
verzakking (t-) die iets toevoegt, het geheel uitbreidt of een nieuwe vondst doet: “hij zakte in elkaar, plof”.
Als laatste hebben we de bemoediging (r-): “ze ging te voet, steeds op grote voet levend”.-///B///Aangenomen dat regel 9 begint met een kreet zoals bijvoorbeeld “e”, dan kunnen we ons het afgietsel “e r”
met de twee klanken “e” en “r” die de aanvankelijke volgorde aanhouden, voorstellen.-///M///-In paragraaf
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17 hadden we het spelen met de taal tijdelijk opzij gelegd, maar de uitbreiding van de berekening maakt
het nu mogelijk aan veel van die grapjes een hoeveelheid aannemelijkheid toe te kennen. We hebben
volstrekt niet de pretentie een eerbiedwaardig spraakgebruik dat aan de diverse tropen hun talrijke
geleerde namen heeft gegeven, te verwerpen, maar zullen enkel in staat zijn ze in groepen in te delen. Het
is zinvol enkele bekende categorieën te vermelden. Calligram: het geeft door middel van drukletters de
vorm van een voorwerp weer, bijvoorbeeld die van een fles, voor een tekst waarin men wijn aanprijst [307].
Opvallend leenwoord [351]: “goed zo, je hebt je capsule netjes geswallowd!” Diafora [317]-[570]: «Het hart
heeft zijn redenen die de rede helemaal niet kent…» Diafora in dialoog [294]: “-Als overwinnaar, is hij
onsterfelijk. -Intussen staat hij op het punt te sterven”. Echodicht [318]: “komt zij, zij?” Reversie [362]: “in
het gemeentehuis, hadden we het warm, wat hadden we het warm, in het gemeentehuis”. Alliteratie [291]:
“Weense wals der wezels”. Battologie [300]: “hij wil mijn baan, maar hij krijgt mijn baan niet”. Epifoor [327]:
“u bent grof jongeman, u overdrijft jongeman”. Verdriedubbeling [374]: “Na, Na, Napoleon”. Veelvuldige
herhaling [361]: “in Stetten, was het koud, koud, koud, koud”. Echo [319]: “Ha meisje Hamel, haal melk”.
Harmonie [331]: “de ruwe, stenige rots”. Verbigeratie [375]-[376]: “muzieknoot, nooduitgang, gangmaker”.
Contra-pleonasme [315]: “het accepteren zijn vakantie als vakantie in ontvangst te nemen”. Anafoor [293]:
“net als het zand, net als de sterren”. Anti-epifoor: herhaling van een regel aan het eind van het couplet
[295]. Als de woordspeling, op de plaats van het streepje, geen tweeslachtigheid bevat, hebben we te
maken met een accentuatie [364]: “dat ze -op iedereen (ja werkelijk)- oogverblindend is overgekomen,
vanavond”. Invoeging [323]: “ze heeft er moeite mee, gezien haar grote uitbundigheid, om in haar kamer te
blijven”. Tmesis [373]: “denk aan mij wat, en hoe belangrijk, ook je opdracht is”. Bewegings-,
oriënteringsverschijnsel [371]: “verbeten, urenlang, de aarde, omspitten, grijs, droog, ja”. Appositie [298][569]«Cleopatra’s neus: als die korter was geweest, zou de hele wereld er anders uit hebben gezien». De
weglating handelt net omgekeerd [324]-[458]: «Zou hij daar al zijn? Door de trap/Niet gezien».
Combinaties treffen we aan in de volgende gevallen: verwarde syntaxis [303]“pas moet in goed je bijzijn op
want je van het burgemeester gedragen de”; permutatie [353]: “bezink Kenoegsbörg”. Grappige
zinsverandering door omzetting van letters of lettergrepen [314]: “Bij hem komt de waan al door de
molken”. Onderlinge vervanging [309]: “een hondeloontje en een mager leven”. Schrapping en toevoeging
spelen eveneens een rol in de hierna volgende stijlfiguren. Haplografie [330]: “uw boekhouding als moeder
raakt me meer dan ik kan vertellen”. Spelling [325]: “Hallo, met Marie…Nee, met Maria, met een a”.
Syllepsis [367]: “iedereen zijn tegen mij”. Substitutie [365]: “de doodkist van de zanger was van binnen niet
groter dan 15 dansmeter”. Opzettelijke grammaticale verwarring van twee zinsdelen [292]: “de roman heeft
niet zoveel haast als in het theater”. Boustrofedon [301]: “Desiderius sumsarE”. Omkering van de zaak
[372]: “…haar verloren portemonnee maakt haar razend”. Opzettelijk solaecisme [363]: “wij warn
verbaasd”. Syncope [369]: “’at ’ad ’k j’ to’ ’ezegd”. Crasis [316]: “…dat is voor mneer Gerrit”. Opzettelijke
warboel van woorden [302]: “hos ziengt ijn liode vier no”. Plotselinge zinnebeeldige voorstelling [368]: “PI,
de grote berekening”. Epenthesis [326]: “diennetengevolge”. Prothesis [359]: “dat is een leu kidee”.
Overdreven punctuaties [358]: “ah, dat is dus, leve de vooruitgang!!!???” Kakofonie [305]: “kijk Karel,
kaalheid komt nu kijken”. Overdreven verbindingsklanken [342]: “haat er-rrrr-één, vergeet de anderen”.
Pictogram [355]: “de z☼n loodrecht aan de hemel staat”. Wat de irradiatie betreft, we constateren dat die
te veel plaats of tijd inneemt, want daarbij gaat het namelijk om de geleidelijke invloed van de context op
een woord [337]. Stijlfiguren waarbij de tweeslachtigheid niet door een taalspelletje met de aanwezige
klanken veroorzaakt wordt, moeten we terzijde leggen [366]: “als klein kereltje een snoepflesje cognac
koud maken lijkt een lelijke afloop te zullen krijgen”.
405////-De taallagen die zich binnenin de aardkluiten bevinden, noemen we vouwen. Om die verschillende
niveaus te bepalen, moeten we de namen van een klank of een letter, zoals “de i”, terzijde leggen. Als die
voorzorgsmaatregel is genomen, blijven er drie vouwen over: de lichte (b-), de middelmatige (m-) en de
zware (h-). De lichte vouw (b-) betreft datgene wat op het meest elementaire betrekking heeft: spatie,
tussenruimte, stilte, zinnebeeld van bloksteen, een geluid dat niet taalkundig van aard is, tekening,
onomatopee, onderstreping, vervormde hoedanigheid, accent of klank, weinig conventioneel teken,
alleenstaand symbool, medeklinker: zoals de “g” die men uit “inenieur” heeft genomen. De middelmatige
vouw (m-) betreft het domein waarvan bijvoorbeeld een overhaaste manier van uitspreken, een
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agglutinerende schrijfwijze, een klinker of een lettergreep die niet aan het woord vastzit deel uitmaken. De
laatste van deze rangschikking, de zware vouw (h-), beslaat de overige aspecten, zelfs met inbegrip van
de zinnen.-///M///-“De grootste kunstenaars zijn de hoofdlopers van de algemene smaak” is een voorbeeld
van de zware vouw, omdat “hoofd” in de plaats is gekomen van "voor".-///B///-Men heeft vaak over
Baudelaire gesproken als zijnde iemand die, in geestelijk opzicht, zijn tijd vooruit was, en toch zou een
dergelijke conclusie onderzocht moeten worden. Iedere voorloper is actief in een smal deel van de
bevolking waar de zeer kwetsbare verworven kennis uitgewisseld wordt, waaruit dan de werkelijk
belangrijke resultaten ontstaan. Dat doet niets af aan de beroemde constatering van Rousseau, die als het
moest even goed het vereiste effect van oefening waarop elk politiek systeem zich moet baseren, als het
belang van statistische berekeningen inzag [879]: «De menselijke soort wordt gevormd door het volk; wat
daar niet deel van uitmaakt is zo gering dat het verwaarloosd kan worden.» Een echte beweging ontstaat
pas als de historische vondst is gedaan, omdat die genoeg waarheid bevat om door een zeer groot aantal
mensen als iets nieuws geaccepteerd te worden. Degenen die de vage daaraan voorafgaande begrippen
hanteren, vormen zelf een groep, en vertonen bovendien een type gedrag dat voortkomt uit de op dat
moment heersende moraal. Een schrijver, uit zijn oude club gestoten, vormt een nieuwe groep, die gaat
rivaliseren met de eerste, en lijkt zo compleet met zijn entourage te breken. Toch heeft de historicus met
honderden uitgeslotenen die bepaalde bewegingen stichten, in soortgelijke leefgemeenschappen, te
maken. Als iemand op een bepaald vlak een bijzonder feit waarneemt, weet hij vaak niet dat het ergens
anders niets bijzonders is. Wat in bepaalde omstandigheden chaos lijkt te veroorzaken, vormt in een
daarop volgende situatie een harmonieus geheel. Waar het ons in het betreffende domein in het begin aan
ieder perfect idee ontbreekt, doen vage intuïties, opgedaan in een kleine groep nieuwe ontstaan, en dat
gaat net zo lang door totdat de grote ontdekking plaatsvindt. In Europa had, rond de tijd dat de bundel
"Bloemen van het kwaad" verscheen, een geleidelijke ontwikkeling van de zeden een klimaat veroorzaakt
dat weldra een provocerende maar grandioze sensualiteit voortbracht. Er ontstond onder andere een
literaire hartstocht voor Omar Khayam, een Perzisch dichter uit de elfde eeuw, van wie enkele gedichten
op die van Baudelaire lijken [428]: «Hij die zowel de aarde als de hemelen maakte,/Wat een pijn stortte hij
uit over de ongelukkige harten!/Wat een bruine haardossen, vurige robijnen lippen,/Verborg hij in zijn
stoffige borst!»
406////-Vouw plus vlecht leveren, eenmaal bij elkaar gevoegd, de schors op, die een betere definitie van de
ribstoffen mogelijk maakt. Door middel van een aantal soortgelijke stijlfiguren die op nagenoeg dezelfde
principes zijn gegrondvest en die elk een even grote aannemelijkheid bezitten, ontstaat een composiet,
voorgesteld door het teken (/-¦¦¦¦-/). In sommige gevallen zijn de delen van verschillende schorsen
afkomstig, zoals in “ze pakten zichin hun raag” waar men een letter weggenomen en woorden
samengevoegd heeft, hetgeen de combinatie van een afgietsel en een versmalling oplevert. De
berekening waar het hier omgaat betreft de ribstoffen en de composieten.-///M///-De 5 vlechten,
versmalling, afgietsel, acrobatie, verzakking, en bemoediging, voegen zich bij de 3 vouwen, de lichte,
middelmatige en zware. Dat levert alles bij elkaar 15 schorsen op, omdat ((5)(3)) immers 15 is. We geven
er de volgende benamingen aan: I (a-b-); II (a-m-); III (a-h-); IV (f-b-); V (f-m-); VI (f-h-); VII (j-b-); VIII (j-m-);
IX (j-h-); X (t-b-); XI (t-m-); XII (t-h-); XIII (r-b-); XIV (r-m-); XV (r-h-).-///B///-Met gebruikmaking van rolletjes,
noteren we (F-au "Lion d'Or"/-¦¦¦¦-/S-au lit on dort) (F-in de "Gouden Leeuw"/-/-/S-in bed slaapt men)
aangaande de vermeende woordspeling van l'Abbé Prévost [811]: «J'arrivais de Londres à Calais, avec le
marquis de…, mon élève. Nous logeâmes, si je m'en souviens bien, au "Lion d'Or"…» (Ik kwam vanuit
Londen in Calais aan, met de markies van…, mijn leerling. We logeerden, als ik het me goed herinner, in
de "Gouden Leeuw"…) De slaap tast, net als ziektes, voldoende onze capaciteit tot nadenken aan om
ongewild veranderingen in de werkwoorden aan te brengen, die de dichter als hij weer bijgekomen is, in
ruime mate stof voor zijn dichtkunst opleveren. Oude ideeën kunnen dan het brein inspireren, zoals het
denkbeeld dat van een tempel een woning maakt. De reisgenoten van Odysseus vonden onderdak in het
huis van een tovenares [453]: «Laten we beginnen met ons schip op het droge te trekken, onze zeilen en
ons touwwerk in de grotten te leggen; en maak je dan allemaal klaar om bij Circe te komen; en kom dan,
in haar tempel, onze reisgenoten wie het, wat eten en drinken betreft, aan niets ontbreekt, weer
opzoeken.»
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407////-De schors a-b-, met een lichte versmalling, berooft de tekst, of wat daarbij hoort, van een wel of niet
linguïstisch onderdeel, dat een geringere waarde heeft dan lettergrepen of klinkers. We zien dat in “die
zieke heeft weer ijn”.-///M///-Met de stem doen we soms het geluid van dieren na, en dat verschijnsel
maakt deel uit van de lichte vouw, omdat het slechts om een niet-verbale expressievorm gaat.-///B///-Over
zijn poes schrijft de dichter [[1016]]: «Als hij miauwt, hoor je hem bijna niet,//Zo’n teder, zacht geluid is dat;/
Maar of zijn stem boos is of kalm,/Hij is altijd zoet en diep.//Die stem, die langzaamaan/Mijn diepste wezen
binnengaat,/Maakt mij tot een lang zeer ritmisch vers…» In Parijs zijn de natuurlijke krachten die de
mens gadeslaan, niemand anders dan deze vertrouwde wezens ofwel huisdieren [[1020]]:«Hartstochtelijke
geliefden en strenge geleerden beminnen/Eenmaal op leeftijd, allen grote, zachte poezen,/Die de trots van
het huis zijn,/En deze zijn net als zij kouwelijk en blijven net als zij liever binnen.»
408////-De middelmatige versmalling (a-m-) vereist minimaal het schrappen van een lettergreep of klinker,
mits deze geen woord kunnen vormen. Een voorbeeld daarvan is “vertrouwde kken”.-///M///-Als we de
loods respecteren, kunnen we de vormen (a-b-) en (a-m-) niet gebruiken voor “Hij ging zonder me naar
Arika” want “me” moet steeds als een compleet woord beschouwd worden. Die kunstgreep is wat de
taalspelletjes betreft niets vreemds, zoals we zien in vele andere kinderlijke raadsels.-///B///-De dichter
verhaalt iets heel anders [[1147]]: «Vaak ziet men, in het rode licht van een straatlantaarn/Waarvan de
vlam door de wind wordt gegeseld en het glas wordt geplaagd,/In het hart van een oude voorstad,
modderig doolhof,/Waar de mensheid krioelt als een hoeveelheid stormachtige giststof,//Een voddenman,
struikelend en schuddend met zijn hoofd,/Aankomen, die zich als een dichter aan de muren stoot,/En
zonder zich te bekommeren om de politieagenten, zijn onderdanen,/Wijdt hij zich met heel zijn hart aan
grote plannen.//Legt hij eden af, schrijft sublieme wetten voor,/Slaat de bozen neer, helpt slachtoffers
erdoor,/En drinkt zich, hangend als een baldakijn aan het firmament/Dronken aan de pracht van zijn eigen
kwaliteiten.//Ja, die mensen door huwelijksverdriet geteisterd,/Kapot gemaakt door de arbeid en gemarteld
door de leeftijd,/De rug gepijnigd door afschuwelijke scherven,/Vuil overgeefsel van het weelderige Parijs,//
Zijn teruggekeerd, ruikend naar wijnvaten/Gevolgd door metgezellen, met door de strijd grijs geworden
haren,/Wier snorren neerhangen als oude vlaggen;/Voor hen richten zich,//Vaandels, bloemen en
triomfbogen op, plechtige magie!/En zij brengen in die oorverdovende, heldere orgie/Van hoorns, geroep,
trommelgeluid en zonlicht,/De overwinning aan het volk dat buiten zichzelf van liefde is!//Zo stroomt dwars
door de lichtzinnige Mensheid,/De wijn schatrijk, als een Goudmijn…»
409////-De zware versmalling (a-h-) vraagt om het weghalen van één of meerdere woorden. Voor de
realisering van de ribstof is het op z’n minst nuttig dat men al een zekere kennis van het gezegde bezit.
Voor het begrijpen van de opmerking “Ze willen brood? Laten ze hun maar…geven” is het nodig dat men
zich het hatelijke gezegde herinnert dat gewoonlijk toegeschreven wordt aan een Franse koningin, en dat
bestemd was voor het in opstand gekomen volk dat, volgens sommigen, in de roes van zijn nieuwe macht,
mateloos veeleisend was [312]-[873].-///M///-Een andere vorm van een bedekte toespeling doet zich voor
op het moment dat we, al pratend, blijven steken aan het begin van een onderbroken woord, met het doel
onze gesprekspartners te suggereren dat ze in staat moeten zijn het vervolg zelf te vinden: “de monarchie
laat weten dat ze er behoefte aan heeft onmiddellll…beslissingen te nemen.” Saussure laat eveneens zien
dat de gelijkenis tussen woorden ertoe aanzet om met de taal te spelen [902]-[903]: «op de rechtbank
waar in de tijd van de revolutie de opstandelingen moeten voorkomen, wordt er aan een vrouw gevraagd
of ze in het bijzijn van getuigen niet gezegd heeft dat men een koning nodig had; ze antwoordt “dat ze het
volstrekt niet gehad heeft over een "koning" (roi) zoals bijvoorbeeld Capet of iemand met een andere
naam, maar over een "spinnewiel" (rouet), een toestel om wol te spinnen.”»-///B///-Het traditionele
onderwijs behield de herinnering aan de weerzinwekkende aspecten van die tijd waarin de monarchie was
afgeschaft, zoals bepaalde opmerkingen van de dichter indirect aantonen [704]: «De apen zijn de
republikeinen der kunst, en de huidige situatie van de schilderkunst is het resultaat van een anarchistische
vrijheid die het individu, hoe zwak het ook is, bejubelt ten nadele van de associaties, dat wil zeggen de
scholen.» De volgende woorden van Tocqueville maken dat idee compleet [959]: «Er zijn mensen die niet
bang zijn om te zeggen dat een volk, betreffende de dingen waarin het als enige geïnteresseerd is, de
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grenzen van hetgeen rechtvaardig en redelijk is niet volledig kan overschrijden, en dat men dus niet bang
moet zijn om aan de meerderheid die het vertegenwoordigt de macht over te dragen. Maar dat is
slaventaal.» Het bekritiseerde oordeel was voor de filosoof gebaseerd op [958]«…goddeloosheid en
afschuw…»
410////-Het lichte afgietsel (f-b-) ageert op het concrete elementaire vlak, zoals in “we hebben ze verra st”,
en brengt geen wijziging in de volgorde van de woorden zoals die in de grafheuvel voorkwam. In het
naamdicht, handelt de schors (f-b-) door middel van selectie. De eerste letter van elke regel wordt
verbonden met alle andere, en wie het gedicht van begin tot eind doorleest, ziet dat aan de linkerkant
verticaal een woord gevormd wordt. Indien er een minimum aan klinkers is gebruikt, maakt de loods het
mogelijk hier de schors in kwestie waar te nemen. Als er minder medeklinkers zijn, hebben we met een
middelmatige afgietsel te maken.-///M///-Gezien het feit dat we er “dat was” aan kunnen toevoegen,
definiëren we de volgende woorden die van Molière afkomstig zijn als een versmalling [482]: «"Maar ik
meen, Agnes, als ik het me goed herinner,/Dat ik u verboden had iemand te ontmoeten."/"Ja; maar toen ik
hem zag, wist je niet waarom;/En u zou, ongetwijfeld, hetzelfde gedaan hebben als ik."» Doordat de
zinnen zo’n ondoorzichtig en ingewikkeld geheel vormen, kunnen we ons gemakkelijk een in bepaalde
termen opgestelde code voorstellen, maar elke boodschap die op knappe wijze in elkaar is gezet is van de
ribstoffen uitgesloten, omdat het dan om wetenschap zou gaan, en de onderwerpen daarvan kunnen geen
deel uitmaken van de huidige test, die aan denkbeeldige werken is gewijd. Een slecht vertolker ziet al
gauw een geheim in het gekrioel van de vele bestanddelen van de taal. Saussure, die met zichzelf
gesprekken hield, dacht in zijn strijd tegen de neiging die hij had om talrijke verborgen eigennamen te zien
in de poëzie uit de Oudheid, tegelijkertijd aan die waarschijnlijkheden als iets dat zijn onderzoeksproces in
twijfel trok [940]«"Tegenwerping": Het toeval is in staat alles in drie regels uit te voeren. "Antwoord": Dat is
onjuist: en het beste bewijs daarvoor is dat de helft van de anagrammen die wij als echt beschouwen vaak
niet in minder dan zes of meer regels verkregen kunnen worden. "Repliek": Dan worden vanaf het moment
dat u de drie regels overschrijdt de kansen zo groot dat dan alles mogelijk is.»-///B///-Wij hebben in
„Samenspel“ naar een boodschap bestaande uit numerieke aanwijzingen gezocht, terwijl het sonnet vaag
blijft over de hoeveelheden van talrijke vermelde zaken: overeenkomsten, pilaren, woorden, wouden,
symbolen, blikken, echo’s, geuren, kleuren, geluiden, huidjes, kinderen, hobo’s, weiden, dingen en
vervoeringen. Er wordt in bevestigd dat Natuur, tempel, mens, nacht, dag, uitbreiding, amber, muskus,
benzoë, wierook en geest een eenheid, letterlijk aangegeven in de zesde regel, vormen. Het woord
«geuren» komt tweemaal voor. Wij nemen drie paren waar: duistere en diepe; nacht en dag; geest en
zintuigen. Van twee aanduidingen ziet men onmiddellijk dat ze een drievoudig aspect bezitten: geuren,
kleuren, geluiden; fris, zacht en groen. De auteur citeert vier geuren: amber, muskus, benzoë en wierook.
«Comme» (Als) en «comme» (als, zo…als, zoals) worden bij elkaar zeven keer gebruikt. Bovendien
blijven we erover twijfelen of we huidjes, hobo’s en weiden bij elkaar moeten tellen; of huidjes, kinderen,
hobo’s en weiden; of geuren, huidjes, kinderen, hobo’s en weiden. We zien moeilijk in hoe we ook maar de
minste geloofwaardigheid kunnen hechten aan de numeroloog die zich erop beroemt dat hij begrijpt wat
die warwinkel wil zeggen.
411////-Het middelmatige afgietsel (f-m-) houdt zich uitsluitend bezig met samenvoegingen en houdt de
volgorde die in de grafheuvel is aangebracht intact, hetgeen we waarnemen in “hij heeft veelverloren”.-///M
///-Het blijft een zinloze zaak overal stijlfiguren in te zien, en het is even foutief als het oordelen uit
persoonlijke emotie gecombineerd met het algemene vooroordeel. De astrologie had reeds recht gehad op
de volgende oproep van La Fontaine [484]: «Charlatans, u die de horoscoop opmaken,/U doet er beter
aan de Hoven van de Europese Prinsen te verlaten…»-///B///-Zelfs een tekst die met voorzorg is
opgesteld, geeft er aanleiding toe dat de wetenschap er op irrationele wijze mee omgaat, zodat ook het
gedicht van Baudelaire, ondanks de klassieke aard ervan, het voorwerp van die tendens is geworden. De
regels bestaan uit 12 lettergrepen en, aangezien de scheiding zich in het midden bevindt, vertonen ze de
gebruikelijke interne symetrie van 6-6. Met een totale hoeveelheid van 14 regels, bestaat het sonnet uit 4
coupletten, met een structuur van 4, 4, 3, en 3. Vier regels hebben 10 vakjes, drie hebben er 9, twee
bezitten er 8, vervolgens twee die er 7 hebben, drie met 6, en de titel bestaat uit één enkel woord. Van
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deze 116 vakjes, leveren degene die over geen enkele werkelijke lettergreep beschikken een totale
waarde van 8 op: “L', l', d', d', l', l', l', l'”. Er worden 56 vakjes gesignaleerd met 1 lettergreep van dichterlijk
niveau: “La, est, un, temple, où, de, de, homme, y, passe, à, des, de, Qui, des, de, longs, qui, de, loin, se,
Dans, et, la, nuit, et, la, Les, les, et, les, sons, se, Il, est, des, frais, des, chairs, Doux, les, verts, les, Et, et,
des, le, musc, le, et, Qui, les, de, et, des, sens”. Er zijn 42 vakjes die een metrische waarde van 2
lettergrepen hebben: “Nature, vivants, piliers, Laissent, parfois, sortir, paroles, travers, forêts, symboles,
avec, regards, Comme, échos, confondent, une, profonde, Vaste, comme, comme, clarté, parfums,
couleurs, répondent, parfums, comme, enfants, comme, hautbois, comme, prairies, autres, riches, Ayant,
choses, Comme, ambre, benjoin, encens, chantent, transports, esprit”. Er zijn 8 vakjes met 3 lettergrepen
die van belang zijn voor de uitspraak: “confuses, observent, familiers, ténébreuse, unité, corrompus,
triomphants, infinies”. Wat de woorden met 4 lettergrepen die voor de uitspraak belangrijk zijn betreft, daar
zijn er 2 van: “Correspondances, expansion”. Zonder de titel komen we op 115 vakjes, bestaande uit
(8(0))=0,(56(1))=56, (42(2))=84, (8(3))=24, (1(4))=4 lettergrepen. Bij elkaar worden dat er 0+56+84+24+
4=168, wat neerkomt op 12 lettergrepen maal 14 regels, dus (12(14))=168. De titel heeft 15 letters en de
auteur had de “S” eraf kunnen halen om hem zodoende overeen te doen komen met het aantal regels.
Hoe het ook zij, de bijgelovige vertolker zal er een heel eigen interpretatie aan willen geven, en hij zal
eveneens alle gebruikte letters bestuderen, in de hoop tussen al die verschillende combinaties een
schitterende oplossing te vinden.
412////-Het zware afgietsel (f-h-) opereert op het gebied van de woorden, en zo ontstaat dan de composiet
“demerriegeenmelkmeergaf”. Het geheel vormt een aaneensmeding van verschillende woorden, waarvan
sommige een min of meer gelijksoortige klank hebben, wat het idee van een intrusie versterkt.-///M///-De
loods vervult, eens te meer, zijn rol in “genoeg op die kouwgum gekouwd”. En we hebben hier de zware
vouw. In “het honingprotectoraat” wordt het element “raat” als een zelfstandig naamwoord gezien.
Aangezien de diverse dialecten elk een verschillende soepelheid bezitten voor het vormen van woorden,
staat het niet vast dat wanneer men in de ene taal een lichte troop aanbrengt, men die dan ook terugvindt
als men dat betreffende gedeelte naar een andere taal omzet.-///B///-De eerste overeenkomst is
weggenomen [105]: «Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in
oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen
elkaar: “Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.” De kleiblokken gebruikten ze
als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: “Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de
hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.” Maar
toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is
één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de Heer, en wat ze nu doen is nog maar het
begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en
spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.» Het wordt nodig over
de bezwaren heen te stappen om de volken tot het beste geloof te bekeren [152]: «Toen de dag van het
Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de
Geest werd ingegeven.»
413////-De lichte acrobatie (j-b-) verandert letters of geluiden die geen enkele klinker bezitten van plaats,
zoals in “de zware taak de klokken te duilen werd aan die reus overgelaten”.-///M///-“Hij is de traat
opgegaan” blijft een versmalling, maar “hij is de gtraat opgegaan omdat hij dorst had” bereikt het niveau
van een acrobatie, omdat de “G” de “S” verdrongen heeft.-///B///-Omdat de ribstof voor een groot deel
betrekking heeft op taalmaterie, nemen persoonlijke opvattingen of bijgeloof daarbij een belangrijke plaats
in. Het is net als met schilderijen, omdat de een immers meent in de jurk van de ¨Mona Lisa¨ een roofvogel
te zien en de ander slechts plooien, die dicht bij de linkerarm door de stof gevormd worden [195]. Het is
misschien een handige signatuur van de kunstenaar die er zeer op gesteld is dat zijn talent herkend wordt,
maar de interpreet moet ervoor oppassen dat hij in plaats van de stijlfiguur daar niet zijn eigen fantasieën
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projecteert. Voor menige illustratie op het gebied van de poëzie bestaat niet meer garantie tegen het risico
van vergissing. Volgens Pierre Marillaud, zou de omschrijving «la dame de pique» (schoppen dame), zoals
we die in een gedicht van Baudelaire aantreffen, de beduidenis “la dame d'Aupick” (de dame van Aupick)
hebben, een benaming die aan zijn moeder werd gegeven, omdat de stiefvader van de kunstenaar zo
heette [521]-[[1121]]. Zoals de schilderkunst nog iets anders vergt dan alleen maar spel, maakt ook de
poëzie, die er zo nu en dan wel open voor staat, aanspraak op minder banale verzen [[1005]]: «Wanneer,
op bevel van de oppermachten,/De Dichter in deze wereld vol verveling verschijnt steekt,/Zijn verschrikte,
vloekende moeder krachtig/Haar samengebalde vuisten uit naar God die medelijden met haar heeft…//
Toch bedrinkt het onterfde Kind,/Onder de onzichtbare bescherming van een Engel, zich aan de
zonneschijn/En proeft in alles wat het eet en in alles wat het drinkt/Opnieuw de bloedrode nectar en de
ambrozijn.//Het speelt met de wind, praat met de wolk,/En raakt al zingend bevangen door de weg naar
het kruis,/En de Geest die hem op zijn pelgrimstocht volgt/Als hij hem ziet zo blij als een vogel in het woud,
snikt het uit.»
414////-De middelmatige acrobatie (j-m-) heeft betrekking op de klinker of lettergreep die niet aan het
woord vastzit, en de volgorde van de grafheuvel wijzigt. Zo vertoont “De lelijke klaatpretsjes die men in
café’s hoorde trokken hem aan” het schema (F-aa e-¦¦¦¦-S-e aa).-///M///-Het grapje “waar gaan wijsheid
naar toe?” heeft zijn ontstaan te danken aan iets wat afwezig is. De basis kan ook door de schrijfwijze
gevormd worden: “hoe ze er ook van droomt een endar te zijn, het omgekeerde doet zich voor” ofwel (F-e
a-¦¦¦¦-S-a e). Die methode brengt ons in contact met het muzikale facet van de taal, zonder dat de
elementen van de versbouw echter volledig gebruikt worden.-///B///-De grondslagen van de ribstof zijn zo
eenvoudig dat men er geen moeite mee heeft gehad deze te vinden, maar het gebruik ervan blijft vaak
beperkt tot een vermakelijkheid. Zowel in de literatuur als in de schilderkunst, bestaat het gevaar dat we
een technische tekortkoming voor een verbetering aanzien. Daar waarschuwde Baudelaire zijn tijdgenoten
al voor [715]: «Wie de Wereldtentoonstelling zou bezoeken met het vooringenomen idee in Italië de
kinderen van Leonardo da Vinci, Rafaël en Michelangelo, in Duitsland de geest van Albrecht Dürer, en in
Spanje de ziel van Zurbaran en Velasquez aan te treffen, zou zich onnodig verbazen. Ik heb noch de tijd,
noch waarschijnlijk voldoende kennis om proberen te begrijpen volgens welke wetten de kunstzinnige
vitaliteit verplaatst wordt en waarom God de volken soms voor een bepaalde tijd, soms voor altijd, alles
doet verliezen; ik volsta met de constatering dat het een feit is dat zeer veel in de geschiedenis voorkomt.
We leven in een eeuw waarin we bepaalde banaliteiten moeten herhalen, in een trotse eeuw die zich
verbeeldt boven de tegenspoed die Griekenland en Rome is overkomen te staan.»
415////-De zware acrobatie (j-h-) maakt een nieuwe indeling van de woorden: “Victor Flaubert en Gustave
Hugo”, “het heldhaftige kledingstuk van de blauwe soldaat”. Door een scherpe tegenstelling verkrijgen we
“in zijn bos, at hij voornamelijk konijnen en √”.-///M///-Talrijke kunstenaars waren bang dat de grap de
toegang tot de betekenissen betreffende de belangrijkste zaken van hun tijd zou belemmeren, of dat die
daardoor enkel een tweederangs rol zouden spelen.-///B///-In de meeste teksten, zelfs als hij over het
milieu van de misdaad schrijft, zoekt de dichter de helende kracht die achter de misdaad schuilgaat
[[1092]]: «Woedende boksers, onbeschaamdheid bij de wilde beesten af,/Jìj die schofterige schoonheid tot
de jouwe wist te maken,/Groot, door trots opgeblazen hart, debiele gele man,/Puget, melancolieke keizer
der galeislaven…» Balzac, die een gesprek verzon, schreef [66]: «We hebben het nageslacht van Kaïn en
dat van Abel, zoals u soms zei. Kaïn vertegenwoordigt, in dit grote Menselijke drama, de tegenstander. U
stamt door deze lijn waarin de duivel het vuur waarvan het eerste vonkje op Eva was geworpen is blijven
aanwakkeren, van Adam af. Onder de demonen van die linie bevinden zich, af en toe, heel afschuwelijke,
die heel gespierd en gedreven zijn en alle menselijke krachten in zich verenigen, en die op van die
koortsachtige dieren uit de woestijn lijken die daar de enorme ruimte vinden die ze nodig hebben om te
overleven.» Napoleon dacht dat zijn naam «woestijnleeuw» beduidde [497]. Baudelaire maakt zich ook
bezorgd over het verleden [[988]]: «Geslacht van Kaïn, stijg op naar de hemel,/En werp God ter aarde!»
Heine generaliseert het observeren van macht, om niet bij de scheiding tussen goed en kwaad te blijven
steken [430]: «De kunst van het schermen, zegt een eigentijds auteur, bestaat niet voor jonge reuzen;
want ze verwerpen elke parade.»
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416////-De lichte verzakking (t-b-) voegt iets toe zonder echt iets te vervangen. Het kan gaan om een
bepaald zinnebeeld van bloksteen, een geluid, medeklinker, een zeldzaam teken of een eenvoudig geluid.
De inhoud lijkt soms enkel een decoratieve rol te hebben: “heeft ze in haar overtbelaste leven ook maar
een minuutje tijd voor ons?” Het lijdt evenmin geen enkele twijfel dat het om een troop gaat in “de storm
veroorzaakte onophoudelijk * en ontlokte heel veel uitroepen”. In dit domein blijkt het makkelijk te zijn om
de onomatopee te gebruiken: “zoef, ze is weer vertrokken”. Dat inzetten van taalmateriaal ontlokt vaak een
glimlach, als het vergezeld wordt van een connotatie die we niet direct vatten, zodat deze inspanning het
doorzien van de intrusie leuk maakt.-///B///-De gedachtestreep in de elfde regel doet ons veronderstellen
dat er een verandering in het gedicht plaatsvindt, een teken dat nog versterkt wordt door het rollen van de
stem in «corrompus» (bedorven). We vinden deze omkering van het goede en het kwade, terug in de
“Judith” van Bronzino. De kunstenaar laat het frisse gezicht van de heldin, bovenaan, contrasteren met het
onderste deel van het schilderij waar het afgehakte hoofd van Holofernes afgebeeld wordt. Het kan zijn dat
de kunstliefhebber in elke situatie de voor de handliggende beduidenis wil ontkennen, en Musset heeft
daar een voorbeeld van gegeven [141]-[546]: «…Maar wie kan die onechte Judith vergeten,/En in de witte
hand van een verraderlijke maîtresse/Het hoofd dat Allori stervend opgehangen heeft?»-///M///-Net zoals in
de wetenschap, wordt het belangrijkste van een aantekening voorzien, waardoor de culturele aktiviteiten
veel gelijkenis met elkaar vertonen. Desanti drong aan op het verdelen van de verschillende taken, want
[264]: «Elk bewust bezig zijn met een onderwerp resulteert in een aaneenrijging van gemotiveerde daden,
die de eenheid van het onderwerp in zijn domein in stand houdt…» Daarna is het nodig de beduidenis die
men aan de diverse aspecten meende te moeten geven en de mogelijkheid van een globale visie steeds
opnieuw te bestuderen [265]: «Op deze manier ontstaat, zo nauw mogelijk verbonden met de betreffende
onderwerpen, een tweede redenering…»
417////-De middelmatige verzakking (t-m-) voegt in een passage een bepaalde klinker of lettergreep toe die
op zich geen woord kan vormen. Dat levert bijvoorbeeld “de dokter is te druik met zijn eigen
jichtproblemen om iets aan mijn verkoudheid te doen!”-///M///-De eerste twee vouwen draaien
onvermijdelijk in de vorm van een suggestie om het woord, want dat alleen roept een helder beeld op,
doordat de codering pas werkelijk begrijpelijk is als een klank aan een voorwerp doet denken.-///B///-De
«wouden van symbolen» maken ook deel uit van die duizenden diepere bedoelingen die zich hier en daar
verspreid in de nabijheid van geluiden en woorden bevinden, in wat Merleau-Ponty heeft gedefinieerd als
[476]: «…dat enorme weefsel waaruit de taal bestaat.» Door de lijkkleden op het kerkhof bij elkaar te
leggen, vormen de verwijzingen een keten [[1029]]: «Wanneer wil je, Losbandigheid met je
weerzinwekkend vuile armen, me begraven?/O Dood, wanneer kom je, zijn rivaal in aantrekkelijkheid,/Op
zijn mirtestruiken je zwarte cypressen enten?» Venus houdt van opofferingen [[1014]]: «O Schoonheid,
harde beproeving der zielen! Je wilt het!/Calcineer met je brandende ogen, schitterend als feesten,/De
stukken achtergelaten door de beesten!» Het licht roze van de huid wordt dikwijls gehaat om de uitwerking
ervan, en met het harde groen van de nieuwe lente is dat net zo [637]: «Ik heb zelfs altijd gedacht dat de
florissante, verjongde "Natuur", iets onbeschaamds en droevigs had.»
418////-De zware verzakking, aangegeven met (t-h-), voegt een woord of symbool toe dat schijnbaar
zinloos is: ”haar zogenaamde beslissing stapje voor stapje te vorderen, 1, 2…13 etc. heeft slechts tot doel
dat we zijn nalatigheid over het hoofd zien wat het beoogde doel betreft”.-///M///-Aangaande de ribstof die,
zoals veel stijlfiguren, overwegend uit een tegenstelling met het gewone verloop van de zinnen bestaat,
moet men zich afvragen of het betreffende contrast betrekking heeft op de inhoud of de taalmaterie van
het gepresenteerde onderwerp. In “u hebt gelijk kasteel”, lijkt het eind opzettelijk aangebracht te zijn,
waardoor de toevoeging vaststaat. Maar “voor de goddelozen, moeten we alle namen veranderen” laadt al
gauw de verdenking op zich van een abstract spelletje, want het gebruikte materiaal heeft twee
beduidenissen: “wanneer we tot de goddelozen spreken, moeten we, om niet te worden aangevallen, alle
namen veranderen” en “de goddelozen zeggen dat we alle namen moeten veranderen, want de waarheid
is gevaarlijk”. Aangezien door elke intrusie de massale verschijning van een concreet element gevormd
wordt, dwalen we door de omweg van een tweeslachtigheid zonder fysieke inbraak, aldus verkregen door
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gewone woorden, ver van de kern af. Om een serie voorwerpen te bepalen, is het nodig dat men zich
eerst van het uiterlijk dat ze van elkaar onderscheidt bewust is, zoals Aristoteles dat lukt met behulp van
zijn redenering die uit drie etappes bestaat [22¹]. Op dezelfde manier heeft Linné een indeling van levende
wezens gemaakt, maar nu volgens de voortplanting, die wat betreft de verschijningen op mineraal gebied
onbekend is [910]-[911]-[916].-///B///-Onafhankelijk van hetgeen enerzijds de afstand betreft en anderzijds
de classificatie van de intrusies, beschrijven we de ribstoffen enkel, ook al zou dat slechts op vage wijze
gebeuren, volgens de door de schrijver gewenste methode, om geen verwarring in de gegeven kwestie
aan te brengen. Heine onderstreepte hoe moeilijk het was om de wil van het schone te behandelen [429]:
«De grote vergissing ontstaat doordat de criticus altijd vraagt: Wat moet de kunstenaar doen? Het zou veel
juister zijn te zeggen: Wat wil de kunstenaar? Of zelfs: aan welke inspiratie voelde hij zich gedwongen toe
te geven? Die vraag: Wat moet de kunstenaar doen? is uitgevonden door het soort filosofen der kunst die,
zonder dat ze over een eigen poëzie beschikten, voor hun eigen persoonlijk gebruik feiten en
herinneringen aan verschillende meesterwerken hebben onttrokken, uitgaande van hetgeen bestond, een
regel voor de toekomst hebben opgesteld, categorieën en soorten opnieuw hebben ingedeeld en definities
en principes hebben bedacht. Ze wisten niet dat dergelijke abstracties in ieder geval enkel kunnen dienen
om over een imitatie te oordelen; maar dat elke oorspronkelijke kunstenaar, elk nieuw genie beoordeeld
moet worden volgens zijn eigen esthetica die tegelijk met zijn oeuvre ontstaat.»
419////-De lichte bemoediging (r-b-) gebruikt een eenvoudige herhaling van een geluid, schrijfwijze of
medeklinker, zoals in “het bestaan heeft honderden asspecten”.-///M///-Een composiet met betrekking tot
“het leven heeffffft tientallen kanten” is billijk, want het zou immers bespottelijk zijn al die verschillende
stijlfiguren te willen onderscheiden met het argument dat elke “F” om een speciale behandeling vraagt. Zo
wordt ook de aannemelijkheid van “de krraai krrast” in één keer bepaald.-///B///-Een bijzondere dictie kan
een bult een nieuw tintje geven, zo suggereert “De Nattuur is een ttempel…” een militair aspect van
getrommel. Bij “bedorrrrven, rrijk en zegevierrend” kunnen we ons heel goed enige dreiging voorstellen.
De grote kunst verbiedt allesbehalve de imitatie van de werkelijkheid door een geluid, zoals de ¨Pastorale
Symfonie¨ bewijst, vooral met het laten horen van het onweer daarin. Maar we vermijden een groteske
vervorming van „Samenspel“ om niet het gevaar te lopen dat we de betreffende verzen duurzaam schade
toebrengen. Cabaretiers die de inhoud van grote bekende stukken anders interpreteerden, lieten ongewild
zien dat het komische, dat de herinneringen beïnvloedt, ons voor lange tijd belemmert om het beste van
moeilijke producties te waarderen.
420////-De middelmatige bemoediging (r-m-) maakt gebruik van een klinker of lettergreep die geen woord
kan voorstellen. Zoals in “een bloedige overwiinning”.-///M///-Het voorbeeld “Tuig, rij tuig!” maakt het
middelmatige niveau onmogelijk omdat “rij” en “tuig” woorden zijn [226].-///B///-Het vergelijken van
literatuur met muziek, wat het spelen met klanken betreft, zet er toe aan om een groot aantal details die
deze twee gebieden met elkaar in verband brengen te bestuderen. Doordat ze een moment dicht bij elkaar
doorbrengen, vormen verschillende noten die tegelijk gespeeld worden een akkoord of brengen een
harmonieus geheel tot stand [880]-[882]. De melodie presenteert het geluid in de vorm van een
veranderende serie [883]. Het midden tussen deze twee is het arpeggio, waarin de verandering zich zo
plotseling voordoet dat de klanken met elkaar verbonden lijken te zijn [881]. Het woud van klanken kun je
ook vergelijken met een weefsel, waarin de lengtedraden en de dwarse draden van de inslag elkaar
kruisen. Plato trok ook een parallel met een goed bestuurde stad die één geheel vormt door de interne
samenhang, zoals we die ook in een weefsel aantreffen [755]. Bovendien maken de personen die zich
overdreven opvallend gedragen de gemeenschap stuk, volgens Aristoteles [35]. Volgens Baudelaire lopen
bewegingen op het artistieke vlak of kunstacademies door dezelfde tekortkoming schade op [704]: «Die
verheerlijking van het individu heeft de eindeloze verdeling van het gebied der kunst genoodzaakt. De
absolute, uiteenlopende vrijheid van elk, de verdeling van de inspanningen en de versnippering van de
menselijke wil zijn de oorzaak van die zwakheid, die twijfel en die gering inventie; enkele sublieme,
innerlijk lijdende excentriekelingen zijn niet voldoende om die van middelmatigheid overlopende wanorde
te verhelpen.»
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421////-Bij de zware bemoediging (r-h-) wordt meermalen achter elkaar een bepaald woord of gezegde
gebruikt. Dat kan vaagheid, maar eveneens belachelijkheid tot gevolg hebben, alnaargelang de context.-///
M///-Aeschylus maakt van deze methode gebruik om vrees weer te geven [382]: «Ik ben bang te
gehoorzamen,/ik ben bang om rechtuit te zeggen/wat men voor zijn vrienden verborgen houdt.» Volgens
Racine, ontketent zo’n bewust gekozen vast stramien een hele rij emotionele reacties [828]: «Ik zag hem,
ik kleurde, ik verbleekte in zijn bijzijn…»-///B///-Ook verveling kan door middel van herhaling geuit worden
[[1061]]: «Soms zag ik achterin een theater zonder faam,/Door een luid orkest geïnspireerd,/In een helse
hemel een fee daar/Een wonderbaarlijk morgenlicht aansteken;/Soms zag ik achterin een theater zonder
faam//Een wezen enkel gemaakt van licht, goud en gaas,/De grote Satan neerslaan;/Maar mijn hart dat
nooit bezocht wordt door de extase/Is een theater waar men eeuwig/Wacht -eeuwig tevergeefs wacht- op
het Wezen met de gazen vleugels!» Het zou goed zijn als we over veel geduld beschikten [[1027]]: «Ik
benijd het lot van de meest onaantrekkelijke dieren/Die opeens in een domme slaap kunnen verdwijnen,/
Zo langzaam rolt de kluwen des tijds voorbij!»
422////-De connector is een steunpunt dat de belemmering van de afstand volkomen wegneemt. Het
eerste type connector bestaat uit een referentie, zoals “in paragraaf 1 en 28 wordt dat al genoemd”. De
tweede soort blijkt minder makkelijk te onderscheiden en we noemen die een verharder. Hij beperkt zich
tot het verbinden van twee woorden of symbolen en kan geen betrekking op de betreffende context
hebben. Een voorbeeld van zo’n situatie is wanneer, zonder dat er echt naar verwezen wordt, twee
mededelingen die iets met elkaar gemeen hebben zich op belangrijke plaatsen bevinden, waardoor het
publiek deze begrippen met elkaar in verband brengt.-///M///-In „Op zoek naar de verloren tijd“, begint de
auteur, Marcel Proust met «Lange tijd, ging ik vroeg naar bed.» Hij beëindigt zijn lange verhaal met «in de
Tijd.» Zoals vaak is gezegd, vormt de bijzondere plaats van die twee mededelingen een verbindingslijn,
omdat de critici zich niet kunnen voorstellen dat de schepper van het boek, de drieduizend pagina’s die
tussen beide liggen ten spijt, niet willens en wetens heeft besloten om deze vertelling af te sluiten zoals hij
die is begonnen, namelijk met het noemen van de tijdsduur [812]-[813]-[814]-[815]. Hoewel de auteur die
in hart en nieren een estheet was, een chronische aandoening aan de luchtwegen had, kon hij het zich in
materieel opzicht gemakkelijk permitteren om veel van zijn zinswendingen, in zijn overvloedige vrije tijd,
zorgvuldig uit te werken, daarom moeten we dus erkennen dat een verharder «Lange tijd» en «Tijd» met
elkaar verbindt.-///B///-Zodra we die constatering gemaakt hebben, roepen we onze neiging elke ribstof
met een grote interne afstand te verwerpen een halt toe, en dat maakt een groot aantal gedichten veel
toegankelijker [[1042]]: «Als een levende Fakkel//Lopen ze voor me uit, die lichtende ogen,/Ongetwijfeld
magnetisch gemaakt door een zeer knappe Engel;/Die goddelijke broers die mijn broers zijn, ze gaan
voort/En klemmen mijn blik vast aan hun lichten van diamant.//Mij behoedend voor elke val en elk groot
kwaad,/Op de weg van het Schone nemen ze mij als een gids bij de hand;/Zij zijn mijn dienaars en ik ben
hun slaaf;/Aan die levende fakkel is het dat mijn hele wezen gehoorzaamt.//Als een geheimzinnig licht
glanzen jullie, bekoorlijke Ogen/Zoals midden op de dag brandende kaarsen; de zon/Kleurt rood, maar
hun feeërieke vlam wordt niet door haar gedoofd;//Zij eren de Dood, jullie bezingen het Ontwaken;/Jullie
gaan voort en bezingen het ontwaken van mijn ziel,/Sterren wier vlam de zon niet verbleken kan!»
423////-Illusionaire gevallen geven er aanleiding toe dat we ten onrechte een ribstof menen waar te nemen,
terwijl de stijlfiguur een in code aangebrachte mededeling, een dichterlijke vondst, een schrijffout, een
vergissing of een gewoonte is. Zo hebben ook accenten die tijdens het spreken gebruikt worden, en die
ongevraagd lijken binnen te sluipen, meestal niets gemeen met de troop waarnaar we op zoek zijn. Een
aantal criteria dat een vergissing moet voorkomen blijkt dus nodig te zijn om de aannemelijkheid van het
gezegde in kwestie te bepalen.-///M///-De plotselinge versiering van de beginletter van een lange pagina
tekst, lijkt een vorm van indringen te zijn, maar dat gaat niet langer op als het op dat moment een
verplichte gewoonte is om een beroemd werk te verluchten.-///B///-De dichter is dol op gezegdes die een
verwarring stichtende aantrekkingskracht bezitten, zoals “bloemen van het kwaad”, die door de
verwondering die ze teweegbrengen tevens twijfel zaaien, een soort «knallende titels» [645]. Hij doet zelfs
enkele neologismen het licht zien [687]-[688]-[689]: «achteruitkijkers», «studeerderig», «artikelschrijvers».
Wat de onomatopee betreft, die gebruikt hij graag, als het maar zonder artistieke pretenties is. Onder het
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bedenken van een nieuw toneelstuk, haalt hij een liedje aan [638]: «Niets is z-zo-aardig,-/Fonfru-CancruLon-La-Lahira-/Niets is z-zo-aardig/Als de Plankenzager.» Baudelaire wil in zijn «drama over het
volksleven» het thema van deze cantilene aanbrengen [639]: «Zing, Zeemeermin, zing,/Fanfru-CancruLon-La-Lahira-/Zing, Zeemeermin, Zing,/Je doet er goed aan te zingen,//Want je hebt de zee om te
drinken,/Fanfru-Cancru-Lon-La-Lahira-/Want je hebt de zee om te drinken,/En mijn vriendin om te eten!»
424////-De grootte die de aannemelijkheid aangeeft van de mededeling “de schepper van het boek heeft
hier een ribstof of composiet gewild” duiden we aan met “landgoed”. Het beschikt over tien giststoffen, die
zich in de noemer bevinden: 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å). We noemen ze (õ), ruit; (ñ), kist; (ã), dresseur;
(ù), glooiing; (ò), vracht; (ì), reliëf; (â), vernis; (û), uitlaat; (ô), kring; en (å), ravijn. We duiden “õ, ñ en ã” aan
als “o, n en a met een tilda”, en “å” spreken we uit als een “ronde a”. Wat de berekening betreft, moeten
we het gebruik van het begrip klinken opnieuw uitbreiden, teneinde geen enkele grootte onder de 1/16
mee te tellen.-///M///-Bij de evaluaties wordt historische kennis onmisbaar wanneer we door een
misverstand het gevaar lopen een gewoon gebruik voor een troop aan te zien. “Répétitif” (repeterend)
bevat er geen, maar “la fête à Neuneu” (het feest in Neuneu) wel, want dat gezegde is afkomstig van “la
fête à Neuilly” (het feest in Neuilly) [861]. Het blijkt ook belangrijk te zijn om de doelstellingen die ons voor
ogen staan te onderzoeken. Zo geeft “hij vervolgde zijn zeer zeer eentonige lezing voor die mensen” een
slaapverwekkende indruk weer, en bevestigt dus het vermoeden dat er opzet in het spel is.-///B///-Helaas
zijn de aanwijzingen heel moeilijk te ontwaren, waardoor we, als we de tekst niet goed kennen, al gauw
een vergissing begaan. Bovendien riskeert de ene illusie de andere te veroorzaken. Als we menen dat we
met “…doux comme les hauts bois…” (…zo zacht als de hoge bossen…), als gevolg van de transformatie
van het woord «hautbois» (hobo’s), een ontdekking hebben gedaan, koesteren we daarna al snel de wens
om “…verts comme les prés rient…” (…zo groen als de weiden lachen…), als gevolg van de transformatie
van het woord «prairies» (weiden), te schrijven. Als een spreker een paar “eh eh’s” gebruikt, vallen ze
nauwelijks op en brengen ze de boring volstrekt niet in gevaar, maar dat wordt anders als hij er een
spelletje van maakt. De juistheid van een indruk is nog moeilijker te bepalen, zoals die betreffende het
aantal “i’s” in deze emotionele beschrijving van Baudelaire [690]: «Le "divin" Marat, un bras pendant hors
de la baignoire et retenant mollement sa dernière plume, la poitrine percée de la blessure "sacrilège", vient
de rendre le dernier soupir. Sur le pupitre vert placé devant lui sa main tient encore la lettre perfide:
“Citoyen, il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance.” L'eau de la baignoire
est rougie de sang, le papier est sanglant; à terre gît un grand couteau de cuisine trempé de sang; sur un
misérable support de planches qui composait le mobilier de travail de l'infatigable journaliste, on lit: “À
Marat, David.” Tous ces détails sont historiques et réels, comme un roman de Balzac; le drame est là,
vivant dans toute sa lamentable horreur, et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chefd'œuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne, elle n'a rien de trivial ni d'ignoble.» (De
"goddelijke" Marat, wiens éne arm buiten het bad bungelt, terwijl hij daarbij slapjes de pen waarmee hij
voor het laatst heeft geschreven vasthoudt en zijn borst de "heiligschennende" wond vertoont, heeft zojuist
de laatste adem uitgeblazen. Op de groene lessenaar voor hem houdt zijn hand nog de verraderlijke brief
vast: “Burger, pas nu ik doodongelukkig ben heb ik recht op uw goedwillendheid.” Het badwater is
roodgekleurd door het bloed, het papier is bloederig, op de grond baadt een groot keukenmes in het bloed;
op een paar oude planken die de onvermoeibare journalist als bureau gebruikte, lezen we: “Aan Marat,
David.” Al die details zijn historisch en reëel, als een roman van Balzac, en vormen het hele drama, dat
zich hier omgeven met ellendige afschuw afspeelt, en door een vreemde krachttoer die van dit schilderij
het meesterwerk van David en één van de grootste bezienswaardigheden van de moderne kunst maakt,
heeft het niets laags of weerzinwekkends.)
425////-De ruit õ=1 meet met betrekking tot de aardkluit hoe groot de kans is dat sommige gevaren
vermeden kunnen worden. Een bult die van een wieg moet afzien ontvangt een waarde van õ=2.
Hetzelfde gebeurt met een zogenaamde ribstof die aan de vijftien schorsen ontsnapt en geen herkenbare
composiet verschaft. Wanneer het enkel om een geïsoleerde troop gaat, kennen we eveneens õ=2 toe.
Een andere situatie die õ=1 onmogelijk maakt is wanneer twee schrijfstijlen dooreenlopen. Ook is õ=2
onontkoombaar als zeer weinig mensen een idee willen overbrengen en we dit idee kunnen verwarren met
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een ribstof. Een publiek dat niet bekend is met het onderwerp en moeite zal hebben het gezegde in
kwestie te begrijpen is een reden te meer voor õ=2. Indien de context de stijlfiguur in zich opneemt
waardoor hij onzichtbaar of onbelangrijk wordt, is õ=2 opnieuw billijk.-///M///-Dat laatste kan zich voordoen
met sommige onopvallende onomatopeeën. Tussen de extreme vormen van deze stijlfiguur treffen we een
schakering aan van bescheidener soorten, en Saussure schrijft, met betrekking tot de algemene situatie
[904]«…ze zijn slechts de approximatieve en bijna gewone imitatie van bepaalde geluiden (vergelijk het
Franse "ouaoua" met het Duitse "wauwau").»-///B///-Als het gaat om een auteur die verschillende codes
hanteert, wordt het aangeven van hetgeen een indringing in het geheel is, een gok. Een Latijns gedicht in
de bundel "Bloemen van het kwaad" onderscheidt zich ten opzichte van de Franse taal, die in datzelfde
werk gebruikelijk is. Maar het laat Romeinse woordgebruik geeft op zijn beurt de grondregel van deze
korte tekst aan [[1046]]. De stijl is vrij gezocht [[1047]]: «O verrukkelijke vrouwelijkheid/Die ons van alle
zonden vrijspreekt!//Zoals ik me aan de weldaad van de Lethe te goed doe,/Zo les ik mijn dorst met jouw
kussen…//Verdubbel nu mijn krachten,/O zacht bad/Met zoete geuren geparfumeerd!» Gilson brengt de
volgende gezangregels onder onze aandacht [414]: «Jezus, zoete herinnering/Die het hart echte vreugde
schenkt:/Maar die alle genot te boven gaat/Zijn heerlijke aanwezigheid.//Niets is fijner te bezingen/Niets is
aangenamer te horen/Niets is heerlijker om aan te denken/Als Jezus zoon van God.//Jezus, hoop der
boetelingen/Wat bent u genadig voor degenen die tot u bidden,/Wat bent u goed voor degenen die U
zoeken,/Maar wat gebeurt er met degenen die U vinden?» We zien dat Baudelaire erkent dat een
scheppende bezigheid plezier oplevert [675]: «De vreugde die het oeuvre van enkele beroemde schrijvers
ademt en die daarin de boventoon voert is buitengewoon, heeft Champfleury heel schrander met
betrekking tot Honoré de Balzac geschreven.»
426////-Bij een ruit met een waarde van õ=1, verdient de interne eenheid van strekking, die de lenen
vertonen of suggereren, een niveau van ñ=1. Ook blijkt, eveneens bij õ=1, de hoeveelheid ñ=1 juist te zijn
als de ribstof hulp krijgt van de verharder. Het is raadzaam zo’n steunpunt op te speuren, niet alleen
refreinen maar ook alles wat er op lijkt. Als de inhoud geen eenheid vormt of als er geen connector is,
moeten we, omdat het gevaar immers bestaat dat de interne afstand van de aardkluit de troop schade
toebrengt, het aantal fronten (n) tussen het begin en het einde van het gezegde bestuderen, waarbij de
waarde van de kist neerkomt op ñ=2+(1(n/10)). Anderzijds gaan we bij o=2 akkoord met ñ=2 als het om
een samenhangend geheel gaat, er van een verwijzing sprake is of we een verharder signaleren. In de
overige situaties zonder connector blijkt ñ=2+(1(n/10)) de manier te zijn om de gewenste giststof te
verkrijgen. Niets belemmert ons om de composiet te behandelen, aangezien we aan (ñ) dezelfde waarde
toekennen als wanneer de lenen er allemaal voor één enkele ribstof zouden zijn.-///M///-De ruit neemt een
gedeelte van de kist in beslag, wat een onhandige opzet lijkt te zijn vergeleken bij de eenvoud van heel
veel stijlfiguren, maar het gebeurt regelmatig dat we verschijnselen behandelen door middel van dergelijk
ingewikkeld kunst- en vliegwerk. Poincaré verweerde zich op de volgende manier tegen degenen die
uitvoeren tegen de foutjes die het verstand maakt [801]: «Moeten we, omdat geen enkele schilder een
volkomen gelijkend portret heeft kunnen maken, daarom besluiten dat het beste dan maar is om er geen
te maken?»-///B///-Gesnik en gelach leveren met hun neiging om een belangrijk element te herhalen,
gemakkelijke voorbeelden voor de ribstoffen op. We raken hier het instinctmatige vlak waar spontaneïteit
en doordachte vormen van de geest door elkaar lopen. Germaine de Staël geeft ons de volgende raad
[931]: «Aangezien we met behulp van de analyse pas iets kunnen bestuderen als we de stof hebben
opgedeeld, wordt eerstgenoemde, net als een scalpel, op dood materiaal toegepast; maar dat is een
slecht middel om iets wat levend is te leren kennen…» Menige overeenkomst, waaruit het plezier spreekt
de zielen met elkaar te verbinden, laat een geheel zien dat een uitdaging vormt voor de toeschouwer,
zoals Baudelaire ons laat zien met de beschrijving van een door hem bedacht paartje [656]: «…Samuel
beijverde zich om haar zakdoek en haar boek, die hij op een bank vond, terug te brengen en die ze
trouwens helemaal niet kwijt was, omdat ze er immers, kijkend naar de mussen die om de kruimels
vochten, of, naar het scheen, aandachtig de planten bestuderend, vlakbij zat. Zoals vaak het geval is met
twee mensen door wier gezamenlijke bestemmingen de ziel op gelijke hoogte is gesteld, werd hij, -toen hij
nogal onverwachts een gesprek begon,- niettemin vervuld van een vreemd geluksgevoel iemand aan te
treffen die hem een luisterend oor verleende en antwoord geven wilde.»
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427////-De dresseur is ã=2 waard wanneer het gevaar groot is dat het plafond afwijkt van de beduidenis
van de aardkluit, vanuit de globale bult bezien. In (F-Samenspel/-¦¦¦¦-/S-Sam, en, spel), lijkt het plafond
“Sam, en, spel” zo verschillend van wat de rest van het gedicht inhoudt, dat we zonder enige moeite tot ã=
2 kunnen besluiten. Maar een mededeling die te verdedigen valt, vooral als deze van een steunpunt bijval
vindt, rechtvaardigt een waarde van ã=1.-///M///-We moeten zeker niet bij voorbaat uitsluiten dat de
schepper van een boek een overdaad aan verbeelding kan bezitten, maar over het algemeen worden we
daarover door aanwijzingen ingelicht, en vaak wordt een gezegde door de context verklaard, zoals de
alliteratie toont die laat weten dat Orestes de godheden uit de hel ziet [827]: «Pour qui sont ces serpents
qui sifflent sur vos têtes?» (Voor wie zijn die slangen die op uw hoofden sissen?)-///B///-Als we oordelen
dat zo’n troop volkomen onaanvaardbaar is, zou dat een miskenning inhouden van het feit dat de de grote
kunst vaak met hinder gepaard gaat, hetgeen Baudelaire zo zorgvuldig heeft geformuleerd [713]: «Ik ga
nog verder, de zeer trotse sofisten met hun boekenwijsheid ten spijt, en hoe gevoelig het ook ligt en hoe
moeilijk het ook is om mijn denkbeeld te omschrijven, ik ben er zeker van erin te slagen, zo ongeveer
tenminste. "Het mooie is altijd vreemd." Ik bedoel niet dat het opzettelijk en op een gevoelloze manier bizar
is, want in dat geval zou het een door het leven ontspoord monster zijn. Ik zeg dat het altijd iets van een
bizarriteit bevat, een naïeve, ongewilde en onbewuste bizarriteit, en dat het die bizarriteit is die er zo’n
bijzondere schoonheid aan geeft. Dat is zijn kenteken, zijn kenmerk. Keer het eens om en probeer iets wat
"mooi maar banaal" is te maken!»
428////-De glooiing bedraagt ù=2 als er, behalve van de indringing zelf, volgens de criteria van dat moment,
in de presentatie van het gedeelte buiten het plafond, sprake is van een vergissing.-///B///-Een
onhandigheid in de aardkluit accentueert daadwerkelijk de troop, maar als die zich in het plafond bevindt
kan het commentaar daardoor niet langer serieus genomen worden. Bijvoorbeeld “…verts comme les prés
rient…” (…groen als de weiden die lachen…) vraagt om het accent aigu van “prés”, terwijl de aardkluit
«prairies» (weiden) wordt uitgesproken als “près rient” , wat resulteert in ù=2, omdat de noodzaak van de
verandering twijfel zaait.-///M///-In „Booz endormi“ (de Slapende Boaz), vindt Victor Hugo zoiets op
aardrijkskundig gebied uit [140]-[462]: «Alles was rustig in Ur en Jerimadeth…en Ruth vroeg zich af…»
(Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth…et Ruth se demandait…) Aangezien het meer van Genesareth
berucht was om zijn vele stormen, was het moeilijk om “Alles was rustig in Ur en Genesareth…” te
schrijven. Het eind van de regel, «Jérimadeth», wordt vaak geïnterpreteerd als “je rime à "dait"” (ik rijm op
"dait"), want Victor Hugo probeert, voor het rijmen, een klank te vinden die past bij «demandait» (vroeg)
dat iets verderop vermeld wordt [463]. Men vindt het ook leuk om er, maar dat is minder juist, “je rime à
dette” (ik rijm op “schuld”) van te maken, waarmee men “ik put uit mijn verbeelding, om een leegte op
geschiedkundig gebied op te vullen en ben hiermee de waarheid uitleg verschuldigd” bedoelt.
“Genesareth” wordt volgens gewoonte als “genezarette” uitgesproken, terwijl men natuurlijk niet
“demandette” zegt. In ieder geval brengt de auteur, technisch gezien, met “e-e” in plaats van “eth-e” een
verbetering in de rijm aan. Omdat «Jérimadeth» een heel onbekend woord is, veronderstelt men dat de
dictie “Jérimadait” bedoeld is om op “demandait” te rijmen. Het is minder eenvoudig van iedereen te
verlangen om “Genesarait” uit te spreken. En tenslotte begint in elke regel van deze vondst van Victor
Hugo de laatste lettergreep met een “D”, en niet in de ene met een “R” en in de andere met een “D”.
Jacques Truchet vult deze documentatie aan met de opmerking dat «Jérimadeth» voor sommigen «…een
schrijfwijze afkomstig van "Jerahmeel"» is en als dat zo zou zijn, zouden we met een serieuze, goed
ingelichte Victor Hugo te maken hebben, een gezichtspunt dat de stijlfiguur tenietdoet [463]. Bovendien is
voor “je rime à "dait"” de klank “je” vereist en niet “Jé”, wat de aannemelijkheid van een eventuele ribstof
doet afnemen, en wegens een onhandigheid in het plafond ù= 2 tot gevolg heeft.
429////-Er doen zich verschillende situaties voor waarin de vracht (ò) een waarde heeft van ò=2. Allereerst
indien een steunpunt aantoont dat de schepper in kwestie nergens iets van een eventuele woordspeling
gebruikt of als hij daar een aversie tegen heeft. Verder als informatie op historisch gebied ons sterk doet
vermoeden dat er sprake is van een anachronisme of onbillijkheid wat de vermeende ribstof betreft.
Vervolgens wanneer het aannemelijk is dat de auteur bepaalde vormen die een verlenging van de
189

versbouw zijn heeft gebruikt, of dat hij zich, op een gegeven moment, in plaats daarvan, van een bepaald
poëtisch middel bedient. We kennen eveneens een waarde van ò=2 toe als de critici merken dat hun de
kennis ontbreekt om de beduidenis van de aardkluit te bepalen. Tenslotte blijft ò=2 gelden als er een
vergissing of slordigheid in het spel is. In de andere gevallen is de giststof 1 waard, met name bij een
steunpunt dat de aangebrachte troop bevestigt.-///M///-Laten we nu (F-Bobo-¦¦¦¦-S-moeites) uitgaande van
de interpretatie “gelukkig kwamen we, nadat we allemaal last van honderden pijntjes hadden gehad, aan
bij de Bobo’s” eens aandachtig bekijken. Omdat er inderdaad een volk met de naam «Bobo’s» bestaat,
kan de geografische context degenen die menen dat er sprake is van een stijlfiguur aan het twijfelen
brengen, want deze riskeren een fout te begaan, en dat dwingt de nauwgezette interpreet om ò=2 toe te
kennen [805].-///B///-Soms laat de schrijver echter zijn bedoeling blijken om een ribstof te gebruiken, zoals
Baudelaire met betrekking tot het al door ons genoemde schilderij, dat de moord op een beroemd
pamfletschrijver uitbeeldt [691]: «Het meest verwonderlijke in dit ongewone gedicht is, dat het uitzonderlijk
snel is geschilderd en als we aan de schoonheid van de tekening denken, brengt dat ons in verwarring. Dit
is voedsel voor de sterken en de overwinning van het spiritualisme; dit schilderij, zo wreed als de natuur,
ademt alles wat ideaal is. Wat was toch het lelijke dat de heilige Dood zo snel met het puntje van zijn
vleugel heeft uitgewist? Marat kan voortaan Apollo uitdagen, de Dood heeft hem met zijn verliefde lippen
gekust, en hij ligt te rusten in de kalmte van zijn metamorfose. We treffen in dit werkstuk zowel iets teders
als schrijnends aan; er fladdert een ziel rond in de koude lucht van deze kamer, over die koude muren,
rondom dat koude, sombere bad. Zult u ons, politici aller partijen, en uzelf, ruwe liberalen van 1845,
toestaan dat we ons laten ontroeren door het meesterwerk van David? Dit schilderij is een geschenk
geweest aan het beweende vaderland, en onze tranen zijn ongevaarlijk.»
430////-Het reliëf (ì) moet aan de hand van een aantal gevallen bestudeerd worden. Als het gaat om een
aardkluit waarbij we op een gegeven moment kunnen overgaan op het abstracte of die uitmondt in een
tegenstrijdigheid, een toespeling, een tegenstelling of een pleonasme, bereikt (ì) een hoogte van 2. We
kennen eveneens een waarde van 2 aan (ì) toe als de mededeling door de wijze waarop hij is
geformuleerd op twee manieren uitgelegd kan worden. Elke andere situatie vraagt om ì=1.-///M///-"De
generaal heeft gezegd de kolonel is een leeuw" verdient ì=2, terwijl “hij laat de thee te laat komen” ì=1
ontvangt.-///B///-De ribstoffen ontketenen heel vaak een gelach, wat hoort bij maatschappelijk gedrag en
gebruik, dat uit een soort kreet, gezang of roep bestaat. Omdat het zowel het mannelijk als het vrouwelijk
geslacht betreft, horen we het verschil tussen lage en hoge stemmen, en nemen we het plezier van een
intelligent gezelschap waar. De personen die het waarom ervan niet begrijpen worden er zodoende van
uitgesloten. Baudelaire schrijft [706]: «De eensgezindheid van de fysiologen die het lachen bestuderen
over de voornaamste oorzaak van dat indrukwekkende verschijnsel, zou voldoende moeten zijn om aan te
tonen dat humor één van de meest duivelse karaktertrekken van de mens en één van de vele pitten in de
symbolische appel is. Hun ontdekking is overigens vrij simpel en gaat niet erg diep. Lachen, zeggen ze,
ontstaat door superioriteit.» Bij het volgende moeilijke geval moeten we even stil staan [707]: «Het lachen
van kinderen is als een ontluikende bloem. Het is het plezier iets te ontvangen, het plezier adem te halen,
het plezier zich open te stellen, het plezier iets aandachtig te bekijken, te leven, te groeien. Het is het
plezier van een plant. Over het algemeen is het dan ook meer een glimlach, zoiets als de kwispelende
staart van een hond of het gesnor van een poes. En toch, als we constateren dat het lachen van kinderen
toch nog weer verschilt van de uitingen van tevredenheid zoals dieren die tonen, weet dan dat dat komt
doordat het niet helemaal vrij van ambitie is, zoals het kleine mensjes, dat wil zeggen Duiveltjes in de dop,
betaamt.»
431////-Het vernis â=2 kan worden vastgesteld als het ons veel tijd kost van taalcode te veranderen om de
aardkluit in de beduidenis van het plafond te doorgronden, of als we daarvoor een oplossing moeten
gebruiken die we ons slechts met veel moeite herinneren, en die door de critici is gevonden. Het gebruik
van een ingewikkelde code, van moeilijk te vatten woorden, dat heeft allemaal een nadelige invloed op de
waarden die de aannemelijkheid van de ribstof aangeven. Als zich daarentegen geen enkel gevaar van
deze aard voordoet, is een waarde van â=1 juist. Een woordspeling of een verfraaiing is volstrekt
onvoldoende om â=2 te verkrijgen en een methode, eenvoudig of ingenieus, die verder reikt dan de
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intuïtie, is nodig.-///M///-Het geheim dat ons moet helpen een éénmalig voorkomende boodschap te
begrijpen en de code die toegepast kan worden op een lange mededeling komen bij een ingewikkelde
reflectie op hetzelfde neer.-///B///-Balzac verstrekt ons een uiterst eenvoudig voorbeeld van jargongebruik
[70]: «"Ne fais pas de regoût sur ton dab!" (stel je meester niet in een kwaad daglicht)…» Zonder vertaling
is het verschil met “de boot zinkt, blub, blub” voor de hand liggend. Als we anderzijds, met betrekking tot
het woord "uitrekenen", elke letter daarvan vervangen door het nummer van volgorde dat hij in het alfabet
heeft, verandert het in “2192018511514514”, wat evenmin gemakkelijk te begrijpen is. Zo ondoorzichtig
zijn de werken van een bepaalde literaire beweging over het algemeen niet. Zeker, het is mogelijk dat er
enigszins een geheimtaal in aangetroffen wordt, die de verontwaardiging van de tegenstanders wekt, zoals
de vijandigheid ten overstaan van het door elkaar gebruiken van de genres die de voorstanders van het
classicisme rondom 1830 toepasten laat zien, maar die blijft dikwijls beperkt. Een schrijverskring die
bepaalde opvattingen heeft stelt veel meer in het vooruitzicht dan een bijzonder taalgebruik, en Baudelaire
heeft dat heel goed begrepen [704]: «In de scholen, die uit niets anders bestaan dan uit het
georganiseerde ontdekkingsvermogen, absorberen de individuen die deze benaming werkelijk verdienen,
de zwakken; en dat is terecht, want een omvangrijke productie is slechts een denkbeeld van een
onnoemelijk aantal breinen bij elkaar.»
432////-De uitlaat û=2 geldt in twee gevallen. Als we een eventueel aspect van technische of erudiete aard
in de aardkluit tegenkomen, is û=2 billijk. Met een cognitief doel voor ogen lijkt het inderdaad
onaannemelijk de indringing van een stoffelijk element te willen realiseren. Vervolgens bestaat de waarde
bij elk zinnebeeld van bloksteen of tekening, bij elk schema of symbool gebruikt voor het aangeven van de
scheiding tussen verschillende etappes op het intellectuele vlak, uit û=2. Van deze situaties die û=2
opleveren, worden die waarin kennis een rol op het artistieke vlak speelt echter uitgesloten. De overige
omstandigheden eisen dus zeker de uitkomst û=1 op.-///M///-Wat de inrichting van een bult betreft, die kan
niet voor een indringing worden aangezien, daar is hij namelijk veel te abstract voor. Maar een horizontale
lijn die een scheiding tussen paragrafen moet aanbrengen, kan enige twijfel oproepen. Voor een juiste
bepaling van de uitlaat is het dus vereist dat we documentatie over de literaire gewoontes van die tijd
kunnen raadplegen, want de etiquette aangaande dergelijke indicatoren van materiële aard verandert op
dezelfde wijze als de culturele wereld, de details ervan kunnen zich wijzigen, ondanks het feit dat de
globale inhoud mogelijk rationeel is.-///B///-Baudelaire stelde zich, of het nu serieus of spottend bedoeld
was, een in balans zijnde werkelijkheid voor, zoals die in sommige regels van een ode aan de zon
beschreven wordt, zonder een enkel concreet scheidingsteken te gebruiken [[1115]]: «Die voedstervader,
die niets van bleekzucht wil weten,/Brengt in de velden verzen en rozen tot leven;/Zorgen voert hij naar de
hemel af,/En vult hersenen en bijenkorven met nectar./Dankzij hem wordt krukkenlopers een nieuwe jeugd
verschaft/En lijken ze op meisjes zo vrolijk en zacht,/En wordt de oogsten opgedragen te groeien en te
rijpen/In het onsterfelijke hart dat immer bloeiend wil prijken!//Wanneer hij, als een dichter, neerdaalt in de
steden,/Veredelt hij het lot van de dingen vol lelijkheden,/En presenteert zich op koninklijke wijze, zonder
lawaai en zonder dienaren,/In alle ziekenhuizen en paleizen.»
433////-De kring (ô) heeft een waarde van 2 als de troop is ontstaan door uitgesproken gewoontes van de
schepper van een boek of als die hem opgelegd zijn. In dat geval is, omdat de auteur niet echt tot de
denkbeeldige indringing heeft besloten, de waarde van ô=2 terecht. Een schrijver die op originele wijze
een tegenstelling in de taalelementen probeert aan te brengen, verdient echter ô=1.-///M///-Een oude,
weinig gebruikte drukletter wekt de illusie een ribstof te zijn, als we niet over voldoende historische kennis
beschikken omtrent het milieu waarin hij veel werd gebruikt. Omdat gewoontes soms half onszelf, half de
maatschappij waarin we leven betreffen, kan dat soms onze opinie over de handelwijzen die in de
verschillende stadia van de culturele keten in praktijk worden gebracht, aan het wankelen brengen.-///B///Als een romanschrijver een accent van een bepaalde streek wil gebruiken, zonder dat hij zelf deel
uitmaakt van een stroming waarbij dat een gewoonte is, billijkt dat een waarde van ô=1. Balzac hield van
zulke imitaties [71]«…de twee kunstenaars raakten zeer bevriend met Gazonal en lieten hem zijn
rechtszaak vertellen. "Mijn-e rrechtszaak-e, zei hij met brijende "r" en een uitgesproken Provençaals
accent, is heel-e eenvoudig-e: het is hen-e om mijn fabrriek-e te doen. Ik heb hier-e een steengoede
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advocaat-e gevonden-e aan wie ik elke keer-e twintig-e franc heb-e betaald om de zaak-e in het oog-e te
houden, en altijd-e tref ik hem slapend-e aan…"»
434////-We mogen aan het ravijn (å) een waarde van 2 toekennen zodra de critici vermoeden dat een of
ander ongelukje, een bepaalde vervalsing of vergissing de aardkluit heeft beïnvloed. Soms kan, zonder
dat de schepper van een boek er een ribstof in heeft willen aanbrengen, een vlek die per ongeluk in dat
boek is ontstaan of de verbeelding van iemand die het eerder heeft gelezen, er schade aan toebrengen.
Maar in elke andere situatie waarin zo’n ongelukkige toedracht onmogelijk lijkt te zijn, geldt een waarde
van å=1.-///B///-In 1961 is in de, overigens uitstekende, uitgave van Antoine Adam, door een ongelukkige
drukfout aan het eind van het sonnet „Samenspel“ de punt weggelaten [6]. Geen enkele lezer zou daarom
menen dat Baudelaire zelf van het gebruik van dat zinnebeeld van bloksteen had afgezien.-///M///-Om (å)
te bepalen moet tegenslag van het resultaat van een strategie onderscheiden kunnen worden. We kunnen
net zulke ontzettend grote listen, op het materiële vlak, bedenken als Lucianus heeft gedaan, met
betrekking tot de inhoud. De beroemde „Waarachtige Geschiedenissen“ eindigen met de volgende
woorden [510]: «Ik heb u nu mijn avonturen verteld tot op de andere aarde toe, eerst op zee, daarna
tijdens het varen, temidden van de eilanden en in de lucht, vervolgens in de walvis en, toen we daar weer
uit waren, bij de helden, in dromenland, en tenslotte bij de Runderkoppen en de Ezelinnenbenen. Wat we
op aarde beleefd hebben wordt in de volgende boeken verteld.» Daarover schrijft Pierre Grimal [511]«Men
zei dat de mededeling aan het eind de grootste leugen van de hele roman was: de aangekondigde boeken
hebben nooit bestaan.»
435////-We doen het voorstel om de rail “Samenspel -Sympathie betuigd door de grote tempel waar de
mens voorbijgaat…Er bestaan…wezens die door al onze zintuigen worden waargenomen en die de
sympathie bezingen…” samen te stellen. Omdat de mededeling die aan het woord “mens” voorafgaat,
goed te begrijpen is, blijft een spinsel alleen mogelijk met spillen, termen of blokstenen. Aangezien de bult
zo een wieg blijft, kan de ruit van (F-Sympathie…sympathie-¦¦¦¦-S-herhaling) nu toch een waarde van õ=1
ontvangen.-///M///-De herhaling vormt een van de meest onomstreden soorten ribstoffen, omdat deze een
uitzonderlijke kracht bezit. Als we van zulke voorbeelden uitgaan heeft dat tot gevolg dat de
onderzoekingen in een absolute zekerheid uitmonden. Spinoza vat dit voordeel van een onderwerp dat de
mogelijkheid biedt van een voor de hand liggende conclusie, zo samen [163]-[922]: «…er zal hier geen
sprake zijn van een eindeloos onderzoeken; ik bedoel, om het beste onderzoek naar wat waar is te
ontdekken, hebben we niet nog een andere methode nodig voor hetgeen op de eerste plaats komt, en
voor hetgeen op de tweede plaats komt, is geen derde methode nodig, enzovoort…»-///B///-Ondanks die
kracht van iets dat nadrukkelijk aanwezig is, kan de kunstenaar die mogelijk zowel de woordspeling als de
wil van de schrijver over het hoofd ziet, voor een probleem zorgen [[1118]]: «Je suis comme le roi d'un
pays pluvieux,/Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très-vieux…» (Ik ben als de koning van een
regenachtig land,/Rijk, maar machteloos, jong en toch zeer-oud…) Op een gegeven moment moet beslist
worden of “plus vieux” (ouder) mogelijk is of niet ["plus vieux" wordt op dezelfde manier uitgesproken als
"pluvieux" (regenachtig)]. Dat wordt nog moeilijker bij woordspelingen die niet zozeer op taalelementen
berusten, en om die reden sluiten we ze van de hier bestudeerde onderwerpen uit. Zo bevat “hij keurt dat
goed” nagenoeg geen binnendringing, omdat het intellectuele aspect ervan het grapje, waarbij het
manipuleren van de taal geen rol speelt, betreffende de twee betekenissen “het resultaat van zijn keuring
is dat hij het goedkeurt” en “hij keurt dat volgens de regels” overschaduwt.
436////-Laten we eens proberen de kist (ñ) van (F-Sympathie…sympathie-¦¦¦¦-S-herhaling) betreffende
bovengenoemde rail, waarbij we veronderstellen dat de ruit een waarde heeft van 1, te bepalen. We
bekijken de nieuwe giststof op zich, want hij kan, alnaargelang zijn eigen kwaliteiten, een waarde van 1 of
2 ontvangen. De herhaling van het beslissende woord, aan het begin en het eind van het gedicht, wordt
gesteund door de titel «Samenspel», bij de erkenning van het bestaan van een verharder die de interne
afstand van het duo “Sympathies-sympathies” wegvaagt. Omdat het nu zinloos is geworden het aantal
fronten tussen het begin en het eind van het gedicht te tellen, lijkt ñ=1 vast te staan.-///M///-Bij elk stukje
werkelijkheid, of juist begrip van de dingen, moeten we ons er bewust van zijn dat alle talen niet een even
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grote woordenschat bezitten. Het ontbreken van de juiste woorden zou het dus, in een bepaald verband, in
iedere taal, noodzakelijk kunnen maken om sommige woorden, buiten elke ribstof om, opnieuw te
gebruiken.-///B///-Dankzij zijn grote algemene ontwikkeling was Baudelaire in staat dat soort hindernissen
om te buigen, door in het verleden menige bron op te speuren die hem kon helpen om een beter gebruik
van de huidige woordenschat te maken. De volgende versregel van Chénier zou zijn devies hebben
kunnen zijn [194]: «…Laten we met nieuwe ideeën oude gedichten maken.» Dat belette hem niet de
grapjes over de enorme inspanning die voor het beheersen van de traditionele begrippen aan de jonge
studenten gevraagd werd, te waarderen [709]: «Daumier heeft onverwachts de oudheid aangevallen, de
pseudo-oudheid, want niemand voelt beter dan hij aan wat de hoogste waarde ervan is, hij heeft erop
gespuugd…» De karikaturist schijnt hetzelfde doel na te streven als Joseph Berchoux in zijn beroemde
dichtregel [708]-[962]: «Wie zal me van de Grieken en de Romeinen bevrijden!»
437////-Laten we de dresseur (ã) van (N-¦¦¦¦-belang) nu bekijken. Het gevaar dat de beduidenis te weinig
overeenkomt met het teken dat in de aardkluit wordt vermeld lijkt nihil te zijn, dus besluiten we tot ã=1.
Maar aan (N-¦¦¦¦-goddelijk karakter) zou men niet dezelfde waarde toekennen, want een hoofdletter wil niet
per definitie zeggen dat hij genoemde eigenschap bezit. Het is dus zaak een minimale toelichting te
geven, om te voorkomen dat het idee dat elk zich van de troop vormt, schade toegebracht wordt.-///M///Een ontbrekende hoofdletter kan eveneens van belang zijn. In “hij wou parijs bezoeken”, bestaat de ribstof
uit het niet verschaffen van hetgeen men aan het begin van de naam verwacht aan te treffen.-///B///-Het
lijkt moeilijk te zijn om de precieze beduidenis van de N vast te stellen, zo groot is het aantal
mogelijkheden. Als we die N bijvoorbeeld met «weids» in verband brengen zou dat het gedicht koppelen
aan de voorliefde die de auteur voor onmetelijkheid heeft [701]: «De meest algemeen aanvaardbare uitleg
van het woord Fransman is vaudevilliste, en die van vaudevilliste een man aan wie Michel-Angelo
duizeligheid bezorgde en die door Delacroix met beestachtige stomheid geslagen werd, zoals sommige
dieren door de donder. Alles wat oneindig is, zowel naar boven als naar beneden toe, doet hem voorzichtig
wegvluchten. Het sublieme heeft steeds de uitwerking van een grote massa op hem, en zelfs zijn Molière
slaat hij slechts trillend open en wel omdat men hem ervan overtuigd heeft dat het een vrolijke schrijver
is.»
438////-De glooiing (ù) van (F-Correspondances/-¦¦¦¦-/S-Corps, responds, danse) (F-Samenspel/-/-/Slichaam, geef gehoor: je moet dansen) [enigszins te vergelijken met (F-Samenspel/-/-/S-Sam, en, spel)]
krijgt een waarde van 2 want deze opzet lijkt te gezocht te zijn. De interpreet wordt er dus van verdacht dat
hij Baudelaire absoluut een grappig idee wil toeschrijven.-///M///-De ribstof wordt niet altijd door
grappigheid gekenmerkt, en over het algemeen dient hij er eerder toe om met behulp van hoogstaande
middelen bij te dragen aan een elementair doel. Het middel van de symboliek, dat in staat is om ons tot
intellectuele heldendaden aan te zetten, wordt ver beneden de bewezen mogelijkheden gebruikt, een
beetje alsof we twee rekenmachines op ons bureau zouden zetten en dan verklaarden dat dat was om
“1+1=2” uit te rekenen. We spreken, maar er komt bijvoorbeeld “oei” uit, en gaan zo weer naar een
vroeger stadium terug. Terwijl het taalteken ons het domein der abstractie kan binnenleiden, wordt het
ingezet om een soort kreet te produceren.-///B///-Die zaak van het dier dat in de mens huist interesseerde
Baudelaire, die in verband daarmee vertelt over een werk dat hij van een kennis heeft gekregen [640]: «Al
heel lang verwerp ik bijna alle boeken met afschuw. Het is ook al heel lang geleden dat ik zoiets "absoluut
leerzaams en grappigs" heb gelezen. Het hoofdstuk over de valk en de vogels die voor de mens jagen is
-op zich al- een werkstuk…Er zitten nog heel veel andere dingen in die me, op het filosofische vlak,
ontroeren, de liefde voor het buitenleven, en de eer die aan het ridderschap en de dames wordt bewezen,
enz......Wat ik positief vind, is dat u dichter bent. Ik zeg al heel lang dat dichters "bovenmatig" intelligent
zijn…Maar als ik die dingen wil laten drukken, wordt me gezegd dat ik gek ben, -en vooral gek op mezelf,en dat ik betweters alleen maar haat omdat mijn opvoeding mislukt is. Maar wat ongetwijfeld vaststaat, is
dat ik filosofisch ingesteld ben, waardoor ik scherp zie wat exact is, zelfs op het gebied van de dierkunde,
hoewel ik noch jager, noch bioloog ben…Laat me, -nu ik eenmaal begonnen ben met u over diepere
dingen te praten…- alles dan maar zeggen. Wat is dat, de "nooit aflatende Vooruitgang!" wat is een
"maatschappij" die niet aristocratisch is! Dat is geen maatschappij, lijkt me. Wat houdt dat in, de mens die
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"van nature" goed is? waar is men die tegengekomen? De van nature goede mens zou een "monster" zijn,
ik bedoel een "God"…Al die niet-conventionele opvattingen waar ik zonet op doelde, zijn per slot slechts
het gevolg van die grote moderne theorie, van die "kunstmatige" doctrine, die in de plaats is gekomen van
de natuurlijke doctrine, ik bedoel het verwerpen van de theorie van de "erfzonde".»
439////-We bedenken een rail die als volgt begint: “De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms
een grote, sterke tamarindeboom aanvaarden/In hun fijne, beschermende schaduw/Onder de warm
schijnende zon, somber en luw/Waarin langzaam de bronnen opdrogen…” We vermoeden hier de
aanwezigheid van een bemoediging (F-ende…inde-¦¦¦¦-S-herhaling). Maar uit het geheel zouden we ook
kunnen opmaken dat het zoiets als een gebroken rijm betreft, omdat verderop halverwege de dichtregels
ook zo’n kunstmatige, interne echo voorkomt, met “mende-nende”. Het risico dat we een onderdeel van de
versbouw verwisselen met de ribstof dwingt ons een vracht met een waarde van ò=2 te accepteren.-///M///Aangezien de dichtkunst tot een aparte wereld behoort, is het raadzaam dat we de middelen die erin
gebruikt worden niet verwarren met die van andere domeinen. Pierre Guiraud schrijft [526]: «U moet
weten dat praktisch alle literatuur oorspronkelijk de vorm van verzen heeft en het lijkt er veel op dat het
vers hier een functie vervult die later aan het schrijven wordt toevertrouwd: het vers zorgt voor het
conserveren van de vorm; deze wordt erdoor vastgelegd en kan nu aan het geheugen worden
overgegeven.» Zo wordt de inhoud door iemand zijn hele leven lang bewaard, evenals door vele
generaties.-///B///-De binnendringing daarentegen, is minder goed afgewerkt van aard en slaat dus een
andere weg in. De dichter, die als geen ander wist dat naast raffinement geweld aanwezig is, ziet hoe
sommige al te energieke stijlfiguren opereren, in een kunst die meer dan enkel vermaak beoogt. Hij maakt
die verwijten aan het adres van een kunstenaar [641]: «En een man als u! terloops, als een eenvoudige
redacteurtje van de "Siècle" (Eeuw), beledigingen over "de Maistre" rondstrooien, dat grote genie van onze
tijd, een ziener! En daarbij ook nog een stijl alsof het een conversatie betreft, en Bargoense woorden die
een mooi boek altijd schade toebrengen.»
440////-Het reliëf (ì) van (F-geurende parfums-¦¦¦¦-S-herhaling) bedraagt 2 wat het segment “…geurende
parfums en kleuren antwoorden elkaar.” betreft. Zo’n vorm lijkt op een pleonasme dat gebruik maakt van
een bepaald abstract begrip, waardoor hij uitgesloten wordt van de ribstoffen [356]. Maar “geparfumeerde
parfums” zou aan de daarbij gehanteerde criteria voldoen, doordat er sprake is van een woordherhaling.-///
M///-Aangezien een heel tastbaar, alledaags taalgebruik het effect van de inmenging mogelijk maakt, wordt
alles wat op het intellectuele vlak ligt buiten de erkende grenzen gehouden.-///B///-De auteur onderzoekt
graag de concrete dingen in het menselijk bestaan, rythme, geur, houding of tensie. In 1853 heeft
Champfleury Baudelaire als de dichter van poezen gepresenteerd, en het is boeiend dat we ons op de
hoogte kunnen stellen van een gedeelte van de kennis die Baudelaire over de dierenwereld heeft vergaard
[631]. In een tekst over Delacroix, schrijft hij met betrekking tot een schilderij [696]: «Op het balcon, staan,
in de koude morgenlucht, "Romeo en Julia", met hun gezichten naar elkaar toe en hun armen devoot om
elkaars middel geslagen. Tijdens deze heftige omhelzing ten afscheid, werpt Julia, haar handen op de
schouders van haar geliefde, haar hoofd achterover, alsof ze adem wil halen, of als een beweging van
trots en blij lijden. Deze vreemde houding, -want bijna alle schilders beelden verliefden elkaar op de mond
kussend af,- is desondanks heel natuurlijk; die krachtige beweging van de nek is typerend voor honden en
katten die ervan genieten dat ze gestreeld worden.»
441////-Het vernis van (corrompus-¦¦¦¦-corps rompus) (bedorven-/-gebroken lichaam) verdient een waarde
van â=1 in de context «Er zijn geuren, zo fris…En andere, bedorven…» De beduidenis “van binnenuit
vergaan”, zoals metalen staven die door roest worden aangetast, moet met behulp van de kennis van de
zich vlakbij bevindende woorden «zegevierend» en «rijk» bestudeerd worden, maar dat is heel wat anders
dan een geheim cijfer gebruiken. De vraag is of de schrijver een speciale code gebruikt, of dat
daarentegen alle lezers, min of meer gemakkelijk, afhankelijk van hun algemene ontwikkeling, van
dezelfde ideeën kennis kunnen nemen. Met de combinatie van een doorzichtige, letterlijke inhoud en
vreemde bijbedoelingen, betreft het hier de tweede mogelijkheid, en het ontbreken van genoemde code
levert een waarde op van â=1.-///M///-Een korte, zeer moeilijke passage is er voldoende bewijs van dat in
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geval men opzettelijk iets wil verbergen men zijn toevlucht neemt tot een bijzonder taalgebruik, waardoor
we bij een troop, als dat gevraagd wordt, weten wanneer we een waarde van â=2 moeten
toekennen.-///B///-De verleiding om het woord «corrompus» (bedorven), wegens de dubbele “R”, in tweeën
te splitsen, is zo normaal dat we daarbij volstrekt niet aan een codering denken. Bovendien kunnen we
ons moeilijk voorstellen dat Baudelaire de ernstige toon van het sonnet afwisselt met een grapje, zonder
dat we daarop voorbereid worden. Zoals voor een stoffelijk lichaam de verschillende delen ervan en de
schakels die ze verbinden essentieel zijn, zo wordt een gedicht, op soortgelijke wijze, scherp
gecontroleerd door de schepper van het boek ervan die absoluut de eenheid erin wil bewaren. We vormen
ons, buiten de eerste reactie om, een beeld van het doel, dat veronderstelt dat de schepper zich al op
vage maar daadwerkelijke wijze heeft voorgesteld wat hij wil bereiken voordat hij zijn plan ten uitvoer
brengt. Laten we niettemin bekennen dat doeleinden waarvan men zich bewust is, vaak een hartstochtelijk
of collectief krachtenspel verbergen dat de zijn doel nastrevende auteur nauwelijks vermoedt. Zoals een
politiek leider die een lijn uitstippelt die later ook bij vergelijkbare landen aangetroffen wordt, zodat een
miskende tendens aanleiding tot krachtige maatregelen geeft.
442////-We stellen voor de uitlaat te bestuderen van (F-mens/tempel: bedorven/fris-¦¦¦¦-S-twee
gelijkwaardige relaties) betreffende een rail die begint met “De Natuur heeft ervoor gezorgd dat de mens
met betrekking tot zijn tempel is wat bedorven geuren zijn tot frisse…” Het wetenschappelijke of
technische aspect blijft te beperkt, dientengevolge wordt û=1 een feit.-///M///-De ruit ontvangt echter een
waarde van õ=2 omdat de zinswending immers geen van de vijftien schorsen bezit die een beschrijving
van de ribstoffen geven.-///B///-De analogie, met haar bijbehorende aspect van mijmerij, zou een grotere
plaats innemen als we de bases van het gongorisme zouden gebruiken [283]-[420]: “De (vrouwelijke)
Natuur is een tempel (haar dienst vindt plaats in haar gezicht) waar levende pilaren (de tanden) soms
verwarde woorden (gelach) loslaten; de mens (bedorven en verliefd) gaat er door (hij drukt er zijn lippen
nagenoeg onwetend op) wouden van symbolen (het haar) die hem gadeslaan (bevindt zich voor hem) met
vertrouwde blikken (hij meent ze te herkennen). Als lange echo’s…” Plato fantaseerde over de mythe van
hoogstbelangrijke begrippen waar het verstand kennis van zou nemen alvorens een lichaam binnen te
gaan [725]: «Aangezien de hele natuur gelijkvormig is en de ziel daar alles al van weet, is er niets wat
deze belet via een oude herinnering die weer bovenkomt (dat is wat de mensen kennis noemen) al de
andere terug te vinden…» Balzac beschrijft de liefde als iets dat in verband staat met een reeks
verbindingen met de voorgaande jaren [72]: «Als u goed hebt gezien hoe mijn leven tot nu toe is geweest,
kunt u de gevoelens raden die in mijn hart opresen…de schittering van glanzende haren boven een als
van een klein meisje zo zachte hals, de witte lijnen die de kam erin aangebracht had en waar mijn
verbeelding doorheen rende als door nieuwe paden, alles bracht me het hoofd op hol.»
443////-De kring van (long-temps-¦¦¦¦-onderstreping) (lange tijd-/-onderstreping), aangaande «J'ai longtemps habité sous de vastes portiques…» (Ik heb lange tijd onder poorten gewoond…) moet een waarde
van 2 krijgen, want de dichter volgt, met deze schrijfwijze, «long-temps» (lange tijd), slechts een gewoonte
van zijn tijd [[1143]]. In 1861 begint hij echter «longtemps» (lange tijd) te gebruiken, omdat hij zich aan de
verandering van de gewoontes aanpast [[1143]].-///M///-Een criterium dat in staat is om intrusies in het
taalmateriaal en gewoontes van elkaar te onderscheiden lijkt dus onmisbaar te zijn. Wanneer de schepper
van een boek kiest voor een traditionele vorm, maar de inhoud van deze zinswending zich later wijzigt, zal
het effect van deze traditionele vorm niet als iets wat in oorsprong echt was gewenst beschouwd kunnen
worden.-///B///-De auteur schreef «long-temps» (lange-tijd) uit zorgvuldige navolging, zodat, als we hem
het verwerpen van gewoontes toeschrijven, dat hetzelfde is als wanneer we een heel andere weg inslaan
als die naar het aanvankelijke einddoel leidt.
444////-Het
ravijn
van
(F-confondent…répondent-¦¦¦¦-S-répondent…confondent)
(F-vermengen…
antwoorden-/-S-antwoorden…vermengen) blijkt op een waarde van 2 te moeten worden vastgesteld als
dankzij geschiedkundig onderzoek aantekeningen van een typograaf worden teruggevonden waaruit wordt
aangetoond dat hij door een slordigheidsfout de beide woorden in de regels 5 en 8 heeft omgewisseld.
Een verkleining van het landgoed lijkt op zijn plaats te zijn, zodra we ontdekken dat het niet om een
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vermetele woordspeling maar om een vergissing gaat. Toch laat een nader onderzoek zien dat een
dergelijke conclusie geen stand kan houden, omdat de schrijver uiteindelijk immers het werk na
verschillende correcties te hebben aangebracht heeft geaccepteerd, en deze versie zelfs in 1861 heeft
aangehouden. Daarom is het billijk dat de waarde van de giststof uit å=1 bestaat.-///M///-Het idee van het
genie dat op z’n eentje een kunstproduct schept vertoont al snel zijn zwakke plekken, zo dikwijls put elk uit
de inspiratiebron van de verschillende milieus waarmee hij in aanraking komt. Maar heel vaak kan het
bestaan van een hoofdbron van doorslaggevend belang, de bekrachtiging van honderden verschillende
bijdragen, die tenslotte resulteert in haat of lof, moeilijk ontkend worden.-///B///-We citeren met betrekking
tot dit onderwerp een brief van Baudelaire aan zijn drukker [647]: «Beste Malassis, duizend excuses dat ik
nogmaals op de noodzaak wijs de proeven te corrigeren.» Door op een storende fout in een publicatie te
wijzen die niet hemzelf maar een andere persoon betreft, laat de schrijver zien dat hij het niet zou kunnen
accepteren als hem zo’n onheil met zijn gedichtenbundel zou treffen. Hij meent dat hij zijn
aanhoudendheid moet uitleggen [648]: «Ik weet, zeg ik u nog eens, hoezeer men zich door zo’n lastig
gedrag onbemind maakt; maar ik neem uw bedrijf heel serieus, en u hebt me zelf een keer bekend dat u,
net als ik, vond dat overal waar men iets produceert, de kwaliteit optimaal moet zijn.»
445////-Laten we nu complete landgoederen berekenen, met als eerste dat met betrekking tot het lichte
afgietsel (F-Correspondances/-¦¦¦¦-/S-Corps, responds, danse) (F-Samenspel/-/-/S-Lichaam, geef gehoor:
je moet dansen) [enigszins te vergelijken met (F-Samenspel/-/-/S-Sam, en, spel]. Het lijkt zeer moeilijk
voor het publiek te zijn de betekenis in kwestie te vatten, hetgeen een ruit van õ=2 billijkt. Uit deze eerste
hoeveelheid komt een kist van ñ=2 voort. De dresseur heeft recht op een waarde van ã=2, want het
gevaar dat hij niet met de doelstellingen van de schepper van het gedicht overeenkomt, blijkt tamelijk groot
te zijn. Een opdeling in “Corps, responds” (Lichaam, geef gehoor) is geoorloofd door de dubbele “R” van
de aardkluit, maar die daarna komt, “responds, danse” (geef gehoor: je moet dansen), kunnen we niet
verantwoorden, wat resulteert in een glooiing van ù=2. Een vracht van ò=2 blijkt juist te zijn omdat de
formulering van dit thema nauwelijks bij deze tijd past, zodat dit anachronisme de interpreet in het ongelijk
stelt [[1110]]. De betreffende woordspeling lijkt concreet genoeg om een reliëf van ì=1 te verkrijgen. Gezien
het feit dat het grapje geen enkele kennis vereist, kennen we aan het vernis een waarde van â=1 toe. Het
bevat geen enkele aanwijzing van wetenschappelijke aard, daarom is een uitlaat van û=1 onvermijdelijk.
Geen enkele traditie heeft het gebruik van de zinswending kunnen beïnvloeden, zodat we gedwongen zijn
tot een kring van ô=1 te besluiten. Aangezien we volstrekt niet op de hoogte zijn van een eventueel
ongelukje, moet de waarde van het ravijn wel å=1 bedragen. Zo komen we tot een aannemelijkheid van
1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(2)(2)(2)(2)(2)(1)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32.-///M///-Het
lukt
de
interpreet niet om, in zijn illustraties, aan de invloed van de veranderingen die de geschiedenis sinds de
oorsprong van de tekst gemarkeerd hebben, te ontkomen. De kracht van het huidige moment, waardoor
we de dag van gisteren met de ogen van vandaag bekijken, moet bestreden worden, ondanks de
onberedeneerde raadgeving van degenen die dat absoluut wel willen doen. Natuurlijk worden we bij onze
studie door onze emoties gedreven, maar het is niet zeker dat zelfs ook maar de geringste objectiviteit
daarbij wordt getolereerd, het is dan ook beter dynamiek te blijven, maar ons wel van eventuele illusies te
ontdoen.-///B///-De dans getuigt van de fusie tussen een individueel en gezamenlijk wordingsproces, door
middel van bewegingen van het lichaam, die vervolgens als we ze vaak herhalen, bijna spontaan worden.
Ons bezig zijn is samengesteld uit verschillende niveaus: ten eerste wordt ons op het lichamelijke vlak,
een onnoemelijk aantal functies meegegeven, die reflectorisch of instinctmatig zijn; vervolgens komen
daar, in meerdere of mindere mate, als een erfenis uit het verleden, aangenomen gewoontes overheen,
van een heel simpele zoals die dat we ons om kwart over twaalf hongerig voelen, tot aan zeer
ingewikkelde handelingen die we nadoen toe; verder spelen ook ons geweten, ons geheugen of onze wil
een rol. De hiërarchie van die krachten laat de wrijving tussen de categorieën zien. Aristoteles geeft de
bases aan [28]: «Die vermogens, zeiden we, zijn de faculteiten die ons in staat stellen te eten, iets te
wensen, iets te voelen, te bewegen, en na te denken.» Balzac vat al deze voorzieningen van energie in
één begrip samen met de emotie die een boeket veroorzaakt [73]: «Geen enkele verklaring, geen enkel
bewijs van krankzinnige hartstocht had zo’n aanstekelijke uitwerking als deze symfonie van bloemen, bij
het zien waarvan mijn misleid verlangen me tot dezelfde inspanningen aanzette als die bij Beethoven in
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zijn muziek tot uiting kwam; diepe onderzoekingen in de eigen ziel, loftuigingen aan de hemel gericht.
Mme de Mortsauf was nog slechts Henriëtte bij het aanschouwen ervan. Ze liep er steeds weer naar toe,
ze werd erdoor gevoed, ze pakte er alle gedachten uit op die ik erin had gelegd, terwijl ze, om ze in
ontvangst te nemen, haar hoofd van het weefgetouw oprichtte en zei "Mijn God, wat is dat mooi!" U
begrijpt deze heerlijke relatie die door het symbool van een boeket wordt uitgebeeld, zoals u door een
paar regels poëzie Saadi zult begrijpen.» Het is mogelijk dat Baudelaire zulk soort dingen gelezen heeft,
zoals een aantal verhalen die daarvan getuigen ons in herinnering brengt. In 1867, beschrijft een,
postuum, krantenartikel zijn aankomst op een kade in Saint-Denis, waar hij op 19 september 1841 een
punt zet achter zijn gedwongen reis naar de Indische Oceaan [606]. De jongeman moet zich aan de
touwen vasthouden [607]: «…Baudelaire wou absoluut de ladder opklimmen met zijn boeken onder z’n
arm (dat was beslist origineel, maar lastig), en ging langzaam, met een ernstig gezicht de ladder op,
achtervolgd door een opkomende golf. Al snel is de golf vlak bij hem, overspoelt hem, bedekt hem met
twaalf tot vijftien voet water en rukt hem van de ladder los. Hij wordt met grote moeite weer opgevist; maar,
onbegrijpelijk, hij had nog steeds zijn boeken onder z’n arm.» Jules Levallois vertelt dat de toekomstige
dichter later tijdens de vrije tijd die hij aan wal had, Balzac las [607].
446////-Het landgoed van de zware bemoediging (F-Correspondances…répondent-¦¦¦¦-S-herhaling) (FSamenspel…antwoorden-/-S-herhaling) is nu aan de orde. Aangezien de zinswending de bult niet
verandert, blijft deze de status van wieg behouden. Er worden geen opmerkingen in gemaakt die elkaar
schaden. Het denkbeeld in kwestie is niet slechts voor een klein gezelschap bestemd. Daar vloeit dus een
ruit van õ=1 uit voort. De kist bedraagt ñ=1 omdat het feit dat zich aan het begin van het sonnet en
vervolgens aan het eind van de achtste regel de beslissende woorden bevinden, een verharder oplevert.
De ribstof neemt alle verdenking weg, dankzij de kern “respond” in «Correspondances», en die stam heeft
de dresseur ã=1 tot gevolg. We treffen geen enkele vergissing in de toelichting aan, dus staat een glooiing
van ù=1 vast. De titel is voor de versbouw niet van hoofdbelang. Overigens lijkt de auteur zich ook niet
vergist te hebben en merken we geen fouten van de interpreet op. De stijlfiguur kan geen anachronisme
bevatten, want hij strookt met hetgeen het publiek in een werk zou kunnen aantreffen. Dientengevolge is
een vracht van ò=1 juist, want aan de voorwaarde dat er geen enkele twijfel mag bestaan wordt voldaan.
Er komt niets abstracts in de aardkluit voor, omdat het om het concrete element van een werkwoordsstam
gaat die tweemaal voorkomt. Dat resulteert daarom in een reliëf van ì=1. We kunnen geen enkele
verandering van taalstijl signaleren, dus moeten we een vernis van â=1 vaststellen. Het is klaar dat de
troop niets wetenschappelijks bevat, dat heeft een uitlaat van û=1 tot gevolg. Deze vorm van verwijzing
heeft niets met gewoontes te maken, waardoor een kring van ô=1 acceptabel is. En tenslotte is een ravijn
van å=1 verantwoord, omdat er in de tekst geen enkele vergissing opgemerkt is. We concluderen dat de
vast te stellen waarde bestaat uit 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1/1=1. Kort
samengevat kunnen we zeggen dat ons onderzoek hier waardevol blijkt, en in ieder geval een
mogelijkheid biedt om ons in de, zo vreemde, denkwereld van Baudelaire in te leven.-///M///-We moesten,
om menige omstandigheid die de ribstoffen ongunstig beïnvloedt niet te onderschatten, verschillende
keren sommige aan elkaar verwante ideeën aan de criteria toevoegen. Wat zich in dat opzicht afspeelt,
met het terugkeren van (õ) in (ñ), is slechts het meest zichtbare. Desondanks blijft elke behandelde
giststof verschillend van de overige, door de andere specifieke eigenschappen die hij bezit.-///B///-Het
hoogste antwoord op de oproepen van de waargenomen wezens is het geven van je leven. We stellen ons
de frisheid die aan de corruptie wordt opgeofferd en die het evenwicht van de wereld redt voor. Een
bewonderaar van de Maistre kon iets dergelijks bespeuren. Omdat de Revolutie menig voorbeeld van die
opoffering met zich mee heeft gebracht, was Baudelaire al gauw vol respect voor de kunstenaars die daar
waarde aan hechtten [697]-[698]: «Als men al die schilderijen van hem bekijkt, lijkt het wel of men de
viering van een of ander pijnlijk geheim bijwoont…Door deze uiterst moderne en nieuwe kwaliteit is
Delacroix de meest recente expressie van de vooruitgang in de kunst.»
447////-Laten we nu (P…A…R…F…U…M…C…O…N…V…E…R…S…E/-¦¦¦¦-/S-acrostichon) (G…E…U…R
…S…P…R…E…E…K…T/-/-/acrostichon) bekijken. De berekening betreft de regels “Profonde est la
nature,/Attirant est son verbe/Ressurgi de piliers/Fameux par leurs regards.//Un écho inspiré,/Mâché dans
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le lointain/Correspond aux cinq sens,/Or et boue en dialogue.//Naissant dans la fraîcheur,/Versés dans le
hautbois,/Emportés par l'ivresse,//Résolus ils se risquent/Sur la route du chant/Et de la corruption.”
(Ondoorgrondelijk is de natuur,/Aantrekkelijk zijn haar woorden/Die uit pilaren opklinken/Beroemd om hun
blikken.//Een bevlogen echo,/In de verte verdwijnend,/Komt overeen met de vijf zintuigen,/Goud en
modder in een dialoog.//Het licht ziend in frisheid,/In de hobo geplaatst,/Meegevoerd door dronkenschap,//
Riskeren ze zich vastbesloten/Op de weg van zang/En corruptie.) Dit grapje kan, hoewel het een nieuwe
boodschap bevat die afkomstig is van de beginletters van de veertien regels die verticaal gelezen moeten
worden, niet verhinderen dat het spinsel enkel dankzij de termen, de spillen en de blokstenen ontstaat,
wegens het feit dat “P…A…R…F…U…M…C…O…N…V…E…R…S…E”
(G…E…U… R…
S…P…R…E…E…K…T) een spil vormt. Dit grappige maaksel is echt helemaal voor het publiek, en de
zinswending wordt snel genoeg opgemerkt, waardoor aan de ruit de waarde õ=1 gegeven kan worden. Uit
dit zeer voor de hand liggende acrostichon ontstaat de verharder ervan, wat leidt tot een kist van ñ=1. Het
plafond verbergt geen enkele misvatting betreffende de aardkluit, waardoor de dresseur uit ã=1 bestaat.
Aangezien we in de toelichting niets aantreffen wat op een onhandigheid lijkt, resulteert dat in een glooiing
van ù=1. Dit woordgrapje lijkt meer op literair parasitisme dan op een onderdeel van de versbouw. De
ribstof wordt door geen enkel steunpunt bedreigd. Een vergissing lijkt uitgesloten. Als we deze drie punten
samenvatten, mogen we concluderen dat een vracht van ò=1 volkomen billijk is. In deze stijlfiguur valt
niets abstracts op. De samenstelling van de inhoud is vreemd maar niet tweeslachtig. Dientengevolge
bestaat de waarde van het reliëf (ì) uit 1. Er is geen speciale kennis of lange inwijding nodig om de inhoud
te begrijpen, onze intuïtie wordt beloond met een vernis van â=1. Gezien het feit dat hier het goochelen
met de taal van artistieke aard blijft, is een uitlaat van û=1 onvermijdelijk. Een acrostichon komt maar
zelden voor, bijgevolg bestaat de kring uit ô=1. Omdat de troop hoegenaamd geen ongeluk of vervalsing
bevat, wordt de waarde van het ravijn vastgesteld op å=1. De berekende waarden gevoegd bij de
algemene indruk hebben een landgoed van 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=
1/1=1 tot gevolg.-///M///-Om de uitlaat te bepalen hebben we onderscheid gemaakt tussen versbouw en de
techniek en dat is niet enkel kunstmatig. Elke poëzie blijft nauw verwant met taalspelletjes, mythen of
dromen [283]. Anderzijds wordt het proces dat men bij verwarmingstechniek of het transportwezen volgt
heel goed door ons begrepen, maar kennen we de criteria die het slagen in de kunst bepalen niet.-///B///Een brief van de dichter laat zien hoe de gevoeligheid de evenementen van het dagelijkse leven een
plaatsje geeft, zelfs zonder de inspanningen van degene die de beelden ziet [642]-[643]: «Beste vriend,
omdat ik wel weet dat u graag over dromen hoort vertellen, heb ik er hier een, waarvan ik zeker weet dat u
hem leuk zult vinden. Het is 5 uur ’s morgens, hij is dus nog helemaal vers…Ik vatte het als mijn "plicht" op
om aan de bazin van een groot prostitutiebedrijf één van mijn boeken dat net verschenen was aan te
bieden…de muren van die uitgestrekte galerijen zijn met allerlei tekeningen versierd…Ergens een beetje
achteraf…vind ik een zeer vreemde reeks…Het zijn kleurige vogels met diep schitterende veren en
"levendige" ogen. Af en toe zijn het "slechts halve vogels". Dat levert soms beelden van rare,
monsterachtige, bijna "vormloze" wezens op, zoiets als "meteoorstenen". In de hoek van elke tekening,
staat een notitie. -"Dat en dat meisje, zo en zo oud heeft deze foetus ter wereld gebracht in dat en dat
jaar";- en meer van dat soort aantekeningen.»
448////-De aannemelijkheid van de lichte verzakking (N-¦¦¦¦-belangrijkheid) bestaat voor de ruit uit õ=1. Het
spinsel komt enkel met behulp van termen, spillen en blokstenen tot stand. Hoewel de N als losstaande
letter niet van het spinsel deel uitmaakt, verhindert de N als onderdeel van het woord «Natuur» het spinsel
hoegenaamd niet zich te vormen, en de aandacht die het op zich vestigt draagt zelfs tot de
doeltreffendheid van de stijlfiguur bij. Het ligt voor de hand dat de letter niet veel ruimte inneemt, daarom
bestaat de koffer uit ñ=1. Het begrip “belangrijkheid” van het plafond heeft een nauwe relatie met de
beduidenis van de N als hoofdletter, zodat een dresseur van ã=1 niet kan missen. Aangezien er in deze
minieme toelichting nauwelijks van een vergissing sprake kan zijn, leidt dat tot een glooiing van ù=1. Het
benadrukken van de letter N kan onmogelijk het gevolg van een slordigheidsfout zijn, en hij lijkt ook geen
onderdeel van de versbouw uit te maken. Dat alles billijkt een vracht van ò=1. Doordat de N deel blijft
uitmaken van het stoffelijk taalmateriaal, brengt dat de waarde van het reliëf (ì) op 1. Het is onmogelijk dat
deze alleenstaande hoofdletter een aparte code naast de gewone communicatie vereist, hetgeen een
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vernis van â=1 oplevert. Diepgaande kennis is voor deze N niet nodig, dus kennen we aan de uitlaat (û)
een waarde van 1 toe. Omdat het geen gewoonte is «Nature» elke keer zo te schrijven, komt daar een
kring van ô=1 uit voort. De critici vermelden niets over een ongeluk of een vervalsing met betrekking tot de
N, dus verdient het ravijn een waarde van å=1. Uiteindelijk wordt onze intuïtie bevestigd door de
numerieke waarde die bestaat uit 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1.-///M///Het hulpmiddel dat een spil bezit maakt, in een wieg, niet altijd de boring ongedaan, maar insinueert al een
tegenstelling met de rest van het werk. Daarom is het geoorloofd al dit soort feiten bij de ribstof in te
sluiten, en we voegen daar al het idee aan toe dat we daarbij voorvoeld hadden, want anders wordt de
uitleg erg lastig.-///B///-Zelfs als het idee dat we hier bestudeerd hebben niet alleen de spil betreft maar ook
het stoffelijke aspect van de drukletter, in werkelijkheid is “belangrijkheid” sprekender dan “voornaamheid”.
Het verhaal, waarin de dichter de vreemde droom die we hierboven citeren noemt, laat zien dat natuurlijke,
indrukwekkende maaksels niet altijd verheven zijn, hoewel de Aziatische stijlfiguur van de olifant-jongen
daarin er indirect iets mee te maken schijnt te hebben. We grijpen de gelegenheid aan om ons voor te
stellen hoe een bepaald gesprek over de plannen betreffende de Wereld Expositie geweest kan zijn.
Onder geleerde mensen kent men zo’n soort personage in ieder geval wel [816]: «Behalve
legeraanvoerder, is hij ook nog, en misschien wel meer, de god die allerlei soorten ondernemingen leidt,
onder andere esoterische aktiviteiten; hij wordt ook heel vaak genoemd aan het begin van een literair
boekwerk.» We moeten eveneens vermelden dat Baudelaire klaarblijkelijk een zekere belangstelling voor
misvormingen had, waarover meer bekend was geworden door een recente studie [870]: «De wetenschap
der monsters, ofwel de teratologie is een jonge wetenschap…gesticht door Etienne Geoffroy SaintHilaire…» Voor Asselineau is het verhaal van een droom een geheel van talrijke denkbeelden [644]: «Maar
van al die wezens, is er één die echt heeft geleefd. Het is een monster dat in dit gebouw is geboren, en
dat onveranderlijk op een voetstuk staat. Hoewel het leeft, maakt het dus toch deel van het museum uit.
Het is niet lelijk. Zijn gezicht is zelfs mooi, heel bruin, van een Oosterse tint. Ook heeft het rose en groene
kleuren. Het zit gehurkt, maar op een rare, gewrongen manier. Bovendien is er iets zwarts dat
verscheidene keren om hem en zijn ledematen heen zit gedraaid, als een dikke slang. Ik vraag hem wat
het is, hij antwoordt me dat het een monsterachtig aanhangsel is dat bij het hoofd begint, iets elastisch
zoals rubber, en zo lang, zo lang, dat als hij het als een paardestaart om z’n hoofd zou winden, het veel te
zwaar zou zijn en beslist onmogelijk om te dragen, en dat hij het daarom wel om zijn ledematen moet
winden, wat trouwens veel mooier staat. Ik praat lang met het monster. Het vertrouwt me zijn
moeilijkheden en verdriet toe. Jarenlang is het nu al gedwongen om in dit vertrek te blijven, op dat
voetstuk, als bezienswaardigheid voor het publiek.»
449////-Laten we (F-est un temple/-¦¦¦¦-/S-estt un ttemple) (F-Natuur is een tempel/-/-/S-Nattuur is een
ttempel) nu bekijken. In deze eerste regel wordt een paar keer de nadruk op dezelfde letter gelegd,
waardoor hij een plechtig karakter krijgt. Die ophoping vormt volstrekt geen belemmering voor het spinsel,
dat enkel met behulp van blokstenen, spillen en termen tot stand kan komen, want de woorden blijven
hetzelfde. Evenmin ontstaat er daardoor verwarring. De troop wordt door het publiek zonder enige
moeilijkheid waargenomen, want het spelen met woord- of letterklanken is ontelbare malen beschreven.
Deze constateringen pleiten in het voordeel van õ=1 met betrekking tot de ruit. De tweede giststof, die van
de kist (ñ), ontvangt ook een waarde van 1, omdat de inhoud van de lenen door een onmiskenbare
continuïteit wordt gekenmerkt. Een dresseur bestaande uit ã=2 is onvermijdelijk, omdat niets tastbaars de
toelichting steunt, want een “T” aan het eind van een werkwoord is heel gewoon in het Frans. Een glooiing
van ù=1 lijkt juist te zijn, aangezien in dat plafond geen enkele onhandigheid wordt waargenomen. Een
krachtige opvolging van een letter heeft niets te maken met de versbouw en de interpreet die dit moet
beoordelen heeft hiervoor geen speciale kennis nodig. Gezien het feit dat de schepper van het gedicht
geen vergissing begaan heeft, moet aan de vracht een waarde van ò=1 toegekend worden. Een reliëf van
ì=1 ligt voor de hand, omdat zo’n heldere methode niet abstract of tweeslachtig kan zijn. Dit toegankelijke
karakter ervan sluit eveneens het bestaan van een verborgen systeem uit, waardoor het vernis op een
waarde van â=1 recht heeft. Dat we een uitlaat van û=1 accepteren omdat er voor het waarnemen van het
hier krachtig geritmeerd geluid geen grote kennis vereist is, spreekt ook vanzelf. De kring ô=1 is terecht,
want zo’n manier van benadrukken van een klank is geen verplichtende gewoonte bij het voordragen van
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een sonnet. De critici kunnen geen ongelukje aanwijzen dat de oorzaak zou zijn van het hier bestudeerde
effect, dus blijkt het ravijn uit å=1 te bestaan. Dit resulteert in een landgoed met een waarde die bestaat uit
1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=½.-///M///-We bepalen de zekerheid van de
stijlfiguur aan de hand van de omgekeerde waarde van de zwakheden ervan. Laten we daarentegen eens
kijken wat een wetenschapper zegt van de berekening die hier als voorbeeld is gebruikt [806]: «Het meten
van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis, is de verhouding tussen het aantal gevallen dat gunstig ten
opzichte van deze gebeurtenis uitvalt en het totale aantal gunstige of ongunstige gevallen, die ook
allemaal mogelijk zijn of die evenveel kans hebben.» Aangezien we bij het vaststellen van de
aannemelijkheid op het literaire vlak deze verhouding (aantal gunstige gevallen/totaal aantal gevallen) niet
kennen, vervangen we dat door (1/zwakheden). Omdat we noch in staat zijn de som uit te rekenen van het
aantal gevallen dat evenveel kans lijkt te hebben, noch het aantal gunstige situaties te bepalen, stellen we
alleen de geringe omvang van de tegengekomen obstakels vast.-///B///-Het pompeuze slaan van het ritme
dat in (F-est un temple/-¦¦¦¦-S-estt un ttemple), enigszins te vergelijken met (F-Natuur is een tempel-¦¦¦¦-SNattuur is een ttempel) is gebruikt, is de imitatie van een trommel, die men ook hoort klinken bij het vieren
van de glorieuze complexiteit van de wereld. Balzac vraagt [76]: «Hebt u zich ooit in de onmetelijkheid van
de ruimte en de tijd gestort door het lezen van de geologische boekwerken van Cuvier? Hebt u,
meegevoerd door zijn genie, wel eens boven de peilloze diepte van het verleden gezweefd, alsof de hand
van een tovenaar u ondersteunde? Als de ziel plak voor plak, laag voor laag, onder de steengroeven van
Montmartre of in de leisteen van de Oeral, de dieren ontdekt waarvan de gefossiliseerde resten tot de
beschavingen van voor het Diluvium behoren, voelt hij zich angstig als hij een glimp opvangt van de
miljarden jaren, van de miljoenen volkeren die het zwakke geheugen van de mensheid, die de
onverwoestbare goddelijke traditie zijn vergeten en waarvan de as, opgehoopt aan de oppervlakte van
onze aardbol, ons de twee voet aarde verschaft die ons brood en bloemen geeft.»
450////-We stellen voor om in de eerste regel van de bult “pieds” (voeten: lettergrepen) te zeggen, in twee
lettergrepen uitgesproken (pi-eds: voe-ten), in plaats van «piliers» (pilaren). De auteur zou er in dat geval
vanuit zijn gegaan dat men de natuurlijke wereld, wat de complexe structuur ervan betreft, vergelijken kan
met poëzie: “La Nature est un poème où de vivants pieds…” (De Natuur is een gedicht waar levende
voeten…) De moeilijkheid om dat denkbeeld uit te leggen zou dan met behulp van een reeks
verschuivingen, geresulteerd hebben in bovenstaande woorden. De gedreven kunstenaar zou gehoopt
hebben dat het publiek de oorspronkelijke beduidenis zou raden door de overeenkomst tussen de
woorden. Betreffende (F-piliers-¦¦¦¦-S-pieds) (F-pilaren-S-voeten) is een ruit van õ=2 billijk, omdat de
betekenis niet erg voor de hand ligt. Daar vloeit de kist ñ=2 uit voort. In deze omstandigheid blijkt een
dresseur van ã=2 nuttig te zijn, omdat de interpreet bij zo’n onzeker avontuur zoveel mogelijk een beroep
op het betreffende werk doet. Deze grote onhandigheid is met de geschiedenis van die voet bijna komisch,
wat een glooiing van ù=2 tot gevolg heeft. De vracht blijft echter ò=1, aangezien er zich in historisch
opzicht niets verdachts voordoet. Er wordt geen enkel element daadwerkelijk gewijzigd, de verandering,
hoewel aanzienlijk, voltrekt zich op het abstracte vlak, daarom is het reliëf ì=2 terecht. Om de
woordspeling die men hier wil gebruiken te begrijpen is geen geheim getal nodig, omdat het om een zin
met gewone woorden gaat, wat onmiddellijk tot een vernis van â=1 leidt. We menen dat deze ribstof geen
bijdrage aan de wetenschap levert, wat een uitlaat van û=1 tot gevolg heeft. Gewoontes spelen in dit
verzinsel geen enkele rol, een kring van ô=1 lijkt dus vast te staan. Het feit dat we hier een ongelukje
moeten uitsluiten, brengt een ravijn van å=1 met zich mee. Alles bij elkaar verschaft dit een landgoed van
1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(2)(2)(2)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32.-///M///-Als we al het
mogelijke doen om aan de weet te komen wat momenteel de definitie van een voet is, zonder acht op de
historische context te slaan, dreigt dat niets op te leveren. Hatzfeld en Darmesteter schrijven daar het
volgende over [426]: «Prosodische maat (meeteenheid van een versregel). "De Griekse of Latijnse
hexameter bestaat uit zes voet. Een Franse dichtregel uit twaalf of tien voet."» Alain Rey geeft deze uitleg
[846]: «…in de Oudheid kon elke groep lettergrepen in ritme worden gebracht door bij de beklemtoonde
lettergreep met de voet te tikken.»-///B///-In de tijd van Galilei vormen wiskunde, sterrenkunde en de optica
de drie pijlers van de tempel der wetenschap, waarvan de medewerkers de werkelijke basis van de
verschijningen onderzoeken. Maar daar moet wat de XIX e eeuw betreft, de tijd waarin Baudelaire leefde,
200

de biologiestudie van de relaties tussen vandaag en gisteren aan toegevoegd worden. Balzac uit zijn
bewondering als volgt [77]: «Is Cuvier niet de grootste dichter van onze eeuw? Het is waar dat Lord Byron
enkele morele conflicten in woorden heeft weergegeven; maar onze onsterfelijke natuurkundige heeft met
gebleekte botten opnieuw werelden in elkaar gezet, heeft net als Cadmos met behulp van tanden steden
nagebouwd, heeft door middel van een paar stukken steenkool honderden bossen vol met de mysteries
der dieren weer een ziel gegeven, heeft door de voet van een mammoet reuzen ontdekt. Die figuren
richten zich op, groeien en bevolken streken in harmonie met hun enorme afmetingen. Hij maakt poëzie
met getallen, het naast elkaar plaatsen van een nul en een zeven maakt hem subliem. Hij wekt het niets
tot leven zonder dat hij kunstmatige toverspreuken uitspreekt, hij onderzoekt een brok gips, ziet er een
afdruk in en roept u toe "Kijk!" Plotseling veranderen de stukken marmer in dieren, wordt de dood levend,
beweegt de wereld.»
451////-We stellen voor de aannemelijkheid te meten van (F-piliers…familiers-¦¦¦¦-S-verband in betekenis)
(F-pilaren…vertrouwde-/-S-verband in betekenis), die mogelijk is indien de auteur hierbij heeft gedacht
aan het seksuele symbool van de pilaren. In een ongewijzigde tekst, blijft de toekenning van de wieg
gegarandeerd. De ruit õ=2 is juist bij een relatie tussen klanken die onmiddellijk anders dan een stijlfiguur
lijkt te zijn. De versbouw levert een verharder op die de kist ñ=2 tot gevolg heeft. We leggen op het vlak
van de taalmaterie verband tussen de twee klanken van een rijm, zodat ã=1 terecht lijkt, maar de
toelichting noemt het naast elkaar leggen van de betekenissen, wat iets heel anders is. Het plafond gaat
dus te ver en daar komt een dresseur van ã=2 uit voort. Maar het ligt voor de hand dat de glooiing ù=1
correct is, want de toelichting wordt door geen enkele onhandigheid verstoord. Aangezien het hier om een
belangrijk middel van de traditionele poëzie gaat, ontkomen we niet aan een vracht van ò=2. Dankzij de
concrete aard van de verhouding tussen klanken, is het reliëf ì=1 onvermijdelijk. Het lukt ons nagenoeg
niet om een sleutel te vinden, of een speciale code, daarom wordt het vernis â=1 volkomen door ons
geaccepteerd. Deze zinswending heeft niets met wetenschap van doen, de uitlaat bestaat dus uit û=1.
Aangezien het om een Frans dichter gaat die de rijm op gebruikelijke wijze hanteert, leidt dat tot de kring
ô=2. We weten volstrekt niets van een ongelukje dat het gevoel dat het om een troop gaat heeft kunnen
veroorzaken, dientengevolge moeten we het ravijn å=1 accepteren. Kortom, de zinswending verdient een
landgoed van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(2)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32.-///M///-Poëzie is een
spel met klanken, dat, verre van de betekenis binnen te dringen, de inhoud dat het tegelijkertijd uitdraagt,
vergezelt.-///B///-Het thema van de seksuele pilaar brengt ons bij Plato, die de onsterfelijkheid achter de
voortplanting ziet. Die verzekert de mensen van een oneindig bestaan, wat aan het goddelijke grenst
[729]: «…de sterfelijke aard probeert, zo veel als hij kan, voort te duren en onsterfelijk te zijn…» Goltzius
heeft een gravure gemaakt waar Baudelaire naar verwijst [1]-[[989]]: «De Liefde zit op de schedel/Der
Mensheid,/En onteert hem op die koninklijke zetel,/Blaast onder beledigend gelach vermetel,//Met
vrolijkheid, ronde bellen/Die in de lucht opstijgen,/Als om de werelden te vergezellen/Diep in het
hemelruim.//De zeepbel, verlicht en broos/Ademt diep in,/Laat zijn tere ziel knappen en spuugt hem/Uit als
een gouden droom.//Ik hoor de schedel bij elke bel/Bidden en jammeren: /-"Wanneer komt er een
eind,/Aan dit kwaadaardige, belachelijke spel?//Want wat je wrede mond/In de lucht verspreidt,/
Verpletterend monster, zijn mijn hersenen,/Mijn vlees en mijn bloed!"» De graveur beeldt de kleuter
bellenblazend, met een cape op de rug en onder een lichtbewolkte hemel uit. Hij heeft een heel lang rietje
om ze uit een bakje, iets groter dan zijn hand, vol met zeep te halen, en hij stapt bijna over de schedel
heen, die een derde van zijn eigen grootte bedraagt. Links op de prent staat een boeket afgebeeld, terwijl
op dezelfde hoogte, rechts, uit een tweede vaas overvloedig rook komt, alsof er wierook uit opstijgt. Er
staat als uitleg bij geschreven «Wie ontsnapt eraan?» waarvan de moraal door een goed kenner van het
Latijn als volgt, ondanks een lichte twijfel, veroorzaakt door sommige moeilijk te identificeren drukletters
wordt uitgelegd [1]: «In een oogwenk, verdwijnt dit korte leven, dat zonder twijfel onderworpen is aan de
dood, zelfs als we in de bloei van ons leven zijn, want wij zijn, zogezegd, een zeepbelletje. Hoe komt het
dan dat we in onze kwetsbare levensjaren vertrouwen hebben, dom als we zijn? Waarom leren we niet
spontaan vòòr ons uur te sterven, terwijl het leven dat ons rest, losgemaakt van de ketens van een
bedrieglijk lichaam, zich na de dood zo snel als onze geest kan bij de sterren voegt, waar het hemelse volk
hem zijn plaats al heeft aangewezen en hem als medeburger erkent?» Deze allegorie als middel
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gebruikend om opnieuw de bittere ijdelheden een klap toe te brengen, heeft Goltzius nog een andere
gravure gemaakt, waarop het kind een pijnlijke grijns vertoont en veel scherper in een zittende en zelfs
rustende houding wordt afgebeeld, met de linker elleboog op de doodskop steunend [498].
452////-De lichte bemoediging (F-liers/Lai-¦¦¦¦-S-lichtheid) (enigszins als "la…la" in "laren…laten") treffen we
aan in de wieg van „Samenspel“: «La Nature est un temple où de vivants piliers/Laissent parfois sortir de
confuses paroles…» (De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms verwarde woorden uit
loslaten…) Maar de energieke terugkeer van stemmen, normaal, aan het begin van een nieuwe regel,
doet die herhaling teniet. Daardoor merkt het publiek die binnendringing nauwelijks op, en de ruit bereikt
nu het niveau õ=2, wat de aanwezigheid van de kist ñ=2 met zich meebrengt. Een dresseur van ã=2 is
onontkoombaar, want er bestaat geen enkele reden om te verkondigen dat de auteur op een zekere
lichtheid doelt. De twee argumenten, die van de luchtige letters “L” en die van de zware herhaling kunnen
elkaar alleen maar neutraliseren. Toch is er geen onhandigheid begaan in het plafond, en dat heeft de
glooiing ù=1 tot gevolg. Omdat het voor de hand ligt dat een onnadenkendheid deze zogenaamde
zinswending had kunnen veroorzaken, is een vracht van ò=2 acceptabel. Het betreffende verschijnsel, dat
uiterst concreet is, heeft niets abstracts, en dat levert een reliëf van ì=1 op. Het leren van een speciale
code of sleutel om de dubbelklank “liers-Lai” te vatten is onnodig, daar vloeit dus moeiteloos een vernis
van â=1 uit voort. Met onze troop in kwestie wordt niets wetenschappelijks nagestreefd, waardoor de
uitlaat û=1 bedraagt. Omdat de gewoontes van die tijd geen enkele opheldering geven over de herhaling
van de letters “L”, verkrijgen we een kring van ô=1. De stijlfiguur kan onmogelijk door een ongelukje zijn
ontstaan, een ravijn van å=1 is dus billijk. Het eindresultaat bedraagt 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(2)
(2)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)=1/16.-///M///-Met onze telling bootsen we in lichte mate de
verschijningen na, maar daar moeten we ons niet bezorgd om maken, omdat de cirkel die in de wiskunde
gebruikt wordt in het begin waarschijnlijk een kopie was van de zon. Om een foute stelling te voorkomen
beschikt zelfs in onze tijd de technicus over tests, heeft de natuurkundige zijn proeven, en maakt de
wiskundige eerst een schets op papier. We zouden ons gemakkelijk kunnen voorstellen dat de theorie
ervan afziet om door waarnemingen iets te bestuderen, maar dat zou trotsheid zijn en daar waarschuwt
Joubert ons voor [468]: «Ofschoon we bij meetkundige demonstraties het axioma in ons hoofd hebben,
hebben we de figuur voor onze ogen; en tussen onze ogen en de figuur bevindt zich alle zonlicht om ons
de vergissingen te laten zien die we bij onze handelingen tussen het principe en het feit kunnen begaan.»
Trouwens de bases zelf worden, volgens Stuart Mill, gevonden door generalisering van de proef, zoals het
hardnekkige verschijnsel dat wij tussen twee punten de kortst mogelijke weg afleggen wanneer we een
rechte lijn kiezen [7000]-[7001].-///B///-We merken een tweede alliteratie in de eerste regels op: “ol-lo”
ofwel «paroles;/L'homme» (woorden;/de mens) Deze klank suggereert overvloed. Rond 1840, werden
George Sand en Prosper Merimée zich van het belang van wandtapijten die in een kasteel in de Creuse
bewaard waren gebleven bewust. Laten we met betrekking tot de overeenkomsten die het thema daarvan
vormden, eens kijken wat Edmond Haraucourt daarvan zegt [424]: «Deze beroemde wandkleden waarvan
men meende dat de halve manen op het wapenschild een herinnering waren aan Zim-Zizimi, die de gast
van Pierre d'Aubusson, heer van Boussac, was in 1482, zijn de inspiratiebron voor talrijke fantasierijke
legendes geweest. We weten nu wat dit wapenschild voorstelt; de afbeelding van twee dieren die onder de
wapentekens voorkomen (de leeuw, symbool van kracht, voor de militaire adel, en de eenhoorn, symbool
van onberispelijkheid, voor de advocatenstand) betekent eenvoudig de band tussen twee families,
waarvan de ene uit militairen bestaat en de andere uit juristen. Het geheel, waarschijnlijk ontworpen voor
een zekere mejuffrouw Le Viste, ter gelegenheid van haar huwelijk, blijkt een allegorie van de vijf zintuigen
uit te beelden, precies overeenkomend met de gewoontes van die tijd: het Zien (de dame toont de
eenhoorn de spiegel); het Gehoor (de dame speelt op het orgel); de Smaak (de dame geeft de papegaai
hazelnoten en de aap eet een kers); het Reukvermogen (de dame is bezig bloemslingers te vlechten en
de aap ruikt aan een roos); het Gevoel (de dame raakt de eenhoorn en de vaandelstok aan). Het zesde
wandkleed, dat groter is, zou, hoewel geen zesde zintuig, in ieder geval het eerbewijs voorstellen aan haar
die alle zintuigen bekoort: "Mijn enige verlangen."»
453////-De composiet (F-Laissent parfois sortir de confuses paroles/-¦¦¦¦-/S-Laisssent parffois ssortir de
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conffuses paroles) (Soms verwarde woorden uit loslaten/-/-/S-SSomss vverwarde woorden uit losslaten)
suggereert het gemompel dat beschreven wordt. We zien daar vele lichte bemoedigingen, in de vorm van
de letters “S” en “F” in. Maar die kunnen niet verhinderen dat het spinsel wordt verschaft door middel van
spillen, termen of blokstenen. Bovendien gaan de alliteratie en de context niet zo goed samen. Deze
argumenten leiden tot een ruit van õ=1. Met zo’n basis is de kist ñ=1 terecht, want tussen de woorden van
deze dichtregel bestaat een hechte samenhang. Wat de dresseur betreft, moeten we echter ã=2
toekennen, want het is niet zeker dat de schepper van het gedicht dit zo bedoeld heeft, vooral omdat de
letters “R” het effect dreigen te bederven. De glooiing ù=1 lijdt geen enkele twijfel, gezien het feit dat het
om een grappig, eenvoudig spelletje met klanken gaat. Voor de versbouw is deze muzikale troop niet
nodig, en daarenboven kunnen we ons Baudelaire niet als een sukkel die haastig een gedicht schrijft
voorstellen. Die constateringen resulteren in een vracht van ò=1. De concrete aard van de stijlfiguur kan
niet anders dan een reliëf van ì=1 tot gevolg hebben. We hebben geen enkele verandering van taalcode
nodig om de inhoud te begrijpen, dus bestaat het vernis uit â=1. Het verdachte geluidseffect draagt in
geen enkel opzicht bij tot de wetenschap, de uitlaat moet dus wel û=1 zijn. Het ligt voor de hand dat
gewoontes geen rol bij de ribstof spelen, de kring ontvangt daarom een waarde van ô=1. Een ravijn van
å=1 is juist, want geen enkel ongelukje veroorzaakt het gezegde in kwestie. Een landgoed van
1/õñãùòìâûôå=1/(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1) (1)(1)=½ is het resultaat van deze waardebepaling.-///M///-Dat een
taalspecialist interesse kan opbrengen voor medeklinkers is hoogst logisch. Het is aan de interpreet om na
te denken over de giststoffen bekeken door de ogen van de kunstenaar. Iemand uit de theaterwereld geeft
vaak zijn mening over het toneelspel, terwijl een musicus bij het bekijken van een libretto aan de noten
denkt.-///B///-De potloden van de wiskundigen, levende pilaren, mompelen een berekening die op het
universum betrekking heeft. Copernicus, die zich met de positiebepaling van de sterren hoog boven ons
bezighoudt, schrijft [210]: «En temidden van hen allen, rust de Zon. Inderdaad, wie zou in die prachtige
tempel nu die lamp op een andere, of betere, plaats neerzetten, dan waar hij alles in één keer kan
verlichten?» Laplace noteert het volgende [495]: «De huidige situatie van het universum moeten we dus
zien als het gevolg van een daaraan voorafgaande situatie, en als de oorzaak van hetgeen gaat komen.
Een intelligentie die, voor een bepaald ogenblik, alle krachten zou kennen die de natuur animeren, en de
respectievelijke situatie van de wezens die er deel van uitmaken, als deze overigens groot genoeg was om
die gegevens aan het onderzoek te onderwerpen, zou tegelijkertijd de bewegingen van de grootste
lichamen van het universum en die van de lichtste atoom omvatten: niets zou meer een geheim voor haar
zijn, en zij zou zowel de toekomst als het verleden kennen. Het menselijk verstand biedt met deze
volmaaktheid van de astronomie een lichte afdruk van die intelligentie aan.»
454////-Laten we het landgoed bepalen van de middelmatige bemoediging (confuses…confondent-¦¦¦¦beklemtoning) (verwarde…vermengen-/-beklemtoning). Alleen “conf” (enigszins als "ver" in "verwarde" en
"vermengen") wordt herhaald, en dus bestaat zo’n gedeelte van een woord niet uit het volledige woord.
Het sonnet blijft een wieg, want er ontstaat immers geen enkele verandering in nadat de troop is
geïdentificeerd. Omdat de twee lenen in de context ondergaan, lijkt de stijlfiguur te verdwijnen, wat als
logisch gevolg heeft dat de ruit bestaat uit õ=2. Door de talrijke keren dat het stijleffect in de loop van de
regels 2, 3, 4 en 5 verstoord wordt, kan de samenhang ervan niet gehandhaafd worden. Dus moet, voor
(ñ), het aantal fronten dat tussen de twee termen staat geteld worden: “…de vivants piliers Laissent parfois
sortir de confuses/////paroles; (L')homme y passe (à) travers (des) forêts (de) symboles Qui l'observent
avec (des) regards familiers. Comme (de) longs échos (qui) (de) loin se/////confondent, Dans une
ténébreuse et profonde unité…” (…levende pilaren Soms verwarde woorden uit loslaten; De mens gaat er
wouden van symbolen Door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan. Als lange echo’s die zich van ver
vermengen, In een duistere en diepe eenheid…) Het totale aantal, dat (voor de zinswending in het Frans)
18 bedraagt, maakt een kist mogelijk van ñ=2+(1(18/10))=2+(1(1,8))=2+1,8=3,8. In het plafond kan geen
vergissing voorkomen, en daarom is de waarde van de dresseur ã=1. We merken geen enkele
onhandigheid in de toelichting op, waardoor de glooiing ù=1 bedraagt. Aangezien een onnadenkendheid in
het geval van bovengenoemde herhaling onmogelijk blijkt te zijn, krijgt deze een vracht van ò=1. De
gemeenschappelijke stam maakt het onmogelijk te menen dat de relatie “confuses-confondent” (verwardevermengen) een abstract aspect bezit, en daarom is het reliëf ì=1 juist. Het kennen van een code lijkt bij
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zo’n concrete dubbelvorm zinloos te zijn, zodat een vernis van â=1 noodzakelijk is. De zinswending levert
niets voor de wetenschap op, dus blijkt een uitlaat van û=1 terecht te zijn. Er is hier geen sprake van een
gewoonte, een kring van ô=1 is hier billijk. Het ligt voor de hand dat een ongelukje tot de onmogelijkheden
blijft behoren, dat resulteert in een ravijn van å=1. Alles bij elkaar genomen komt de berekening van de
aannemelijkheid uit op 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(3,8)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1/7,6 ofwel ongeveer ⅛.-///M///-Het
is de bijzondere ingewikkeldheid van de ribstoffen die een dergelijke zware controle, die bij elke nieuwe
berekening herhaald moet worden, noodzakelijk maakt, en dankzij zoveel striktheid wordt menig aspect
van de methode dat aanvankelijk niet helder was opnieuw bestudeerd. Hadamard schreef, betreffende de
wetenschap deze keer [423]: «Maar we moeten eraan toevoegen dat, anderzijds, de toepassing nuttig is
en uiteindelijk van wezenlijk belang voor de theorie, juist doordat die daarover nieuwe vragen opwerpt.»-///
B///-De vaagheid van een idee, die onvermijdelijk samengaat met verwarring, heerst evenzeer over de
kunsten als de overeenkomsten die ze oproepen. Plato verdacht die fijnzinnige, maar door de emotie
verstikte aktiviteiten er ten zeerste van te veel dingen te verwaarlozen om het nog iets echts te doen zijn
[739]: «De mensen die ten prooi zijn aan de waanzin van de Cybele-priesters leren slechts één lied snel,
dat van de god die hen domineert, en vinden om zich aan dat lied aan te passen, moeiteloos gebaren en
woorden, zonder zich om de andere te bekommeren.» De groep van toehoorders voegt zich, als een reeks
kleine ijzeren ringetjes -aangetrokken door een magnetische steen- die een keten vormen, bij de auteur
[736]-[737]-[738]: «En de Godheid trekt, door middel van al die tussenpersonen, waar hem dat behaagt de
ziel van de mensen aan, door die kracht van de een naar de ander door te geven. Daaraan, zoals dat het
geval met die steen was, hangt een enorme ketting…» Toch ontbreekt het niet aan inhoud, zoals de
levendigheid van Baudelaire laat zien die zichzelf van commentaar voorziet als hij over Delacroix nadenkt
[717]-[[1095]] «"Meer van bloed": het rood; -"gekweld door kwaadaardige engelen": het bovennatuurlijke;
-"een altijd groen bos": het groen, dat het rood aanvult; -"een droevige hemel": de wilde, stormachtige
achtergronden van zijn schilderijen; -"de fanfares van Weber": ideeën over romantische muziek die door
zijn harmonische kleuren worden ingegeven.»
455////-We stellen voor om aan «L'homme y passe» (De mens gaat er…Door) de tweede beduidenis “pille
la somme” (plundert de som) te geven, omdat “lomypas” (demensgaaterdoor) immers in “pylasom”
(plundertdesom) teruggevonden wordt door de klanken van plaats te veranderen (te vergelijken met “de
mens gaat er door” en “goot er daar”). Het sonnet zou de dichters dringend gelasten hun werken met
behulp van de hen omringende wereld tot stand te brengen, terwijl elk met behulp van zijn eigen
gedachten en gevoelens de beschikbare wonderen binnenhaalt, maar daarbij wel precies het evenwicht
van de verschillende delen van de buit respecteert, door het goede door middel van het kwade te
compenseren, of een bepaald gevoel door een ander. Het is klaar dat het stukje van het werkwoord niets
van dit spelletje (F-L'homme y passe-¦¦¦¦-S-pille la somme) (F-De mens gaat er…Door-/-S-plundert de
som) laat doorschemeren, de ruit õ=2 is daarom acceptabel. Een kist van ñ=2 moet wel uit deze eerste
aanval op de aannemelijkheid voortkomen. Vervolgens is de dresseur ã=2 onvermijdelijk, want het plafond
wordt bedreigd doordat het niet strookt met de inhoud van de aardkluit. Een glooiing van ù=2 is eveneens
het gevolg van de onhandigheid betreffende “…pille la somme à travers des forêts de symboles…”
(…plundert de som als hij er wouden van symbolen doorgaat…) Een vracht van ò=2 is billijk wegens het
willekeurige karakter van de troop in kwestie. Omdat deze zeer concreet is, lijkt ì=1 op het eerste gezicht
juist te zijn. Toch hebben we niet echt iets anders opgevangen, er was dus sprake van een speculatie, wat
het reliëf ì=2 oplevert. Het ontbreken van een code billijkt het vernis â=1. Aangezien we ons moeilijk
kunnen voorstellen in welk opzicht de verzonnen verandering nuttig is voor de wetenschap, kennen we
aan de uitlaat een waarde toe van û=1. Eventuele gewoontes, die tot dit soort stijlfiguren zouden leiden,
blijven ons onbekend, bijgevolg bestaat de kring uit ô=1. De bult wordt evenmin door een ongelukje
getroffen, we moeten de waarde van het ravijn dus vaststellen op å=1. Het verkregen landgoed bestaat uit
1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(2)(2)(2)(2)(2)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)(2)=1/64.-///B///-Het ontleden
van de zich onmiddellijk voordoende verschijnselen is, voor kunstenaars, gemakkelijker dan het uitwerken
van de werkelijkheid door middel van het idee [[1082]]: «Sommigen hebben nooit hun Idool gekend,/En die
verdoemde, beschaamde beeldhouwers,/Die zich op de borst en het voorhoofd timmerend voortgaan,//
Hebben slechts één hoopvolle gedachte, een vreemd, somber Capitool!/En wel dat de Dood, zwevend als
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een nieuwe Zon,/De bloemen van hun verstand tot bloei brengt!»-///M///-De wetenschap lijdt bij wijle aan
hetzelfde soort onzekerheid, hoewel haar toepassingen wat de overeenkomsten tussen verschijnselen
betreft een zekere objectiviteit garanderen. Verkondigen dat men er zeker van is, zoals veel grote figuren
hebben gedurfd, dat de dingen een basis hebben die we nooit zullen kennen, zou nu juist kennis vereisen,
omdat men het verschil zou moeten laten zien met het resultaat van de zeer wetenschappelijke
demonstratie [469]-[472]-[472¹]. Het enige wat we dus kunnen constateren is de aanwezigheid van
verschijnselen in onze nabijheid, waarvan sommige onoverwinnelijk, andere verdrongen zijn. Door de
meest krachtige te gebruiken, vormen we spiegels, naar wens scherper of integendeel grappiger doordat
ze vervormd zijn, dan de vorige [219]. Het is ook leuk die oude neiging om onze denkwijze te zien als iets
dat we verbeteren kunnen, in herinnering te brengen [218].
456////-Het ligt voor de hand dat de juiste aannemelijkheid betreffende (F-des forêts de symboles/-¦¦¦¦-/Sdes faux rets de saints bols) (F-wouden van symbolen/-/-/S-valse webben van heilige kommen) niet veel
zal verschillen van die verkregen is voor sommige die we al genoemd hebben. Anderzijds zal (F-De mens
gaat er wouden van symbolen Door/-¦¦¦¦-/S-symbolen gaan er de wouden van mensen door) ook ongeveer
hetzelfde resultaat opleveren. Het is dus zinvoller om (F-die-¦¦¦¦-S-twijfel tussen “wouden die” en “symbolen
die”) een ribstof gevormd aan de hand van «…De mens gaat er wouden van symbolen/Door die hem met
vertrouwde blikken gadeslaan» te bestuderen. De schors waarin het grammaticale spelletje plaats vindt is
ons onbekend, een ruit van õ=2 is daarom terecht. Een kist van ñ=2 is, in dit geval van een op zichzelf
staande leen, het gevolg. De dresseur ã=2 wordt door het gevaar van een vergissing gebillijkt, omdat een
aanvankelijk voor de hand liggende betekenis immers «symbolen» en «die» met elkaar verbindt. Het
plafond vertoont geen enkele onhandigheid, de glooiing ù=1 blijkt dus juist te zijn. Aangezien niets van een
bepaalde slordigheid mogelijk is, lijkt de vracht ò=1 noodzakelijk. De tweeslachtigheid van deze zinsbouw
leidt tot een reliëf van ì=2. De verwarring die de syntaxis veroorzaakt, wordt volstrekt niet opgelost door
een speciale code, dientengevolge lijkt het vernis â=1 acceptabel. De waarde van de uitlaat blijkt op û=1
uit te komen, omdat de zinswending geen enkele bijdrage tot de wetenschap levert. Een kring van ô=1 is
eveneens voldoende, want gewoontes spelen geen rol bij het samenstellen van deze stijlfiguur. Het ravijn
å=1 kunnen we ook goedkeuren wegens de afwezigheid van elk ongelukje in het proces dat de verzonnen
troop als resultaat heeft. Het berekende landgoed bereikt nu een waarde van 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)
=1/(2)(2)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=2/(2)(2)(2)(2)=1/16.-///M///Als we merken dat we bij het bepalen van de
schorsen iets hebben vergeten, dan moeten we natuurlijk ook de definitie van de ruit veranderen.-///B///Het in literair opzicht beogen van effect in „Samenspel“ vindt bijval in de vorm van de volgende uitroep
[[1085]]: «O, muze van mijn hart, minnares van paleizen…//Voor het verdienen van je dagelijkse brood,/
Moet je, als koorknaap, het wierookvat bespelen,/Lofzangen zingen van dingen, waar je nauwelijks in
gelooft,//Of, als kunstenmaker in de vroege morgen, je attributen aanprijzen/En je lachen, in onzichtbare
tranen gedompeld, laten horen,/Om het volk gelukkig te maken.»
457////-Het lichte afgietsel (F-symboles-¦¦¦¦-S-seins bols) (F-symbolen-/-S-borsten bolle) zou ongeveer
hetzelfde resultaat opleveren als bepaalde andere die we al bestudeerd hebben, en we beseffen dat we
belangrijkere dingen te doen hebben. Als nieuw onderwerp kiezen we de behandeling van de bemoediging
(F-Comme de longs échos-¦¦¦¦-S-CComme de longs écchos) [te vergelijken met (F-Als lange echo’s-/-S-Als
làànge echo’s)]. Aan ons parcours van berekeningen voegen we een hindernis toe, met de
veronderstelling dat Baudelaire al vanaf zijn adolescentie bewondering voor een heel overtuigende manier
van voordragen had. De bult blijft een wieg, omdat er ogenschijnlijk immers niets echt veranderd is. De
troop blijft heel toegankelijk voor het publiek. De alliteratie kan niet door de context teniet worden gedaan,
dus gaan we volkomen akkoord met een ruit van õ=1. De kist (ñ) verdient een waarde van 1 dankzij de
samenhang tussen de denkbeelden. Omdat de toelichting billijk lijkt te zijn door het herhaalde
woorddeeltje “co”, resulteert dat in een dresseur van ã=1. Er komt geen enkele onhandigheid in het
plafond voor, dientengevolge blijkt de glooiing ù=1 terecht te zijn. De gebruikelijke dichterlijke werktuigen
komen in de aardkluit niet voor, er kan daarom geen grotere waarde dan ò=1 aan de vracht worden
toegekend. Het feit dat het stoffelijk taalmateriaal hier invloed uitoefent kan beaamd worden, zodoende
bestaat het reliëf uit ì=1. Gezien het feit dat de accentuatie niets geheims bevat, geeft het vernis â=1 de
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zinswending op juiste wijze weer. Deze laatste staat in geen enkel verband met de wetenschap, wat leidt
tot een uitlaat van û=1. Een kring van ô=2 is vereist, wegens de hier verzonnen gewoonte, waar de
schepper van het gedicht zogenaamd erg aan gehecht was. Het ravijn met een waarde van å=1 is
voldoende, omdat het zich voordoen van ongelukjes geen reden zou zijn voor de dubbele klank. De
aannemelijkheid blijkt neer te komen op 1/õñãùòìâûôå=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)=½.-///M///-Wanneer
we de list van de dichterlijke gewoontes van die tijd niet gebruiken, verkrijgen we een landgoed met een
waarde van 1 dat beter met de echte tekst overeenkomt. Zo kunnen we een oefening betreffende een
studieonderdeel uitvoeren die geen schade toebrengt aan de herinnering aan die beroemde regels, omdat
onmiddellijk na beëindiging van de toets met de betreffende variatie een rectificatie plaats vindt.-///B///-Met
plezier verbeelden we ons dat Baudelaire zich het lawaai herinnert van houthakkers, in een bergachtig
landschap, vergezeld van de echo van flinke bijlslagen. Het gebeurt dat in de grove of exacte
overeenkomsten die aan het genoemde of geschilderde voorwerp doen denken, een onvergetelijk aspect
voor een bepaald persoon schuilgaat. Toen de toekomstige schrijver nog heel jong was, liet een
kunstenaar die er voorstander van was om elk onderwerp met de geestdrift der inspiratie aan te pakken,
zich heel lovend over een tekening van hem uit [710]: «Soms trof hij bij zijn thuiskomst zijn vrouw en zijn
dochter elkaar aan het haar trekkend, met uitpuilende ogen en volkomen opgewonden als Italiaanse furies
aan. Pinelli vond dat schitterend: "Ga niet door!" riep hij hun toe, "beweeg niet meer, blijf zo staan!" En het
drama veranderde in een tekening. We zien dat Pinelli tot het soort kunstenaars behoorde dat zich door de
tastbare werkelijkheid bewoog om die hun luie geest te hulp te doen komen, en dat altijd klaar stond "om
de penselen ter hand te nemen". Hiermee zien we dat hij in meer dan één opzicht lijkt op de arme Léopold
Robert die eveneens verkondigde dat hij…kant en klare onderwerpen op zijn weg vond, die voor
kunstenaars met meer fantasie niet belangrijker dan enkele aantekeningen zouden zijn geweest.»
458////-We moeten nu de aannemelijkheid bepalen van een composiet waarvan de lenen een groot deel
van het sonnet bezetten: (Comme¹…comme¹…comme²…comme³…comme’¹…comme’²…Comme²/-¦¦¦¦-/
onderstreping) (Als…als¹…als²…zo¹ […als]…Zo […als]…zo² […als]…Zoals/-/-/onderstreping). De bult,
waarin niets is gewijzigd, blijft een wieg. Ook lijkt hij voor iedereen in het publiek toegankelijk te zijn, wat
een ruit van õ=1 oplevert. Binnen de geringe ruimte die de dichtregels beslaan, levert de herhaling een
verharder op, die de afstand tussen de voegwoorden wegneemt, zodat we daardoor over een kist van ñ=1
beschikken. Een dresseur van ã=1 lijkt onvermijdelijk, zo intens komt het aspect van beklemtoning uit het
repeteren van hetzelfde woord naar voren. De toelichting van het plafond is eenvoudig, hetgeen een
glooiing van ù=1 met zich meebrengt. Het is waar dat Baudelaire een aantal identieke woorden gebruikt
om de inhoud van het betreffende werk te benadrukken, maar die maken geen deel uit van de
gebruikelijke middelen van de dichtkunst, een vracht van ò=1 is dus correct. De accentuering van de
woorden «als» blijkt bij lange na niet abstract genoeg te zijn om een reliëf met een andere waarde dan die
van ì=1 op te kunnen leveren. Het gebruik van een bepaalde code is voor het begrijpen van de
zinswending zinloos, daaruit vloeit een vernis van â=1 voort. Omdat we niets leerzaams van deze
stijlfiguur kunnen opsteken, gaan we zonder meer akkoord met de uitlaat û=1. Een kring van ô=1 is billijk
omdat gewoontes geen motief zijn voor het veelvuldig voorkomen van hetzelfde woord. Een ravijn
bestaande uit å=1 lijkt de constatering te bevestigen dat er geen ongelukjes in het spel zijn. Het resultaat
is een landgoed met een waarde van 1/õñãùòìâûôå= 1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1/1=1.-///M///-Laten
we degenen die, als het om kennis gaat, een technische benadering verwerpen, erop wijzen dat elk
onderscheid tussen de beide aspecten van de waarheid, de abstracte en de proefondervindelijke, partieel
moet blijven. Inderdaad is vandaag de dag, formeel gezien, de test of de opgedane ervaring het antwoord
op de vraag wat de meest juiste methode is. Om te begrijpen dat algemeen wordt aangenomen dat
5+7=7+5, is het nodig geweest dat mensen eerst een veronderstelling hebben gedaan en met betrekking
daartoe over een tijdsbestek van honderden jaren en dat duizenden keren, bijvoorbeeld elk 5 stenen in de
ene en 7 in de andere hand legden, en vervolgens andersom [6000]-[6001]. Wat de ideeën van nul en het
oneindige aangaat, denken we dat de concrete basis daarvan uit steentjes die men op een tafel legde
heeft bestaan. Men nam er eerst een af, daarna twee, en zo verder. Men deed er een bij, dan twee, tot in
het oneindige. De herinnering en de intuïtie, die ons de toekomst binnenleidt, stellen ons geestelijk in staat
ons van de ene situatie naar de andere te begeven. Aangeboren of door ervaring verkregen vermogens
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zoals “opnieuw” en “gedeeltelijk vergeten” beïnvloeden het zich herinneren van verschijnselen, waar het
verstand zijn voordeel mee doet.-///B///-Toch moeten we bescheiden blijven als we ons op
veronderstellingen verlaten om de dingen van deze wereld te begrijpen. Nadat hij tevergeefs over de
interne relaties van de werkelijkheid had gefilosofeerd, schreef Swedenborg [945]: «Ik heb vaak door
proeven ervaren, dat er een bepaalde overeenkomst bestaat tussen de bovenaardse en de aardse
dingen.» De theosoof vervolgde [946]: «De overeenkomst blijft niet beperkt tot de mens, hij gaat nog
verder. Er bestaat overeenkomst tussen de ene hemel en de andere: de derde ofwel intieme hemel komt
overeen met de tweede ofwel middelste hemel; de tweede ofwel middelste hemel komt overeen met de
eerste ofwel laatste hemel; en die komt overeen met het lichamelijk deel van de mens, namelijk de
ledematen, de organen en de inwendige organen.»
459////-De zware acrobatie (F-confondent…répondent-¦¦¦¦-S-répondent…confondent) (F-vermengen…
antwoorden-/-S-antwoorden…vermengen) maakt een inversie van woorden die heel stabiel blijven
mogelijk. Dit idee wordt een beetje door de context verdrongen, want het publiek heeft al zijn aandacht
voor een groot aantal heel overmoedige gezichtspunten nodig, en dat brengt een ruit van õ=2 met zich
mee. Dankzij de band die door de rijm (in de Franse versie) tussen «confondent» (vermengen) en
«répondent» (Antwoorden) ontstaat, wordt de hele afstand tussen de twee woorden door een verharder
weggenomen, hetgeen een kist van ñ=2 oplevert. We zijn gedwongen een dresseur van ã=2 te
accepteren, omdat het niet zeker is dat dit woordspelletje zo bedoeld was. De glooiing ù=1 lijkt
daarentegen billijk, gezien de simpelheid van de interpretatie. Hoewel er een link tussen de beide woorden
bestaat, is het type relatie geen onderdeel van de gebruikelijke versbouw, wat leidt tot een vracht van ò=1.
Het reliëf ì=2 blijkt noodzakelijk te zijn, omdat de opzet in kwestie onmogelijk zijn abstracte aard kan
verhullen. Omdat een grappige verandering nauwelijks de kennis van een geheim getal vereist, lijkt een
vernis van â=1 volkomen juist te zijn. We kunnen ons moeilijk indenken dat de wetenschap gediend zou
zijn met de verzonnen zinswending, wat resulteert in een uitlaat van û=1. De verwisseling is niet door een
gewoonte ontstaan, de kring ô=1 lijkt daarom terecht te zijn. Het gedicht wordt door geen enkel ongelukje
bedreigd, dat maakt een ravijn van å=1 aannemelijk. Alles bij elkaar resulteert dat in een landgoed van
1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)=1/16.-///M///-Het vormen van een slechte
ribstof, met het doel een vreemd effect teweeg te brengen, geeft ons niet het recht te concluderen dat er
geen sprake van is, dat hij eigenschappen van een troop bezit, maar dat hij nog nader bepaald moet
worden.-///B///-De dichter geeft de lezer vaak het gevoel dat hij woorden heeft verwisseld, zoals het geval
is met «vicieux» (verdorven) en «curieux» (rare) in de volgende regels [[999]]: «Toen ik in een gebied vol
as, zwartverbrand en zonder groen,/Op een dag mijn beklag tegen de natuur ging doen,/En ik, zomaar wat
ronddwalend, met mijn gedachte,/Langzaam de dolk sleep op mijn hart,/Zag ik midden op de dag een
stormwolk, zwart en groot/Neerdalen op mijn hoofd;/Hij vervoerde een kudde verdorven duivels,/Die eruit
zagen als wrede, rare dwergen./Ze keken me aan met een kille blik,/En, zoals voorbijgangers doen met
een door hun bewonderde gek,/Hoorde ik ze tegen elkaar fluisteren en lachen,/Terwijl ze elkaar
onophoudelijk tekens en knipogen gaven…» We kunnen ons voorstellen dat de omgekeerde volgorde
verwarring zou hebben veroorzaakt betreffende de twee beduidenissen van «curieux»: “nieuwsgierigheid
tonend” en “raar”.
460////-Laten we de lichte bemoediging (F-confondent/Dans-¦¦¦¦-S-confondd/DDans) (F-vermengen,/in-/-Svermengenn/inn) nu bestuderen, terwijl we daarbij een verandering in de historische situatie aanbrengen.
We veronderstellen namelijk dat de auteur een manuscript het licht heeft doen zien, vergezeld van deze
aantekening: “Publiceren -met inbegrip van de alliteraties!” De aanwezigheid van de ribstof kan nauwelijks
beaamd worden, want het begin van de zesde versregel, geaccentueerd door er bij het lezen de nadruk op
te leggen, wist de stijlfiguur uit, wat een ruit van õ=2 oplevert. De kist krijgt vervolgens een waarde van
ñ=2. Een dresseur van ã=1 is juist, gezien het aangetroffen document. We kunnen niets serieus te berde
brengen betreffende een bepaalde handig- of onhandigheid bij het lezen van “ddDD”, wat resulteert in een
glooiing van ù=1. We zijn gedwongen een vracht van ò=1 te accepteren omdat de auteur de troop gewenst
lijkt te hebben. Aangezien die van zeer concrete aard is, spreekt het vanzelf dat we aan het reliëf een
waarde van ì=1 toekennen. Het publiek heeft beslist niet een bepaald getal of een speciale taalcode nodig
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om het gedicht te begrijpen, een vernis van â=1 is dus heel bevredigend. Deze opzet heeft niets met
wetenschap uit te staan, dientengevolge is de uitlaat û=1 billijk. Omdat we aan de hand van de gevonden
aantekening constateren dat de schepper van het gedicht hier naar eigen inzicht handelt, en niet volgens
de gebruiken, lijkt een kring van ô=1 terecht. Dit bewijs dat hij die beslissing zelf heeft genomen, brengt
het ravijn å=1 met zich mee. Het landgoed ontvangt nu een waarde van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(1)(1)(1)(1)
(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)=¼.-///M///-In het hier bestudeerde geval, is het document voldoende om de verzonnen
zinswending te ondersteunen, maar het is niet in staat om het gebrek aan overtuigingskracht weg te
nemen.-///B///-De nadruk die op de letters “d…D” gelegd is, had, in 1857, niettemin de charmante
suggestie van traagheid, verlating of verwaarlozing kunnen inhouden. Baudelaire, die voor de rechtbank
moest verschijnen, wordt verweten dat hij mensen met een zwakke persoonlijkheid negatief beïnvloedt
[673]: «Het eerste waarvan ze me zullen beschuldigen is het volgende: Het boek is triest; de naam alleen
al laat zien dat de auteur het kwaad en de verraderlijke verlokkingen ervan heeft willen beschrijven om ze
vast te leggen. Heet het immers niet "De Bloemen van het kwaad"? Als u het dan zo bekijkt, zie er dan een
lering, in plaats van een dupering in. Een lering! Dat woord wordt al gauw genoemd. Maar het geeft hier
niet de waarheid weer. Denkt men dat de duizelingwekkende geur van sommige bloemen goed is om in te
ademen? Het gift dat ze bevatten zet ons niet tot ontsnapping aan; het stijgt naar het hoofd, het verdooft
de zenuwen, maakt verward, duizelig en kan ook dodelijk zijn. Ik beschrijf het kwaad en de bijbehorende
bedwelmingen, maar ook de ellende en de schaamte die daarmee samengaan, zult u zeggen! Het zij zo,
maar zullen al die lezers voor wie u schrijft, want uw boekwerken hebben een oplage van enkele
duizenden exemplaren en ze zijn niet duur, zullen al die veschillende lezers, uit alle standen afkomstig,
van allerlei leeftijden, met hun verschillende levenssituaties, het tegengif waar u het over heeft, even
welwillend innemen?»
461////-We stellen ons nu voor dat de schrijver met de vijfde regel eigenlijk “Comme des écoles qui de loin
se confondent…” (Als scholen die zich van ver vermengen…) bedoelde. De ruit van (F-échos-¦¦¦¦-S-écoles)
(F-echo’s-/-S-scholen) heeft een bult die letterlijk heel toegankelijk blijft. Toch lijkt het publiek nauwelijks op
zo’n verandering voorbereid, waardoor õ=2 terecht is. Bij een troop met maar één leen, blijkt de kist ñ=2
het onmiddellijke gevolg te zijn van deze waarde õ=2. De onzekerheid aangaande de bedoelingen van de
dichter leidt tot de dresseur ã=2. Het overgaan van «de longs échos» (lange echo’s) op “des écoles”
(scholen) brengt een vreemde verandering in klank met zich mee, wat een glooiing van ù=2 tot gevolg
heeft. De vracht ò=1 lijkt volkomen vast te staan, want we signaleren geen enkel anachronisme. Maar door
het al te veel afwijken van het denkbeeld in kwestie moeten we hier wel het reliëf ì=2 accepteren. De
verandering van een woord wil niet zeggen dat er een geheime code gebruikt wordt, hetgeen resulteert in
een vernis van â=1. De waarde van de uitlaat (û) bedraagt 1 doordat de veronderstelde stijlfiguur niets
wetenschappelijks bevat. Het blijkt juist te zijn aan de kring een grootte van ô=1 toe te kennen, want er is
ons niets bekend van gewoontes die het soort troop dat hier bedacht is beïnvloeden. En tenslotte ontvangt
het ravijn (å) een waarde van 1 omdat de ribstof niet door een ongelukje veroorzaakt wordt. Het landgoed
dat hiervan het resultaat is blijft van geringe waarde: 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)
(2)(2)(2)=1/32.-///B///-Die lange echo’s zouden artistieke bewegingen die onderling verbazend veel
overeenkomsten vertonen voorstellen, ondanks het feit dat in elke beweging een ander zintuig tot
ontwikkeling is gebracht. Rond 1630 ontstaat, zowel in het theater als in de schilderkunst, een klassieke
kunstbeweging die de gekruiste weerspiegelingen, een combinatie van diverse methodes en denkbeelden,
heeft voortgebracht. Soms raakt men in de war en denkt men aan Corneille, terwijl men zich een schilderij
van Poussin probeerde te herinneren, en Baudelaire zou dat verschijnsel van onderlinge gelijkenis door
middel van de beeldspraak in de tweede strofe beschreven hebben. Toch is zo’n conclusie aangaande het
sonnet enkel een verzinsel, hij kan niet door een berekening gestaafd worden.-///M///-Het is waar, getallen
lijken nogal beperkt te zijn als het om esthetische zaken gaat, maar verkondigen dat alleen de smaak telt
bij het analyseren van aan de fantasie ontsproten werken brengt nog ernstiger problemen met zich mee.
De houding die in de tijd van Plato veel leek op die van de voorstanders van een volledig subjectieve
interpretatie werd door hem streng beoordeeld [741]: «Wel, laten we dat eens bekijken, Hermogenes.
Denk je dat het zo gesteld is met de wezens zelf, en dat hun wezen per individu varieert? Dat was de
stelling van Protagoras, toen hij verkondigde dat de mens "de maatstaf van alle dingen is", waarmee hij
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ongetwijfeld bedoelde dat de dingen zijn zoals ze me voorkomen, en dat ze voor je zijn, zoals ze je
voorkomen. Of lijkt het je dat de wezens in hun kern een zekere constantheid bezitten?» Als niemand door
iets in het gelijk wordt gesteld, bestaan er geen dwazen, maar aangezien die wel degelijk bestaan, moeten
we wel tot een andere conclusie overgaan [742]: «Daarom denk ik dat je beslist van mening bent dat het,
omdat er immers gelijk en ongelijk bestaat, absoluut onmogelijk is dat het waar is wat Protagoras zegt.»
Vandaag de dag veroorzaakt het begrip "mogelijk" een soortgelijk licht onbehagen, doordat het een brug
slaat tussen de vergissing en het omgekeerde daarvan. De numerieke nuance 1, ½, ¼, ⅛, 1/16 is echter
een goede manier om waar en onwaar niet te vernietigen en daarbij andere varianten die zich tussen deze
twee extreme oplossingen bevinden te handhaven. Omdat men het bestaan van gradaties op een schaal
immers heeft erkend, is ons verstand niet langer geneigd een hoger en lager niveau bij gebrek aan
precisie te verwerpen, het begrip "waarschijnlijk" verleent dus een grote dienst [585].
462////-We stellen voor de bemoediging (F-Vaste-¦¦¦¦-S-Vaaste) [zoiets als (F-weids-/-S-Wééids)] te
bepalen. Dat is alsof we in de zevende regel de uitroep “Aah!” (Oh!) hebben willen aanbrengen. Stel
bovendien dat alle exemplaren hier en daar zwarte tekens bevatten, bij honderden tegelijk, als
afzonderlijke accentuaties, met één daarvan onder de “A” van «Vaste» (Weids). De interpreet wil graag in
de dictie “Vaaste” (Wééids) geloven, maar weet niet of de vreemde schrijfwijze afkomstig is van de
schepper van het gedicht of per ongeluk door een onvoorzichtige handeling in de drukkerij is veroorzaakt.
Omdat de bult daardoor geen wieg is, moet de ruit wel uit õ=2 bestaan. Daaruit volgt dat de kist ñ=2
onvermijdelijk is, nu het hier maar één leen betreft, dat per definitie een voortzetting van zichzelf is. De
dresseur ã=2 blijkt juist te zijn, want het gevaar om de inhoud verkeerd te interpreteren overheerst. We
bespeuren geen enkele onhandigheid met betrekking tot het plafond “Vaaste” (Wééids), de glooiing (ù)
heeft dus een waarde van 1. Aangezien de critici inzien dat hun de kennis ontbreekt om de beduidenis van
de aardkluit vast te stellen, is de vracht ò=2 terecht. De vlekken die het papier letterlijk ontoonbaar maken,
hebben het reliëf ì=1 tot gevolg. Er is geen sprake van een eventuele ingewikkelde geheime code, daarom
moeten we akkoord gaan met een vernis van â=1. Deze troop is volslagen nutteloos voor de wetenschap,
dientengevolge is de uitlaat û=1. Gewoontes kunnen hierbij nauwelijks invloed hebben gehad, daaruit
resulteert de kring ô=1. De aannemelijkheid van het ongeluk billijkt het ravijn å=2. Zodanig ontstaat er een
landgoed dat bestaat uit 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(2)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32.-///M///-De
behoefte om de berekeningen te herzien, afhankelijk van de eerder gemaakte vergissingen, noodzaakt
ons hier de getallen op oneerbiedige wijze, als eenvoudige indicatoren, te gebruiken, hetgeen een weinig
verdedigbare houding is wanneer er een mysterieus verband met het absolute wezen bestaat dat de
aanhangers van Pythagoras voor ogen hadden [284]: «Uit de perfecte monade en de onbepaalde dyade
zijn de getallen ontstaan; uit de getallen de punten; uit de punten de lijnen; uit de lijnen de oppervlaktes; uit
de oppervlaktes de volumes; en uit de volumes alle lichamen die we met de zintuigen kunnen waarnemen,
en die tot de vier elementen behoren: het water, het vuur, de aarde en de lucht.»-///B///-Swedenborg werd
door de behoefte om te begrijpen nog verder tot zinloze beschouwingen gebracht [944]: «Die ledematen,
organen en inwendige organen betekenen in de Taal ongeveer hetzelfde, want in de Taal heeft alles een
betekenis al naar gelang de overeenkomsten. Het hoofd betekent intelligentie en wijsheid; de borst,
menslievendheid; de lendenen, de echtelijke liefde; de armen en de handen, de kracht van de
werkelijkheid; de voeten, het natuurlijke; de ogen, de verstandhouding; de neusgaten, het bespeuren; de
oren, de gehoorzaamheid; de nieren, de studie van de waarheid; enzovoort.»
463////-We gaan nu de waarde bepalen van de troop (F-les sons se répondent-¦¦¦¦-S-les ssons sse
répondent) (F-Antwoorden…geluiden-/-S-antwoorddden…geluiddden). We stellen voor de aanvankelijke
situatie te veranderen, om zo de methode van de giststoffen te perfectioneren, en met dat doel een
steunpunt te bedenken dat laat zien dat de schrijver een dictie die het sonnet accentueert afwijst. We
roepen eveneens een brief van de auteur waarin hij betreurt dat «geluiden» in plaats van “lawaai” is
gebruikt door toedoen van een verstrooide typograaf, in het leven. Dit verzinsel, dat de benadrukte
medeklinkers betreft, veroorzaakt in taalkundig opzicht nauwelijks verwarring, bevat geen boodschap die
erg ontoegankelijk is, en verandert niets aan de status van wieg die de bult bezit, waardoor we kunnen
besluiten tot een ruit van õ=1. Een kist van ñ=1 is noodzakelijk, omdat we de betekenis van de inhoud
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immers ook in de achtste regel aantreffen. Omdat het nieuwe document aantoont dat het plafond een
illusie is, gaan we akkoord met een dresseur van ã=2. Maar aangezien deze toelichting geen enkele
onhandigheid bevat, moeten we een glooiing van ù=1 wel accepteren. De mededeling die de kunstenaar
ons toevertrouwt heeft een vracht van ò=2 tot gevolg. De dictie laat zien dat het om een concrete stijlfiguur
gaat, hetgeen resulteert in een reliëf van ì=1. Nadrukkelijk articuleren is niet hetzelfde als een code
verschaffen, daarom ontvangt het vernis een waarde van â=1. We geloven niet dat het bezitten van
bepaalde kennis nuttig zou zijn om deze stijlfiguur te begrijpen, dientengevolge is de uitlaat û=1 juist.
Aangezien de steunpunten niet echt het idee benadrukken dat de gewoontes van die tijd belangrijk zijn,
billijkt dat een kring van ô=1. Het ongelukje dat de dichter noemt brengt ons bij een ravijn van å=2. Al met
al levert het spelletje met de klanken een landgoed op van 1/õñãùòìâûôå=1/(1)(1)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(2)=
1/(2)(2)(2)=⅛.-///M///-Soms verandert een kunstenaar van mening, en als het om aan de fantasie
ontsproten werken gaat, past daar de typische onwrikbaarheid van de bewering die de gemaakte
gevolgtrekkingen bevat niet erg goed bij.-///B///-Het zou gevaarlijk zijn om het belang van de vormen waar
Baudelaire op een bepaald ogenblik van hield te overschatten, en Hippolyte Babou schreef [586]: «Wat ik
in hem waardeer, is dat hij de dichtregels zijn wil oplegt, in plaats van andersom.» Groot kenner als hij
was, met veel aandacht voor de inhoud, suggereerde dezelfde figuur, tijdens een onderhoud in een café,
de titel van de dichtbundel [586]: “bloemen van het kwaad” die definitief zou zijn. In „Samenspel“ zetten de
zintuigen ons tot meditatie aan, zodat we zelfs aan aspecten zouden moeten denken die in deze
beroemde tekst gewoonlijk als minder belangrijk worden beschouwd. We noemen bijvoorbeeld amber, die
uit een intestinale verharding van de potvis gehaald wordt; muskus, dat zich in de buikklier van een
hertachtige bevindt en wierook, een plantaardig hars [830]-[839]-[843]. Sommige frisse geuren treffen we
meer in weiden aan. Omdat Linné in de vorige eeuw indrukwekkende resultaten heeft verkregen,
karakteriseert de wetenschap voortaan bloemen als voortplantingsmachines, die soms mannelijke
organen, meeldraden, en vrouwelijke, stampers, met elkaar in verbinding brengt [910]. De bloem van een
iris bevat bijvoorbeeld drie mannen en een vrouw, zoals de beroemde plantkundige gewoonlijk zei, een
andere geleerde merkte een gecompliceerd web van relaties op [243]-[911]-[912]: «…de dame heeft "drie"
echtgenoten die geen jaloersheid tonen.» De varen laat niets opvallends over procreatie los, en lijkt
onvindbaar te zijn, maar [244]-[912]«…het groene nageslacht verraadt zijn liefdesverhoudingen.»
464////-We stellen ons de volgende dialoog voor, die het begin vormt van een aantekening die, naar het
schijnt, enkele maanden voor „Samenspel“ is geschreven: “"Je richt je tot geuren, kleuren en geluiden,
maar antwoorden ze je ook?" "Ze kunnen dan wel niet spreken, maar, gelukkig voor mijn durf, ze
antwoorden elkaar door middel van hun overvloedige aanwezigheid…"” Dwars door het document is een
opmerking geschreven: “wijzigen”. De zware bemoediging (F-antwoorden…antwoorden-¦¦¦¦-S-reageren…in
evenwicht brengen) bevindt zich in een rail waarvan het spinsel door middel van spillen, termen en
blokstenen vaststaat. Zo komt de inhoud van de beknopte gedachtewisseling eveneens helder op ons
over. Die punten hebben een ruit van õ=1 tot gevolg. De twee delen van de aardkluit zijn van elkaar
verwijderd, maar er bestaat een logisch verband tussen het ene antwoord en het andere, wat resulteert in
een kist van ñ=1. Het plafond is bevredigend, daarom mogen we besluiten tot een dresseur van ã=1. De
toelichting als een onhandigheid bestempelen, zou slechts kunnen inhouden dat we niet in staat zijn te
lezen wat er staat, en om die reden is de glooiing ù=1 billijk. We worden hevig aan het twijfelen gebracht
door de aantekening die de auteur heeft achtergelaten en dat brengt een vracht van ò=2 met zich mee.
Een reliëf van ì=2 is onvermijdelijk, wegens het feit dat de ribstof een abstract element als contrast dat
hem tot basis dient gebruikt. Het ligt voor de hand dat de verandering van de inhoud nauwelijks te
vergelijken is met het gebruik van een speciale code, het vernis ontvangt dientengevolge een waarde van
â=1. Deze stijlfiguur heeft geen enkele wetenschappelijke waarde, een uitlaat bestaande uit û=1 is dus
voldoende. Gebruiken leiden niet noodgedwongen tot dit literaire spelletje, we gaan daarom akkoord met
de kring ô=1. Er heeft zich geen ongelukje voorgedaan, hetgeen een ravijn van å=1 rechtvaardigt. Al deze
waarden resulteren in een landgoed van 1/õñãùòìâûôå=1/(1)(1)(1)(1)(2)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)=¼.-///M///Men moet niet te veel belang hechten aan gegevens waarvan men niet zeker weet uit welke periode ze
stammen. Ze zijn onbetrouwbaar door de vaagheid waarmee de ons bekende omstandigheden,
betreffende de ideeën of handelingen die men bepaalde personen toeschrijft, zijn omgeven. De
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wispelturigheid van het menselijke denken verbiedt ons menige indicatie die op het eerste gezicht
doorslaggevend lijkt, serieus te nemen. Dat zet er overigens tegenwoordig de historici toe aan de
werkelijke kennis te verplaatsen naar het meer constante gebied van de gewoontes van de verschillende
bevolkingsgroepen [892]-[893]. De archieven verstrekken, wat dat betreft, nog slechts de eerste
aanwijzingen bij zo’n uitgebreid onderzoek [895]. Een van de gevolgen daarvan is dat het niveau van de
grote zielen, zelfs als het noodzakelijk is dat te kennen om enigszins op de hoogte te zijn, een illusie wordt
als het eenmaal een doel op zich wordt [894].-///B///-Omdat de luchtwegen alle van levensbelang zijn,
begrijpen we waarom heilige geuren op het geestelijk vlak zo lang belangrijk geweest zijn [159]: «Op
hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van
hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.» In de hel blijkt
men ook overal verontruste zielen te horen, als we Dante, die deze plaats onderzoekt, moeten geloven
[227]-[695]: «We zijn doorgegaan met lopen, terwijl hij praatte; maar we bleven door het bos trekken, het
dichte bos der geesten, bedoel ik.»
465////-De composiet van lichte afgietsels (Il est/-¦¦¦¦-/Y lait) (Er zijn/-/-/Er melk) gaat uit van «Il est» (Er
zijn), scheidt vervolgens “L” van “Il” (Er) en voegt de “L” bij «est» (zijn), wat “Y lait” (Er melk) oplevert. Het
is niet moeilijk te raden dat de aannemelijkheid ongeveer dezelfde zal zijn als die in de voorafgaande
gevallen. Een tweede mogelijkheid zou zijn er de beduidenis “île est des parfums frais…” (eiland is frisse
parfums…) aan te geven. Dat zou inhouden dat we de puurheid als een eiland zouden beschouwen, of als
een open plek in het bos, temidden van een wereld die veel van haar naïviteit heeft verloren. Maar laten
we, omdat de aannemelijkheid van deze ribstof niet veel zal verschillen van de overige die genoemd zijn,
liever (Il est/-¦¦¦¦-/Id est) analyseren. In dat geval zou de negende regel een element aan de inhoud van de
achtste toevoegen: “…les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Id est des parfums frais…et
d'autres corrompus…” (…geuren, kleuren en geluiden antwoorden elkaar. Id est frisse geuren…en andere,
bedorven…) Het publiek zal niet snel zo’n begrip in «Il est» zien, zodat de ruit õ=2 vaststaat. De kist ñ=2
volgt dezelfde weg. Een dresseur van ã=2 is juist wegens het gevaar van een verkeerde interpretatie. Het
veranderen van de “L” in de “D” is vreemd, bijgevolg is de glooiing ù=2. Het risico om een anachronisme te
veroorzaken door “Id est” (Dat wil zeggen), in een Frans gedicht van 1857 te gebruiken, heeft een vracht
van ò=2 tot gevolg [864]. Aangezien het verband tussen “Id est” en «Il est» (Er zijn) helemaal niet
vaststaat, bedraagt het reliëf ì=2. Hoewel de woorden uit het Latijn afkomstig zijn, zou men het gezegde
toch gemakkelijk hebben begrepen, wat maakt dat het vernis â=1 acceptabel is. «Il est» (Er zijn) heeft
niets wetenschappelijks, de uitlaat bestaat dus uit û=1. Gewoontes hebben niets met deze zinswending uit
te staan, daarom is de kring ô=1 terecht. Een ravijn van å=1 is noodzakelijk, want er komen in deze
stijlfiguur geen ongelukjes voor. Uiteindelijk bedraagt de mate van aannemelijkheid dus 1/õñãùòìâûôå=1/
(2)(2)(2)(2)(2)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)(2)=1/64.-///M///-Zeker, aangezien het onverdraaglijk lijkt de
onderbroken gedachtelijn te accepteren, is een herstel, zelfs op een wat onwaarschijnlijke manier, van de
verloren eenheid in het begin heel aantrekkelijk, maar de bases van het literaire spelletje blijven zo zwak
dat het niet genoeg overtuigingskracht heeft.-///B///-Laten we de genoemde handelwijze nog eens nagaan,
om het belang ervan beter te kunnen evalueren. De auteur bedenkt een relatie tussen de terzinen en de
kwatrijnen, door middel van “Id est” (Dat wil zeggen), vervolgens kiest hij «Il est» (Er zijn) omdat hij een
schakel zoekt die minder schools overkomt. In de achtste regel vernemen we dat de gevoelige materies
hun krachten onderling in evenwicht brengen. Aan het eind van het sonnet suggereert de kunstenaar dat
goed en kwaad dat eveneens doen. Onze vitaliteit zou kunnen zijn ontstaan door de erfzonde en de
jeugdige frisheid. Geen van beide zou in staat zijn de ander uit te schakelen, en wel om de reden dat de
één uit de groei van de ander zou ontstaan, want zodra we volgroeid zijn zouden we een zekere rijpheid
bereiken, die ons de grens doet overschrijden. Of dit godsdienstige thema nu van de Grieken afkomstig is,
of in Jeruzalem al heel bekend was en zo de geest van de oude Grieken gemakkelijker naar het Oosten
overbracht, in de tijd van Baudelaire was dit vraagstuk heel ontoegankelijk. De denkers hingen gewoonlijk
een traditie aan die ervan uitging dat ethische kwesties de omgekeerde reis maakten, namelijk van
Palestina naar Athene [567].
466////-Om de zware acrobatie (F-fris…zacht-¦¦¦¦-S-zacht…fris) te bestuderen bedenken we het
211

onderliggende thema “Er zijn geuren, zo zacht als een kinderhuid, Zo fris als hobo’s, zo groen als
weiden…” De dichter zou het gevaar dat men hem ervan zou beschuldigen dat hij zich tot kinderen
aangetrokken voelde afgewend hebben, door de bijvoeglijke naamwoorden van plaats te veranderen,
terwijl hij daarbij toch zijn bedoelingen kenbaar maakte door de logische link “aanraken-zacht”. De ruit õ=2
is terecht wegens een context die de, tenietgedane of niet bestaande, stijlfiguur absorbeert. De kist ñ=2 is
het gevolg van õ=2 en van de samenhang tussen de woorden. We moeten aan de dresseur een waarde
van ã=2 toekennen, want het risico is groot dat we de schepper van het gedicht bedoelingen toekennen
die hij niet heeft gehad. Omdat het commentaar schijnbaar van slimheid getuigt, bestaat de glooiing uit
ù=1. Aangezien het nagestreefde doel niets met versbouw te maken heeft, kennen we aan de vracht een
waarde van ò=1 toe. Jammer genoeg dreigt een reliëf van ì=2 het resultaat te veranderen, gezien de
abstracte aard van het subtiele spelletje met de inhoud. Omdat een plaatsverandering iets heel anders is
dan een geheime code, bestaat het vernis uit â=1. Wetenschappelijke kennis is hier niet aan de orde,
zodat de waarde van de uitlaat slechts û=1 kan zijn. Het is niet mogelijk dat gewoonte hier een rol speelt,
een kring van ô=1 is dus gewenst. Een ongelukje is uitgesloten, dientengevolge is een ravijn van å=1 op
zijn plaats. Het uiteindelijke resultaat bedraagt 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)
=1/16.-///M///-Als de critici vermoeden dat de schrijver heeft ontdekt dat hij een spelletje met de woorden
kan uit voeren, maar dat hij dat uiteindelijk niet afmaakt, moet de aannemelijkheid wel gering blijven.
Indien iemand na een overlijden op een brief als plaats van de teraardebestelling het dorp Sint-Pair aan
zee neerkrabbelt als “Saint Père sur Mère” (Sint Vader op Moeder) maar dat daarna verscheurt en
tenslotte een respectueuzere kaart stuurt, schenden we zijn goede bedoelingen wanneer we de echt
geposte brief als een godslastering bestempelen.-///B///-Menige illustratie is het toegestaan een bepaald
aspect van een grote tekst te overdrijven, mits men geen enkele aannemelijkheid claimt. Zoals
bijvoorbeeld de volgende door ons bedachte synthese: “De mens is een ruimte, waar benen, levende
pilaren, soms verwarde orakels uitspreken. De erfzonde gaat er door wouden van zeer oude symbolen,
betrekking hebbend op neigingen die ons vertrouwd zijn. Lange echo’s uit het allerheiligste van onze ziel
mengen verward hun tegenpolen in de duistere en diepe eenheid van het instinct dooreen, weids als de
nacht van de misdaad en de helderheid van het verstand. Geuren, kleuren en geluiden die elkaar in
evenwicht brengen, vormen de concentratie van onze eigen natuur, met al haar verschillende kanten,
groen als de archaïstische weiden, fris als het geluid van de hobo met zijn oneindige, vitale toon, zacht als
kinderhuidjes en bedorven als de triomfantelijke verslinding ervan, rijk als de levensstoffen, amber,
muskus, benzoë en wierook dat brandt in de orgies van geest en zintuigen.”
467////-Laten we nu de aannemelijkheid berekenen van (F-parfums frais/-¦¦¦¦-/S-parffums ffrais) (F-frisse
parfums/-/-/S-ffrisse parffums). Om wat afwisseling te brengen in een situatie die dezelfde soort
redeneringen zou opleveren als die bij al eerder vastgestelde tropen, voegen we er enkele denkbeeldige
omstandigheden aan toe. We veronderstellen het bestaan van een document dat het sonnet „Samenspel“
bevat en waarin we tevens de aantekening “Het gaat hier beslist om wetenschap en wel in alle regels. Ik
heb me zojuist tegen die goede Asselineau afgezet, die de zo nuttige accentuaties van een geluid wilde
uitsluiten.” We verzinnen ook een leesgewoonte waarbij men alliteraties benadrukt, die ten tijde van
Baudelaire, in de literaire clubs, bestond. Het is billijk om met betrekking tot de F-klanken in kwestie een
ruit van õ=1 toe te kennen. Daar het begin van de negende versregel geen gebrek aan samenhang
vertoont, heeft dat feit een kist van ñ=1 tot gevolg. Aangezien de schrijver deze geaccentueerde dictie
wenst, is het geoorloofd de dresseur een waarde van ã=1 toe te kennen. Omdat er, gezien de gewoonte
die in de kunstenaarswereld bestond, geen sprake kon zijn van een onhandigheid, is een glooiing van ù=1
noodzakelijk. Het denkbeeldige document verplicht ons een vracht van ò=1 te noteren. De zinswending is
hoofdzakelijk van concrete aard, de waarde van het reliëf bestaat dus uit ì=1. We hoeven geen enkele
geheime sleutel te kennen om de stijlfiguur te doorgronden, dientengevolge is een vernis van â=1 correct.
Door een notitie van de schrijver over de bijdrage die het werk aan de wetenschap levert, lijkt een waarde
van û=2 op het eerste gezicht wenselijk. Maar hier wordt filosofie of dichtkunst, door de auteur
“wetenschap” genoemd. Het bestudeerde resultaat draagt niet tot de wetenschap bij zoals die gewoonlijk
bedreven wordt, een uitlaat van û=1 blijkt dus het meest juist te zijn. Een kring van ô=2 strookt met de
benadrukte dictie die op dat moment in de mode is. Bij een tekst waarin geen enkel materieel ongelukje
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voorkomt, lijkt een ravijn van å=1 terecht. De betreffende ribstof verkrijgt nu een landgoed met een waarde
van 1/õñãùòìâûôå=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)=1/(2)=½.-///B///-Omdat de wetenschap al ongelooflijk
lang bestaat, is een historische figuur die aan de definitie ervan voorbijgaat zich terdege van zijn fout
bewust, wat de interpreet er, in dit geval, toe aanzet dit korte moment van fantasie dat de schepper van de
boodschap beleeft niet serieus te nemen. Anderzijds wordt Baudelaire, die met betrekking tot de
bekwaamheden van dichters graag choqueert, door de rail die we aangaande zijn persoon hebben
bedacht, volstrekt geen schade berokkend.-///M///-Volgens Bachelard ontstaat menig obstakel bij de studie
wegens door grillen ingegeven keuzes die in het begin niettemin een heel inspirerende rol bij de
betreffende onderzoeken kunnen spelen [53]. Verondersteld moet worden dat door de illusie volgens
welke men er onbewust van een idee toe gebracht kan worden het publiek dit idee kenbaar te maken, met
woorden die grote inspanning vereisen, briljante figuren niet hebben ingezien dat de analyse van
stijlfiguren van ons vraagt de filosofie van de vrije wil serieus te nemen.
468////-Gezien het feit dat «chairs d'enfants» (kinderhuidjes) lijkt op “chers enfants” (lieve kinderen),
verzinnen we een troop die een oplettende lezer voor de zoveelste maal bij een oude versie, waarover
lang geen zekerheid bestaat, van het gedicht brengt: “Il est des parfums frais comme les chers enfants…”
(Er zijn geuren, zo fris als lieve kinderen…) De te bepalen aannemelijkheid betreft (F-chairs d'enfants-¦¦¦¦S-chers enfants) (F-kinderhuidjes-/-S-lieve kinderen). Uit de rest van de bult maken we weinig van de
verborgen beduidenis op, en deze absorbeert dus de inhoud, hetgeen een ruit van õ=2 oplevert. Een kist
van ñ=2 is daardoor noodzakelijk. De dresseur heeft een waarde van ã=2 wegens de vergissing die met
betrekking tot de aardkluit begaan kan worden. Er heeft zich een onhandigheid voorgedaan, in ’t bijzonder
met de vervanging van de klank “D” (d'enfants) door “Z” (s enfants), waardoor de glooiing bestaat uit ù=2.
De vracht ò=1 wordt gebillijkt doordat het spelletje met de woorden in historisch opzicht mogelijk is.
Aangezien het concrete aspect van de dichtregel niet is veranderd, blijft de overeenkomst een zaak van
abstracte speculatie, een reliëf van ì=2 blijkt daarom op zijn plaats te zijn. De critici zijn volstrekt niet op de
hoogte van het bestaan van een sleutel, we moeten het vernis â=1 dus accepteren. De stijlfiguur heeft
geen enkele verdienste op het wetenschappelijke vlak, de uitlaat û=1 is correct. Geen enkele gewoonte
heeft de verkregen beduidenis beïnvloed, een kring van ô=1 lijkt de enige juiste waarde te zijn. Een ravijn
bestaande uit å=1 laat zien dat er geen sprake is van ongelukjes die invloed op de veronderstelde ribstof
zouden hebben gehad. Het landgoed van (F-chairs d'enfants-¦¦¦¦-S-chers enfants) (kinderhuidjes-/-lieve
kinderen) bedraagt nu 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32.-///M///-De vage
afdwalingen van de gedachten blijven duister, even ondoorzichtig als de honderden verbindingen tussen
de herinneringen aan woorden, die een schrijver in staat stellen iets te scheppen. Hoewel we ons vaag
van een dergelijke mentale functie bewust zijn, stellen we ons, helaas, bloot aan vergissingen, als we
proberen dat precies weer te geven.-///B///-Omdat het voor de hand ligt dat «enfants» (kinderen) het begrip
“kleine” oproept, kunnen we ons gemakkelijk voorstellen dat de auteur in het begin de terzinen wou
baseren op het contrast tussen enerzijds zachte geuren, die een afspiegeling zijn van vrolijke, lachende
kleuters, en anderzijds meer uitgesproken of kruidige geuren. Met betrekking daartoe wijzen we erop dat
in „de Dansende Slang“ de rijm “enfant-éléphant” (kind-olifant) aangetroffen wordt [[1112]]. Maar voor
„Samenspel“ zou de schrijver, omdat hij wilde voorkomen dat de lezer erom glimlacht, een soortgelijk
woord hebben gekozen: «triomphants» (zegevierend). Twee beroemde dichtregels verbinden, in het
heldendicht dat door Turold gedeclameerd werd, het thema van de olifant die dezelfde voornaam heeft als
die men later aan Baudelaire zal geven [185]-[186]: «Cumpainz Rollant, sunez vostre olifan,/Si l'orrat
Carles, ki est as porz passant.» (Vriend Rollant, blaas op uw ivoren hoorn om hulp te vragen,/Karel de
Grote, die de Pyreneeën oversteekt, zal het zeker horen.)
469////-Stel we beschikken over een manuscript van Baudelaire met enkel: “Doux Ξ¤☼ 000 verts Ξ¤≈”
(zacht Ξ¤☼ 000 groen ¤◊≈). We bepalen vervolgens het landgoed van (F-Ξ¤☼…Ξ¤≈/-¦¦¦¦-/S-comme les
hautbois…comme les prairies) (F-Ξ¤☼…Ξ¤≈/-/-/S-zo…als hobo’s…zo…als weiden). Door het geheel van
onbegrijpelijke tekens kan de mededeling geen aanspraak maken op de status van wieg, wat een ruit met
een waarde van 2 tot gevolg heeft, alsmede een kist van ñ=2+(1(3/10))=2+(1(0,3))=(2+0,3)= 2,3 wegens
«verts» (groen) dat zich tussen de lenen bevindt. Een dresseur van ã=2 is eveneens noodzakelijk, want
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het plafond suggereert een twijfelachtig element, dat gebaseerd is op de parallel met het sonnet
„Samenspel“, en dat eventueel voor of na de bestudeerde bult is samengesteld, maar niet tijdens de
oorsprong ervan. Aangezien de toelichting niets onhandigs bevat, moeten we wel een glooiing van ù=1
toekennen. We stemmen in met een vracht van ò=2, want we hebben niet genoeg informatie om de
situatie weer te geven. Het reliëf ì=1 lijdt geen enkele twijfel, omdat het krachtige visuele effect
onmiskenbaar van concrete aard is. Het vernis â=2 is terecht, door de impressie van een speciale code.
De aardkluit lijkt een fantastisch maar geen wetenschappelijk karakter te hebben, daarom lijkt de uitlaat
û=1 vast te staan. Geen enkele gewoonte heeft op zoiets bespottelijks betrekking, de kring ô=1 wordt dus
eveneens goedgekeurd. De critici noemen nergens iets van een vervalsing, vergissing of ongelukje, dat
moet dus wel een ravijn van å=1 tot gevolg hebben. Dientengevolge moeten we aan deze troop een
aannemelijkheid van 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(2)(2,3)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(1)(1)=1/(2)(2,3)(2)(2)(2)=
1/36,8 geven.-///M///-Dat het hier om een stoffelijke inhoud gaat ligt voor de hand, maar eromheen doen
zich zulke ernstige tekortkomingen voor dat we onmogelijk van een composiet kunnen spreken. Op
dezelfde manier wordt een tussenwerpsel onmiddellijk opgemerkt als de context toegankelijk blijft, terwijl
we daarover twijfelen als het werk gebreken vertoont.-///B///-De dichter deinst er in de bundel "Bloemen
van het kwaad" niet voor terug zijn schokkende houding kenbaar te maken, maar brengt die onder in de
neutrale vorm van het classicisme, dat uitermate praktisch is om de beduidenis vast te leggen, omdat het
de inhoud niet vernietigt [[1146]]: «Mijn vrouw is dood, ik ben vrij!/Ik kan dus drinken zoveel als me goed
lijkt./Wanneer ik met lege zakken mijn huis bereikte,/Verscheurden haar tranen mij.//Ik ben de koning te
rijk;/De lucht is zuiver, de hemel schoon./-Zo’n zomer hadden we ook/Toen mijn liefde voor haar kwam
kijken…//Ik heb haar onder in de put gesmeten,/En ik heb zelfs alle stenen van de putrand genomen/Om
die over haar heen te gooien./-Ik zal proberen haar te vergeten!»
470////-Wanneer we het bestaan veronderstellen van “…doux comme les hauts bois…” (…zo zacht als de
hoge bossen…) moet de aannemelijkheid bepaald worden van (F-hautbois-¦¦¦¦-S-hauts bois) (hobo’s-hoge
bossen). Omdat deze verzonnen beduidenis in de bult niet erg opvalt, ontvangt de ruit een waarde van
õ=2. Daardoor bereikt de kist ook een hoogte van ñ=2. De dresseur laat door het niveau van ã=2
eveneens de zwakheid van de veronderstelling zien. We moeten echter akkoord gaan met een glooiing
van ù=1, want er komt geen enkele onhandigheid in de toelichting van het plafond voor. We constateren
evenmin een anachronisme, dus kennen we zonder enige aarzeling een waarde van ò=1 aan de vracht
toe. Wanneer we bij een ongewijzigde opstelling uit één woord twee nieuwe maken, blijft dat een abstracte
handeling, een reliëf van ì=2 geeft deze stijlfiguur dus juist weer. Een woordspeling is niet hetzelfde als
een sleutel, het vernis bedraagt dientengevolge â=1. Voor een aardkluit die zich op geen enkele
wetenschappelijke kennis beroemt, blijkt de uitlaat te bestaan uit û=1. Een kring van ô=1 is billijk omdat
deze troop geen enkele invloed van gevestigde gewoontes heeft ondergaan. Het ravijn bestaande uit å=1
toont dat er betreffende de zinswending van een eventueel ongelukje geen sprake is. Het resultaat is een
landgoed van 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(2)(2)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)=1/16.-///B///-Hoge
bossen bieden vaak onderdak aan andere wezens, hetgeen Auguste Comte interesseerde [206]: «Hoewel
de zedelijke aard van dieren tot nu toe heel weinig en heel slecht is onderzocht, kunnen we niettemin,
zonder de minste twijfel, erkennen dat, voornamelijk bij hen die als huisdier min of meer vertrouwelijk bij
ons leven, en met behulp van dezelfde algemene observatietechnieken als die voor mensen van wie de
taal en de zeden ons tot nu toe onbekend waren, gebruikt zouden worden, ze niet alleen hun intelligentie,
grotendeels op dezelfde wijze als de mens, gebruiken om hun diverse lichamelijke behoeftes te
bevredigen, terwijl ze zich daarbij, als dat nodig is, ook van de spraak bedienen op een niveau dat past bij
de aard en de omvang van hun relaties; maar ook, dat ze net als hij een aantal minder zelfzuchtige
behoeftes hebben, zoals het directe gebruik van dierlijke functies, die het alleen daaraan te danken
hebben dat ze bestaan en enkel voor het plezier om zich van die functies te bedienen; wat hen er dikwijls,
net als kinderen of wilden, toe aanzet nieuwe spelletjes uit te vinden; en wat hen tegelijkertijd, maar in veel
geringere mate, ook de echte "verveling" leert kennen; die gemoedstoestand, die men zonder reden tot
een speciaal privilege van de mens verheft, is soms zelfs zo hevig, bij bepaalde dieren, dat ze zelfmoord
plegen, als gevolg van een ondraaglijk geworden gevangenschap.»-///M///-De ideale manier van
redeneren bijgestaan door de meting, buigt de krachten die ons bij het oogsten en jagen brengen om naar
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nieuwe bezigheden. Uitgaande van innerlijke krachtbronnen, als overlevingsfunctie, wordt de kennis van
een fenomeen geleidelijk aan vastgelegd door middel van tussentijdse uitwerkingen, zoals die waardoor
we accepteren dat 0+1=1. De positivistische filosoof geeft niettemin toe dat het gevaar bestaat dat we de
aanvankelijke draagwijdte van dat belangrijke element onderschatten [205]: «Want de dagelijkse ervaring
leert ons, integendeel, heel overtuigend dat genegenheid, voorliefdes, en hartstochten de voornaamste
beweegredenen van het menselijk bestaan vormen; en dat, allesbehalve uit intelligentie voortgekomen,
hun spontane, onafhankelijke impuls, onmisbaar is voor het ontstaan en de constante ontwikkeling van de
diverse intellectuele vermogens, door hun een permanent doel te verschaffen, zonder hetgeen, behalve de
vage noodzaak van hun algemene richting, deze voor het grootste deel bij de meeste mensen verborgen
zouden blijven.»
471////-Laten we nu eens veronderstellen dat er, in de toekomst, van de exemplaren van "Bloemen van het
kwaad" nog maar één bladzijde over is, gelukkig wel met de vermelding „Samenspel“ erop. Bovendien
stellen we ons voor dat er op het woord “groen” in de eerste terzine een flinke, onverklaarbare groene vlek
zit. Terwijl we er, na verschillende werken met elkaar vergeleken te hebben, over twijfelen of die kleur
opzettelijk op die plek van het papier is aangebracht, maken we een begin met de studie van het landgoed
betreffende (F-groene vlek op "groen"-¦¦¦¦-S-onderstreping). De groene vlek is niet strijdig met de
samenvatting van het spinsel, omdat de inhoud ervan in wezen begrijpelijk is gebleven, daarom is een ruit
van õ=1 terecht. De kist ñ=1 is het gevolg van de geringe uitbreiding van deze gekleurde afdruk die voor
een probleem zorgt. Een dresseur van ã=2 lijkt heel aannemelijk, want het gevaar van een vergissing in
het plafond blijkt volop aanwezig te zijn. We accepteren een glooiing van ù=1 omdat de toelichting zich op
handige wijze baseert op hetgeen we kunnen waarnemen. Een vracht van ò=2 is echter noodzakelijk,
omdat de critici niet over voldoende kennis beschikken. De zinswending heeft het concrete aspect dat
vereist wordt voor de toekenning van een reliëf van ì=1. Bij de behandeling van deze troop, die een
bevlekking of versiering kan zijn, wordt nergens een speciale code genoemd, wat resulteert in een vernis
van â=1. De aardkluit heeft niets wetenschappelijks, dat billijkt de uitlaat û=1. Het zou ongeloofwaardig zijn
hier aan te voeren dat er van een gewoonte sprake is, een kring van ô=1 is dus redelijk. Aangezien het
misschien om een ongelukje gaat, is een ravijn met een waarde van å=2 het gevolg. Al met al komen we
uit op een aannemelijkheid van 1/(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(1)(1)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(2)=1/(2)(2)(2)=
⅛.-///M///-Elk toeval is verdacht, er zijn dus meerdere criteria voor nodig om zo’n incident te surveilleren,
teneinde door de gezamenlijke kracht ervan de grillige interpretaties die het gevolg van onbeduidende
gebeurtenissen kunnen zijn, zo goed als ongedaan te maken. Als een dergelijke eensgezindheid
ontbreekt, vult de opinie de hiaten in de kennis met talrijke verzinsels die twijfelachtige belangen dienen op
[909].-///B///-Van de verschillende vormen van licht, citeert Baudelaire alleen het groen in het sonnet. Toch
kon een “groene taal” ("la langue verte": het Bargoens), in de edele kunst, door de vulgariteit ervan de
auteur niet bekoren. Het roept hier de lente op en alle nieuwe leven dat dan ontstaat. In „de Bloedfontein“
noemt de dichter de aanvullingskleur als hij zich voorstelt dat de inhoud van zijn aderen de wijk overspoelt
[[1044]]: «Door de buurt, als door een slagveld,/Stroomt het weg, terwijl het de straatstenen in eilandjes
verandert,/De dorst lest van iedere creatuur,/En overal de kleur rood geeft aan de natuur.» Het thema van
het argeloze slachtoffer boeide ook Rousseau [875]: «…ik zag een grote Deense dog op me afkomen die
zich voor een rijtuig wierp en daarbij zelfs niet de tijd had zijn vaart in te houden…Van dat hele ogenblik
herinnerde ik mij niets; ik was me totaal niet van mezelf bewust, had niet het geringste idee van wat me
zojuist was overkomen; ik wist noch wie ik was noch waar ik was; ik voelde noch pijn, noch angst, noch
ongerustheid. Ik zag mijn bloed stromen zoals ik een beek zou hebben zien stromen, zonder dat het ook
maar in me opkwam dat het mijn eigen bloed was.» Het verlangen is een andere offerpriester [[1045]]: «Ik
zocht in de liefde een sussende slaap,/Maar de liefde is voor mij slechts een matras vol prikken/Om die
wrede meisjes te laten drinken!»
472////-De zinswending (F-prairies-¦¦¦¦-S-prés rient) (weilanden-/-wei lacht) bezit dezelfde graad van
aannemelijkheid als andere al door ons behandelde stijlfiguren. We bedenken daarom een situatie die ons
in staat stelt de berekening te perfectioneren. Op een dag, in de verre toekomst, vinden we één exemplaar
van een gedicht dat lijkt op „Samenspel“ terug. Het bestaat uit coupletten van zeer wetenschappelijke
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inhoud, waaraan een lettergreep ontbreekt. In plaats van «…Zo zacht als hobo’s, zo groen als weiden…»
bevat de tiende regel de volgende woorden «…Ontvankelijk als spiegels en als stam…» We
veronderstellen dat het hier de troop (F-stam-¦¦¦¦-S-stampers) betreft, en als we het gedicht bestuderen dat
de tijd heeft weerstaan, worden we ons van het gevaar bewust dat het publiek dat de combinatie kunst en
wetenschap op prijs stelt, maar uit een heel kleine groep bestaat, en dit fenomeen van een minuscule
groep mensen een ruit van õ=2 tot gevolg heeft. De kist ñ=2 volgt dit voorbeeld. De kans bestaat dat we
ons wat de inhoud van de toelichting betreft vergissen, wat resulteert in een dresseur van ã=2. Aangezien
het plafond geen enkele onhandigheid bevat, lijkt een glooiing van ù=1 juist. Omdat onze kennis
incompleet is, doen we er verstandig aan een waarde van ò=2 aan de vracht toe te kennen. Gezien het feit
dat het onvolledige woord een stoffelijk element van de taal betreft, moeten we akkoord gaan met het reliëf
ì=1. Er wordt geen enkel beroep op een speciale code gedaan, dus vloeit daar het vernis â=1 uit voort.
Door de gewijzigde regels is een uitlaat van û=2 onvermijdelijk. We zijn volstrekt niet op de hoogte van
gewoontes waaraan de stijlfiguur te danken zou zijn, hetgeen in een kring van ô=1 resulteert. Het ongeluk
dat waarschijnlijk de stoffelijke lettertekens van de bult heeft uitgewist, brengt het ravijn å=2 met zich mee.
Het landgoed vergaart de volgende waarden die alles bij elkaar neerkomen op een aannemelijkheid van 1/
(õ)(ñ)(ã)(ù)(ò)(ì)(â)(û)(ô)(å)=1/(2)(2)(2)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(2)=1/(2)(2)(2)(2)(2)(2)=1/64.-///M///-Het reliëf heeft
nog een lichte moeilijkheid voor ons in petto, omdat het ontbrekende deeltje immers ook door schimmel
ontstaan kan zijn, in plaats van bewust door de schepper van het gedicht of de interpreet te zijn
aangebracht. Gelukkig blijven er genoeg giststoffen over om dat probleem te compenseren. Aristoteles
schreef [34]: «We hebben onze plicht gedaan als we de uitleg verschaffen die het door ons behandelde
type onderwerp bevat. We hoeven namelijk inderdaad niet altijd in alle discussies naar evenveel stiptheid
op zoek te zijn, net zo min als dat we dat met kunstvoorwerpen doen.»-///B///-Weiden ontvangen het
goede, terwijl ze in afwachting zijn van kennisverwerving [113]: «Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken,
luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. Moge mijn onderricht neerdalen als regen, mogen mijn woorden zijn
als milde dauw, als regen die de grond doordrenkt, lenteregen die het groen in bloei zet. Want de naam
van de Heer roep ik uit: de Heer is onze God, laat iedereen hem prijzen!» Het sociale leven wordt niet
vergeten [106]: «De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen
uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te
brengen, een land dat overvloeit van melk en honing…»
473////-We proberen de aannemelijkheid te bepalen van (F-gedachtestreep in de elfde regel-¦¦¦¦-Sscheiding) die aangeeft waar het idee in het gedicht een andere wending neemt: «Er zijn geuren, zo fris…
En andere, bedorven…» De ruit õ=2 lijkt de situatie correct weer te geven, want het zinnebeeld van
bloksteen één van de gebruikelijke werktuigen bij het schrijven, laat zich absorberen door het sonnet, en
kan dus geen binnendringing ondernemen. De kist ñ=2 voegt zich bij deze eerste beperking. Omdat het
plafond eenvoudig blijft, kennen we aan de dresseur een waarde toe van ã=1. Er wordt geen enkele
onhandigheid in deze toelichting bespeurd, daaruit volgt een glooiing van ù=1. Aangezien we hier een
gemeenschappelijke manier van schrijven bespreken, is de vracht ò=1 terecht. Het gaat hier om een heel
concreet leesteken, dat resulteert dus in een reliëf van ì=1. Baudelaire bedient zich niet van een speciale
code, dat heeft onvermijdelijk een vernis van â=1 tot gevolg. De uitlaat û=2 blijkt hier op zijn plaats te zijn,
gezien de rol die dit grafisch symbool speelt bij het van elkaar scheiden van begrippen. De kring ontvangt
een waarde van ô=2 omdat de kunstenaar veelvuldig gebruik maakt van het gedachtestreepje. In deze
stijlfiguur lijkt geen ongelukje voor te komen, wat een ravijn van å=1 tot resultaat heeft. Al deze waarden bij
elkaar leveren een landgoed op van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(1)=1/(2)(2)(2)(2)=1/16.-///M
///-Hoewel de schrijver en de schepper van een boek niet precies dezelfde kant van dezelfde persoon
vertegenwoordigen -de één verschaft een serie werken, de ander slechts de ontlede tekst- moeten we
toegeven dat de gewoontes van iemand gedurende vele jaren onveranderd kunnen blijven. We maken pas
een fout als we verkondigen dat hij niet van mening of gewoonte kan veranderen op het moment van de
schepping.-///B///-De auteur brengt, in het laatste gedeelte van de bult, de ideeën samen die de
huiveringwekkende vooruitzichten bevatten waarvan hij zijn publiek in kennis wil stellen. Zeker, hij ziet het
gevaar dat hij de lezer met bittere beschouwingen vermoeit, en toch moet hij deze constatering die al te
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vaak door zijn beroemde tijdgenoten terzijde is gelegd nader uitleggen [[993]]: «Als de verleidelijke
beelden van verkrachting, vergif, dolken en brand/Zich nog niet hebben vertoond/Aan ons ellendig lot,/
Komt dat, helaas, doordat onze ziel zich nog niet genoeg heeft vermand.» Mogelijk is de Homerische
dichtkunst een somber voorbeeld geweest [441]: «Ach! Arme vriend! Ach! Menelaus! Waarom zoveel
respect voor die mensen? Was je dan zo tevreden over de Trojanen in je gezin? Nee, dat niemand van
hen aan de afgrond van de dood, aan onze handen ontsnappe, zelfs niet de jongen die zich nog in de buik
van zijn moeder bevindt, zelfs niet degene die probeert te vluchten! Dat alle inwoners van Ilion tegelijk
verdwijnen, zonder dat er om gerouwd of nog over gesproken wordt!»
474////-We zouden met de zinswending (F-corrompus-¦¦¦¦-S-corps rompus) (bedorven-/-gebroken lichaam)
een soortgelijk landgoed verkrijgen als dat berekend voor menige andere die we verzonnen hebben. We
doen er dus beter aan, in gedachten, de beginsituatie te veranderen. Stel dat er een manuscript van
„Samenspel“ bestaat met de vermelding “chemisch afgebroken lichaam”, en dat zo dus de context in
harmonie wordt gebracht met de troop. Uit de ruit õ=2 blijkt dat het literaire spelletje ongemerkt aan het
publiek voorbijgaat, want de beduidenis die eruit naar voren komt is volkomen bevredigend. Dat negatieve
effect heeft onmiddellijk een kist van ñ=2 tot gevolg. De gevonden notitie resulteert in de dresseur ã=1
omdat hij het gevaar vermindert dat we van de bedoelingen die de schepper van het gedicht had,
afdwalen. Van een onhandigheid is geen sprake, omdat de dubbele “R”, in zo’n geval als dit, immers een
lichte pauze toestaat, wat dus hetzelfde is als wanneer men die bij het lezen tussen de woorden inlast, en
dat heeft een glooiing van ù=1 tot gevolg. De vracht ò=1 wordt volkomen door het document
gerechtvaardigd. Het in tweeën splitsen van “corrompus” (bedorven) lijkt op het eerste gezicht concreet
genoeg om zonder aarzelen ì=1 toe te kennen. Maar dat is enkel een illusie, omdat de onderbreking in het
woord slechts een mogelijkheid is, en geen absolute noodzakelijkheid. Aangezien dus door een abstracte
oorzaak van één woord twee worden gemaakt, bestaat het reliëf uit ì=2. De critici hebben zich van geen
enkele speciale code bediend, dat brengt een vernis van â=1 met zich mee. De opmerking van de
schrijver, die hij door de kennis die hij bezit heeft kunnen maken, werpt de vraag op of de inhoud van de
zinswending van wetenschappelijke aard is, dus vragen we ons af of we û=2 moeten toekennen. Toch
treffen we hier niet echt iets wetenschappelijks aan, en de verzonnen auteur doet maar een korte
mededeling, gezien het feit dat de rest van het sonnet helemaal intact blijft. Daar concluderen we uit dat
een uitlaat van û=1 de situatie het best weergeeft. Geen enkele gewoonte speelt in deze stijlfiguur een rol,
wat gunstig uitvalt voor een kring bestaande uit ô=1. Het woord “corrompus” (bedorven) is niet door een
ongelukje ontstaan, waardoor een ravijn van å=1 billijk is. Door deze giststoffen bereikt de aannemelijkheid
een hoogte van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=⅛.-///M///-We moeten heel behoedzaam
omgaan met de toelichtingen, die een auteur over één van zijn eigen boeken geeft, want om deze als
echte steunpunten te beschouwen, zou de oorsprong ervan dezelfde moeten zijn als die van de ontlede
tekst. Omdat dit een zaak van seconden kan zijn, dreigt het debat over een bepaalde ribstof eindeloos
voort te duren. De schepper van een boek houdt soms op te bestaan, doordat hij een nieuwe wens heeft,
en nu is hij nog slechts de auteur, die de aanvankelijke beduidenis van het werk kan geven, omdat hij van
mening is veranderd.-///B///-Het menselijk lichaam wordt door marteling of liefde gebroken, en het moet
ons niet verbazen dat zelfs Aphrodite verderf waarneemt [547]-[[1138]]: «Wat is dat voor een triest, somber
eiland? -Dat is Cythera,/Een plaats die vaak in liedjes genoemd wordt, antwoordt men ons,/Het bekende
eldorado voor alle vrijgezelle jongens./Kijk, het is uiteindelijk maar een armzalige plaats.//Het eiland van de
zoete geheimen en feesten van het hart!/Het schitterende spook van Venus uit de vroegere eeuwen/
Zweeft als een aroma over je zeeën,/En vult met liefde en verlangen, de gedachten.//Schoon eiland met
zijn groene mirtestruiken, vol bloesem,/Voor altijd door alle naties geprezen./Waar de zuchten uit
bewonderende harten gerezen/Als wierook over een rozentuin rollen//Of als het eeuwige gekoer van een
woudduif!/-Cythera was nog slechts een zeer kaal stuk grond,/Een rotswoestijn verstoord door schrille
kreten./Toch zag ik een vreemd voorwerp://Het was geen tempel in de schaduw van het groen,/Waar de
jonge priesteres, die dol op bloemen was,/Naar toe ging, haar lichaam door geheime hartstochten
bevangen,/Terwijl haar jurk door korte windvlagen opwoei;//Nu we vrij dichtbij de kust waren echter/Om de
vogels met onze witte zeilen angst aan te jagen/Was het dat we een galg met drie armen zagen,/Die zich
aftekende op de hemel, zwart als een cypres.»
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475////-In verband met het begrip evenwicht, dat ontegenzeggelijk in «répondent» (antwoorden) aanwezig
is, is het nuttig de bemoediging (F-Corr…corr-¦¦¦¦-S-beklemtoning) te bestuderen. Tussen de titel
«Correspondances» (Samenspel) en regel 11, waarin het woord «corrompus» (bedorven) voorkomt, lijkt
de afstand te groot te zijn voor een logisch verband daartussen. Dat heeft tot gevolg dat een ruit van õ=2
wenselijk is, omdat de context ons immers belet de stijlfiguur waar te nemen. Een kist van
ñ=2+(1(56/10))=2+(56/10)=2+5,6=7,6 is noodzakelijk, want in het gedicht komen (in het Frans) 56 fronten
tussen deze beide gelijkklinkende woordgedeeltes voor: “Nature, est, temple, où, vivants, piliers, Laissent,
parfois, sortir, confuses, paroles, homme, y, passe, travers, forêts, symboles, Qui, l', observent, avec,
regards, familiers, Comme, longs, échos, loin, se, confondent, Dans, ténébreuse, profonde, unité, Vaste,
comme, nuit, et, clarté, parfums, couleurs, sons, se, répondent, est, parfums, frais, comme, chairs,
enfants, Doux, comme, hautbois, verts, comme, prairies, autres” (Natuur, is, tempel, waar, levende,
pilaren, uit, loslaten, Soms, verwarde, woorden, mens, er, gaat, Door, wouden, symbolen, die, hem,
gadeslaan, met, blikken, vertrouwde, Als, lange, echo’s, ver, zich, vermengen, In, duistere, diepe, eenheid,
Weids, als, nacht, en, dag, geuren, kleuren, geluiden, elkaar, Antwoorden, zijn, geuren, fris, als,
kinderhuid, Zo, zacht, als, hobo’s, groen, als, weiden, andere). De dresseur heeft, wegens het risico dat
het veronderstelde verband op losse gronden berust, een waarde van ã=2. Over de glooiing ù=1 bestaat
daarentegen geen twijfel, want er is geen enkele onhandigheid begaan. Het is mogelijk dat de auteur deze
herhaling van de klank “corr” (Correspondances…corrompus) over het hoofd heeft gezien, daarom blijkt
een vracht van ò=2 billijk te zijn. Aangezien het hier gaat om een relatie van zeer concrete aard, krijgt het
reliëf een waarde van ì=1. Er is geen enkele andere code nodig om het idee in kwestie te kunnen
begrijpen, het vernis â=1 is dus juist. De wetenschap is in geen enkel opzicht met de herhaling van deze
klanken gediend, wat resulteert in een uitlaat van û=1. De aardkluit heeft geen invloed van gewoontes
ondergaan, daaruit vloeit een kring van ô=1 voort. Bij genoemde herhaling is geen sprake van een
ongelukje, dientengevolge staat het ravijn å=1 volkomen vast. Uiteindelijk verkrijgen we een landgoed van
1/õñãùòìâûôå=1/(2)(7,6)(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(7,6)(2)(2)=1/60,8.-///M///-De meetvormen zijn hier
niet volkomen betrouwbaar, omdat de schepper van het gedicht honderden verschillende dingen, waarvan
moeilijk een voorstelling is te maken, even moeilijk als het met elkaar in verband brengen van verre
gedachten, van zijn publiek kon verwachten. Zazzo schrijft [981]: «Wanneer we dromen, maar ook "als we
in gedachten zijn", als we nadenken, springen we van het ene onderwerp naar het andere…»-///B///-Als we
ons verdiepen in de dichter die het evenwicht aangeeft tussen geuren, kleuren en geluiden, of, zo men wil,
tussen het goede en het kwade, moet ons verstand een sprong maken om dit zeer ongebruikelijke beeld
te vatten, terwijl het tegelijkertijd nadenkt over de eenheid van gedachte daarin, die het met moeite heeft
gevonden. Het gedeelte «…met…blikken gadeslaan» schijnt ons een herhaling toe. Ook het woord
“symbool” komt eerder vreemd dan “vertrouwd” op ons over. Volgens de traditie wordt de waarheid uit een
put en niet uit een “pilaar” “losgelaten”. Daar komen andere overeenkomsten uit voort: “De Natuur is een
ruimte waar levende putten, duistere waarheden laten groeien; de mens gaat die wouden door, die gebukt
gaan onder zijn fouten die de vorm van mysterieuze symbolen hebben aangenomen.” Don Juan wordt op
de volgende wijze door zijn knecht in een kwade reuk gebracht [543]: «Jongejuffrouw, dit is de
catalogus/Van de schoonheden die mijn meester heeft bemind;/Een catalogus samengesteld door
mij;/Kijk, laten we hem samen doorlezen, ik en jij.//In Italië, zeshonderdveertig;/In Duitsland,
tweehonderddertig…Maar er zijn er al duizenddrie in Spanje…En onder hen zijn vrouwen van allerlei
standen…» Zeus gaf het voorbeeld [445]: «Hera, we kunnen straks nog wel daarheen gaan. Kom! Laten
we naar bed gaan en de vreugde van de liefde smaken. Nog nooit heeft het verlangen naar een godin of
een vrouw het hart in mijn borst zò in vlam gezet en onderworpen -nee, zelfs niet toen ik verliefd werd
op…-noch op…-noch op…-noch op…-noch op…-noch op…-nee, nooit zoveel als ik op dit moment van jou
hou en ik door dat heerlijke verlangen bezeten word.»
476////-Laten we ons nu eens voorstellen dat het gedicht van Baudelaire is gebruikt om een geheime
boodschap door te geven. De militair die de dichtregels ontvangt moet daarin een woord proberen te
vinden dat een element bevat met de symmetrie “klinker¹-medeklinker¹-medeklinker¹-klinker¹”, en dat
vervolgens als een bevel opvatten. De spion vindt «corrompus» (bedorven) met “orro” en het dringt al snel
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tot hem door dat zijn opdracht eruit bestaat de persoon die hij tot nog toe moest achtervolgen, te
bedriegen. Nu moet de aannemelijkheid van (F-orro-¦¦¦¦-S-bedrieg) bepaald worden. Zeer weinig mensen
willen dit idee, aangaande een frauduleuze politieke daad, doorgeven en we kunnen dit idee verwarren
met een ribstof. Dat resulteert in een ruit van õ=2. Omdat het hier slechts één leen betreft, heeft dat
onmiddellijk een kist van ñ=2 tot gevolg. Aangezien de betekenis die Baudelaire eraan wou geven na
toepassing van de code terzijde wordt gelegd, moeten we concluderen dat zijn bedoeling volkomen
genegeerd lijkt te worden, en daar komt de dresseur ã=2 uit voort. We constateren hier echter volstrekt
geen onhandigheid, zodat de glooiing ù=1 in dit geval volkomen terecht is. Omdat de auteur de symmetrie
“orro” gebruikt, ontvangt de vracht een waarde van ò=1. Gezien het feit dat de concrete aanwezigheid van
de letters “orro” het teken vormt waarop de geheim agent zijn aandacht vestigt, krijgt blijkbaar het reliëf
een waarde van ì=1. Maar de abstractie van de sleutel doet ons concluderen dat slechts ì=2 acceptabel is.
Het bestaan van een sleutel om toegang te geven tot het plafond levert een vernis van â=2 op. De
aardkluit heeft op zich niets technisch, daarom is een uitlaat van û=1 juist. Bij het geheime gebruik van de
symmetrie “orro” signaleren we geen enkele gewoonte van de dichter, hetgeen tot de kring ô=1 leidt. Een
ravijn van å=1 is billijk, want de critici zijn niet van het minste ongeluk met betrekking tot het gedicht op de
hoogte. Dat alles in aanmerking genomen levert een landgoed van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(1)(1)(2)(2)(1)
(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32 op.-///M///-Om de onaannemelijkheid van de interpretaties te bepalen, hebben
we algemene criteria nodig. We hebben besloten dat te doen door middel van abstracte tekens. Maar het
moet niet zo zijn dat deze tekens -dit gevaar bestaat zoals altijd bij materiële dingen- in dubbelzinnigheid
vervallen. Om de moeilijkheid te boven te komen, moeten we ons eens te meer verlaten op gewoontes die
de technische definitie completeren.-///B///-Geuren die we door verbranding van stoffen verspreiden
houden soms een boodschap vol dankbaarheid of eerbetuiging in [452]: «Bovenop de brandstapel leggen
ze de dode, met zijn eenzame, droevige hart neer. Menig vet schaap, menig gehoornd rund dat zich met
zware stap voortbeweegt, wordt door hen voor de brandstapel de huid afgestroopt en opgemaakt. Van alle
dieren neemt de edele Achilles een hoeveelheid vet af, om de dode er van het hoofd tot de voeten mee te
bedekken; vervolgens stapelt hij er de kale lichamen omheen. Hij zet er ook kruiken neer, alle vol honing
en olie, het doodsbed daarbij als steun gebruikend. Onder luid geklaag, werpt hij snel vier merries op de
brandstapel. Sire Patroclus had negen honden als gezelschapsdieren: hij keelt er twee van en gooit ze op
de brandstapel. Hij doet hetzelfde met twaalf edele zonen van tot de adel behorende Trojaners, die hij
doodt met zijn bronzen zwaard -het enige waar zijn hart aan denkt is doden! En tenslotte wakkert hij het
ongenadige vuur aan, dat er één massa van moet maken. En snikkend roept hij zijn vriend: Ik groet je,
Patroclus, zelfs nu je je in de diepte van Hades bevindt! Alles wat ik je vroeger had beloofd, zal ik nu
doen.» In de Bijbel vinden we de volgende woorden [157]: «Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen
die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons
gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.» Hij overstijgt de tijd [161]: «Toen kwam er een
andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid
wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De
rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God.»
477////-We vestigen nu onze aandacht op de analyse van woorden die dichtbij elkaar staan, in de regels 11
en 12, en daarom meten we de aannemelijkheid van (F-triomphants…expansion/-¦¦¦¦-/S-tri-omphants…
expansi-on) (zegevierend…uitbreiding/-/-/zegevie-rend…uitbrei-ding). Aangezien de bult de diaeresis in de
hoedanigheid van een literaire vrijheid moet opnemen, zal dat een waarde van õ=2 opleveren, want het
publiek zal in deze ontleding van klinkers enkel een normaal onderdeel van een sonnet zien. Maar dit
proces speelt zich op een opvallende manier in elkaar opvolgende regels af, wat bij de gewone versbouw
niet gebruikelijk is, en daarentegen een ruit van õ=1 oplevert. We verkrijgen een kist van ñ=1, omdat het
voor de hand ligt dat er tussen «triomphants» (zegevierend) en «expansion» (uitbreiding) grote
saamhorigheid bestaat: «Il est des parfums frais…Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,//Ayant
l'expansion des choses infinies…» (Er zijn geuren, zo fris…En andere, bedorven, rijk en zegevierend,//De
uitbreiding van oneindige dingen bezittend…) De dresseur ontvangt een waarde van ã=1 omdat er ten
opzichte van de interpretatie geen enkele twijfel bestaat. In het plafond bespeuren we niet het minste
teken van een onhandigheid, dus nemen we aan dat een glooiing van ù=1 terecht is. Op het eerste gezicht
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lijkt ò=2 billijk te zijn, aangezien de schepper van het gedicht probeert het aantal lettergrepen te verkrijgen
dat voor alexandrijnen vereist is. Maar bij nader inzien, was hij niet verplicht dat in twee elkaar opvolgende
regels te doen, dus wordt aan de vracht uiteindelijk de waarde ò=1 toegekend. Het concrete karakter van
de in de woorden aangebrachte breuk heeft een reliëf van ì=1 tot gevolg. We zouden niet weten welk code
we hier, buiten de artistieke codes om, zouden moeten kennen, dientengevolge gaan we akkoord met een
vernis van â=1. Voor de wetenschap is de ribstof in kwestie, zelfs wat de tweeklank “i-on” betreft, niet echt
van belang, hetgeen een uitlaat van û=1 als resultaat heeft. Oppervlakkig gezien, lijkt de troop beïnvloed
te worden door een dichterlijke gewoonte, wat dus ô=2 met zich mee zou brengen. Toch verplicht de
traditie nauwelijks om tweemaal een scheiding in een woord aan te brengen, waardoor we eerder bij een
kring van ô=1 uitkomen. Er is ons geen enkel ongeluk bekend, dat billijkt een ravijn van å=1. Al deze
gegevens leiden tot een landgoed bestaande uit 1/õñãùòìâûôå=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1/1=1.-///
M///-Bij een berekening die voor de verschillende soorten stijlfiguren, duffel, binnendringing, botsing of vilt
geldt, vrezen we dat we hetgeen we naar voren hebben gebracht nooit in eenzelfde stelregel kunnen
samenbrengen. Maar de kern bevindt zich in het onderzochte verschijnsel, niet in het tijdelijke redmiddel,
dat later door andere gevolgd wordt, en die dan als we weer enkele ervaringen rijker zijn, ingezet kunnen
worden. Het gaat erom zich de feiten door middel van de metingen voor te stellen en een visser is niet op
mooie netten, maar op vissen uit. Zelfs Newton hechtte het meeste belang aan de inhoud en niet aan de
wetenschappelijke, in wiskunde omgezette hypothese [557].-///B///-Hoewel de hardnekkige uitbreiding
onze gedachten bezig houdt, moeten we het verband tussen een walgelijke geur en de overwinning niet
vergeten [447]: «Maar Achilles vertrekt, om van tent tot tent alle Myrmidonen te gebieden de wapens op te
nemen. Het lijken wel bloeddorstige wolven, één en al verbazende stoutmoedigheid, die, in de bergen, een
groot hert met indrukwekkende gewei verscheuren en vervolgens verslinden. Hun neerhangende wangen
zijn allemaal rood van het bloed; ze vertrekken vervolgens in een troep om met hun dunne tongen het
zwarte water opwellend uit een donkere bron op te slobberen, het bloed van de moord uitspugend -met
samengeperste buik, maar het hart nog steeds onverschrokken in hun borst.» Overwinning geeft de
bedrieglijke indruk dat men aan het stichten van de wereld deelneemt [451]: «Zoals een enorme brand
door de diepe dalen van een droog gebergte woedt -het diepe woud brandt, en de wind, die het alle
richtingen uit duwt, de vlam ervan in het rond doet draaien- zo springt Achilles, met de speer in zijn hand,
als een god, alle kanten uit, en stort zich op zijn slachtoffers. De zwarte aarde wordt met bloed
overstroomd. Zoals men breedkoppige ossen inspant om gerst op de mooi aangelegde dorsvloer ineen te
persen, en het graan onder de stappen van de loeiende ossen al snel te voorschijn komt, zo verbrijzelen,
onder aanvoering van de verheven Achilles, de paarden met hun massieve hoeven zowel de doden als de
schilden. En de as onder de bodem, en de stang, eromheen, zijn helemaal bevuild met bloed; het spettert
op, onder de paardenhoeven, en onder de velgen van de wielen vandaan. De zoon van Peleus brandt van
verlangen om zich met roem te overladen, en bloedrood stof kleeft aan zijn gevaarlijke handen.»
478////-De twaalfde regel «…Ayant l'expansion des choses infinies…» (…De uitbreiding van oneindige
dingen bezittend…) kan worden uitgelegd als “…Ayant l'expansion infinie des choses infinitésimales…”
(…De oneindige uitbreiding van de oneindig kleine dingen bezittend…) In dat geval hebben we bijna te
doen met de herhaling van een identiek woord met twee verschillende betekenissen [823]. De ribstof zou
dan bestaan uit (F-infinies-¦¦¦¦-S-infinie…infinitésimales) (F-oneindige-/-S-oneindige…oneindig kleine).
Aangezien de stijlfiguur geabsorbeerd wordt door de context, is een waarde van õ=2 betreffende de ruit
terecht. De kist ñ=2 is het gevolg van de beknoptheid van de zinswending. Een dresseur van ã=2 is billijk
wegens de risico’s van de interpretatie. Deze toelichting bevat geen enkele onhandigheid, dientengevolge
gaan we akkoord met de glooiing ù=1. Historisch gezien, kan het eventuele bestaan van de troop moeilijk
betwist worden, vandaar dat een vracht van ò=1 redelijk lijkt te zijn. Een spelletje met de plaats van de
woorden wordt hier onvermijdelijk gecombineerd met een abstract element, hetgeen een reliëf van ì=2
rechtvaardigt. Het ligt voor de hand dat het gebruik van een code hier zinloos blijft, dus lijkt een vernis van
â=1 terecht. Ondanks de aanwezigheid van een woord dat een belangrijke rol in de wetenschap speelt,
moeten we de uitlaat een waarde van û=1 toekennen, want het sonnet wordt gedomineerd door
gezichtspunten die betrekking op de religie of op het satanisme hebben. Kunstzinnige gewoontes in die
tijd, met betrekking tot het literaire thema van het oneindige, zijn ons niet bekend en stellen ons dus niet in
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staat een kring van ô=1 aan te vechten. Het niveau van het ravijn å=1 staat vast, omdat we niets van een
ongeluk bespeurd hebben. Tenslotte bereikt de aannemelijkheid een hoogte van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)
(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)=1/(2)(2)(2)(2)=1/16.-///M///-De eerste giststoffen, ofwel waarheidsfilters, worden meer
gebruikt dan de andere, want deze laatste worden ingezet op de plaatsen waar door een aanvankelijk
onvoldoende uitgeteste afgrendeling lacunes zijn ontstaan. De imitatie van de probabiliteitsberekening,
beperkt tot een techniek die dankzij ervaringen allengs verbeterd is, wordt niet als volkomen incoherent
beschouwd. Zelfs Spinoza, die toch een mathematiserende filosofie voorstaat, neemt metaalbewerkers als
voorbeeld [163]-[922]: «…stapje voor stapje van de eenvoudigste taken tot aan het gereedschap, van het
gereedschap tot aan andere taken en ander gereedschap, slaagden ze erin talrijke, heel moeilijke taken
uit te voeren en dat zonder veel arbeid.»-///B///-We kunnen ons gemakkelijk indenken dat de natuurlijke
wereld door Baudelaire uitgebeeld, zich uitstrekt tot alles wat van de werkelijkheid deel uitmaakt [844]. De
duivel mag dan een oneindige materie zijn, God stelt zichzelf eerder voor als een absoluut en
onveranderlijk houvast [107]: «Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten
uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb
gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes
zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft,
en ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben
die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "ik zal er zijn" heeft mij naar u toe gestuurd.»
479////-De troop “…l'ammmbre, le musc, le bennnjoin et l'ennncens…” (…ammmber, mmmuskus,
bennnzoë en wierook…) heeft te veel weg van sommige andere alliteraties die we al gemeten hebben. Het
lijkt erop dat aan de woordspeling die «encens» (wierook) interpreteert als “en sang” (bloedend) eveneens
ongeveer dezelfde waarde toegekend moet worden als die we al voor soortgelijke zinswendingen hebben
verkregen. Er doet zich een ander soort ribstof dan de al door ons bestudeerde moeilijkheden voor met het
drievoudige gebruik van «Qui» (die) of «qui» (die). We presenteren hem in (F-Qui…qui…Qui-¦¦¦¦-S-verband
tussen de dingen die in deze drie gevallen genoemd worden) (F-die…die…Die-/-S-verband tussen de
dingen die in deze drie gevallen genoemd worden). Het doel van de auteur zou nu geweest zijn om
eenheid aan te brengen in zijn opvatting betreffende verschillende natuurlijke elementen die als symbolen
ingesteld zijn. Dat onderwerp beslaat een aanzienlijk gedeelte van de tekst: «…Qui…observent…qui…se
confondent…Qui chantent…» (…die…gadeslaan…die zich…vermengen…Die…bezingen…) De ruit
verdient een waarde van õ=2 wegens de context waar de stijlfiguur, nagenoeg onzichtbaar, zich voordoet.
Wat de kist betreft, zijn de lenen die het verst uit elkaar liggen de twee woorden «Qui» (die, Die), en aan
de afstand daartussen moeten we een waarde van n=50 toekennen, met de fronten: “l', observent, avec,
regards, familiers, Comme, longs, échos, loin, se, confondent, Dans, ténébreuse, profonde, unité, Vaste,
comme, nuit, et, clarté, parfums, couleurs, sons, se, répondent, est, parfums, frais, comme, chairs,
enfants, Doux, comme, hautbois, verts, comme, prairies, autres, corrompus, riches, triomphants, Ayant,
expansion, choses, infinies, Comme, ambre, musc, benjoin, encens” (hem, gadeslaan, met, blikken,
vertrouwde, Als, lange, echo’s, ver, zich, vermengen, in, duistere, diepe, eenheid, weids, als, nacht, en,
dag, geuren, kleuren, geluiden, elkaar, antwoorden, zijn, geuren, fris, als, huid, kinder, zacht, als, hobo’s,
groen, als, weiden, andere, bedorven, rijk, zegevierend, bezittend, uitbreiding, dingen, oneindige, zoals,
amber, muskus, benzoë, wierook.) Dat resulteert in een kist van ñ=2+(1(50/10))=2+(1(5))=2+5=7.
Aangezien het plafond meer dan gedurfd is, moeten we akkoord gaan met een dresseur van ã=2. Zeker,
de interpretatie is niet erg aannemelijk, maar heel gewiekst, en heeft daarom de glooiing ù=1 tot gevolg.
Het is mogelijk dat de schepper van het gedicht deze herhaling van «qui» (die) eenvoudigweg over het
hoofd heeft gezien, zo gewoon is het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord in het Frans, en
dientengevolge is de vracht ò=2 billijk. De basis waarop de veronderstelling van de ribstof berust is van
zeer abstracte aard, wat leidt tot een reliëf van ì=2. Gezien het feit dat de normale syntaxis per definitie
niet uit een verborgen code kan bestaan, is een vernis van â=1 hier op zijn plaats. Wetenschappelijke
kennis komt hier niet ter sprake, een uitlaat van û=1 is daarom juist. Grammaticale gewoontes hebben
niets uit te staan met gewoontes van Baudelaire, en dus accepteren we de kring ô=1. Een ongeluk blijft
uitgesloten, daar komt een ravijn van å=1 uit voort. Zo ontstaat een landgoed van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(7)
(2)(1)(2)(2)(1)(1)(1)(1)= 1/(2)(7)(2)(2)(2)=1/112.-///M///-De vele rollen, die verscheidene giststoffen bezitten,
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veroorzaken een vaagheid in de redenering. Descartes zette de principes van zijn methode als volgt
uiteen [266]: «Het eerste is om nooit iets voor waar aan te nemen wanneer ik daar niet volkomen zeker
van ben…Het tweede, om elk van de obstakels in zoveel mogelijk kleine stukjes te verdelen om die dan te
bestuderen en er zo een oplossing voor te vinden.» De tweede stelregel bevat de ideale manier om een
goed begrip van elk onderdeel te verkrijgen. Met het eerste beginsel toont de wiskundige zich echter
enigszins overmoedig, want we lopen het gevaar dat menig vraagstuk onbeantwoord blijft, terwijl we door
middel van nog enigszins gebrekkige opvattingen die weldra verbeterd worden, enkele lichte vorderingen
zouden kunnen maken. Een dergelijk oordeel doet aan de raadgeving van Wittgenstein denken [978]:
«Men moet zwijgen als men niet in staat is iets te zeggen.» Zich erbij neerleggen zou koren op de molen
van charlatans zijn, die zich over het onaangeroerd laten van sommige problematische onderwerpen
zouden verheugen.-///B///-“Amber, muskus, wierook en benzoë zingen.” Dit soort beeldspraak, dat van
bescheidener aard is dan een mededeling met een wetenschappelijk karakter, loopt daar vaak stapje voor
stapje op uit. Zelfs van de geuren die Baudelaire noemt worden veel verwante exemplaren aangetroffen
die veel eenvoudiger zijn. Iemand die een wandeling in Parijs maakt snuift de geur op van hoge bossen,
van bomen of planken die voor een bepaalde bouw gebruikt zullen worden. In elk van deze in aanbouw
zijnde gebouwen, hoort hij enkele arbeiders van verschillende beroepen elkaar roepen en antwoord
geven. Drilboor, zaag, bijl en dril maken een bepaald, typisch geluid, dat de arbeid vergezelt. In de grote
tempel, die de stad vormt, zorgen de planken van eiken, ceders, kastanjebomen, sparren, notebomen,
beuken, kersebomen en dennen voor een gevarieerd kleurenspel. De handelaar in oud ijzer bekijkt
aandachtig de glanzende of matte legeringen, en vaak bijt hij in een monster daarvan om er het gehalte
aan lood of koper van vast te stellen. In de huizen vermengen de geuren van tabak en de haard zich met
die van was, gebruikt om zowel meubels als vloeren te onderhouden. Deze laat er de typische kenmerken
van zijn eigenschappen achter [269]: «…die zoetheid van honing…die fijne bloemengeur…» De
glasbewerker maakt, door het blazen van voorwerpen in ronde vrouwelijke vormen, veranderende
plastieken. Op een gegeven moment, als hij zich in een toestand van zeer grote vervoering bevindt, wat
een groot persoonlijk gevaar inhoudt, ziet Baudelaire, die zijn meditatie in relatie wil brengen met de tijd na
zijn dood, zichzelf als een flesje met het vergif van zijn minnares, die met een woord dat men eerder voor
een stad zou verwachten wordt aangeduid [[1041]]: «Ik zal je doodskist zijn, lieve stanklucht!/De getuige
van je kracht en je kwaadaardigheid…» Misschien heeft Cervantes als voorbeeld gediend, met de figuur
van de scholier die zichzelf, in een vlaag van verstandsverbijstering, in de vorm van een flacon ziet [184]:
«De arme stakker beeldde zich in dat hij helemaal van glas was, en als men dichtbij hem kwam, slaakte hij
daarom verschrikkelijke kreten en ontlokte hem dat een stroom woorden die erom smeekten niet dichtbij
hem te komen omdat hij anders zou breken; want, om de waarheid te zeggen, was hij niet als de andere
mensen: van hoofd tot voeten was hij helemaal van glas.»
480////-Het eind van het sonnet lijkt op “…qui chantent l'étrange sort de l'esprit et des sens.” (…die het
vreemde lot van de geest en de zintuigen bezingen). Maar sommige wijzigingen van de tekst, die we al
bestudeerd hebben, leveren net zo’n soort landgoed op als we hier zullen verkrijgen. Zo hebben we ook
heel wat berekeningen uitgevoerd die ongeveer dezelfde zijn als voor “…les transes, ports de laits pris et
des sangs.” (…de trances, doorgangen van genomen melk en bloed.) Ook doet zich met betrekking tot
“…comme l'ambre, le musc, le benjoin, -et l'encens qui chante les transports de l'esprit et descend.”
(…zoals amber, muskus, benzoë, -en wierook die de vervoeringen bezingt van de geest en neerdaalt.)
niets opzienbarends voor. We besteden echter meer aandacht aan de onjuistheid die getolereerd wordt
aan het eind van de laatste regels, aangaande de woorden «encens» (wierook) en «sens» (zintuigen),
omdat we deze volgens de traditie uit moeten spreken als: “ensant…sansse” (wierook…zintuigen) [425].
Het volgende voorbeeld is van Corneille afkomstig [213]: «Mais j'ai trop fait d'injure à nos Dieux toutpuissants:/Choisis de leur donner ton sang, ou de l'encens.» (Maar ik heb onze almachtige Goden te veel
onrecht aangedaan:/Bied hun of je bloed of wierook aan.) In „Samenspel“ zet de rijm echter tot de dictie
“ensansse…sansse” (wierook…zintuigen) aan. Mogelijk heeft Baudelaire willen suggereren dat
overeenkomsten nooit op de juiste wijze door de mens worden bezien, en heeft hij voor deze houding een
onjuiste klank als symbool gekozen. De beschrijving (F-encens…sens-¦¦¦¦-S-oneffenheid) (F-wierook…
zintuigen-/-S-oneffenheid) houdt een beknopte toelichting van de betreffende ribstof in. Bij de
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gebruikmaking van een dichterlijke vrijheid voegt zich de gangbare, hoewel zeer onjuiste, articulatie
“ensansse” (wierook), hetgeen een zinswending oplevert die volstrekt niet storend is en die resulteert in
een ruit met een waarde van õ=2. De rijm verschaft een verharder, want het publiek stapt hierdoor van het
ene woord op het andere over, alsof er een relatie tussen beide bestaat, en dat heeft een kist van ñ=2 tot
gevolg. Het gevaar van een foutieve interpretatie van de aardkluit brengt de dresseur ã=2 met zich mee.
Er is geen enkele onhandigheid in het plafond begaan, een glooiing van ù=1 is daarom redelijk. De
schepper van het gedicht heeft klaarblijkelijk één van de speciale middelen van de versbouw toegepast,
dientengevolge is een vracht van ò=2 vereist. De aanwezigheid van de “S” is voornamelijk een stoffelijke
aangelegenheid, dus blijkt een reliëf van ì=1 onontkoombaar te zijn. Het feit dat het gebruik van een
sleutel zinloos blijft, brengt een vernis van â=1 met zich mee. Aangezien we behalve het dichterlijke niveau
niets geleerds waarnemen, zijn we gedwongen een uitlaat van û=1 toe te kennen. Letterkundigen mogen
volgens gewoonte op een strategische plaats een medeklinker toevoegen, dankzij dit gegeven bestaat de
waarde van de kring uit ô=2. Er wordt geen enkele melding van een ongeluk gemaakt, en dat feit heeft een
ravijn van å=1 tot gevolg. We verkrijgen een aannemelijkheid van 1/õñãùòìâûôå=1/(2)(2)(2)(1)(2)(1)(1)(1)
(2)(1)=1/(2)(2)(2)(2)(2)=1/32.-///M///-Het is problematisch om de geschiedschrijving in onze verbeelding
opnieuw in elkaar te zetten, maar zo’n imaginaire situatie dient om een stuk gereedschap te vinden
waarmee we beter de scheiding tussen daadwerkelijke intrusies en zegswijzen die vaak gebruikt worden
als het om de schoonheid van poëzie gaat, kunnen aangeven.-///B///-We beginnen opnieuw met de
berekening betreffende (F-encens…sens-¦¦¦¦-S-oneffenheid) (F-wierook…zintuigen-/-S-oneffenheid) en
veronderstellen nu dat het ten tijde van de dichter niet gebruikelijk was om “ensansse” te zeggen. Verder
zullen we veronderstellen dat er op dat moment geen dichterlijke vrijheid betreffende de “S” aan het eind
van «encens» (wierook) bestond. Het gevolg daarvan is dat Baudelaire dit dus niet heeft kunnen
aanwenden om de rijm tussen “encens” en “sens” aanvaardbaar te maken. Het is nu een voldongen feit
dat “ensansse…sansse” een onregelmatigheid bevat, doordat de schrijver hier een nieuw gebruik heeft
ingevoerd. Het publiek begrijpt dat het hier “ensansse…sansse” moet zeggen, in verband met de vereiste
eindklanken, en dientengevolge is õ=1 terecht. De verharder blijft intact en daardoor wordt ñ=1 veilig
gesteld. De kans op een juiste interpretatie van de troop wordt groter, want wat de schrijver doet komt
immers tamelijk schokkend op ons over, en om die reden kennen we ã=1 toe. De wetenschap trekt geen
enkel profijt van de aardkluit, ù=1 moet daarom geaccepteerd worden. Aangezien de auteur van de
vereiste regels aangaande de dichtkunst is afgeweken, is ò=1 billijk. Het voorkomen van de “S” is vooral
een concrete aangelegenheid, resulterend in ì=1. Elk wetenschappelijke of geheime code is hier zinloos,
hetgeen â=1 tot gevolg heeft. Van speciale kennis, behalve die van de dichtkunst, is geen sprake, û=1
staat dus vast. De kunstenaar wordt niet door een bepaalde gewoonte beïnvloed, daar komt ô=1 uit voort.
Omdat het sonnet niet door een ongeluk wordt getroffen, blijft de waarde å=1 onveranderd. Het
verminderde risico zou dus een waarde van 1/õñãùòìâûôå=1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=1/1=1 hebben
opgeleverd indien de gebruikelijke manier van uitspreken “ensant” (wierook) zou zijn geweest, en er hier
ook geen dichterlijke vrijheid in het spel was.
Deel zeven: SAMENHANG
481////-Omdat we, in heel veel gevallen, door het feit dat ons geheugen ons in de steek laat, niet in staat
zijn om twee ideeën die met grote tussenruimte uitgedrukt worden moeiteloos met elkaar in verband te
brengen, vatten we het plan op om een bult zo geleidelijk te gaan volgen dat de ruimte of de tijd niet langer
een grote hinderpaal voor de relatie tussen beelden vormt. Om in elke analyse zowel noten als ribstoffen
te kunnen behandelen, gebruiken we nu de woorden “critici”, “publiek”, “oorsprong”, “schepper” en
“illustratie” voor de bulten. Tot nu toe hebben we deze vijf ideeën alleen in relatie tot de teksten
beschouwd. Van nu af aan staan we onszelf dus de uitbreiding toe van deze begrippen die we sinds het
begin van de studie hebben gebruikt. Ons doel is om slechts één berekening, en niet één voor de gewone
zinnen en een andere voor de intrusies van geluiden te hanteren. Ook definiëren we de pion als een idee
dat de schepper bij de oorsprong van een bult heeft opgedaan. Aangezien de evaluatie van de minimale
samenhang tussen pionnen een gevoel van beperking dreigt te veroorzaken, stellen we om die reden
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enkele stoutmoedige illustraties die net zo volledig zijn naast elkaar.-///B///-Aan het begin van het eerste
kwatrijn, moeten we de verhouding tussen «Natuur» en «tempel», vervolgens die tussen «tempel» en «is»
vaststellen, en zo verder, met het doel tot een stapsgewijze benadering van Baudelaire’s gedachtegang te
komen. We hopen dat deze, uiterst voorzichtige, manier van handelen een bepaalde betekenis die ons
eerst was ontgaan aan het licht brengt.-///M///-Het moeilijkste, om een goed beeld van de aannemelijkheid
van de relaties tussen de ideeën die de schepper heeft willen presenteren te krijgen, is het gedurig
onderscheid maken tussen tekens, voorwerpen en begrippen. Veel zaken maken het ons moeilijk om dat
in gedachten allemaal goed uit elkaar te houden. Ten eerste laat het geheugen zich door een teken leiden
om iets aan de vergetelheid te ontrukken, zoals we dat doen met een la waar we een kruisje opzetten.
Vervolgens gebruiken we woorden om voorwerpen aan te duiden, terwijl het woord zelf, als luchttrilling,
ook uit een voorwerp bestaat. De ideeën tenslotte, die op zichzelf alle een soort parallel vormen die naast
de wereld der objecten is aangebracht, maken tegelijkertijd deel uit van het domein der cultuur, zoals
dingen die in de loop der geschiedenis veranderen.
482////-Elk vaag teken van een ribstof, bij lange na niet in staat echt een denkbeeld uit te drukken, draait er
slechts omheen, wat op een soort toespeling neerkomt, beschouwd als een verdoezeling. We laten het
contrast zien tussen “uitdrukken” voorgesteld door een bepaald symbool dat het begrip scherp weergeeft,
en “verdoezelen” dat zich in een ribstof voordoet en dus een vage omschrijving geeft. Hetgeen N
verdoezelt blijft, zelfs voor degene die diep nadenkt, veel moeilijker te identificeren dan de betekenis
«Natuur», hoewel het voorwerp dat erdoor voorgesteld wordt een bobbel is, aangezien die wereld
onmiddellijk «een tempel» is genoemd.-///M///-Het zou gevaarlijk geweest zijn om, in het begin toen we de
ribstoffen bestudeerden, de beduidenis, het teken en het object in verschillende ideeën onder te brengen.
We moesten in de eerste plaats de aanwezigheid van de intrusie benadrukken. Om die reden moesten we,
in de paragrafen 401 en 448, accepteren in de ribstof de beduidenis plus het teken te zien, zonder veel
over het object te spreken. We hebben, in paragraaf 440, enkel gepreciseerd dat de beduidenis die op die
wijze verschaft werd, nooit een abstract karakter kon hebben.-///B///-In de rail “pfft, de verbetering van de
mensheid bestaat uit wind”, gebruiken we een ribstof waarvan de pion verdoezeld blijft, terwijl de term
“verbetering” goed zichtbaar is. De geruchten van algemene vooruitgang, te midden van het lijden dat de
auteur om zich heen zag, deden hem twijfelen. Verkondigen dat de natuurlijke wereld een tempel is, komt
erop neer dat men door geen enkele bewijsvoering onder de indruk is, doordat de principes met betrekking
tot de grond der dingen nog te restrictief zijn. De subjectiviteit kan dus zijn recht opeisen en tot gevolg
hebben dat de dichter zich daaraan, of aan een gedachte die slechts algemeen is, overgeeft, ondanks zijn
bewondering voor de wetenschap. De industriële productie vergemakkelijkt sommige taken, en toch blijft
dezelfde morele ondergrond bestaan. Als een paard, voor een karretje gespannen, aan een draverij
deelneemt, gaat het niet zelf vooruit, hoewel het door de beweging van het dier wordt meegesleept. Wat
de vooruitgang in de kunst betreft, die bestaat uit het combineren van de cultus der schoonheid en de
kundigheid die aangetroffen wordt in het tijdperk waarin men leeft, maar dat brengt geen enkele vorm van
volkomen superioriteit ten aanzien van de andere periodes met zich mee. Het is alleen zo dat de kunst
zich afhankelijk van de gewoontes van haar tijd vernieuwt [697]-[698]-[715]. Het lijkt erop dat voor
Baudelaire het menselijk handelen onder dezelfde voorwaarde zichtbaar blijft als in de beeldspraak van
Plautus [684]-[766]: «De mens is voor de mens een wolf, geen mens, zolang we hem niet kennen.» Het
innerlijk verlangen, dat zijn eerzuchtige, maar doelgerichte zoektocht tot in het oneindige voortzet, stort
ons in de afgrond van het verderf dat gesymboliseerd wordt door de allerfijnste parfumdeeltjes. Rousseau
schreef [874]: «Zolang ons verlangen naar iets aanwezig is hebben we het niet absoluut nodig gelukkig te
zijn; we verwachten het te worden; als het geluk niet komt, wordt de hoop voortgezet, en de bekoring van
de illusie duurt even lang als de hartstocht die deze veroorzaakt. Deze toestand heeft daarom genoeg aan
zichzelf, en de bezorgdheid die hij geeft is een soort genieten dat de werkelijkheid vervangt. En die
misschien zelfs aangenamer is. Wee degene die niets meer te wensen heeft! Die verliest om zo te zeggen
alles wat hij bezit. We genieten minder van hetgeen we verkrijgen dan van dat waarop we hopen, en we
zijn slechts gelukkig alvorens gelukkig te zijn. De begerige, bekrompen mens, die gemaakt is om alles te
willen en weinig te verkrijgen, heeft inderdaad van de hemel een troostende kracht ontvangen die alles wat
hij wenst binnen zijn bereik brengt, die dat aan zijn verbeelding onderwerpt, die dat voor hem verwezenlijkt
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en voelbaar maakt, die hem dat in zekere zin schenkt, en dat, om dat denkbeeldige bezit aantrekkelijker
voor hem te maken, verandert alnaargelang zijn hartstocht. Maar alle glans verdwijnt in tegenwoordigheid
van het object zelf; het object heeft in de ogen van de bezitter geen enkele charme meer; we kunnen ons
geen voorstelling maken van hetgeen we zien; de verbeelding verfraait niets meer van wat we bezitten, de
illusie houdt op waar het bezit begint.»
483////-We hebben met een weerspiegeling van doen zodra er voor de schepper sprake van is dat een
verdoezelde beduidenis van een ribstof een mogelijke, plotseling ontstane maar zeer vage, overeenkomst
vertoont met één of meerdere termen.-///B///-De diëresis, in “expansi-on”, veroorzaakt een weerspiegeling
van de beduidenis «expansion» (uitbreiding), omdat de “i” al snel aan de levendigheid van geuren die
verspreid worden doet denken.-///M///-In “zijn verbanning was subiet, hoppekee” zijn de betekenissen
“subiete verbanning” en “hoppekee” elkaars weerspiegeling. Het blijkt hoogst belangrijk te zijn de diverse
niveaus der logica niet met elkaar te verwarren, teneinde de weg in dat doolhof niet kwijt te raken. Spinoza
liet het verschil zien tussen [923]«…de Hond, een sterrenbeeld, en de hond, een blaffend dier…» We
kunnen een systematische beschrijving van deze situatie geven, terwijl we daarbij de vraag welke rol de
gedachte met betrekking tot wat we dingen noemen speelt, tijdelijk opzij leggen. Vanuit dat gezichtspunt
bestudeerde de Amsterdamse filosoof eerst het dier hond, een voorwerp, het sterrenbeeld Hond, een
voorwerp; het woord hond, een teken; het woord Hond, een teken; het begrip dier, een pion; het begrip
sterrenbeeld, een pion.
484////-Wanneer echt blijkt dat het de bedoeling van de schepper is dat door de ene pion een andere
ontstaat, sleept de eerste de tweede mee. Dat is zowel mogelijk bij een ontkenning als bij een bevestiging,
zelfs ook als het een vragende vorm betreft, en een toespeling. In “de aarde blijft niet onveranderd” sleept
het begrip “aarde” dat van “onveranderd” met zich mee. Zo kan een serie van totale illusies heel goed in
staat zijn iets met zich mee te slepen.-///B///-In „Samenspel“ sleept «lange» «echo’s» met zich mee, omdat
er over weerkaatsende geluiden in grote gebergtes, wouden of gebouwen gesproken wordt. Vervolgens
wordt «eenheid» door «duistere» meegesleept omdat we waarnemen dat diverse onbegrijpelijke
verschijnselen in één enkel samenvloeien. Maar in het begin sleept «Natuur» «tempel» met zich mee, wat
vreemd overkomt. Op zijn beurt brengt de interpreet, in zijn eigen overpeinzingen, nieuwe ideeën met
elkaar in verband, terwijl hij daarbij op grote schaal materiaal van de schepper gebruikt, wat hem er in
geen enkel opzicht van weerhoudt om voor de mensheid, zijn milieu of zichzelf een illustratie betreffende
verschillende teksten te maken. Hij meent de echo op die manier, met de verwijzing naar de verschillende
periodes van het leven, of de eenheid tussen lichaam en geest, te moeten opvatten. Delacroix, mediterend
over een Engels denker, schrijft [263]: «Paley zegt met recht dat het lichamelijk en geestelijk verval
evenveel genieten kan in een stoel dan de jeugd in de trots en de uitbundigheid van het leven.»
Wordsworth beschrijft de parallel tussen het uiterlijke en het geestelijke aspect bij waanzinnigheid [979]:
«Haar ogen zijn wild, haar hoofd is kaal,/De zon verschroeide haar koolzwarte haar…»-///M///-Soms is het
uiterst moeilijk om teksten die door grote historische veranderingen ver van ons af staan te begrijpen. Dan
moeten we met de woorden van onze tijd een beschrijving van een voorwerp geven, terwijl de aanduiding
ervan uit die betreffende tijdsperiode heden niet meer courant is. Dat vraagt de aanpassing van een
zienswijze die zich ontpopt als een vervolg van hetgeen de scheppende blik in het begin aanschouwde,
maar die veel vragen blijft opwerpen door de werken die in tussentijd verschenen zijn.
485////-Indien de schepper eenzelfde beduidenis die op twee verschillende manieren voorkomt, en die
volkomen losstaat van een ribstof, scherp omlijnt, spreken we van een infiltratie. Voor Baudelaire houden
«kleuren» en «geluiden» het begrip “gevoelig verschijnsel” in en we stellen moeiteloos vast dat dat voor
veel pionnen geldt. Maar bij “hij loog oog”, verwerpen we de infiltratie, want er moet een weerspiegeling
van “oog” gezocht worden, wegens de ribstof.-///M///-In de wiskunde komen geen verwijzingen naar
infiltraties voor, omdat daar de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar voorwerpen, of hardnekkige
verschijnselen die alle kenners hebben waargenomen, en niet zozeer naar de beduidenis. Men noemt het
hier een kruising, en men stelt bijvoorbeeld dat 6 tot de kruising van alle getallen deelbaar door 2 en van
alle deelbaar door 3 behoort.-///B///-Aan de fantasie ontsproten teksten zijn minder rigide, omdat we er nog
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steeds niet in slagen na te gaan wat er met de bobbels gebeurt. Als er “antwoorden” in plaats van
«vermengen» had gestaan, zou het onmogelijk geweest zijn aan te voeren dat de dichter niet objectief was
geweest. Er moet alleen nog gediscussieerd worden over de verandering van de literaire beelden, buiten
elke beslissing over het eventuele ongelijk van de schepper om. Laten we een tekst bedenken die
zogenaamd aan de echte tekst voorafgaat, met als vijfde regel “Comme de longs échos qui de loin se
répondent…” (Als lange echo’s die elkaar van ver antwoorden…) Nu hebben de woorden “de loin” (van
ver) als belangrijkste betekenis “ver van elkaar”, want om de beduidenis “ver van degene die het
observeert” te verkrijgen moet er in dat verband “au loin” (in de verte) staan. De dichter had er trouwens
ook “Comme de longs échos qui de loin se répondent…” (Als lange echo’s die elkaar in de verte
antwoorden…) van kunnen maken, dan zou hij eveneens twaalf lettergrepen voor zijn alexandrijn hebben
gehad. In de huidige situatie met «Comme de longs échos qui de loin se confondent…» (Als lange echo’s
die zich van ver vermengen…) betekenen de woorden «de loin» (van ver), “ver van degene die het
observeert”. Het gewone gebruik dicteert deze beduidenis, en bovendien ontstaat, zowel in fysiek als
fysiologisch opzicht, de dooreenmenging van geluiden voornamelijk door de verwijdering tussen de
persoon in kwestie en de bron van de geluidstrillingen [900]. Aangezien het geluid alle richtingen uit gaat,
ontvangt degene die ernaar luistert daar slechts een klein gedeelte van omdat hij maar naar één kant
gericht staat. Die hoeveelheid wordt nog minder als hij zich er ver vandaan bevindt, en bijgevolg is het
moeilijk voor hem te bepalen waar de diverse plaatsen van waaruit de trillingen uitgezonden worden
gesitueerd zijn en dat verschijnsel geldt even goed voor de echo als voor het aanvankelijke geluid.
Zodoende zou de beduidenis betreffende “de loin” (van ver), indien er in de vijfde regel in het begin “Als
lange echo’s die zich van ver antwoorden…” zou staan, niet dezelfde zijn als die we er in de huidige zin
aan geven. Toch is de omschrijving zo soepel dat de genoemde betekenis noch in de eerste context, noch
in de nieuwe voor verwarring zorgt, hoewel hij niet in beide gevallen gelijk is.
486////-Weerspiegeling, meesleping, infiltratie en connector zorgen voor de ononderbroken samenhang
van twee groepen pionnen (EFG, JKLMN), waarbij soms slechts van één koppel sprake is (E, F).
Afhankelijk van de interne situatie van een passage in de bult, moeten we het aspect dat de belangrijkste
rol speelt aangaande het verband tussen de begrippen, meer benadrukken. Laten we nu de bult “veel
lawaai, vooral gekrijs, bracht haar van haar stuk” bestuderen. We constateren een meesleping van
“gekrijs” door “lawaai”. Maar we nemen eveneens een infiltratie van “geluid” waar in “lawaai” en “gekrijs”.
We kiezen ervoor om elke keer dat er twijfel bestaat over twee mogelijkheden die beide overtuigend zijn,
daarvan het aspect dat er het meest uitspringt te onderstrepen.-///M///-De zinnen van de tekst waarop we
ons baseren om de aanwezigheid van één van deze vier vormen, connector, infiltratie, meesleping en
weerspiegeling, te signaleren, kunnen overigens positief, negatief of vragend zijn. Ook in hetgeen waar,
onwaar en mogelijk is kunnen ze voorkomen, maar dat doet volstrekt niet ter zake. In “de aarde draait om
de zon”, hebben de noties “aarde” en “zon” de infiltratie van “ster” gemeen, of het oordeel nu juist is of
niet.-///B///-Wanneer Baudelaire bedorven geuren noemt, sleept de betekenis «geuren» die van
«bedorven» mee, zelfs als we niet precies weten wat «bedorven» inhoudt. We kunnen ons bij het lezen
van het volgende citaat van Molière een man voorstellen die van zijn slachtoffers gebruik maakt door
middel van duistere conniventies en discreet ingewonnen inlichtingen betreffende hun gezondheid [539]:
«Laten we de mensen, omdat de Hemel hen nu eenmaal, sinds zoveel eeuwen, toestaat zo ingenomen
met ons te blijven, niet met onze zonderlinge intriges ontnuchteren, en zo ongemerkt mogelijk van hun
dwaasheid gebruik maken. Wij zijn niet de enigen die, zoals u weet, van de menselijke zwakheid pogen te
profiteren. De meeste mensen proberen dat, en elk doet zijn best de zwakke plek van de mensen te
vinden, om er vervolgens voordeel uit te halen. Vleiers bijvoorbeeld, trachten misbruik te maken van het
feit dat de mensen gevoelig zijn voor complimenten, door hun alle vergeefse roem te geven die ze
wensen; en dat is een kunst die, zoals men ziet, zeer veel opbrengt.» Een slim verborgen handelwijze
maakt deel uit van een soortgelijk gedrag, zoals Don Juan uitlegt, terwijl hij plotseling in een heilig boontje
verandert [538]: «Het is een kunst waarvan het bedrog altijd gerespecteerd wordt; en hoewel men het
waarneemt, durft men er niet tegen te protesteren. Alle andere slechte eigenschappen die de mensen
hebben worden verworpen, en ieder mag ze luidop afkeuren; maar schijnheiligheid is een bevoorrecht
euvel, dat, zonder hulp van buitenaf, iedereen de mond snoert, en in alle vrijheid grote straffeloosheid
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geniet. Men sticht zo, door constant schijnheilig te zijn, met al die handlangers een bekrompen
maatschappij. Wie er één ergert krijgt ze allemaal over zich heen; en degenen van wie men weet dat ze
wat dat betreft te goeder trouw handelen, en van wie iedereen weet dat ze echt gekwetst zijn, die worden,
verzeker ik je, altijd door de anderen gedupeerd; die lopen recht in de val van de huichelaars en steunen
de lelijkerds blindelings in hun daden.»
487////-De melange, met als symbool (- - -), bestaat uit twee dingen. Ten eerste uit de noodzaak dat de
schepper, om (E- - -F) te verkrijgen, een bepaalde infiltratie, meesleping, weerspiegeling of connector
tussen de begrippen E en F moet hebben aangebracht. Voorts mag hij het zijn publiek om dat verband te
begrijpen niet opzettelijk moeilijk hebben gemaakt. Dat geldt ook voor groepen pionnen, zoals in (EFGH- -IJK). Een tijk (E- - -F) of (EFGH- - -IJK) ontstaat doordat een melange wordt overwogen die enkel pionnen
die verdoezeld of uitgedrukt worden met elkaar verbindt. Als een element van een bult twee maal wordt
gebruikt, zoals in (expansion- - -expansi-on) (uitbreiding. . .uitbrei-ding), om twee interne beduidenissen
samen te brengen, wordt eerst het aspect dat er het meest uitspringt genoemd. Bij tijken waarvan de bases
minder gelijkenis vertonen, zoals (levende- - -pilaren), is de gerespecteerde volgorde dezelfde als die van
de ideeën in de bult, hoewel het mogelijk blijft een bepaalde pion die zich tussen de andere die er
genoemd worden bevindt, weg te laten. Trouwens, alfabetisch gezien is de relatie (F- - -E) onjuist,
aangezien F vòòr E wordt gesignaleerd. We lezen (E- - -F) als “E puntje puntje puntje F” en stellen voor
ook zo te doen bij (EFH- - -RS) en in de andere gevallen net eender.-///M///-In “hij is naar de brug gerend,
en is daarvan teruggekomen, daarna is hij in slaap gevallen tot de volgende dag toe” lijkt de tijk (gerend- -dag) niet erg waarschijnlijk. Zonder connector kan dus bij een grote afstand geen enkele relatie door
middel van een meesleping serieus genomen worden, zelfs als onze verbeelding links waarneemt, want
daar blijft onzekerheid omtrent bestaan, omdat ze in het ene geval wel waardevol zijn en in het andere
helemaal niet, terwijl voor aannemelijkheid een degelijke basis nodig is. De interpreet mag niet toegeven
aan de illusie dat alles wat een beroemd auteur schrijft met een zo groot mogelijk aantal schakels wordt
samengesteld, alsof een hogere geest alles zou hebben bevolen, en elk idee grondig in relatie tot andere
zou hebben voorbereid, geen losse, maar een heel nauwe relatie. De heilige Augustinus, die de lezer van
zijn geschiedenis met zich meelokt in de onrustige subjectiviteit van zijn bekering tot de christelijke leer van
de heilige Paulus, helpt ons, om (bitterheid- - -feesten) als een degelijke tijk te kwalificeren, op geen enkele
wijze door middel van iets wat in de volgende woorden voorkomt [44]: «Ik sprak, en ik huilde in alle
bitterheid van mijn verbrijzelde hart. En plotseling hoor ik een stem uit het naburige huis komen, een
jongens- of een meisjesstem, ik weet het niet, die zong en verschillende keren "Neem, lees! Neem, lees!"
zei. En onmiddellijk, terwijl ik van gemoedstoestand veranderde, probeerde ik me uit alle macht te
herinneren of het een refrein was uit een of ander kinderspelletje; maar er kwam niets bovendrijven…Ik
haastte me dus om weer naar de plek te gaan waar Alypius zat; want ik had er, toen ik opstond, het boek
van de apostel achtergelaten. Ik pakte het op, opende het, en las met heel zachte stem het eerste
hoofdstuk waar mijn blik op viel: "Geef u niet over aan feesten…"»-///B///-In (expansion- - -expansi-on)
(uitbreiding. . .uitbrei-ding) komt een weerspiegeling voor, omdat het geluid "i" immers op een door een
katapult weggeschoten fluitende steen lijkt. De beelden van de verdamping en van het wegschieten
voegen zich bij elkaar, en Cyrano had hetzelfde idee in het verhaal over een hemelreis [223]: «Ik had een
groot aantal flesjes vol met dauw rondom mijn middel bevestigd, en de warmte van de Zon die ze aantrok
lichtte me zo hoog op dat ik me tenslotte boven de hoogste wolken bevond.» De geest, een soepel wezen,
tilt zelfs het lichaam omhoog, wat, volgens dezelfde schrijver, verklaart hoe mensen zich van de ene ster
naar de andere konden begeven [224]: «Welnu, in die tijd, was de verbeelding van de mens zo groot,
omdat hij nog niet bedorven was door uitspattingen noch door onvoldoende gekookt voedsel, noch door
aftakeling wegens ziektes, dat hij, bezeten door de vurige wens zich naar die schuilplaats te geven, en
vederlicht geworden door het vuur van dat enthousiasme, op dezelfde manier opsteeg als hij filosofen,
doordat ze zich iets met alle kracht verbeeldden, in hun verrukking die u extase noemt, omhooggevoerd
had zien worden.» Henoch had een middel gevonden om op deze manier te reizen, door van het vuur van
zijn brandoffers gebruik te maken [225]: «Op een dag dat die goddelijke vlam hevig brandend een
slachtoffer dat hij de Heer als offerande aanbood verteerde, vulde hij met de damp die daarvan afkomstig
was, twee grote vazen die hij hermetisch afsloot en bevestigde die onder zijn oksels. De rook die
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onmiddellijk rechtstreeks naar God wilde opstijgen, en die slechts dankzij een wonder door het metaal kon
dringen, stuwde de vazen omhoog, en lichtten zo tegelijkertijd deze heilige op.»
488////-Een moer is een, zowel samenhangende als sobere, beschrijving van de bult, door tijken die geen
enkele onsamenhangendheid verzinnen of verbergen. Een moertijk is een gom, die zodra hij dat statuut
bezit, met het symbool ({}), een «rasp» genaamd, wordt aangeduid, dat we op abstracte wijze gebruiken
voor formules als (E{}F) en (EFGH{}IJK).-///M///-Bij het onderzoek aangaande de evaluatieprocedure
inzake de aannemelijkheid van de interpretaties waar menige passage in een tekst om vraagt, laten we
ons leiden door de verbeelding die bij reeds gemaakte tests een rol heeft gespeeld, door tientallen
intuïtieve, zeer vage handelingen uit te voeren. Daarna maken we enkel gebruik van de door ons bepaalde
voordelen van reeds gehanteerde onderzoeksmiddelen en proberen ons van de uiterst geringe nadelen
die eraan kleven te ontdoen door er een opheldering van te geven. Zo komen we tot de hier voorgestelde
inzet van de moer. Dat heeft ons begrippen opgeleverd die ons in staat stellen in het onderzoek steeds
dezelfde weg te volgen. De overvloed aan voorbeelden accentueert ook de reflectie, want daardoor
beslaat die een groter gebied ofwel beschikken we over veel voorbeelden die onze standpunten
aangaande lastige feiten bevestigen en onze aarzeling daaromtrent dus wegnemen. We blijven steken bij
een techniek die niet over een volledige basis beschikt, maar hij functioneert bijna elke keer als nieuwe
aannemelijkheden bepaald moeten worden, en dat wordt ervaren als een vooruitgang vergeleken bij de
vorige etappe.-///B///-Zo stelt het feit dat een ieder de beroemde achtste regel (…Antwoorden geuren,
kleuren, en geluiden elkaar) wel kent, ons in staat criteria voor de aannemelijkheidswaarde ervan vast te
stellen. De dichter schijnt op dat idee te zijn gekomen door de eindeloze gesprekken bij, en de talloze
bezoeken aan de schilderijententoonstellingen die het meest tot zijn meningsvorming hebben bijgedragen,
toen hij daarbij aandachtig op zoek was naar het speciale cachet dat grote liefhebbers boeide [700]:
«…voor de heer Decamps was kleur het belangrijkst, het was zogezegd zijn lievelingsthema. De
prachtige, stralende kleur die hij gebruikte was bovendien van een bijzondere stijl. Die was, figuurlijk
gesproken, bloedig en bijtend. De meest aanlokkelijke gerechten, de meest grondig voorbereide
aardigheidjes op kookgebied, de meest kruidige schotels hadden een minder lekkere smaak en geur,
waren minder prikkelend voor de reuk- en smaakorganen van een lekkerbek, dan de schilderijen van de
heer Decamps voor een liefhebber van de schilderkunst.»
489////-De quota van een moer bestaat uit het aantal gommen in verhouding tot de pionnen. De bepaling
(n-1) gommen bij (n) pionnen lijkt redelijk te zijn. Het doel is een mogelijkheid te vinden om alle
verschillende proeven op gelijke wijze te kunnen beoordelen.-///M///-We stellen deze waarde bestaande uit
(n-1)/(n) vast met behulp van een eenvoudig voorbeeld. Bij een bult van (n=2) pionnen, zoals “hij lijdt”,
noemen we deze namelijk A en B. Gezien hun aantal, 2, gaat het om 1 koppel, (AB), er is dus (2-1)=(n1)=1 gom, bij 2=(n) pionnen. Vervolgens voegen we er een pion aan toe, zoals bij “hij lijdt verschrikkelijk”.
Nu hebben we een element C genaamd, in de reeks A, B, C, die 3 pionnen oplevert. Hier wordt slechts 1
nieuw koppel, (BC), geaccepteerd, wat neerkomt op (AB) plus (BC), dus (1+1)=2 gommen, bij 3 pionnen
(A, B, C). Zo verkrijgen we (3-1)=2 gommen, dat is een gom minder, (n-1), dan er pionnen zijn. Aangezien
dit proces zich, bij bulten die onnoemelijk veel groter zijn, steeds herhaalt, blijft de verhouding (n-1)
gommen bij (n) pionnen ongewijzigd [974].-///B///-Dankzij het feit dat we meer dan twee pionnen in een
gom kunnen plaatsen, houden we een grote vrijheid van handeling, terwijl we ons daarbij aan de quota
kunnen blijven houden. Bij «duistere en diepe eenheid» kiezen we het trio (duistere{}diepe), (duistere
{}eenheid), (diepe{}eenheid); of het duo (duistere{}diepe), (diepe{}eenheid); of enkel (duistere…diepe{}
eenheid). Men heeft duisternis lang beschouwd als een eigenschap van de hel, en Baudelaire bezorgde
zichzelf graag een duivelse reputatie. Een treffend voorbeeld daarvan is dat hij zichzelf ervan
beschuldigde geholpen te zijn geweest bij een examen, zoals onze historici ons uit de doeken doen [602]:
«Charles Asselineau vertelt, na het overlijden van hun vriend, aan Théophile Gautier die een uitgebreid
artikel over het leven van de dichter voorbereidde, maar dat wetenswaardige gegeven er niet in had
verwerkt: "Een detail waarvan je misschien niet op de hoogte bent, is dat ze Baudelaire zijn middelbare
schooldiploma uit lankmoedigheid hebben gegeven, omdat hij als een dwaas kind werd beschouwd. Zo
had een zekere juffrouw Céleste die in de rue du Pot-de-Fer (IJzeren Potstraat) een kosthuis had voor
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vrome, katholieke studenten en die, schijnt het, bij de examinatoren wel een potje kon breken, hem ook bij
meneer Patin aanbevolen. Dat heeft hij me zelf gezegd." Misschien was Asselineau, net als anderen,
slachtoffer van de legende die Baudelaire over zichzelf in het leven had geroepen.»
490////-De delen E en F van een gom (E{}F), of de zones EFGH en IJK van (EFGH{}IJK), worden knopen
genoemd, en de melange van de gom betreft de relatie die daartussen bestaat. De afzonderlijke pionnen
van een gom heten holtes zodra ze het idee van een front of een ribstof vertegenwoordigen. Als de moer
van goede kwaliteit is, kan de melange niet uit een illustratie bestaan, want dan zou hij niet genoeg
soberheid vertonen. Evenmin kan er dan van een leemte, of weglating van een holte sprake zijn, omdat de
moer dan niet voldoende coherent zou zijn.-///B///-Het is niet altijd beter om van veel holtes tegelijk gewag
te maken, omdat we dan al licht een bepaald detail over het hoofd zien. Zo hebben we bij (symboles{}Qui),
(Qui{}l'), (symboles{}observent), (symboles{}avec) en (symboles{}regards) ((symbolen◊die), (die◊hem),
(symbolen◊gadeslaan), (symbolen◊met) en (symbolen◊blikken)) de gelegenheid op te merken dat de
auteur mogelijk eerst “…l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards
familiers” (…de mens gaat er wouden van symbolen door die hij met vertrouwde blikken gadeslaat) had
bedacht, om het vervolgens in poëtisch opzicht interessant te vinden er «…L'homme y passe à travers des
forêts de symboles/Qui l'observent avec des regards familiers.» (…De mens gaat er wouden van
symbolen/Door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan) van te maken [In het Frans worden "qu'il
observe" (die hij gadeslaat) en "Qui l'observent" (die hem gadeslaan) op dezelfde manier uitgesproken].-///
M///-We hebben lang met het definiëren van het begrip continuïteit gewacht, omdat het gevaar bestond dat
men ons verkeerd begrijpen zou. We benadrukten de samenhang van de tekst, terwijl we gebruik maakten
van de telegramstijl, waardoor dat aspect nou juist verwaarloosd werd. Aangezien we nu stapje voor
stapje, alle veertien dichtregels doornemend, elk detail van het sonnet bestuderen, schijnt het ons toe dat
de beschuldiging de studie van het gedicht op slordige wijze uit te voeren, niet langer steekhoudend is.
491////-Een holte die de beduidenis van een ribstof gebruikt, of een gedeelte ervan, wordt als weerbarstig
aangeduid. De vormen (Natuur{}N) en (expansion{}expansi-on) (uitbreiding◊uit-breiding) laten dat zien.
Evenals de gommen (houdt{}hout) en (houdt…hout{}Hout) dat doen bij “Hij houdt een houtwinkel in de
Houtlaan”. Nog een voorbeeld is (luister{}ff) met betrekking tot “luister nou effe!”-///B///-Om de grote
hoeveelheid toespelingen die Baudelaire ons heeft achtergelaten zorgvuldig uiteen te zetten, moeten we
zo nu en dan, bij enkele beeldspraken, een groot aantal voorbeelden aandragen die niet van hem
afkomstig zijn, om ons daarna des te beter uitgerust weer op de bult te richten. Zo geeft de auteur, in het
sonnet, geen beschrijving van het door hem aangehaalde bederf, hoewel hij daar elders meer over
uitweidt [702]: «Iemand die tot de vaste kring dichters van de Comédie-Française behoorde, vertelde me
dat hij het benauwd kreeg van Balzacs romans en dat die hem met walging vervulden; dat hij, wat hem
betrof, niet van mening was dat geliefden van iets anders leefden dan van bloemengeur en tranen bij
zonsopgang.» Een frisse geur wordt, als er niets anders bijkomt, al snel onbevredigend, de veertien
dichtregels zouden dus kunnen suggereren dat er een soort onderzoekingstocht van het ene uiterste naar
het andere nodig is om de kunst tot ontwikkeling doen komen.-///M///-De paar hedendaagse zinnen die we
aan onze discussie toevoegen, fungeren enkel als interessante toelichtingen, zoals dat het geval is met
alles wat uit het tijdperk van „Samenspel“ te voorschijn komt, en we moeten bekennen dat, wanneer we
over meer geduld hadden beschikt, we enkel naar in die tijd gepubliceerde werken hadden kunnen
verwijzen.
492////-In een gom zonder weerbarstige holte, bestaat een crisis uit een situatie waarin het publiek, met
betrekking tot een betekenis die voor de eerste keer in de bult uitgedrukt wordt, de schepper ervan
verdenkt dat hij opzettelijk verwarring sticht, waardoor hij daarbij zelf de helderheid van de door hem
gepresenteerde bult onherstelbare schade toebrengt. De betwistbare melange van de knopen zonder
ribstof leidt tot deze crisis.-///M///-Gezien het feit dat een ribstof een indringing is, ontstaan er altijd, op z’n
minst geringe, moeilijkheden door, maar niet in zo ernstige mate als bij de crisis, omdat hij niet rechtuit iets
uitdrukt en dus tweeslachtig blijft. Die vaagheid van de door de ribstof voorgestelde mentale beelden gaat
samen met het feit dat er wat deze betreft geen infiltratie bestaat, omdat hetgeen verdoezeld wordt niet
229

helder genoeg is.-///B///-We stellen voor een crisis te verzinnen die we ons gedurende al onze tests
gemakkelijk kunnen herinneren, met een rail bestaande uit een verhaal dat begint met “De prins was een
god…” Dat verplicht ons te omschrijven wat we eigenlijk met “god” bedoelen. De veronderstelling van het
onderliggende begrip “hoger wezen begiftigd met een grote macht”, zorgt in de twee pionnen, “god” en
“prins”, voor een infiltratie “begiftigd met een grote macht”, wat voldoende is voor het verkrijgen van de
melange. Aangezien geen enkel religieus voorbeeld wordt gegeven, vermijden we de illustratie. Maar als
we van (Natuur{}tempel) een onderliggende beduidenis verschaffen zoals bijvoorbeeld “gebouw dat
Dionysos voor zichzelf vervaardigd heeft”, treden we veel te veel in details en wordt het een interpretatie
[525].
493////-Een deur is een idee dat leeft ten tijde van de bult, en dat in staat is een crisis te boven te komen.
Het moet de samenhang met zijn gelijken tonen, en met de opvattingen van de schepper, alsmede de
grootst mogelijke eenvoud.-///M///-Het moet hier, praktisch zonder enig gevaar van vergissing, gaan om
een minimale beduidenis, die auteur en publiek ongetwijfeld in gedachten aan een bepaalde holte hebben
toegevoegd, en deze eraan toegevoegde beduidenis heeft een infiltratie tot gevolg.-///B///-Toch zijn er
situaties waarin men niet zeker weet wat de mening van de kunstenaar is, omdat die steeds lijkt te
veranderen. Claude Pichois noemt zienswijzen van Baudelaire die ons voor een compleet dilemma
plaatsen, heel verschillende geluiden uit eenzelfde mentaliteit voortgekomen, die we maar moeilijk
begrijpen. Hier en daar een christelijk socialist aanhalend, schrijft de dichter [613]-[674]: «Het is
onmogelijk, tot welke partij men ook behoort, welke vooroordelen men ook ingegoten heeft gekregen, niet
onder de indruk te raken van het schouwspel dat geboden wordt door die ziekelijke menigte, die het stof
van de werkplaatsen inademt, katoen inslikt, besmet wordt met loodwit, kwik en alle vergiffen die nodig zijn
voor de meesterwerken, die tussen houtwurm slaapt, diep in wijken waar de geringste en de grootste
kwaliteiten naast het diepst ingewortelde kwaad en boevengedrag voorkomen, door die zuchtende,
kwijnende menigte waaraan "de aarde haar wonderen te danken heeft"; die "hoogrood, onstuimig bloed in
zijn aderen voelt stromen", die een lange, droefgeestige blik op de zon en de schaduw van de grote
parken werpt en die, als afdoende troost en bemoediging, koppig zijn reddend refrein herhaalt: "Laten we
elkaar liefhebben!…"» Enkele jaren daarvoor, stelde de schrijver de volgende vraag [613]-[703]: «Hebt u, u
allen die door de nieuwsgierigheid van de slenteraar vaak in een opstand terechtkwamen, dezelfde
vreugde gevoeld als ik wanneer een bewaker van onze slaap, een agent van de rijks- of gemeentelijke
politie, het echte leger, een republikein een aframmeling gaf? En net als ik, hebt u bij uzelf gezegd: "Sla
erop, sla nog wat harder, nog een keer, je bent een gemeenteambtenaar naar m’n hart; want ik ben vol
bewondering voor je als ik je deze voortreffelijke aframmeling zie geven, en je staat voor mij op gelijke voet
met Jupiter, de grote wreker. De man die je aframmelt is een vijand van rozen en parfums, een fanatiek
gebruiker van gereedschap; hij is een vijand van Watteau, een vijand van Raphaël, een aartsvijand van
luxe, de schone kunsten en de schone letteren, een gezworen beeldenstormer, beul van Venus en Apollo!
Hij, de nederige en anonieme arbeider, wil niet meer voor de rozen en parfums van de staat werken; hij wil
vrij zijn, de domoor, en hij is niet in staat een nieuwe bloemenwinkel en parfumeriefabriek op te zetten. Sla
de anarchist ongenadig op z’n schouderbladen!"» Zeker, Balzac verschaft ons opheldering over het
journalistenmilieu [64]: «Ligt er niet een grote toekomst voor u open, als u zich blindelings hatelijke
stellingnames eigen maakt, als u aanvalt wanneer Finot u zegt: Val aan! als u zich prijzend uitlaat wanneer
hij zegt: Prijs!» Toubin die, geholpen door zijn broer, in 1848 een revolutionair pamflet had gefinancierd,
getuigt van een andere zienswijze [616]: «Baudelaire, voor wie alles verenigbaar was, bood de
aartsbisschop vroom een exemplaar aan en deed er heel democratisch Raspail ook één toekomen…»
494////-Wanneer het om de hele bult gaat, brengt een deur traagheid met zich mee: een met zichzelf
overeenstemmende achterliggende beduidenis. Als de helderheid in de context door niets anders bedreigd
wordt, blijft de deur, behalve in de crisis die hij te boven is gekomen, ongebruikt, hoewel de herinnering
eraan in ons geheugen blijft. Overal overheerst de gebruikelijke beduidenis van de holtes, want daartoe
hoeft slechts in elke gom de melange gegeven te worden.-///B///-We bedienen ons gemakkelijk van het
begrip dat bestaat uit vage denkbeelden die de voornaamste beduidenis vergezellen. Hoewel voor de
schepper frisheid iets met de kindertijd heeft te maken, lijkt hij te erkennen dat er ook sprake is van een
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overgang naar het groene.-///M///-We moeten niet vergeten dat aan de fantasie ontsproten werken in de
eerste plaats beschreven dienen te worden in hun subjectieve hoedanigheid, of die nu persoonlijk of
collectief is, zelfs als zich tussen de bobbels nog steunpunten bevinden. Wanneer Cyrano de Bergerac
meedeelt dat van onze natuurlijke satelliet afkomstige wezens op aarde een beroemd wiskundige zijn
komen opzoeken kan het niet anders of we denken er eerst over na wat die woorden inhouden, en pas
daarna kijken we wat er gebeurt [222]: «Ik was weer thuis en, om uit te rusten van de wandeling, was ik
nog maar net m’n slaapkamer binnengegaan of ik vond op mijn tafel een opengeslagen boek dat ik er niet
neergelegd had. Het waren de boekwerken van Cardano; en hoewel ik niet van plan was die te lezen, leek
het wel of m’n blik zich gedwongen op een verhaal richtte dat deze filosoof vertelt: hij schrijft dat hij op een
avond als hij bij kaarslicht zit te studeren, twee indrukwekkende grijsaards, door de gesloten deuren van
zijn kamer, ziet binnenkomen die hem, nadat hij hun een groot aantal vragen had gesteld, antwoordden
dat zij bewoners van de Maan waren, en, daarop, verdwenen.»
495////-In een situatie waarin we een crisis vrezen, nadat we er al één meegemaakt en vervolgens
opgelost hebben, wenden we ons tot de door ons reeds bedachte deur, om te zien of we met behulp
daarvan soms aan een soortgelijk gevaar zouden kunnen ontsnappen. De vastberadenheid is de inhoud,
opnieuw met succes gebruikt, van een tevoren gebruikte deur. Omdat de inhoud helder voor ons is
geworden, beschuldigen we de schepper er niet langer van het begrijpen van zijn eigen tekst absoluut
nadelig te willen beïnvloeden. De betekenis van het begrip hulp blijft gelijk in de deur en de
vastberadenheid, maar in het laatste geval vermijden we de aankondiging van iedere nieuwe crisis. We
stellen voor een deur bestaande uit “wezens aan wie we een denkbeeld toekennen” betreffende “pilaren”
in de gom (Woorden{}pilaren) te bedenken met een rail waarvan het begin “Woorden ontsnappen aan
levende pilaren…” is. We zien in dat de deur best opnieuw dienst zou kunnen doen wat (levende{}pilaren)
aangaat en dat er dan dus van een vastberadenheid sprake zou zijn.-///M///-Constaterend dat de auteur op
deze manier talrijke raadsels in een tekst aanbrengt, beseffen we dat onze spontane, algemene intuïtie
geen idee heeft van de omvang ervan, waardoor we gedwongen zijn, als het om een duizendtal gevallen
gaat, ongeveer honderd ideeën uit te proberen. Zeker, deze door ons uitgevoerde schifting, als die
eenmaal uit ervaring ontstaat, vormt dankzij de redenen die de gezichtspunten bijeenbrengen, een extra
middel om een onderwerp te onderzoeken. Toch kunnen we ons voorstellen dat, om zover te komen dat
de begrippen, naast hun buurman ingepast in het geheel, gewillig hun taak komen uitvoeren zodra we hen
nodig hebben, eerst urenlange veronderstellingen, proeven, tegenslagen, correcties en nieuwe pogingen
vereist.-///B///-Opgevoed in een milieu van kunstliefhebbers, is de dichter in de esthetica van woorden
geoefend. Hij heeft «verwarde» en daarna «vermengen» aangebracht in het motief waarin al gauw ook
«duistere», «diepe», «weids» en «bedorven» voorkomen, als een schilder die hier en daar rood invoegt
om bij de toeschouwer een bepaalde indruk achter te laten, of als een componist wiens thema’s we zo het
hele concert door volgen. Toch kunnen we al die zaken niet scherp van elkaar onderscheiden, en het doet
ons denken aan een geur die zich op een bepaalde plaats over een groot aantal dingen verspreidt, tuin,
vrouw, man, werkplaats, stad of platteland, maar die door de diverse kenners wegens hun eigen
ervaringen of aangeboren gedachtevormen, verschillend worden gewaardeerd.
496////-We classificeren alleen de gommen van het type (E{}F), en constateren dat er drie soorten zijn:
schroef, pijl en sprong. Elk van de eersten bezit slechts één vorm, terwijl de sprong er drie helemaal voor
zichzelf heeft. Totaal bestaan er dus vijf groepen wat het type (E{}F) betreft. Bij de schroef staat een
weerbarstige holte in relatie tot iets anders. Zo zijn de N en «Natuur» verenigd in (Natuur{}N). Op een iets
andere manier doet (Comme¹…comme¹…comme²…comme³…comme’¹…comme’²…Comme²{}echo’s)
(Als…als¹…als²…zo¹-als…Zo-als…zo²-als…Zoals◊echo’s) vermoeden dat de schepper een echo in de
tekst wilde aanbrengen [669].-///B///-De denkpatronen van een dichter hangen voor een groot gedeelte af
van de uitingen van het geheugen, die een link met klankspelletjes, dus met veelzeggende
overeenkomsten leggen. Het feit dat het woord «comme» (zoals) zo kwistig rondgestrooid is, lijkt het doel
van de schepper dubbel te laten zien, eerst door middel van een idee dat gelijkheid inhoudt, en daarna via
een intuïtie die suggereert dat we overal kenmerken van overeenkomsten terugvinden.-///M///-Zoals
handwerk slechts tot ontwikkeling kan komen als het georganiseerd wordt, moeten wij onze inspanningen
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in banen leiden door te kijken hoeveel groepen gommen er bestaan, om beter in te zien welke problemen
elk ervan oplevert. Dankzij de technieken die door hun succes bekend geworden zijn, lukt het ons stapje
voor stapje, de proeven, betreffende de berekeningen, overzichtelijker te maken. Vaak zijn het geen
enorme obstakels die ons opeens dwarszitten, maar heel kleine die de reeds gemaakte bevindingen in
twijfel trekken, maar deze kunnen door bepaalde afspraken overwonnen worden. Een moeilijkheid wordt
door ons met andere die we nog in gedachten hebben in verband gebracht, en we zien de bijna
systematische volgorde van gedachten langzaamaan tot uiting komen in een globale oplossing. Het
simpelweg coördineren van de studiedoeleinden vormt dus een onmisbare vooruitgang van de denkwijze
bij onderzoeken, omdat het resultaat dat we tot nu toe geboekt hebben ons daardoor helder voor ogen
staat, waardoor een onbezonnenheid op tastende, maar aan de eerder in praktijk gebrachte methoden
aangepaste wijze, aan het licht komt.
497////-De pijl is de meest voorbeeldige gom, ons houvast in geval van problemen, want hij lijkt van
wezenlijk belang te zijn. In de bult worden namelijk de twee beduidenissen die hij samenbrengt door
contact tussen holtes met elkaar verbonden.-///M///-Bij “zij plukt de bloem” valt het ons niet moeilijk de
verdediging aan te voeren van (plukt{}bloem), omdat “de” immers niet zo belangrijk van inhoud als een
front is, zoals de telegramstijl van “zij plukt bloem”, ons laat zien. Er bestaat dus, tussen de holtes van de
pijl, geen enkel idee dat een beslissende waarde heeft wat de grondgedachte betreft.-///B///-Bloemen
staan soms, met hun schoonheid of geur, in dienst van bederf, zoals de manier waarop Nero ze in het
«Gouden Huis» gebruikte, zoals Suetonius vertelt [601]-[943]: «…het huis was zo ruim dat het overdekte
wandelgangen bestaande uit drie rijen pilaren had, duizend passen lang, een vijver zo groot als een zee,
omgeven door zoveel huizen dat men van steden kon spreken, en bovendien zag men een uitgestrekt
landschap waar zich zowel gewassen als wijngaarden, weiden en bossen bevonden, met heel veel
verschillende wilde en tamme dieren; in de rest van het gebouw was alles verguld, versierd met
edelstenen en parelschelpen; het plafond van de eetzalen was gemaakt van beweegbare ivoren bladen
waarin openingen waren aangebracht, om van bovenaf hetzij bloemen, hetzij parfum over de gasten uit te
strooien; het grootste was rond en draaide constant om zijn eigen as, dag en nacht, als de wereld…»
498////-Het eerste soort spronggom is de meander. We slaan hierbij één of enkele pionnen over, maar wel
heel weinig, om direct daarna onze aandacht, door middel van andere schakels, er weer op te vestigen.
Door zo’n strategie vermijden we holtes die de beschrijving van de bult minder helder zouden maken. In
“ze verkoos de minst lelijke” bestuderen we (verkoos{}lelijke), (minst{}lelijke).-///M///-Aangezien de diverse
talen niet dezelfde volgorde bij het gebruik van mentale beelden hebben, blijkt de uitleg van hetgeen een
omweg is zo moeilijk te zijn dat elk volk dat op een verschillende manier probeert te doen.-///B///-Bij de
regel «Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid…» laat de meander (fris{}kinderhuid), «als» liggen, om
vervolgens de studie te verdiepen met behulp van (als{}kinderhuid) of (fris{}als). Let op de metafysische
toon: «Er zijn» en niet “Er bestaat”. Die kondigt aan dat tot in de kern van de dingen doorgedrongen zal
worden, wat het eind van het gedicht bevestigt, omdat daar de overgang van onschuld naar verderf
genoemd wordt. Wat Ronsard betreft, die scheen te menen dat het dienen van zijn koning hem hielp bij
het vervullen van zijn plichten [869]: «Wees mijn baken en behoed mijn schip/Dat in zulke diepe zeeën
vaart ervoor dat het zinkt.» Het kan zijn dat Baudelaire, wat het aspect van frisheid betreft, zich door de
Renaissancedichter heeft laten leiden [868]: «Lief, laten we kijken of van de roos/Die vanmorgen haar
kelkje ontlook/Van purper in de zonneschijn,/Vanavond het purperen kleed/Nog zo mooi in de plooi
bleef,/En haar gelaatskleur nog is als de uwe zo fijn.» De negende regel van „Samenspel“ waarin we “Er
zijn geuren, zo nieuw als een kinderhuid…” menen te horen, doet ook denken aan een schilderij van
Rafaël, ¨Madonna met de stoel¨, dat ons, met twee gezichten volkomen tegen elkaar aan, de
ineensmelting van de lichamen van kind en moeder laat zien [963]. In onze verbeelding hangt er de
gemengde geur van twee dingen die bij het platteland horen, hooi en melk, om hen heen.
499////-De tweede vorm van de sprong is het anker, dat we kunnen omschrijven als een logische
connector, die het mogelijk maakt een groot aantal holtes over te slaan. Bij “bederf was in dat milieu van
bohémiens langzaam aan zo ingeworteld geraakt, maar dat was nog niet erg bekend, dat daardoor,
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verergerd door de problemen die de winter met zich meebracht, het geringste glimpje goedheid de
afgronden der rivaliteit, nog verder uitgediept door de relaties met beroemde beschermers, in zou worden
getrokken en degenen die er deel van uit maakten hun eerste liefde zou doen vergeten”, is het anker
(milieu{}ervan) billijk, omdat “ervan” het woord “milieu” vervangt.-///M///-Zodra de belangrijkste reden voor
een rationele verbinding verdwijnt, voornamelijk doordat een helder grammaticaal verband ontbreekt,
worden de holtes wat vrijer, wat dus onmiddellijk een nadelige invloed op de melange heeft, doordat een
heldere link met de vaag geworden inhoud weg is gevallen.-///B///-Bederf breidt zijn heerschappij tot de
meest verschillende milieus uit, en Saint-Évremond verbaast ons door zijn persoonlijke getuigenis
betreffende de adellijke staat [886]: «Ik heb, mijne heren, alle stadia doorlopen; en na zorgvuldig over het
leven te hebben nagedacht, kom ik tot de conclusie dat er maar twee dingen zijn die een verstandig mens
serieus kunnen bezighouden: de inspanning iets te verwerven en die om het te behouden. Eer is niets
anders dan koppigheid van jonge mensen: daarmee begint men zijn reputatie als men nog een dwaas is,
en men sluit hem af met wat men "bederf" noemt, zodra men een wijs mens is geworden.»
500////-De slinger is het laatste type van het genre spronggom, en nu is het de verharder die het mogelijk
maakt een groot aantal holtes over te slaan.-///M///-De logische connector wordt gevormd door een
verwijzing als “waarover we in de eerste paragraaf spraken”, terwijl de verharder bijvoorbeeld een rijm is
die de woorden ervan met elkaar verbindt, en bijgevolg de gebruikte mentale beelden.-///B///-Twee
begrippen die door vlak na elkaar rijmende woorden worden uitgedrukt, zoals in (prairies{}infinies)
(weiden◊oneindige), vormen dus een slinger, ondanks het feit dat het gedicht in de elfde regel van toon
verandert. De eerste, zachte, odeurs waren niet in staat zich over een grote afstand te verspreiden, maar
de «andere» hebben de angstwekkende “reikwijdte” van de oneindige dingen (we kunnen, in het frans,
een woordspeling bedenken met «choses infinies» [oneindige dingen] en “chausses infinies” [gigantische
onderbroek]) [572]. Baudelaire heeft de verdienste gehad in te zien dat sommige stoffen macht over ons
bewustzijn hebben [657]-[658]-[960]: «Samuel en la Fanfarlo hadden precies dezelfde ideeën over eten
bereiden en de voedingswijze die bij bijzondere wezens paste. Eenvoudig vlees en smakeloze vis kwamen
niet op het menu van deze zeemeermin voor…Wat de kwestie van sausen, ragoûts en het kruiden betreft,
een serieuze kwestie waarvoor een hoofdstuk zo serieus als een wetenschappelijke verhandeling vereist
zou zijn, kan ik u verzekeren dat ze het helemaal samen eens waren, vooral over de noodzaak alle
erkende natuurlijke middelen bij het koken in te schakelen. Pepers, gemalen Engelse kruiden,
safraanpoeder, Oosterse kruiden, exotische poeders, alles zou hun goed hebben geleken, ja zelfs muskus
en wierook. Ik wed dat als Cleopatra nog leefde, ze runderfilet of reebok met Arabische specerijen had
willen verrijken. Zeker, het valt te betreuren dat de "cordons bleus" van tegenwoordig niet door een
speciale, op genot gerichte wet gedwongen worden van de scheikundige eigenschappen van deze stoffen
op de hoogte te zijn, en dat ze niet in staat zijn om, als de situatie dat vereist, zoals bij een amoureuze
ontmoeting, nagenoeg ontvlambare culinaire bestanddelen te vinden, die klaar staan om, zoals
blauwzuurgas, onze organen te doorlopen, om net als ether te vervliegen.»
501////-De module, ofwel aannemelijkheid van de gom, bestaat uit die van de bewering “in de passage van
de bult waar de gom voorkomt, heeft de schepper de samenhang van de holtes willen aanbrengen”. Deze
waarde bedraagt 1/γελξ met in de noemer de linten, dat wil zeggen de numerieke criteria betreffende de
onwaarschijnlijkheid: γ, gamma; ε, epsilon; λ, lambda, en ξ, ksi.-///B///-Aangaande (antwoorden{}
uitbreiding), zien we in dat het niet om een gom met een erg grote aannemelijkheid gaat, bij gebrek aan
een connector en wegens de grote interne afstand. De grondgedachte lijkt minder kwetsbaar te zijn, omdat
het begrip antwoord goed past bij het beeld van de uitbreiding. Indien daarentegen een product bestaande
uit oneindig kleine deeltjes erin slaagt ons zenuwstelsel binnen te dringen, verandert het de geest, en dus
de manieren waarop vragen beantwoord worden. Baudelaire schreef [718]-[794]: «Edgar Allan Poe zegt,
waar weet ik niet meer, dat de uitwerking die opium op de zintuigen heeft, is dat daardoor de hele natuur
bovennatuurlijk boeiend wordt en aan elk voorwerp een diepere, overtuigendere, overheersendere
beduidenis geeft.»-///M///-We begrijpen dat de berekening door middel van de linten enkel een correcte
manier is om er zeker van te zijn dat de gebruikte tijken wel degelijk gommen zijn. Meer in het algemeen,
proberen we, op verschillende manieren, de intuïtie, die te allen tijde op de proef wordt gesteld door
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obstakels die uit de weg moeten worden geruimd middels clausules of preciseringen, een handje te
helpen, wat ons twee dagen geleden nog helemaal niet lukte. Toch is het nodig dat we begrijpen waarom
het idee blijft leven dat een stelregel, die ver van eindeloze proeven vandaan is vastgesteld, over ervaring
of een idee dat daarmee in verband staat kan gaan. De scherpste geesten hebben vaak geprofiteerd van
voorgaande generaties die een zienswijze hebben gevormd die later door henzelf is verrijkt en die hen in
staat stelt een groot aantal onderwerpen in enkele regels aan te snijden. Doordat ze de talrijke
aanpassingen aan netelige zaken, of kwetsende omstandigheden die hun eigen licht op de zaken hebben
geworpen, niet hebben gekend, en doordat ze geen tijd hebben gehad op nieuwe moeilijkheden in de
onmetelijkheid van de zich uitbreidende werkelijkheid te stuiten, hebben ze, door het succes dat ze
geoogst hebben, overhaastig ongegronde gezichtspunten ontwikkeld. Anderen, geen enkele notie
hebbend van het enorme aantal uit te voeren observeringen, die alleen de onderzoekers na aan het hart
liggen, maar toch op de hoogte zijnde van de indrukwekkende resultaten die men in concrete situaties
dankzij perfecte redeneringen heeft verkregen, menen dat succes enkel het gevolg is van de prachtige
superioriteit van een goede ziel, die in één klap ontdekt wat door de onduidelijke proef voor lamlendige
behoeftigen, die volgens hun ellendig druk zijn met meetbare voorwerpen, verborgen wordt gehouden.
502////-Het aanvankelijk lint is het wiel, (γ), dat de melange meet, die bestaat uit γ=2 wanneer de
verhouding tussen de knopen een ernstige moeilijkheid oplevert, zonder deur noch vastberadenheid. De
waarde moet echter γ=1 bedragen in twee gevallen. In de eerste plaats als de schepper een
weerspiegeling, meesleping, infiltratie of connector wil aanbrengen, zonder dat hij dat deze keer voor zijn
publiek verborgen wil houden. Vervolgens als er sprake is van een soort diep raadsel, maar men dan een
deur of een vastberadenheid ontdekt.-///M///-Vastberadenheid en deur lijken volstrekt niet op een
afzwakkende noot, want deze blijkt veel bescheidener te zijn, omdat hij enkel een relatie tussen de termen
tot stand brengt. Ondanks de uitzonderlijke voorzichtigheid waardoor de deur gekenmerkt wordt,
veronderstelt hij mentale beelden die men niet langer rechtstreeks in de bult aantreft, maar waarvan men
zich moet voorstellen dat deze erop zinspeelt.-///B///-De voorstelling van de «symbolen» die «gadeslaan»
maakt het onmogelijk van melange te spreken, omdat we immers niet weten wat de inhoud van dat idee
kan zijn. Daarom zijn we gedwongen een oplossing te zoeken die even weinig vernieuwend als
waarschijnlijk blijft, om de oorspronkelijke tekst niet door een andere te vervangen, wat inhoudt dat we
moeten proberen zo min mogelijk te verzinnen, maar wel doeltreffend te zijn. Om dat te bereiken, laten we
ons leiden door de gedachte die in het algemeen onder de gecultiveerde mensen van het betreffende
tijdperk leefde, want die vormden het publiek van de auteur. Zij hebben het over overeenkomsten op
menig gebied, zoals Joseph Fourier laat zien als hij zich lovend over de wiskundige analyse uitlaat [398]:
«…Ze brengt de meest verschillende verschijnselen dichter bij elkaar, en ontdekt de verborgen
overeenkomsten waardoor ze met elkaar verbonden worden.» De geleerde vervolgt [399]: «…bij alle
verschijnselen die bestudeerd worden volgt ze dezelfde weg; ze benoemt ze met dezelfde woorden, om
als het ware de eenheid en de eenvoud van de compositie van het universum te bevestigen, en die
onveranderbare orde die aan alle natuurlijke zaken ten grondslag ligt nog scherper te doen uitkomen.»
503////-De vloed (ε) heeft een waarde van 2 in vijf situaties, die alle in verband staan met de holtes.
Allereerst verkrijgen we ε=2 indien we als holte een andere beduiding die in de bult voorkomt nemen. Zo is
bijvoorbeeld bij (de{}longs échos) of (Comme de{}longs échos) (Als◊lange echo’s), de waarde van de
vloed 2, want enkel (Comme{}longs échos) (Als◊lange echo’s) was voldoende geweest, omdat in zo’n
geval «de» immers in ’t geheel niet de beduidenis van een front heeft, en niet tot de telegramstijl behoort.
Zo is bijvoorbeeld bij (de{}longs échos) of (Comme de{}longs échos) (Als◊lange echo’s), de waarde van de
vloed 2, want enkel (Comme{}longs échos) (Als◊lange echo’s) was voldoende geweest, omdat in zo’n
geval «de» immers in ’t geheel niet de beduidenis van een front heeft, en niet tot de telegramstijl behoort.
[Enigszins zoals het woordje “de” ook overbodig zou zijn in “Als de lange echo’s die zich van ver
vermengen…”] De tweede situatie die ε=2 oplevert is een gom die minstens één holte bezit waarvan de
beduidenis ontleend wordt aan een ribstof met een landgoed minder dan ½. Het derde geval betreft holtes
die, in de gom, niet in dezelfde volgorde staan als in de bult. De vierde mogelijkheid dat ε=2 toegekend
wordt, is wanneer de situatie holtes vertoont die in de bult van elkaar verwijderd zijn, maar samen in
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eenzelfde gom worden gebruikt, zonder de billijking van een connector, en dus ondanks de samenhang
van de moer. Een laatste constatering van ε=2 is mogelijk als, in de moer, een holte die verdiend had daar
bestudeerd te worden, compleet vergeten is.-///M///-Wij gaan tegen de algemene opvatting in als we een
nauwgezette definitie van de holtes geven, en anderzijds lijken we veel tijd te verspillen met het maken
van weinig voorkomende combinaties, zoals het gebruik van ribstoffen in woorden die erkend zijn. Maar
aan de ene kant is het nodig dat we een onderzoeksproces dat al heel taai is wat lichter maken, en aan de
andere kant worden veel gewone dingen in een tekst helderder, nadat we een maar zelden voorkomende
situatie hebben onderzocht.-///B///-We komen pas op het idee van de module van (Als…als¹…als²…zo¹als…Zo-als…zo²-als…Zoals{}echo’s) na bestudering van de ribstof (Als…als¹…als²…zo¹ […als]…Zo […
als]…zo² […als]…Zoals/-¦¦¦¦-/onderstreping).
504////-De standaard, (λ), meet de afstand van alles wat zich in de gom bevindt. Als er samenhang tussen
de denkbeelden bestaat, kennen we λ=1 toe. Als het verband minder hecht blijkt te zijn, wordt de waarde
(λ) anders bepaald. Het kan zijn dat men de link tussen de ideeën heeft aangebracht om geraden te
worden: dat is 1 mogelijkheid. De betreffende relatie kan reeds bij de oorsprong vaag van aard zijn: dat is
1 andere situatie die zich kan voordoen. Dat zijn dus al 2 omstandigheden waarmee we te maken kunnen
krijgen. We moeten er 1 derde geval, dat een volledige illusie inhoudt, aan toevoegen. De zekerheid
hieromtrent wordt groter aangezien een tiental (10) fronten (n) de holtes van elkaar scheiden, omdat het
gevaar van vergeten de aannemelijkheid van de door de schepper aangebrachte relatie doet afnemen.
Alles bij elkaar vormt λ=2+(1(n/10)) dus de waarde waarnaar we op zoek zijn.-///M///-Een soortgelijke,
even lastige uiteenzetting hebben we al op paragraaf 36 gegeven. Mochten we op een dag in staat zijn op
doeltreffende mathematische wijze dergelijke weerleggingen te overtreffen, dan zullen we ongetwijfeld de
voorgestelde metingen, wat de kennis daaromtrent die we al zoekend hebben vergaard betreft, moeten
herzien.-///B///-We stellen voor de gom (familiers{}échos) (vertrouwde◊echo’s) te bestuderen. Het
vertrouwde heeft iets van een echo, maar daardoor verdwijnen de 2 fronten «Comme» (Als) en «longs»
(lange) tussen de holtes nog niet: “…L'homme y passe à travers des forêts de symboles Qui l'observent
avec des regards familiers./////Comme (de) longs/////échos qui de loin se confondent…” (…De mens gaat
er wouden van symbolen Door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan. Als lange echo’s die zich van
ver vermengen…) Dat resulteert in een waarde van λ=2+(1(2/10))=2+(2/10)=2,2. Baudelaire was van
mening dat hij iets gemeen had met Delacroix, want hij vond dat hij net zoveel talent had als hij. Hij
verdedigt zelfs zijn belangen, door te weigeren aan een polemiek deel te nemen die schadelijk is voor de
verkoop van zijn schilderijen [716]: «Nooit werd een kunstenaar meer aangevallen, belachelijker gemaakt,
meer ondermijnd. Maar wat kunnen ons de aarzelingen van de regeringen (ik heb het over vroeger), het
geklaag van enkele voorname salons, de hatelijke dissertaties van een paar ordinaire academies en de
schoolvosserij van een stel dominospelers maken?»
505////-De trein (ξ) krijgt een waarde van 1 zodra geen enkele crisis of vastberadenheid zich betreffende de
gom in kwestie voordoet. In de tegenovergestelde situatie zijn er zeven gevallen waarin we de waarde ξ=2
toekennen. Het eerste is als we wel een obstakel, maar geen enkele deur hebben waargenomen. In het
tweede komt een deur voor die in strijd met de context is of niet in staat een link te leggen met de ideeën
die verder ontwikkeld moeten worden. Het derde bestaat uit een oplossing die niet samengaat met een
andere die in de moer voorkomt. Het vierde betreft een omstandigheid, waarin we ergens anders in de
moer, en aangaande een vergelijkbare zaak, zowel crisis als vastberadenheid hebben geweigerd. In het
vijfde geval denken we een beduidenis die ons de oplossing brengt te hebben gevonden, maar die blijkt
een illustratie te zijn. In geval zes hebben we vastberadenheid en crisis uitgesloten, maar we hebben met
twee holtes met twee verschillende knopen, die eveneens de termen van enzelfde botsing met een
stroming van 1 of ½ vormen, te maken. In de omstandigheid van het zevende geval hebben we een crisis
of een vastberadenheid geconstateerd terwijl geen enkel paar holtes, die we uit verschillende knopen
hebben genomen, de termen vormt van een botsing met een stroming van 1 of ½.-///M///-Aangezien een
botsing met een stroming van 1 een zekere tegenstrijdigheid in zich bergt, verwachten we onbewust dat hij
een crisis of vastberadenheid veroorzaakt, zelfs als de door ons verrichte metingen onderling kleine
verschillen vertonen. Betreffende de andere botsingen zijn de gevolgtrekkingen minder vanzelfsprekend,
235

omdat bij een conflict met een stroming van een ½ de kans maar één op 2 is dat het om een echte
tegenstelling in de inhoud gaat.-///B///-We kunnen ons moeilijk voorstellen dat (bedorven{}wierook) niet in
staat zal zijn een crisis te veroorzaken. De verklaring vb(wierook~zintuigen) vb(zintuigen~bedorven)
draagt geen oplossing aan, maar is slechts een zorgvuldige toelichting die we met behulp van de context
hebben kunnen geven. De verrassing blijft intact, nog steeds even verwonderlijk, want het gaat om het
idee van de geur die bij de kerk hoort maar die met het kwaad wordt geassocieerd. Zeker, het feit dat
Baudelaire naar de weiden heeft verwezen, brengt ons weer terug bij de oude tegenstelling tussen de
eerste menselijke wereld en die van de steden, die later is gemaakt, maar dat verklaart niet alles. Menige
passage uit de Bijbel, zowel in de ene als de andere richting, komt ons in herinnering. Enerzijds [137]: «Ik
ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal.» Anderzijds [127]: «Het land is vol bloed, de stad vol
onrecht…» Als tegenstelling daarvan denken we aan het groen dat Poussin heeft gebruikt in ¨Landschap
met twee nimfen¨ [954]. De zwakte z’n charmes te verkopen, in de stad waar men er twijfelachtige zeden
op na houdt, brengt de verleidingsmiddelen ter sprake [746]-[[1140]]: «Temidden van flesjes, gestrookte
stoffen/En meubels vol weelde,/Marmeren voorwerpen, schilderijen, geparfumeerde japonnen/Die lui
golvend over de grond slepen,//In een lauwwarme slaapkamer, waar, als in een kas,/De lucht gevaarlijk is
en fataal,/Waar verlepte boeketten in hun doodkisten van glas/Hun laatste adem uitblazen,//Giet een lijk
zonder hoofd, als een waterloop,/Op het druipnatte kussen/Rood, onstuimig bloed uit, dat het linnen
opslorpt/Als een weiland zo gulzig.//Gelijk de bleke visioenen die schaduw veroorzaakt/En waardoor onze
blik gevangen blijft,/Het hoofd, met zijn bos donker haar/En zijn juwelen vol kostbaarheid,//Rust, op het
nachtkastje, als een waterranonkel,/En een oogopslag, gedachteloos,/En zo vaag en bleek als het licht in
de ochtend/Ontsnapt uit de uitpuilende ogen.//Op het bed stalt het naakte onderlichaam schaamteloos/En
totaal alleen/De geheime pracht uit en de fatale schoonte/Die de natuur hem cadeau deed;//Een
roseachtige kous, versierd met goudkleurige vierhoekjes, bekleedt als een herinnering/Nog het been;/De
jarretel, als een toeziend oog, is vol flikkering/En werpt een diamanten blik om zich heen.//Het vreemde
aspect van deze eenzaamheid/Weergegeven door een groot, smachtend portret,/Met ogen die als haar
houding heel uitdagend zijn,/Onthult een duistere genegenheid,//Bizarre feesten en een schuldige vreugde
/Met veel hels gezoen,/Waarover zich een zwerm slechte engelen verheugt/Die in de plooien der gordijnen
poedelt;//En toch, gezien de elegante magerheid/Van de schouder die is bezeerd,/De wat hoekige heup en
de taille een en al beweeglijkheid/Als een slang, geïrriteerd,//Moet ze nog heel jong zijn!-Hadden haar ziel,
bevangen door radeloosheid/En haar zinnen door verveling aangetast/De deur op een kier gezet/Voor de
gekrenkte meute der dwalende, wanhopige verlangens?//Zal de wraakzuchtige man die je toen je het
leven nog niet had verlaten,/Niet hebt kunnen bevredigen, zoveel liefde ten spijt/Zijn enorme lust verhalen/
Op je onbeweeglijke, aantrekkelijke huid?//Antwoord, vies lijk! en, angstwekkend hoofd, jij die je met
behulp van je stijve vlechten in het haar/Met koortsachtige arm opheft,/Zeg me, heeft hij op je koude
tanden maar/Zijn laatste vaarwel geprest?//-Ver van de onzuivere menigte, ver van de spottende wereld,/
Ver van de nieuwsgierig zijnde magistraten,/Slaap in vrede, raar schepsel, slaap in vrede,/In je graf gevuld
met raadsels;//Je echtgenoot rent de wereld rond, en je onsterfelijke gestalte/Houdt de wacht bij hem als
hij slaapt;/Hij zal je vast net zo trouw zijn als jij hem,/En vasthoudend tot het doodsuur slaat.»
506////-Het profiel van een moer bestaat uit het product dat door de modulen van zijn gommen gevormd
wordt, of uit de aannemelijkheid van de bewering “de schepper heeft samenhang willen aanbrengen in de
holtes van de bult”. Vanuit dat gezichtspunt verbreden we het begrip klinken nog meer, teneinde elk profiel
kleiner dan 1/16 uit te sluiten.-///M///-De aannemelijkheid van een illustratie zonder steunpunt is nu juist te
verwaarlozen, omdat deze te veel risico’s in zich bergt om door de critici volledig te worden bevestigd. Met
de verplichting van paragraaf 490 om, wegens soberheid, elke illustratie uit de holtes te weren, is de
voorzorgsmaatregel om iedere illustratie zonder steunpunt te vermijden, al bij voorbaat genomen. -///B///Direct vanaf de volgende paragraaf, voegen we er een paar concrete interpretaties van de bult, in hun
minimale beduidenis, aan toe, en gaan daarmee tot aan het eind mee door, ondanks de uiterst grote
breekbaarheid ervan. Ze hebben geen enkele waarde die in cijfers omgezet kan worden, maar tonen
slechts de soepelheid van het gedicht, dat niet alleen op diverse manieren voor elke regel, maar ook van
het ene eind tot het andere, door middel van verschillende beeldspraken die steeds vervolgd worden,
bekeken kan worden. Dat toont enerzijds dat het gebruik van getallen volstrekt geen sombere sfeer die
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niet bij de verbeelding past met zich meebrengt, en anderzijds dat we het gebruik van een illustratie
(zonder steunpunt) die beter is dan alle andere, wat het geheel van de aspecten die de tekst bezit
aangaat, voorkomen. Jammer genoeg kan elk constateren dat veel dingen herhaald moeten worden,
omdat we behalve de grondgedachte, twee moeilijk te begrijpen en te onderscheiden zienswijzen in
gedachten moeten houden, en dat 52 paragrafen lang. Bovendien is het helemaal niet zeker dat we de
bedoelingen van de auteur begrepen hebben, want als de minimale beduidenis eenmaal terzijde is gelegd
kan er in veel opzichten niet meer van rigoureusheid gesproken worden.
507////-We
aarzelen
tussen
(Correspondances{}répondent)
(Samenspel◊antwoorden)
en
(Correspondances{}Nature) (Samenspel◊Natuur), voor het begin van de moer. «Nature» (Natuur) komt na
«Correspondances» (Samenspel) bij de fronten, maar die gom zou leiden tot een standaard van het genre
λ=2+(1(n/10)), omdat de eerste regel gescheiden is van de titel. Zelfs als de geringe onderbreking een
waarde van λ=2+(1(0/10))=2 vereist, lukt het module 1/γελξ, met λ=2, niet zich los te maken van 1/λ=½,
een waarde die hem als het omgekeerde van (λ) vergezelt, dus kan de module zelf, 1/γελξ, niet uitstijgen
boven een ½. Op zijn beurt zal het profiel van de moer maximaal ½ bedragen, omdat een van zijn
modulen immers tot zover daalt. Gelukkig is het mogelijk een andere moer te kiezen, uitgaande van de
gom (Correspondances{}répondent) (Samenspel◊antwoorden). Een wiel van γ=1 is billijk, want de
infiltratie “réponse” (antwoord), die «Correspondances» (Samenspel) en «répondent» (antwoorden)
vertegenwoordigt, is dankzij de tekens in de woorden “respond”, “répond” (antwoordt) gemakkelijk te
begrijpen. Aangezien de gezamenlijke stam het gevaar van een leemte wegneemt, wordt de vloed ε=1 een
zekerheid. Dezelfde verharder garandeert de standaard λ=1, omdat de afstand weggenomen wordt door
de samenvoeging "respond-répond" (antwoordt). Bij zoveel solidariteit doet zich geen enkele crisis voor,
dus is de trein ξ=1 waard, en zo ontstaat de module 1/γελξ=1/(1)(1)(1)(1)=1 voor de gom
(Correspondances{}répondent) (Samenspel◊antwoorden).-///M///-We kunnen, omdat talrijke moeren
betreffende eenzelfde bult mogelijk zijn, er een zoeken met een zo groot mogelijk profiel zonder de
aanvankelijke betekenis onrecht aan te doen. Het hele begrip interpretatie bestaat hieruit dat wanneer er
geen opheldering wordt gegeven over sommige van de tekens (die niets wetenschappelijks inhouden), en
daar ook geen verandering in komt, dit meerdere keuzes mogelijk maakt. We bereiken een grotere
rigoureusheid door het profiel van een groot aantal moeren die daaruit voort zijn gekomen met elkaar te
vergelijken, doordat de voordelen van sommige keuzes door middel van de numerieke hoeveelheden
zichtbaar worden.-///B///-We wijzen erop dat de verschillende grote kunstwerken heel nauw met elkaar
verbonden zijn, en dat elk van de meest creatieve genieën, door de geweldige schoonheid van zijn
producten, een antwoord is op de heldendaden van de anderen. -Ofwel: in het heiligdom van de ideale
liefde die bestaat uit het mooie vrouwelijke lichaam dat universeel en abstract is, past elk voorwerp bij een
ander en vormt zo een heel weefsel van overeenkomsten.
508////-Het wiel γ=1 van de schroef (Natuur{}N) spreekt vanzelf, omdat de beduidenis van de N, die stellig
met zoiets als belangrijkheid in verband staat, beoordeeld kan worden als een weerspiegeling van
«Natuur». Wat de vloed betreft, die bedraagt ε=1 doordat de ribstof (N-¦¦¦¦-belangrijkheid) een landgoed
met een waarde van 1 verkrijgt. De standaard λ=1 lijdt geen enkele twijfel, gezien de hechte relatie tussen
de holtes. Dankzij de afwezigheid van een crisis ontvangt de trein een waarde van ξ=1. Bijgevolg heeft de
module een waarde van 1/γελξ=1/(1)(1)(1)(1)=1/1=1.-///M///-Het landgoed van de ribstof waarop we ons
hier hebben beroepen om de vloed van de bestudeerde gom te verkrijgen, werd in paragraaf 448
verschaft.-///B///-Elk kunstwerk is het gevolg van de intelligente keuze der schoonheid, temidden van de
“tastbare” natuur. Dat proces, voortgekomen uit een periode, milieu en persoonlijkheid, verkrijgt een
tweede werkelijkheid: «Natuur». Zij schenkt de mensen de voldoening die door hun verbeelding gevraagd
wordt. -Ofwel: «Natuur» is het vrouwelijk, universele en perfecte lichaam, het heiligdom van de ideale
liefde, waaraan gestalte is gegeven in de talloze esthetische dromerijen.
509////-Laten we kijken wat de module is van de meander (Natuur{}tempel). Deze is heel moeilijk te
begrijpen, waardoor hier een crisis ontstaat. De deur wordt gevonden in de toevoeging “op een goddelijk
gebouw lijkend”, die het begrip «Natuur» uitbreidt. Voor de schepper en zijn publiek wordt dat nu “De
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Natuur, op een goddelijk gebouw lijkend, is een tempel.” De infiltratie “gebouw” betreft van nu af de beide
holtes, «Natuur» en «tempel», hetgeen een wiel oplevert van γ=1. Aangezien geen enkele leemte ontstaat,
lijkt de vloed ε=1 terecht te zijn. Door genoemde omschrijving kan een standaard van γ=1 toegekend
worden. De aanwezigheid van de botsing met een stroming van 1, rb(Natuur–tempel), heeft de trein ξ=1
tot gevolg. Die schok bezit een rang van t=1 omdat het voor de hand ligt dat de tekst de begrippen
«Natuur» en «tempel» met elkaar verbindt. De interne verwijdering krijgt een waarde van s=1 dankzij het,
in grammaticaal opzicht, hechte verband tussen de ideeën. De spelingen bestaan uit m=1=w omdat er
voor deze wrijving tussen ideeën geen oplossing is. Alles bij elkaar levert dat 1/tsmw=1/(1)(1)(1)(1)=1/1=1
op. We willen het overigens, wat de toelichting van de bult betreft, niet over een speciaal gebouw hebben,
of het nu om de heilige plaats van Zeus in Dodone gaat of om de tempel die zich in Dendérah in Egypte
bevindt [273]-[487]. Uit de linten ξ=λ=ε=γ=1 resulteert, voor de gom (Natuur{} tempel), een module van
1/γελξ=1.-///M///-De illustratie wordt aangetast, als het om meer gaat dan de minimale historische
beduidenis die nodig is om de crisis te vermijden. Zodra we onze toevlucht nemen tot een voorbeeld
zonder steunpunt, wat inhoudt dat de auteur aan de oorsprong van de bult dacht, is er sprake van
misbruik.-///B///-«Natuur», waarvan de bouw duizenden jaren heeft geduurd en die is gewijd aan een
eeuwige viering van het schone, is de volmaakte tempel die alles omvat wat er aan bibliotheken, musea,
conservatoria, academies, paleizen, kerken, collecties, verzamelingen antieke of uit zeer verre streken
afkomstige rariteiten, tentoonstellingen, schouwburgen, opera’s, kunstacademies, mooie steden, luxe
boutieks en burchten bestaat. «Natuur» komt uit twee samengevoegde bronnen voort: voorwerp en
onderwerp. Enerzijds is er de goddelijke werkelijkheid, die maakt dat de tempel van het schone zich op
meer dan die werkelijkheid beroept. Anderzijds is de kunst afkomstig van het, geïnspireerde, uitzonderlijke
individu, dat, door middel van zijn kostbare gedachte, zijn beeld van de werkelijkheid ontdekt. -Ofwel,
stralend door de glorie gesymboliseerd door de N, vormt het vrouwelijke lichaam, universeel en van
abstracte pracht, een heilig oord: een engelengezicht dat als het ware een kroon vormt en een
schitterende plaats om de god die liefde heet te eren.
510////-Nu moeten we (Natuur{}is) en (tempel{}waar…pilaren) bestuderen. In de eerste gom, (Natuur{}is),
ligt de meesleping voor de hand, omdat de auteur er enkel laat zien dat hij de natuurlijke wereld een
eigenschap wil toekennen, en dat brengt een wiel van γ=1 met zich mee. De vloed ε=1 is billijk, omdat er
immers geen enkele leemte ontstaat. De standaard λ=1 staat vast, wegens het nauwe verband tussen de
holtes. Dankzij de afwezigheid van een crisis ontvangt de trein een waarde van ξ=1, en daar komt een
module van 1/γελξ=1 uit voort. De gom (tempel{}waar…pilaren) berust slechts op het gewone begrip van
een ruimte waar een architect een aantal pilaren heeft laten plaatsen, wat een wiel van γ’=1 rechtvaardigt.
De vloed lijkt in eerste instantie gevaar te lopen, want «levende» wordt overgeslagen, maar aangezien we
tevens (levende{}pilaren) gaan bestuderen, ontstaat er geen enkele leemte, en is ε’=1 dus correct. De
standaard krijgt een waarde van λ’=1 door de intense relatie tussen de holtes in de tekst. De trein heeft
recht op ξ’=1 omdat (tempel{}waar…pilaren) niet door een crisis getroffen kan worden. Al met al leidt dit tot
een module van 1/(γ’ε’λ’ξ’)=1.-///M///-Ogenschijnlijk is het nutteloos om meer termen van dezelfde
bewering te bestuderen, omdat we van tevoren immers al kunnen beoordelen dat de meesleping zich van
de ene naar de andere voordoet. Maar het is belangrijk dat we ons niet door de kracht van die al te
gemakkelijke zekerheid, waartegen de globale methode die we ontwikkeld hebben juist bescherming biedt,
laten meevoeren. Want dan zouden we uiteindelijk alles intuïtief beoordelen, ondanks de door ons
geadopteerde gedragsregel: dat zou hetzelfde zijn als wanneer we in een geschreven toespraak het
belangrijkste tussen haakjes zouden zetten.-///B///-Het universele museum, dat uit de tempel van het
schone bestaat, herbergt elke grote stijl (zuil of kolom). De benaming “salle hypostyle” (door zuilen
ondersteunde zaal) herinnert ons eraan dat een stijl aanvankelijk een pilaar was [859]. Aangezien een
griffel de vorm heeft van een kolommetje dat men in de hand houdt, begon men de griffel en de kolom
door elkaar te halen, waardoor het niet erg heldere woord “stijl” is ontstaan, waarmee ook de aard van het
gezegde wordt bedoeld [852]. Een grote stijl, die vòòr de bezoekers van het abstracte gebouw is
geplaatst, verheft zich als een pilaar waaromheen zich menige aanhanger van een vaardigheid, waardoor
men beter kan schrijven, schilderen of musiceren, verzamelt. Die kolom fungeert als grens, en vormt zo
een herkenningspunt voor nieuwe talenten. -Ofwel: de in onze dromen verzonnen benen van de mooie
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ideale vrouw, de heilige plaats van de volmaakte lichamelijke liefde, doen aan enorme, gladde zuilen
denken.
511////-De melange van de pijl (levende{}pilaren) is niet gemakkelijk te begrijpen, omdat pilaren gewoonlijk
immers van steen, metaal of hard, bewegingloos hout zijn, het voorbeeld van Odysseus ten spijt [454]:
«De bouw van het bed was mijn grote geheim! Ik had het alleen gemaakt, zonder hulp. In het midden
spreidde een jonge olijftak zijn gebladerte uit; het was een flinke tak en de dikke stam ervan had de
omvang van een pilaar: eromheen…bouwde ik de muren van onze kamer…en, pas toen ik er een deur
van massieve houten panelen, zonder ook maar een enkele barst, in had gemaakt en ik de bladeren van
die olijfboom afknipte, besteedde ik al mijn aandacht aan het vierkant maken van de stam tot aan de
wortels toe, en vervolgens, toen ik hem goed recht geschaafd had, gebruikte ik hem als draagbalk om de
rest aan vast te maken; op die eerste draagbalk liet ik het hele bed, waarvan ik de rand afmaakte,
steunen…» Het publiek weet niet goed wat de beginregel van „Samenspel“ voorstelt, en verdenkt er dus
de schepper al gauw van dat hij zijn eigen tekst onherstelbare schade heeft toegebracht. De crisis van
(Natuur{}tempel) had zich van de deur “op een goddelijk gebouw lijkend” bediend, maar dat kan ons hier
nauwelijks helpen, omdat het beeld van een bouwwerk niet iets levends hoeft voor te stellen. Daarom
signaleren we een nieuwe crisis, en vinden vervolgens moeiteloos de deur “als door goddelijke wil
gedreven” waarmee we de beduidenis van «pilaren» voortzetten. De passage wordt nu: “De Natuur is een
tempel waar levende pilaren, gedreven als door goddelijke wil…” Met de infiltratie “gedreven”, die de twee
holtes «levende» en «pilaren» betreft, is het publiek niet langer geneigd de schepper ervan te
beschuldigen dat hij zijn denkbeeld geheim heeft gehouden, het wiel bedraagt daarom γ=1 ondanks de
crisis. De vloed ε=1 is billijk, gezien het feit dat de holtes in dezelfde volgorde staan als in de bult.
Bovendien is het verband ertussen zo hecht dat het ons een standaard van λ=1 oplevert. Als er een deur
in het spel is, hangt de waarde ξ=1 van de trein af van het bestaan van een botsing met een stroming ter
grootte van 1 of ½ die als termen holtes van de gom heeft die zich in verschillende knopen bevinden.
Laten we nu deze waarschijnlijkheid van rb(levende–pilaren) nagaan. De bevestiging van de tekst lijdt
geen enkele twijfel, dientengevolge ontvangt de rang van deze schok een waarde van t=1. De interne
verwijdering wordt s=1 wegens het zeer nauwe grammaticale verband. De speling van de term die links in
de formule wordt uitgedrukt, «levende», stelt zich met een hoogte van m=2 tevreden, door een mogelijke
literaire stijlfiguur die de paradox dreigt te verzwakken. De pilaren zouden levend zijn doordat de versiering
ervan ze levendig en bezield zou maken. De speling van de term die rechts is waargenomen, «pilaren»,
beperkt zich tot w=1, want we zien hier geen enkele oplossing voor de problematische beduidenis. Dankzij
de uitkomst 1/tsmw=1/(1)(1)(2)(1)=½ wordt nu ξ=1 als trein aan onze module toegekend, die tenslotte
1/γελξ=1/(1)(1)(1)(1)=1 bedraagt.-///M///-Bij een crisis vereist een trein van ξ=1 niet per se dat alle holtes
deel uitmaken van een botsing van 1, waardoor we het verschil zien tussen botsingen en crisissen, die op
het intuïtieve vlak toch dicht bij elkaar liggen.-///B///-Vanuit het subjectieve oogpunt van de bezoeker
gezien, richt elke stijl of pilaar van de universele tempel der schoonheid zich tot hem, alsof deze stijl of
pilaar het genie is dat het bewonderde kunststuk heeft ontworpen. Die handeling, gezien vanuit deze
hoogst vruchtbare gedachte, verdient de naam leven. Bovendien verspreidt de uitwerking van die bezieling
zich als de nieuwe kunstenaar op zijn beurt iets ontwerpt. -Ofwel: in het ideale heilige oord van het
vrouwelijke abstracte lichaam, vormen de onbevlekte benen de kolommen waaruit het leven ontspringt.
512////-Het probleem van de betrekking, in de gom (piliers{}Laissent…sortir) (pilaren◊loslaten), wordt door
de beeldspraak opgelost. We spreken vaak van luiken die een beetje licht doorlaten, een wiel van γ=1 is
dus acceptabel doordat er van een meesleping sprake is. Aangezien de auteur alleen de bepaling
«parfois» (soms) aan “Laissent::sortir” (loslaten) toevoegt, wordt de mededeling door geen enkele leemte
tenietgedaan, waardoor een vloed van ε=1 goedgekeurd kan worden. De standaard ontvangt een waarde
van λ=1 want er bestaat een nauw contact tussen de knopen. Dankzij de afwezigheid van een crisis krijgt
deze relatie een trein met een niveau van ξ=1, en het eindresultaat is een module van 1/γελξ=1.-///M///-Het
gevaar dat de interpreet bij het vaststellen van een crisis loopt, wanneer de moeilijke passage dankzij de
veronderstelling van een stijlfiguur verklaard kan worden, is dat hij de inhoud en de vorm met elkaar dreigt
te verwarren. Het kan zelfs gebeuren dat we, als we een aardigheidje van de schepper serieus nemen, er
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ondanks alle goede wil een tegenstrijdigheid van maken. Het is dus beter het vermelden van een crisis of
een botsing te bewaren voor gedeeltes die het publiek onmiddellijk als moeilijk bestempelt, in plaats van
onze tijd te verdoen met degene die het direct begrijpt.-///B///-De bezoeker van de tempel stelt zich voor
dat in elke grote stijl of zuil der schoonheid, een voorgaande kunstenaar zich tot hem richt, en dat de
inhoud van de inspiratie vrij uit diens geest borrelt. Uitgaande van dit idee, dat de nieuwkomer ontwikkelt,
legt het voorgaande genie, dat een fantastisch kunststuk tot stand heeft gebracht, in geen enkel opzicht
een vastomlijnde les op, maar laat de verschillende beelden, in een sfeer van vertrouwen die uit die
positieve ontmoeting is ontstaan, aan hun eigen kracht over. -Ofwel: in het ideale vrouwelijke lichaam,
heiligdom van de fysieke liefde, vertegenwoordigen de perfecte zuilen, de benen, het verlangen.
513////-Als we het wiel van de pijl (soms{}loslaten) bekijken, stellen we al snel een meesleping vast, die
y=1 oplevert omdat het idee dat er soms iets vanuit een bepaald punt uitgaat immers door niets in twijfel
wordt getrokken. De vloed bereikt de waarde van ε=1 omdat geen enkele leemte ontstaat. Het in het oog
springende grammaticale verband levert een standaard van λ=1 op. Dankzij de afwezigheid van een crisis
wordt de trein ξ=1 toegekend, waaruit een module van 1/γελξ=1 voortkomt. Stel echter dat het om de gom
(soms{}altijd) zou gaan en we geen deur konden vinden, dan zou dat leiden tot γ=ξ=2 met een module
waarvan de waarde niet meer dan 1/γελξ=1/(2)(1)(1)(2)=¼ kon bedragen.-///M///-Klaarblijkelijk is het zo dat
een wetenschappelijk probleem te allen tijde een moeilijkheid betreffende voorwerpen is, zoals bij het
gezegde “de daadwerkelijke wenteling van de zon om de aarde”, terwijl het bij een crisis om het begrijpen
van de holtes gaat en bij een stijlfiguur om een spelletje waarvan we de beduidenis goed gevat hebben. Er
bestaan dus drie categorieën: die van stoffelijke, controleerbare verschijningen; die van tegenstrijdige
denkbeelden en die waarbij het vooral om de vorm gaat.-///B///-De bezoeker van de universele tempel,
gewijd aan de algehele schoonheid, is onder de indruk van een toeval dat gunstig uitvalt als zijn geest op
subjectieve wijze waarneemt dat hij van een grote stijl kostbare inspiratie ontvangt. Door een onverwachte
gebeurtenis wordt zijn aandacht op de schrijfwijze van een vers gericht. Een zonnestraal valt op een detail
dat een verbazingwekkende methode van de schilder aan het licht brengt. Het straatlawaai brengt hem op
een nieuw idee om verschillende instrumenten en stemmen in een cantate te combineren. Onverwachte
omstandigheden komen uit deze effecten voort. Door de ideeën, die de verzamelaar, interpreet, amateur
of kunstenaar soms in het voorbijgaan heeft opgedaan, voelt deze wat van de grote kunststukken uitgaat.
-Ofwel: in het heilige oord van het ideale vrouwelijke, abstracte lichaam, vraagt de viering veel geduld, en
slechts «soms» ontstaat het verlangen.
514////-De pijl (confuses{}paroles) (verwarde◊woorden) verdient een wiel van γ=1, omdat het beeld van
verwarring, zonder dat daarover onbegrip ontstaat, dat van de woorden met zich meesleept. De vloed
heeft een waarde van ε=1 omdat we immers geen enkele leemte constateren. De standaard bereikt λ=1
dankzij een zeer nauw grammaticaal verband. De afwezigheid van een crisis levert een trein op van ξ=1,
en dat mondt uit in een module van 1/γελξ=1. Maar als we zouden uitgaan van (paroles{}confondent)
(woorden◊verwarren), zou de standaard λ’=2+(1(7/10))=2+1,7=3,7 bedragen, omdat 17 fronten de
herinnering komen belemmeren, tussen «paroles» en «confondent» ("woorden" en "verwarren"): “…de
vivants piliers Laissent parfois sortir de confuses paroles;/////(L')homme y passe (à) travers (des) forêts
(de) symboles Qui l'observent avec (des) regards familiers. Comme (de) longs échos (qui) (de) loin
se/////confondent…Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.” (…levende pilaren Soms verwarde
woorden uit loslaten; De mens gaat er wouden van symbolen Door die hem met vertrouwde blikken
gadeslaan. Als lange echo’s die zich van ver vermengen…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden
elkaar.) Zeker, het is mogelijk tussen «confuses» (verwarde) en «confondent» (vermengen) een verharder
op te zoeken, maar om nu te menen dat dat doeltreffend genoeg is om «paroles» (woorden) en
«confondent» (vermengen) met elkaar te verbinden lijkt overmoedig te zijn.-///M///-Dit soort waarnemingen
verzamelt de gedachte tijdens het samenstellen van een techniek: een geheel van werkelijke kennis
betreffende de verschijningen van eenzelfde voorwerp, dat buiten de bewijsvoering om is opgedaan. Door
omstandigheden en voorbeelden beïnvloed vindt het hier en daar een waardevolle informatie, en wordt het
tenslotte, na tientallen mislukkingen en correcties, een min of meer sluitend systeem. In een dergelijke
situatie nemen we vluchtig een groot aantal gedeeltelijke redenen waar, die elkaar tot een drijvend
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panorama aanvullen, waar zijn eigen ideeën en de dingen die hem inspireren nog uit een vormeloze
massa bestaan. Dus de kennis van de benodigde middelen voor de toepassingen en de leringen
ontbreekt.-///B///-Woorden vormen kostbare intuïties, die bezien vanuit het oogpunt van de bezoeker van
het universele heiligdom van een grote stijl afkomstig zijn. De inhoud ervan is niet eenvoudig, omdat kunst
immers niet slechts op één, maar op meerdere manieren uitgelegd kan worden. Ten eerste, leidt de pilaar
naar het schone, maar hij wendt zich enkel tot de besten, en een vergissing is mogelijk, zo
onsamenhangend is het. Ten tweede heeft elk kunststuk in plaats van één, meerdere beduidenissen die
onderscheiden moeten worden. Ten derde blijft elk van de beelden die de zuil lijkt te verschaffen onhelder.
-Ofwel: in de ideale tempel van de perfecte fysieke liefde, een lichamelijk, vrouwelijk en abstract wonder,
blijft het verlangen dat in de viering geuit wordt iets raadselachtigs behouden.
515////-De meander (sortir{}paroles) (loslaten◊woorden) billijkt, door de eenvoud van het weergegeven
idee, een wiel van γ=1. De, reeds behandelde, aanvullende gom (confuses{}paroles) (verwarde◊woorden),
levert de vloed ε=1 op, omdat er immers geen enkele leemte ontstaat. Een stevig grammaticaal verband
zorgt voor een standaard van λ=1. De afwezigheid van een crisis maakt een trein van ξ=1 mogelijk, en
dientengevolge ontstaat er een module van 1/γελξ=1. Bij “…de vivants piliers laissent parfois des paroles
sortir…” (…levende pilaren soms woorden uit loslaten…) zouden we met een inversie van de holtes van
doen hebben in (sortir{}paroles) (loslaten◊woorden), hoewel de relatie tussen de begrippen nauwer
is.-///M///-Praktisch elke verandering van de oorspronkelijke tekst, nuttig voor het onderzoek naar de
beduidenis, brengt het verlies met zich mee van deze of gene ideeën die niet rechtstreeks betrokken
waren bij het in elk van deze gevallen geleide onderzoek.-///B///-De fantasierijke bezoeker van de tempel
der universele schoonheid bedenkt woorden die de zuilen over hem uitstorten, en die inspiratie die de
nieuwe kunstenaar tijdens het contact met de grote stijl opdoet, geeft richting aan zijn inspanning. Hij
ontwikkelt zich door de bewonderde verzen te reciteren, de doeken na te schilderen, de thema’s van het
concert te noteren. -Ofwel: in het perfecte lichamelijke, vrouwelijke heiligdom, dat ideaal en abstract is,
wordt het verlangen tijdens de viering van de fysieke liefde geuit.
516////-Als we de gom (pilaren{}woorden) bekijken, blijkt het verleidelijk te zijn de schepper ervan te
beschuldigen dat hij tegelijkertijd een serie begrippen heeft verschaft en het begrijpen ervan heeft
bemoeilijkt. De betekenis “als door goddelijke wil gedreven” van de deur gebruikt voor (levende{}pilaren) is
hier niet voldoende, want woorden beperken zich niet tot gedrevenheid en vereisen intelligentie.
Aangezien de beoogde vastberadenheid dus te wankel is, stellen we een nieuwe crisis betreffende
(pilaren{}woorden) vast. De deur “de indruk van de gedachte gevend alsof deze door goddelijke wil is
ontstaan” lost onmiddellijk de crisis op. Als deze eenmaal volgt op «pilaren», wordt dat “…levende pilaren,
de indruk van de gedachte gevend alsof deze door goddelijke wil is ontstaan, laten soms verwarde
woorden los…” Deze deur, waarvan we zien dat hij strookt met de bult en in harmonie is met de andere
reeds gebruikte deuren, maakt de infiltratie van “de indruk van de gedachte gevend” in elk van de holtes
van de gom: «woorden» en «pilaren» mogelijk. Omdat we de auteur er niet langer van verdenken dat hij
zijn denkbeeld heeft verborgen, is een wiel van γ=1 voortaan vereist. De scheiding van de holtes
veroorzaakt geen enkele leemte, dankzij de logische connector, hetgeen resulteert in een vloed van ε=1.
Dezelfde grammaticale kwaliteiten zorgen voor een standaard van λ=1. Bij een gom van een crisis, stelt
men de trein vast volgens de bijbehorende stroming van de op de crisis lijkende botsing, in dit geval
rb(pilaren–woorden). De rang ervan bedraagt t=1 omdat de tekst op heel bevestigende wijze het begrip
woorden verbindt met dat van zuilen. De interne verwijdering bereikt een hoogte van s=1 dankzij het
grammaticale verband dat de afstand tussen de termen wegneemt. De speling links in de formule
uitgedrukt krijgt een waarde van m=1, omdat de stijlfiguur van de «pilaren» in een context waarin sprake is
van de tempel, geen enkele oplossing betreffende de schokkende beduidenis van de door de dichter
gebruikte zegswijze aanreikt. De speling die rechts wordt genoemd bereikt w=1 gezien het feit dat
«woorden» het ons erg moeilijk maakt de gedachte te doorgronden. De stroming wordt bijgevolg
1/tsmw=1/(1)(1)(1)(1)=1, wat leidt tot een trein van ξ=1. Met dit gegeven van het laatste onderdeel van de
module wordt nu de waarde daarvan 1/γελξ=1/(1)(1)(1)(1)=1/1=1.-///M///-De opstelling van de bult speelt
een belangrijke rol bij de verschillen tussen een deur en een vastberadenheid, omdat, hoewel de
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grondslag van deze beelden immers nagenoeg gelijk is, alleen de verschillende volgorde van de woorden
de twee van elkaar onderscheidt. Wat de onbeweeglijkheid betreft, daar wordt de hele bult door
gekenmerkt, maar als achtergrond van de beelden.-///B///-Het lijkt alsof een stijl het woord tot de
fantasierijke nieuwkomer richt, omdat de opwinding van diens voorstellingsvermogen hem een genie
voorstelt die hij diep bewonderd om zijn kunststuk, dat hem als het ware onmiddellijk inspireert. Het lijkt
alsof een stijl het woord tot de fantasierijke nieuwkomer richt, omdat de opwinding van diens
voorstellingsvermogen hem een genie voorstelt die hij diep bewonderd om zijn kunststuk, dat hem als het
ware onmiddellijk inspireert. De nieuwe kunstenaar, verzamelaar of interpreet, begint om de gevierde zuil
heen te draaien, en zal vervolgens langzaamaan binnenin zichzelf iets eigens zien ontstaan, vrucht van
een intense subjectieve energie, en van een oude vertrouwelijkheid met andere vormen van pracht. Talent
mag dan de roeping of het beroep vergezellen, hetdenkbeeldige gesprek, honderden keren onderbroken
en weer opgenomen, stijgt uiteindelijk boven de eenvoudige imitatie uit, en een oorspronkelijke productie
ziet het licht. -Ofwel: in de tempel van de lichamelijke eenwording, het vrouwelijke, ideale en abstracte
lichaam, getuigen de perfecte kolommen, de benen, van het verlangen.
517////-Bij de pijl (homme{}y) (mens◊er), levert een meesleping het wiel γ=1 op, omdat de gedachte dat de
mens zich ergens bevindt voor uiterst heldere begrippen immers geen belemmering kan vormen. De vloed
ε=1 wordt gewaarborgd door het nauwe logische verband tussen de holtes. Diezelfde hechte relatie
voorziet de standaard van de waarde λ=1. De trein ξ=1 staat volkomen vast, want het ligt voor de hand dat
er geen enkele crisis kan ontstaan. Uit deze stand van zaken komt een module van 1/γελξ=1 voort. Maar
“La Nature est un temple/////où (de) vivants piliers laissent parfois sortir (de) confuses paroles;
(L')/////homme passe à travers des forêts…” (De Natuur is een tempel waar levende pilaren soms verwarde
woorden uit loslaten; de mens gaat wouden van symbolen door…) zou slechts een standaard van
λ=2+(1(8/10))=2,8 verlenen aan (homme{}temple) (mens◊tempel), omdat er dan immers 8 fronten tussen
de holtes zouden liggen: «où», «vivants», «piliers», «laissent», «parfois», «sortir», «confuses», «paroles»
(waar, levende, pilaren, loslaten, soms, uit, verwarde, woorden).-///M///-Het hoofddoel van de moer vereist
dat we een aan de fantasie ontsproten tekst nauwgezet volgen, om de samenhang ervan te bepalen.
Omdat deze samenhang overal intensieve contacten of herhaling van de beduidenis vraagt, lijkt hij niet
samen te kunnen gaan met de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal gommen met een grote interne
afstand, zodat de linten (ε) en (λ) de onhandige interpreet eraan moeten herinneren hoezeer het
vergeten de onsamenhangendheid bevordert.-///B///-De mens die Baudelaire noemt is de kunstenaar, de
interpreet, de verzamelaar, die getrouw zijn handelingen in de tempel der pracht uitvoert. Hij dringt tot diep
achteren het eeuwenoude gebouw door, niet alleen om een detail te bewonderen, maar eveneens om zijn
offerande aan te bieden: gedicht, schilderij, symfonie, artikel dat hij over iets wat hij gelezen heeft, of over
een bezoek of concert heeft geschreven. De religie van het schone bevat talloze aspecten van alle religies
die in deze wereld voorkomen, maar deze hartstochtelijke bewonderaars behoren tot degenen die de
esthetische waarden van alle volken juist appreciëren. -Ofwel: de mens gaat tot handeling over in het
universele heilige oord van de fysieke liefde: het vrouwelijke, ideale en abstracte lichaam.
518////-Betreffende (homme{}passe…travers) (mens◊gaat…door), bezit het wiel een waarde van γ=1 want
«homme» (mens) sleept «passe…travers» (gaat…door) op licht begrijpelijke wijze met zich mee. De vloed
bereikt ε=1 omdat «à», het weggelaten idee, niet de beduidenis van een front heeft, en zodoende dus
geen enkele holte in de moer wordt vergeten. Het niveau van de standaard wordt λ=1 wegens de, ondanks
de weglating voor de hand liggende, link die er in grammaticaal opzicht bestaat. Aangezien zich geen
enkele crisis voordoet, kan nu de waarde van de trein worden vastgesteld op ξ=1. Daaruit vloeit voort dat
de waarschijnlijkheid van de gom 1/γελξ=1 bedraagt. Zouden we echter de waarschijnlijkheid van
(homme{}esprit) (mens◊geest) meten, dan zouden we, hoewel deze relatie van belang is, een vloed van
ε’=2 moeten toekennen, want de ver uit elkaar liggende holtes worden door geen enkele connector
verbonden. Daardoor zouden we in de module niet tot een waarde van 1 kunnen komen, wegens de
verhouding 1/γ’ε’λ’ξ’=1/(γ’)(2)λ’ξ’ die ons toont dat het niveau nooit meer dan ½ kan worden. Bij dat
minpunt zou zich dan nog een standaard met een hoge waarde voegen, door de afstand tussen de
begrippen.-///M///-Wanneer de holtes enerzijds ver uit elkaar liggen, en ze anderzijds van een connector
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beroofd zijn, want een grote afstand benadeelt in hoge mate het geheugen, en dus de mogelijkheid ze met
elkaar in verband te brengen. Dientengevolge moet de berekening een middel bedenken om dat concrete
basisgegeven tot uiting te brengen.-///B///-De amateur, interpreet, verzamelaar, mecenas of kunstenaar,
zoekend naar de beste plaats om zijn offer te brengen, gaat geëmotioneerd de tempel der pracht door om
zich aan de viering te wijden. Hij ziet ook de talrijke offerandes die er al duizenden jaren lang opgestapeld
liggen. We stellen ons voor dat deze leerling bij zichzelf overlegt bij welke stijl of zuil, te midden van welke
andere gaven hij de vrucht van zoveel persoonlijke inspanningen zal neerleggen. Die schitterende
bewijzen van zijn geloof verdiepen het nadenken over de allerhoogste dingen, daar waar zich de prachtige
werkstukken bevinden: cenakel, bibliotheek, academie, paleis, kerk, conservatorium, stad, opera,
tentoonstelling, museum op wereldniveau. -Ofwel: de bezoeker van de heilige plaats der fysieke
universele liefde treedt het vrouwelijke abstracte lichaam dat van een ideale schoonheid is binnen.
519////-Het is niet moeilijk bij de pijl (travers{}forêts) (door◊wouden), het wiel γ=1 te verdedigen omdat we
in het begrip «travers» (door) moeiteloos een meesleping van «forêts» (wouden) aantreffen. Om de vloed
te bepalen, noteren we “…(L')homme y passe (à) travers (des) forêts (de) symboles…” (…De mens gaat
er wouden van symbolen Door…) Aangezien we het voornaamste van de tekst begrijpen, maakt de serie
«à», «des», «de» (van) geen deel uit van de fronten, en is geen enkele holte dus vergeten in
(door{}wouden), waardoor ε=1 terecht is. De standaard λ=1 slaagt erin onze goedkeuring weg te dragen,
dankzij het hechte grammaticale verband tussen de holtes. De waarde van de trein bedraagt ξ=1 doordat
het volledig begrijpen van de bult door geen enkele crisis in gevaar wordt gebracht. Deze waarden, γ=ε=λ=
ξ=1, resulteren in een module van 1/γελξ=1. Bij (à{}forêts) en (à travers{}forêts) zouden we daarentegen
ε=2 verkrijgen, een waarde die een aannemelijkheid van 1/γελξ=1/γ(2)λξ met zich mee zou brengen, zodat
hierdoor geen enkele moer een hoger profiel dan ½ zou kunnen bereiken.-///M///-Bij de bepaling van de
afstand door middel van de telegramstijl worden alleen de onmisbare woorden gebruikt om ons zo een
beeld van de ideeën te vormen, hetgeen ons een inzicht verschaft dat helder blijft. De isolatie van de
fronten heeft gebruik gemaakt van de uitsluiting middels filtering van op het abstracte vlak weinig
beslissende begrippen. Aangezien we ons, omdat zich bij telecommunicatie menig obstakel voordoet, tot
het belangrijkste moesten beperken om het beter door te geven, hebben we in de berichten enkel datgene
gezet wat niet weggelaten kon worden zonder ernstige schade toe te brengen aan de benodigde
herkenningspunten voor het vormen van oordelen, die we aan de systemen ontworpen voor de informatie
van mensen die zich ver weg bevinden hebben toevertrouwd.-///B///-De kunstenaar of kenner loopt naar
het midden van de tempel of eromheen, want hij kijkt wat hem bevalt. De dienst wordt op verschillende
plaatsen gevierd, en men kan zich dus van de ene naar de andere begeven, waardoor het begrijpelijk
wordt dat men het gebouw doorkruist. De bezoeker vraagt niet elke keer hetzelfde als hij zich aandient,
maar het woud van offerandes dat men daar heeft geplant voldoet aan alle eisen. De gelovige die een
kathedraal bezoekt heeft zijn voorkeur als hij naar een geschikte zitplaats zoekt, de schilderijen die de
wand versieren, hoe het zingen daar klinkt, welke gebrandschilderde ramen hij daar ziet, welke zuilen daar
staan, dat is allemaal belangrijk. Zo is het ook gesteld met «Natuur», tijdens de viering van de pracht. De
grootste dichters, tekenaars en musici wensen hun offers op de plaats waar ze inspiratie hebben
opgedaan neer te leggen, teneinde de stijl te eren die de oorzaak van hun ontplooiing is geweest, het
element dat hun capaciteiten vergroot, of datgene wat hen werkelijk intelligent heeft gemaakt, door hen
innerlijk te begrijpen, wat zich op hetzelfde moment of later in een zichtbaar talent omzet. -Ofwel: de
bewonderaar van het vrouwelijke, ideale en abstracte lichaam, heilige plaats van de fysieke universele
eenwording, gaat het woud van de geliefde organen door, waar hij het absolute genot van zijn diepe
dromen zoekt.
520////-De gom (wouden{}symbolen) geeft de indruk dat er, in figuurlijke zin, een dichte groep symbolen
mee bedoeld wordt, dus een groot aantal veelzeggende voorwerpen die zich dicht bij elkaar bevinden.
Hierin treffen we dus geen enkele onsamenhangendheid of ontoegankelijke passages van de inhoud aan,
en daarom verdient het wiel γ=1. De vloed ontvangt een waarde van ε=1 omdat het begrip «van», hier
weggelaten, niet de belangrijke beduidenis van een front zou kunnen hebben, wat leidt tot de constatering
dat geen enkele holte is vergeten. De standaard wordt λ=1 doordat de relatie tussen de genoemde ideeën
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voor de hand ligt. Het bepalen van de trein vereist het bestuderen van de stroming van rb(wouden–
symbolen), omdat de mededeling «wouden van symbolen» een botsing of crisis zou kunnen veroorzaken.
De rang t=1 is juist wegens het nauwe grammaticale verband. Om dezelfde reden bedraagt de interne
verwijdering s=1. De beeldspraak aangaande «…lange en dicht op elkaar staande voorwerpen…» tast de
algemene voorstelling van «wouden van symbolen» een beetje aan, daarom verdient m=2 de voorkeur
[841]. De tweede speling bereikt het niveau w=1, want deze staat dat soort redding brengende
tweeslachtigheid niet toe. Alles bij elkaar ontstaat er een stroming van 1/tsmw=1/(1)(1)(2)(1)=½. Deze
waarde van ½ van de tegenstrijdigheid in beduidenis heeft een trein van ξ=1 en een module van 1/γελξ=1/
(1)(1)(1)(1)=1/1=1 tot gevolg.-///M///-De dagelijks gebruikte literaire kunstjes dragen bij tot het oordeel dat
het om een melange gaat, omdat de verrassende aard ervan door het effect van gewoonte getemperd
wordt. Toch moeten we wijzen op de vaagheid van de gedachte waarmee deze zaak vergezeld gaat, wat
gelukkig gunstig is voor aan de fantasie ontsproten teksten.-///B///-De offerandes die tijdens de bezoeken
van alle verschillende estheten, zoveel eeuwen lang, gebracht zijn, gaven achtergelaten ter ere van de
schoonheid, vormen de «wouden van symbolen» van «Natuur», de tempel van het schone. Voor de
nieuwkomer vormt het geheel van voorwerpen een forum dat bekijkt wat de zojuist door een eerste
proefstuk ingewijde gelovige komt brengen [841]. Elke gift of opoffering, elk gedicht, schilderij, elke
symfonie brengt de gedachte van de kunstenaar in kwestie met toekomstige genieën die inspiratie nodig
hebben in contact. Dan vervult het symbool zijn rol: wanneer het stoffelijke naar het spirituele verwijst
[853]. -Ofwel: de bezoeker van de heilige plaats der ideale liefde wandelt rond tussen ontelbare
lichamelijke, vrouwelijke en universele symbolen, waarvan enkele veel lof hebben ontvangen: een haardos
als een tuin met zijn wonderbaarlijk mooie paadjes, enorme schitterende ogen, ronde wangen, vurige
lippen, blinkende tanden, verleidelijke schouders, een fraai gevormd middel, zachte vormen en de bron
van genot.
521////-De mededeling (symbolen{}die hem::gadeslaan) veroorzaakt het risico van een crisis, omdat de
mens immers de rijke symboliek waardoor hij omringd wordt zou moeten observeren, in plaats van
andersom. Gelukkig maakt de vastberadenheid “de indruk van de gedachte gevend alsof deze door
goddelijke wil is ontstaan” het mogelijk dat het publiek de beduidenis van «symbolen» net genoeg kan
verbreden om een infiltratie bestaande uit “de indruk gevend van de gedachte” zowel in de knoop
«symbolen» als in die van «die hem…gadeslaan» tot stand te brengen. Zodoende kan de verdenking dat
de schepper onherroepelijk het begrijpen van de bult zou hebben geschaad weggenomen worden,
hetgeen een wiel van ү=1 mogelijk maakt. De holtes, die de volgorde van de tekst in acht nemen, brengen
een vloed van ɛ=1 met zich mee. De standaard λ=1 blijkt een vereiste te zijn, omdat «symbolen» en
«gadeslaan» om twee redenen door een onmiskenbare schakel worden verbonden. Ten eerste domineert
de op het intuïtieve vlak liggende beduidenis «symbolen…die hem…gadeslaan» die van “wouden…die
hem…gadeslaan” Vervolgens, als we ons voorstellen dat het de «wouden» zijn die «gadeslaan», zijn we
verplicht te accepteren dat «symbolen» die bossen bevolken, en komt dus het eerste idee weer terug. Een
gom waaruit vastberadenheid spreekt, moet in het bezit zijn van een botsing die ongeveer dezelfde
beduidenis heeft, met een stroming van 1 of ½, om een zo goed mogelijke trein te verkrijgen. Bij
rb(symbolen–gadeslaan), wordt de rang t=1, door diezelfde zojuist genoemde schakel. De interne
verwijdering bereikt een niveau van s=1 wegens deze band die de, vanaf het begin al geringe, afstand
tussen de begrippen uitvaagt. De speling van de term, links in de formule uitgedrukt, heeft een waarde van
m=1 omdat de beduidenis ervan letterlijk bedoeld wordt. De speling van de term, door het rechter lid
vermeld, bereikt niveau w=1 om dezelfde reden. De stroming bedraagt nu 1/tsmw=1/(1)(1)(1)(1)=1, en
daardoor staat een trein van ξ=1 vast, zodat de gom waaruit vastberadenheid spreekt, een
aannemelijkheid verdient van 1/γελξ=1.-///M///-Deuren moeten veel algemener zijn dan de hierna volgende
illustratie. In het begin zoeken we een minimale beduidenis, terwijl we vervolgens twee zeer twijfelachtige
versies geven, waarvan de enige overeenkomst met de eerste is dat ze beogen de complete bult te
becommentariëren in plaats van daarvoor slechts een klein gedeelte te nemen.-///B///-De offerandes, door
de vorige kunstenaars aangeboden, zijn eveneens overtuigende symbolen. De door de esthetica bewezen
dienst bestaat uit de inspiratie die met respect aan de talentvolle nieuwkomer is gegeven, die op deze
manier voor het gevaar van steriliteit behoed wordt, dankzij de schat van de tempel [845]. Doordat de
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leerling de inspiratie van beroemde voorbeelden ontvangt, stelt hij zich, van nu af aan vol nieuwe ideeën,
voor dat de genieën uit het verleden hem gadeslaan en raad geven, ongerust als ze zijn over de toekomst
van het schone, door hem op weg te helpen bij het componeren van muziek, het maken van een schilderij
of gedicht. -Ofwel: de bezoeker heeft de indruk dat, in het heilige oord van de fysieke, universele liefde, elk
aspect van het vrouwelijke, abstracte en ideale lichaam, hem van dichtbij in het oog houdt, om te zien of
hij tot de beloofde tederheid of de verwachte lichamelijke heldendaden in staat is.
522////-Bij het bestuderen van het wiel (symboles{}avec::regards familiers) (symbolen◊met vertrouwde
blikken), komen we tot de overtuiging dat de schrijver de betekenis expres heeft willen verbergen. Maar
als eenmaal de vastberadenheid “de indruk van de gedachte gevend alsof deze door goddelijke wil is
ontstaan” aan de beduidenis van «symboles» (symbolen) is toegevoegd, vormt een infiltratie “de indruk
van de gedachte gevend” al gauw de verbinding tussen de knopen «symbolen» en «met vertrouwde
blikken». We hebben nu het gevoel dat we de bult begrijpen, wat direct de neiging wegneemt de schepper
ervan te beschuldigen dat hij het begrijpen van zijn eigen tekst voorgoed onmogelijk heeft gemaakt.
Wanneer het vertrouwen in de samenhang van de betreffende passage volledig is hersteld, moet aan het
wiel een waarde van ү=1 toegekend worden. De vloed ɛ=1 is aan twee feiten te danken. Enerzijds
voorkomt (symboles{}Qui l'observent) (symbolen◊die hem::gadeslaan) de leemte in de moer, dankzij het
gebruik van «Qui» (die), «l'» (hem), en «observent» (gadeslaan), drie holtes die hier anders vergeten
schenen te zijn. Anderzijds maakt «des», dat eveneens ontbreekt, volstrekt geen deel van de fronten uit.
Wat nu tenslotte de standaard betreft, ieder ziet al snel dat hij de waarde λ=1 ontvangt wegens de intense
continuïteit tussen de knopen. De trein van een gom waaruit vastberadenheid spreekt wordt aan de hand
van de op hem lijkende botsing vastgesteld. Hier heeft rb(symbolen–blikken) de waarde t=1 indien de
blikken aan de symbolen toegeschreven worden. Als we veronderstellen dat het ook de wouden zijn die
kijken, blijft de eerste indruk bestaan, omdat de wouden uit symbolen zijn samengesteld. Aangezien de
zegswijze «qui l'observent avec» (die hem met…gadeslaan) de zojuist bestudeerde relatie die een
toekenning inhoudt niet hindert, bedraagt de interne verwijdering s=1. De speling, links in de formule
uitgedrukt, krijgt de waarde m=1 want «symboles» biedt geen enkele oplossing voor de tegenstrijdigheid.
De speling rechts genoemd bereikt w=1, omdat het idee van de «blikken» het idee van een vreemde
situatie verspreidt. Hieruit volgt dat de stroming 1/tsmw=1/(1)(1)(1)(1)=1 bedraagt. We beschikken dus,
betreffende de gom waaruit vastberadenheid spreekt, over de trein ξ=1, met alles bij elkaar een module
van 1/үɛλξ=1.-///M///-Als we er in slagen een vastberadenheid te vinden die het voordeel heeft dat hij de
uitleg vergemakkelijkt, maar de bult enigszins ontrouw is, moeten we op onze hoede zijn, omdat de moeite
die we voor deze studie hebben gedaan al snel tevergeefs zou zijn, zelfs als het principe van
vereenvoudiging heel nuttig blijft als het zonder verlies van materie wordt toegepast.-///B///-De gelovige die
de tempel bezoekt is er, als hij voor de offerande staat die een ander heeft achtergelaten, van overtuigd
dat de ziel van deze interpreet, kunstenaar of mecenas naar hem kijkt, hem beschermt, hem met
raadgevingen overlaadt [847]. Het succesvolle, voor een onnoemelijk lange tijd victorieuze symbool wordt
op subjectieve wijze als vertrouwd ervaren, omdat de bewonderaar al heel lang talrijke zielen van
hetzelfde soort, uit gedichten, schilderijen en muziek die alle tot dezelfde artistieke stroming behoren, kent.
Die uitwerking ontstaat doordat de diverse genieën deel uitmaken van groepen van gelijke gezindheid die
veel bijzondere eigenschappen aangaande de verschillende vormen van intelligentie vertonen. -Ofwel:
voor de verliefde persoon is elk onderdeel van de universele pracht als een speciaal aan hem gericht
teken. Terwijl hij zijn geliefde aandachtig bekijkt, droomt hij van de ideale schoonheid en maakt van de
mond een rozentuin, en van de buste de binnenkant van het sanctuarium [[1001]]: «Je naar voren
stekende buste die een stukje mohair bevat,/Je zegevierende buste is als een mooie kast/Waarvan de
bolle, lichte panelen/Als schilden lichtflitsen weergeven;//Provocerende schilden, met roze punten
gewapend!/Kast met zoete geheimen, vol heerlijke zaken,/Vol wijnen, fijne geuren, likeuren/Die hoofden
en harten op hol zouden brengen!»
523////-Bij de overgang van het ene kwatrijn naar het andere ontbreekt een link betreffende de inhoud, wat
de samenhang van het gedicht in gevaar kan brengen. Het wiel γ=1 van (regards familiers{}Comme::longs
échos) (vertrouwde blikken◊Als lange echo’s) staat vast omdat zich geen enkele crisis voordoet, dankzij
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het feit dat de betekenis door «Comme» (Als) wordt afgezwakt. Er bevindt zich een heel dunne schakel
tussen de beduidenis van beide ideeën, omdat elke vertrouwdheid immers mensen uit je naaste
omgeving, familieleden of heel goede vrienden, met elkaar verbindt, en op die manier laat zien dat ze op
elkaar lijken. Aangezien de holtes in dezelfde volgorde als de tekst staan, zonder leemtes, kennen ze de
vloed een waarde van ε=1 toe. De punt aan het eind van de eerste strofe neemt de hoop weg dat het hier
om een gemakkelijk te begrijpen coherente inhoud gaat, wat leidt tot een standaard van het genre λ=(2+
(1(n/10))). Gelukkig verkrijgen we door het gebrek aan een front tussen de holtes maar λ=(2+(1(0/10)))=2.
De afwezigheid van een crisis brengt de trein ξ=1 met zich mee, waardoor de module een waarde van
1/γελξ=1/(1)(1)(2)(1)=½ krijgt.-///M///-Dat heeft tot gevolg dat het profiel hoogstens ½ zal bedragen en niet
1, omdat het bestaat uit het omgekeerde van het product γελξ, en we nu een hoeveelheid hebben dat een
waarde van 2 bereikt.-///B///-De trouwe liefhebber van het schone heeft, als hij om de zuilen heen loopt,
een vreemd gevoel bij het neerleggen van zijn offerande die hij met zoveel moeite en inspanningen bij
elkaar heeft weten te brengen. Hij heeft de indruk dat bepaalde blikken, afkomstig van andere voorwerpen
die men voor «Natuur», de universele tempel, heeft neergelegd, zich op hem richten. Om hem heen, in het
conservatorium, de cenakel of het museum van wereldallure, zijn de denkbeeldige ogen hem vertrouwd,
omdat ze naar hetzelfde streven als hij: het, door een groot kunstwerk, verwerven van de achting van de
mensen, een immense weerklank [838]-[845]. Hij heeft het gevoel dat het gejuich van de menigte eender
is aan de blikken van het geheel van de kunstzinnige prestaties, omdat het daar immers door veroorzaakt
wordt. -Ofwel: de ziel van de verliefde estheet voelt dat een oplettend oog in het heilige oord van de
lichamelijke eenwording, het ideale, vrouwelijke en abstracte lichaam, over hem waakt in een omgeving
waarin kreten en zuchten, als talloze door elkaar klinkende echo’s, die op het ogenblik van de viering
ontsnappen, te horen zijn.
524////-Laten we nu (Comme¹…comme¹…comme²…comme³…comme’¹…comme’²…Comme²{}échos)
(Als…als¹…als²…zo¹ […als]…Zo […als]…zo² […als]…Zoals◊echo’s) bekijken. De beduidenis «échos»
(echo’s) laat de aanhoudendheid van de woorden «comme» (als, zo…als) en «Comme» (Als, als, zo…als,
Zo…als, Zoals) zien, dus als we het over weerspiegeling hebben heeft dat niets onlogisch, hetgeen het
wiel een waarde van y=1 verstrekt. De vloed ɛ=1 is om drie redenen juist. Ten eerste is het woord
«Comme» (Als) in de vijfde regel verbonden met «échos» (echo’s): «Comme de longs échos qui de loin se
confondent…» (Als lange echo’s die zich van ver vermengen…) Vervolgens bevat de ribstof verschillende
elementen die van binnen verstevigd zijn door de verharder die uit dezelfde klank bestaat. Tenslotte
vertoont de gom een ribstof van dezelfde inhoud als die we in de formatie met een landgoed van 1
hebben
aangetroffen:
(Comme¹…comme¹…comme²…comme³…comme’¹…comme’²…Comme²/-¦¦¦¦-/
onderstreping) (Als…als¹…als²…zo¹ […als]…Zo […als]…zo² […als]…Zoals/-/-/onderstreping). De
standaard heeft, wegens dezelfde voorgaande argumenten, een waarde van λ=1. De afwezigheid van een
crisis levert de trein ξ=1 op. Alles bij elkaar bereikt de module die hier ontstaat een niveau van 1/
(γελξ)=1.-///M///-Het landgoed van de ribstof waarnaar we hier verwijzen hebben we in paragraaf 458
verkregen. Er moet ook opgemerkt worden dat niet de hele beduidenis die een ribstof heeft, die van een
front is, maar dat we in de beduidenis van een ribstof enige beduidenis van een front aantreffen, wat
voldoende is om de solidariteit tussen de inhoud en de vorm, verondersteld in opmerking 37M, betreffende
minder moeilijk te ontwaren voorwerpen, te handhaven. Daar vloeit uit voort dat we minimaal de
aanwezigheid van één front accepteren in elk geheel van tekens dat een ribstof vormt.-///B///-Het kan niet
anders of de bezoeker van de tempel «Natuur», waar de dienst van het schone wordt gevierd, ziet overal
overeenkomsten, wat we opmaken uit de betekenis van het woord «als». De tocht door het gebouw, vlak
langs alle zuilen, wordt begeleid door een melodie waarvan het ritme wordt gekenmerkt door de herhaling
van alle woordjes «Comme», «comme», het gebruikelijke rumoer van de overwinning, die de hoorbare
echo van de gaven der ziel weerkaatst [838]: “Comme¹…comme¹…comme²…comme³…comme’¹…
comme’²…Comme²…” (Als…als¹…als²…zo¹ […als]…Zo […als]…zo² […als]…Zoals…) -Ofwel: de muziek
gespeeld door het vrouwelijke heiligdom van universele schoonheid, abstract lichaam waar de ideale liefde
wordt bedreven, bestaat uit kreten en zuchten ontsnapt op het moment van de viering. Dezelfde klank
symboliseert het hele gedicht door deze herhaling van de toch unieke vervoering.
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525////-Met de gom (échos{}loin) (echo’s◊ver) vinden we ons in tegenwoordigheid van een pijl, want de
woorden «qui» (die) en «de» (van) zijn absoluut geen fronten. Het wiel γ=1 wordt dankzij een voor de hand
liggende meesleping verkregen. De vloed ɛ=1 is te danken aan het feit dat geen enkele holte is
weggelaten. De standaard λ=1 staat nauwelijks ter discussie, omdat het begrip «loin» (ver) in
grammaticaal opzicht ook «échos» (echo’s) betreft. Een trein van ξ=1 lijkt logisch, omdat er zich immers
geen enkele crisis dreigt voor te doen. Alles bij elkaar wordt de module 1/γελξ=1 zonder moeite verkregen.
Zouden we echter (échos{}zonder geluidsweerkaatsing) nemen, dan zou er een crisis ontstaan, die door
gebrek aan een deur γ=ξ=2, dat wil zeggen 1/(2)(2)=¼ zou opleveren als hoogste waarde om de
aannemelijkheid ervan aan te geven.-///M///-Het lijkt zeker te zijn dat de moer van een gedicht, die buiten
de kunstgrepen van de versbouw staat, te oppervlakkig blijft, maar het is nu eerst belangrijk kleine dingen
te regelen, de behandeling van moeilijkheden die men vaak als onoplosbaar beoordeelt stellen we uit tot
later.-///B///-De vele echo’s stellen de toejuichingen van de menigtes, ter ere van de kunstenaars of
kenners voor [834]-[835]. Zelfs als het volk, omdat het er door zijn dagelijkse bezigheden te ver vanaf
staat, niet onmiddellijk de grote kunstwerken herkent, zal er maar weinig tijd voorbijgaan voordat de roem,
in aanvang in een kleine groep ontstaan, ertoe komt zich wijd en zijd te verspreiden, en zich dan, in de
eeuwen die volgen, bij een, voornamelijk verwarde, hoofdstroming voegt. -Ofwel: de algemene
vreugdekreet, geuit tijdens de viering die plotseling plaatsvindt in het vrouwelijke, ideale en universele
sanctuarium, verenigt alle kreten in zich die vrouwen van grote uiterlijke schoonheid, zelfs in heel
verschillende, en dus lang geleden, omstandigheden hebben laten ontsnappen.
526////-Het wiel γ=1 van de gom (échos{}se confondent) (echo’s◊zich::vermengen) wordt door een
meesleping gegarandeerd, omdat het gebruikelijke luisteren naar het fenomeen echo het begrijpen van dit
idee immers garandeert. De vloed ɛ=1 staat vast, want er doet zich geen enkele leemte voor, wat te
danken is aan de relatie (echo’s{}ver) die we zojuist hebben bestudeerd, en aan het feit dat de woorden
«qui» (die) en «de» (van) geen fronten zijn. De hechte grammaticale band verschaft ons een standaard
van λ=1. Aangezien we hier onmogelijk van een crisis kunnen spreken, blijft een trein van ξ=1 de enige
juiste waarde voor het laatste lint, wat leidt tot de module 1/γελξ=1. Maar (echo’s{}zonder geluid) zou een
tegenstrijdigheid hebben veroorzaakt, en dus het risico van een crisis, eventueel zonder over een deur te
beschikken, twee zaken die bij elkaar in een maximale waarde van 1/γελξ=1/(2)ελ(2) ofwel ¼ zouden
hebben geresulteerd.-///M///-Het blijkt dat ondanks het feit dat we verschillende soorten berekeningen
gebruiken, we ons bij botsingen en crisissen intuïtief steeds van dezelfde problemen bewust blijven, en dat
elk ervan een rol speelt bij de numerieke aannemelijkheidswaarde.-///B///-Door alle tijden heen vormen de
toejuichingen van de menigte, rondom de offerandes die de grote estheten in de tempel van het schone
hebben neergelegd, slechts een zwakke afspiegeling van het voornaamste uit de kunstzinnige
bedrijvigheid. Dat geroezemoes, een dooreenmenging van allerlei geluiden, blijft ver van de verdienste
van elk afstaan, maar geeft er toch een bepaalde indruk van [835]-[838]. -Ofwel: de vreugdekreten,
opgestegen uit het vrouwelijke, ideale, universele en abstracte lichaam, die zich ondanks het verschil
tussen liefhebbers van grote schoonheid herhalen, voegen zich samen tot één.
527////-Het wiel y=1 van (Comme…longs échos…loin se confondent{}parfums…couleurs…sons) (Als
lange echo’s…zich…ver vermengen◊geuren, kleuren…geluiden) wordt in geen enkel opzicht door een
bepaald gevaar bedreigd, omdat de auteur immers opzettelijk het eind van de tweede strofe door het
begin ervan laat meeslepen, en de vreemde beduidenis door «Comme» (Als) wordt afgezwakt. Daardoor
heeft het publiek noch het idee dat de schepper hem expres in de war wil brengen, noch dat de inhoud
een storing bevat. De vloed ɛ=1 is te danken aan de connector, die het mogelijk maakt een sprong in de
tekst te maken. Wat de standaard λ=1 betreft, die hoeft niet betwist te worden dankzij dezelfde taak in
grammaticaal opzicht, die de afstand tussen de knopen volkomen wegneemt. De trein verdient niveau ξ=1,
omdat we hier voor geen enkele crisis bang hoeven te zijn. We verkrijgen dus moeiteloos een module van
1/γελξ=1. Bij (longs échos…loin se confondent{}chantent…transports…esprit…sens) (lange echo’s…
zich…ver vermengen◊vervoeringen bezingen…geest…zintuigen), zouden we met een sprong van 47
fronten tussen de holtes die het verst uit elkaar liggen van doen hebben: «longs» (lange) en «sens»
(zintuigen). Een standaard van λ=2+(1(47/10))=2+4,7=6,7 zou daar het gevolg van zijn, wegens de 47
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fronten die worden geteld in “Comme de longs/////échos (qui) (de) loin se confondent, Dans (une)
ténébreuse (et) profonde unité, Vaste comme (la) nuit et (comme) (la) clarté, (Les) parfums, (les) couleurs
(et) (les) sons se répondent. (Il) est (des) parfums frais comme (des) chairs (d')enfants, Doux comme (les)
hautbois, verts comme (les) prairies, -(Et) (d')autres, corrompus, riches (et) triomphants, Ayant
(l')expansion (des) choses infinies, Comme (l')ambre, (le) musc, (le) benjoin (et) (l') encens, Qui chantent
(les) transports (de) (l')esprit (et) (des)/////sens.” (Als lange echo’s die zich van ver vermengen, In een
duistere en diepe eenheid, Weids als de nacht en als de dag, Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden
elkaar. Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid, Zo zacht als hobo’s, zo groen als weiden, -En andere,
bedorven, rijk en zegevierend, De uitbreiding van oneindige dingen bezittend, Zoals amber, muskus,
benzoë en wierook, Die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.)-///M///-Diezelfde afstand zou
plotseling teniet worden gedaan als er van een heldere verwijzing betreffende de inhoud sprake was. De
grondgedachte blijft dat het vergeten, waardoor zowel door de schepper als door het publiek, geen link
gelegd kan worden, zich voegt bij de afstand tussen de niet door een opzettelijk aangebrachte logische
schakel met elkaar verbonden beelden.-///B///-De schilderkunst beschikt over het zien van de kleuren als
middel, zoals de muziek het gehoor nodig heeft om de klanken te onderscheiden. Wat de geur aangaat,
deze is, ongetwijfeld door Baudelaire’s smaak, het symbool van de poëzie als expressiemiddel, elk groot
dichter is immers welbespraakt, want hij wijdt hij zich meer dan andere kunstenaars aan de geest, die zelf
vergeleken is met een ademtocht, een inspiratie of geurende damp [840]. -Ofwel: de vreugdekreten, die
hun uiteindelijk één stemmige echo gebruiken om de lichamelijke, algemene liefde in het vrouwelijke
sanctuarium van het perfecte lichaam te roemen, vertonen gelijkenis met de eenheid waar andere
aspecten van de ideale schoonheid samenkomen: bloemengeuren, schoonheidsmiddelen, haardossen; op
stoffen lijkende huidskleuren; of gerinkel van sieraden.
528////-Omdat in de bult tussen de twee holtes van de pijl (diepe{}eenheid) de meesleping geen enkele
twijfel lijdt, mogen we al gauw stellen dat het wiel y=1 bedraagt. Het idee van diepte mondt uit in dat van
eenheid. Inderdaad is diepte tegengesteld aan oppervlakkigheid en vereist eenheid dikwijls een systeem,
dus het omgekeerde van enkele losse verschijnselen. Wat de vloed betreft, deze is ɛ=1, want er is sprake
van een grammaticale band. Hierdoor is ook de waarde van de standaard λ=1. Er dreigt geen enkele
crisis, we moeten de trein daarom een waarde van ξ=1 toekennen, wat onmiddellijk resulteert in de
module 1/γελξ=1. Maar (diep{}oppervlak), om een paradox te gebruiken, zou ons uitdagen er een minimale
oplossing voor te vinden die strookt met de rest van de bult.-///M///-Als we iets eenvoudigs begrijpen van
een in historisch opzicht gesitueerde tekst wil dat nog niet zeggen dat we de gedachte van de auteur
volledig doorgronden, want er kunnen overal bijbedoelingen zijn, maar dat behoedt ons voor
tegenstrijdigheden veroorzaakt door degenen die slechts hun eigen roem op het oog hadden, en geen
rekening met de schepper en zijn aanhangers hebben gehouden.-///B///-De eenheid van het volkse
rumoer, uit vele landen en verschillende tijden afkomstig, bevordert vanaf de buitenkant van de tempel,
een soortgelijke eenheid in de nieuwe offerandes, die de kunstenaars of kenners binnen of net aan de
rand neerzetten [838]. De eerbetuigingen die de plebs toekent vormen de onmisbare gedachtestroom die
in de diepte afzinkt, als elke onjuistheid er eenmaal is uitgenomen door het filtreren van de jaren. Hoewel
«Natuur» één enkele immense bibliotheek, concertzaal en expositie is, maken de gaven voor dat heilige
oord deel uit van het landschap van de toejuichingen, ondanks de zwakheden ervan. -Ofwel: de kreten
van genot afkomstig van het vrouwelijke, universele, ideale en abstracte lichaam, dat het sanctuarium van
de fysieke liefde is, worden één enkele zucht, die getuigt van de intense diepte waaruit hij ontstaat.
529////-Aangezien een meesleping vanuit Baudelaire’s oogpunt bezien voor de hand ligt, ontvangt het wiel
van (duistere{}eenheid) een waarde van y=1. De schepper vindt dat de eenheid van de echo duister is,
want hij is van mening dat zich daarin een onbekende kracht bevindt, omdat verschillende verschijnselen
uiteindelijk tot één worden. Onmiddellijk voorafgaan door de pijl (diepe{}eenheid), kan de hier behandelde
meander geen leemte in de moer veroorzaken, waardoor de vloed ɛ=1 terecht is. Een standaard van λ=1
staat vast dankzij het onmiskenbare grammaticale verband. De vaagheid en duisternis van het geheel, die
een crisis verhinderen, leveren de trein ξ=1 op, zodat de volledige module 1/γελξ=1 bedraagt.-///M///-Men
moet zich niet over deze situatie van ongedefinieerdheid, die de uitbarsting van een crisis belet, verbazen.
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Aan de ene kant zou, bij een wiskundig relaas, een weinig heldere inhoud protest opleveren, maar hier
bestaat de vaagheid van de bestudeerde teksten, omdat ze talrijke bobbels, ofwel schimmige zaken
bevatten, uit het gebruikelijke onderzoeksterrein. Aan de andere kant leidt een zeer grote wazigheid ertoe
dat we niet precies weten wat er meegedeeld wordt, hoewel we de strekking in grote lijnen begrijpen. Dan
kunnen we moeilijk van onbegrijpelijkheid van de inhoud spreken.-///B///-We hebben er moeite mee om te
begrijpen hoe, onder de bevolking, diverse reputaties van kunstzinnige gaven al snel lijken te verdwijnen
om in een algemeen erkende waardering over te gaan. Dat in de geschiedenis façonneren van roem werpt
een sluier over menige plaats in het intellectuele landschap dat de universele tempel van het schone
omgeeft [838]. -Ofwel: in de herinnering, blijft het samensmelten tot één enkele kreet, van menige verliefde
zucht die opstijgt uit het vrouwelijke abstracte lichaam, het sanctuarium van de ideale liefde, duister. De
uitroepen zijn zo verschillend van aard dat er een wetenschap van het genot zou moeten bestaan om de
grondslagen ervan, en eerder nog de relatie, te begrijpen.
530////-De pijl (duistere{}diepe) verkrijgt een wiel van γ=1 omdat beide ideeën immers in het bezit van de
infiltratie “laat niet gemakkelijk de inhoud raden” zijn. De vloed ɛ=1 dankt zijn bestaan aan het verband
tussen de holtes. De enige waarde die aan de trein toegekend kan worden is ξ=1, omdat we zelfs met de
beste wil ter wereld geen crisis in de gom zouden kunnen vinden. Alles bij elkaar leiden deze
constateringen tot 1/γελξ=1 wat de module betreft. Bij (duistere{}uitbreiding) zou het aantal holtes dat in
deze relatie is weggelaten het onmogelijk maken de moer waarin deze gom zich zou bevinden au sérieux
te nemen, wat tot gevolg zou hebben dat er voldoende reden voor een rampzalige vloed en standaard zou
zijn.-///M///-De aandacht die op twee in de tekst samengevoegde begrippen wordt gevestigd lijkt niet
genoeg kracht te bezitten, want men zal de opmerking maken dat de studie al beëindigd is als men er
nauwelijks een begin aan heeft gemaakt, zoveel zekerheid bestaat er daaromtrent. Maar de stiptheid laat
zich ternauwernood door deze zifterij in de war brengen, want we weten allen veel te goed hoezeer we
ons op allerlei gebieden in onze eerste intuïtie kunnen vergissen.-///B///-De samensmelting van het rumoer
der eerbetuigingen, dat temidden van de menigte opstijgt, wekt verwondering, omdat sommige connecties
duister blijven [838]. In eerste instantie menen we dat elke kunst een speciaal soort enthousiasme teweeg
zou moeten brengen, in plaats van dat onder het volk alles wordt samengebracht: faam van gedichten,
schilderijen en muziek. Toch heeft deze eenheid eigenlijk wel bestaansrecht, omdat die immers een decor
vormt dat het voornemen om nog meer offerandes te schenken meestal gunstig beïnvloedt: verzen,
beelden en symfonieën. Als we erover nadenken, zien we dat de inspiratie ontstaat door het met elkaar in
aanraking komen van deze kunsten, dat de gevoeligheid uitdiept tot een niveau dat we anders niet zouden
bereiken. -Ofwel: De kreten die tijdens de viering van de fysieke liefde worden geuit weerklinken in de
universele en ideale tempel, waar ze op onbegrijpelijke wijze tot één enkele zucht samensmelten, om van
de diepte die in dat vrouwelijke, abstracte lichaam aanwezig is te getuigen.
531////-We stellen voor (Dans{}unité) en (unité{}Vaste) [(in◊eenheid) en (eenheid◊weids)] te behandelen.
Betreffende (Dans{}unité) accepteren we het wiel γ=1 omdat we de meesleping zonder moeite inzien.
Blijkbaar ondervindt de vloed schade van de niet vermelde holtes, maar de zoëven bestudeerde gom
(duistere{}diepe) plus het voordeel van de connector, het grammaticale verband, maken ε=1 mogelijk.
Diezelfde relatie in grammaticaal opzicht maakt dat de standaard een waarde krijgt van λ=1. Het gevaar
dat zich een crisis voordoet is nihil, een trein van ξ=1 spreekt dus vanzelf, wat de module 1/γελξ=1/(1)(1)
(1)(1)=1/1=1 tot gevolg heeft. De tweede gom, (eenheid{}weids), verschaft ons een wiel van γ=1 dankzij
een voor de hand liggende meesleping, want eenheid, die zeer verschillende dingen samenvoegt, heeft de
benodigde ruimte nodig om van de een naar de ander te kunnen gaan [858]. De vloed bedraagt ε=1
aangezien er geen enkele leemte ontstaat. De standaard bereikt een niveau van λ=1 omdat geen enkel
obstakel een verwijdering tussen de ideeën veroorzaakt. Wat de trein betreft, deze bestaat door de
afwezigheid van een crisis uit ξ=1, hetgeen de module 1/γελξ=1/(1)(1)(1)(1)=1/1=1 tot gevolg heeft. Maar
de standaard λ=2+(1(30/10))=2+3=5, betreffende (Dans{}expansion) (in◊uitbreiding) waarschuwt de
interpreet voor zijn overmoed er een uitleg van de tekst in te zien. De haakjes vergemakkelijken het tellen
van de 30 fronten: “Comme de longs échos qui de loin se confondent, Dans/////(une) ténébreuse (et)
profonde unité, Vaste comme (la) nuit et (comme) (la) clarté, (Les) parfums, (les) couleurs (et) (les) sons
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se répondent. (Il) est (des) parfums frais comme (des) chairs (d')enfants, Doux comme (les) hautbois,
verts comme (les) prairies, -(Et) (d')autres, corrompus, riches (et) triomphants, Ayant (l')/////expansion des
choses infinies…” (Als lange echo’s die zich van ver vermengen, In een duistere en diepe eenheid, Weids
als de nacht en als de dag, Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar. Er zijn geuren, zo fris als een
kinderhuid, Zo zacht als hobo’s, zo groen als weiden, -En andere, bedorven, rijk en zegevierend, De
uitbreiding van oneindige dingen bezittend…)-///M///-Veel mensen zijn het er niet helemaal mee eens om
metingen aangaande immateriële zaken te verrichten, maar als ze een boek bestuderen moeten, kijken ze
al snel hoeveel pagina’s de auteur aan de verschillende onderwerpen in kwestie wijdt. Het heeft hier dus
niets vreemds, als de toepassing maar terecht is.-///B///-Rondom de offers die men de tempel brengt,
ontstaat een vaag maar krachtig volksrumoer, bestaande uit vele, gedeeltelijk contrasterende stromen, die
een landschap van uiteenlopende opinies vormen, die alle kwellingen hebben ondergaan maar uiteindelijk
één geheel zijn geworden [838]-[858]. Door bepaalde gaven te roemen, zetten de meningen van het volk
er de kunstenaar, fervent dienaar van het schone, toe aan zich niet alleen door meesters uit zijn eigen
vakgebied, maar ook door genieën die tot een ander domein behoren te laten inspireren. Alle grote figuren
nemen dus aan een onderhoud deel dat ogenschijnlijk verschillende talenten vereist: literaire,
schilderkunstige en muzikale. We denken hierbij aan het schilderij van Titiaan ¨Paus Paulus III met leden
van zijn familie¨ waar Ottavio wordt geschilderd terwijl hij zich voor de paus buigt in eenzelfde soort
houding als Myron wist uit te beelden met zijn ¨Discuswerper¨ [961]. -Ofwel: de eenheid van alle
vreugdekreten die het vrouwelijke, ideale, universele en abstracte lichaam uitdrukt, vormt een
ongelijkmatig geheel, een niet thuis te brengen intens lawaai dat het sanctuarium van de lichamelijke liefde
doet trillen.
532////-Aangaande (weids{}als) verkrijgen we een wiel van γ=1 wegens het feit dat het tweede idee door
het eerste meegesleept wordt. Zodra het beeld van het “weidse” verschijnt, komen ons talrijke
mogelijkheden ingeleid door het begrip «als» in gedachten. Zo mondt het eerste denkbeeld dus uit in het
volgende. Slechts een vloed van ε=1 is juist, omdat geen enkele leemte ontstaat. De trein ξ=1 moet wel
geaccepteerd worden, want we hoeven hier voor geen enkele crisis bang te zijn, en dat heeft de module
1/γελξ=1 tot resultaat.-///M///-Een onsamenhangende tekst ontstaat daarentegen al gauw wanneer een
ononderbroken serie holtes zich volkomen buiten de context bevindt, en er is op z’n minst een geringe
inmenging nodig om met het wegnemen van de willekeur een begin te maken. Bij “Don Gomès, messe
basse” (Don Gomez, stille mis [stiekemerd]) merken we het spelletje met de klanken op (mès-messe [mezmis]), dat een ribstof vormt, die door het door esthetische zorg gekenmerkte begin, samen met het
onbepaalde karakter ervan, het onjuist maakt te oordelen dat er van een crisis sprake is.-///B///-Het rumoer
van de mensen blijft altijd onvoldoende, vaag en onnauwkeurig, met zijn vele teleurstellende vergissingen,
zelfs als het een interessante waardering inhoudt [835]-[838]-[858]. Toch kunnen we er niet buiten, omdat
het volk in zijn eentje genoeg kracht bezit om de meest opzienbarende offerandes, neergelegd om de
schoonheid eer te bewijzen, te roemen. De nieuwe kunstenaar, aangemoedigd door de weidse kreet, kan
het daar niet bij laten, en als hij enig talent bezit, zal hij opnieuw moeten mediteren over de grote
kunstuitingen van het verleden. -Ofwel: de universele zucht, resultaat van alle kreten van intens plezier,
weerklinkt in het vrouwelijke, ideale en abstracte lichaam, en behoudt het vage van de bedoeling, hoewel
de tempel van de fysieke verbondenheid eenheid verleent aan deze verwarring die door alle liefhebsters
van grote schoonheid wordt geuit.
533////-We stellen voor om (Weids{}als…nacht en…dag) plus (nacht{}dag) te bestuderen. In de eerste
gom, (Weids{}als…nacht en…dag), is het wiel γ=1 waard omdat de meesleping door het volgende idee
plaatsvindt: de nacht en een verblindend daglicht beletten het waarnemen van obstakels, en daardoor lijkt
de ruimte die onze blik in ogenschouw neemt onmetelijk. Hij wordt als het ware op subjectieve wijze
bevrijd van de afpalingen waardoor hij bij normaal licht werd beperkt. De vloed ε=1 wordt weerlegd door
(Weids{}als), reeds behandeld, die een leemte voorkomt. Dankzij de syntaxis bedraagt de standaard λ=1.
Het woordje «als», waardoor de crisis vermeden wordt, verschaft de trein ξ=1, wat samen met de rest van
de linten tot de module 1/γελξ=1 leidt. Het wiel van de gom (nacht{}dag) levert, door de tegenstrijdigheid,
moeilijkheden op, maar er ontstaat geen crisis, dankzij het woordje «als» dat het conflict betreffende de
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inhoud doet afnemen en de infiltratie “momenten van de dag” mogelijk maakt, hetgeen resulteert in een
waarde van γ=1. De vloed ε=1 is te danken aan die herhaling «…als…als…» die een onderlinge band
smeedt. Zo ook de standaard λ=1. De trein ξ=1 hangt in grote mate af van de stroom 1/tsmw die door de
tegenstelling rb(nacht–dag) bereikt wordt, omdat we daar, gezien het feit dat er geen crisis ontstaat, een
waarschijnlijkheid met een andere waarde dan 1/tsmw=1 of 1/tsmw=½ zouden moeten hebben. De rang
t=2 is gebaseerd op de vaagheid van de mededeling, waardoor we niet weten of we «nacht» en «dag»
met elkaar verbinden of het contrast ertussen benadrukken moeten. Een interne verwijdering van s=1
wordt door de doeltreffendheid van de grammaticale band veilig gesteld. Wegens de aarzeling om de
relatie tussen «nacht» en «dag» als een overeenkomst of een onderscheid te zien, zijn de waarden
m=w=2 onvermijdelijk. De stroming 1/tsmw=1/(2)(1)(2)(2)=⅛ van rb(nacht–dag) laat dus de mogelijkheid
zien die we hebben om het bestaan van iedere crisis betreffende (nacht{}dag) te ontkennen. Dat heeft tot
gevolg dat de trein het niveau ξ=1 en de module dat van 1/γελξ=1 bereikt.-///M///-Omdat we wel zien dat de
verhoudingen in de gom vaag blijven, blijkt de verwijzing naar een botsing onmisbaar te zijn wanneer we
de waarschijnlijkheid willen bepalen van een relatie die een crisis of vastberadenheid vertoont. De link
(zon{}aarde) kan “de zon draait om de aarde” en “draait de zon om de aarde?” betreffen. Er bestaat geen
equivalent van de rang (t) bij de berekening van een module, terwijl (λ) dezelfde taak vervult als de (s) in
de stroming. Daardoor is het gemakkelijker een module van 1 dan een stroming van 1 te verkrijgen.-///B///De publieke opinie toont zich, wat de werkelijke waarden van de gaven aan de centrale schatkist der kunst
betreft, half blind als ze de verfoeilijke duisternis van lage gevoelens beschuldigt, en op onbezonnen wijze
de bewonderenswaardige helderheid roemt van een goede geest die moedig zijn mening geeft, maar die
zich door gebrek aan kennis in een verblindend enthousiasme stort [835]. Al dat rumoer bij elkaar vormt
niettemin de glorie waarbij voor elk voorwerp zowel een negatieve als een positieve noot vermeld wordt.
-Ofwel: de vreugdekreten, die uit het vrouwelijke, ideale en abstracte lichaam zijn opgestegen, zijn als de
dag en de nacht, wat ze er niet van weerhoudt zich tot één weidse zucht, het gevolg van de talrijke
ervaringen in dit universele sanctuarium opgedaan, samen te voegen. Die vage eenheid heeft een
donkere en ook een lichte kant. De nacht vertegenwoordigt het schimmige van het slechte dat men
gedaan heeft, door bedrog, verleiding, leugen of prostitutie. De dag symboliseert de liefde die daarbij
ondanks alles een rol heeft gespeeld. Onzekere richtpunten wissen de grenzen voldoende uit om een
perturbatie tussen de tegenpolen te voorkomen.
534////-Laten we nu (geuren¹{}kleuren) en (kleuren{}geluiden) onderzoeken. De knopen van de eerste
gom, (geuren¹{}kleuren), bezitten een infiltratie “op het gevoelige vlak liggende voorwerpen”, wat het wiel
γ=1 oplevert. Een vloed van ε=1 volgt al snel, omdat er geen enkele leemte ontstaat. Het grammaticale
verband tussen de holtes leidt tot de standaard λ=1. Een trein van ξ=1 is juist omdat de vermelding van de
samengevoegde beelden op zich geen crisis veroorzaakt. Diezelfde gegevens resulteren in een module
van 1/γελξ=1. Precies dezelfde opmerkingen gelden ook voor de relatie (kleuren{}geluiden).-///M///
Aangezien het volstrekt niet eenvoudig is om in de bult precies de plaats waar de crisis zich voordoet aan
te geven, zijn we genoodzaakt eerstgenoemde in een schema aan te brengen om de grondgedachte
ervan goed te begrijpen. Zolang we nog niet op de hoogte zijn van het hoofdthema, vermijden we het elke
keer een obstakel aan te kondigen. Helaas zijn we ons er onmiddellijk van bewust dat we later de details
die we even terzijde hebben gelegd zullen moeten bestuderen, omdat de beduidenis van elk idee de
volledige tekst beïnvloedt.-///B///-In het sanctuarium van het schone wonder, vinden we zowel gedichten
als schilderstukken. De inspiratie, die van de ene categorie uitgaat, leidt tot het ontstaan van de andere,
en al sinds de oudheid verschijnen er grote literaire werken, zoals dat van Philostratus, bestaande uit
verhandelingen over schilderijen. Op eendere wijze kunnen we schilderingen en muziek bij elkaar
aantreffen, zoals Abraham Bosse ons liet zien. In de dichtkunst toont de naam van het sonnet ons die
band. Meer in het algemeen, wordt de persoonlijke aard van een stijl traditioneel de kleur ervan genoemd,
en wat hij aan verrassende charme bezit het geluid [836]-[851]. -Ofwel: in de vrouwelijke heilige wereld
waartoe de ideale en abstracte liefde toegang geeft, vormen de voorwerpen die op het gevoelige vlak
liggen één geheel. De geuren van die speciale omgeving, verankerd in het lichaam, tempel van de
lichamelijke eenheid, vormen één geheel met de kleuren van de jurken, maar ook met het interieur van het
huis [[1056]]: «Daar heerst schoonheid in regelmaat, rust,/Weelde en zoeter zinnen lust.//’k Zie ons wonen
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waar al/Wat meubel is, zal/Glanzen met de glans van de jaren…» De tinten waar de geliefde van houdt
voegen zich bij het gerinkel van de metalen kettingen en de glinsterende stenen, dat zich verwart met het
geluid van de stemmen.»
535////-Het wiel van (parfums¹…couleurs…sons{}se répondent) (geuren, kleuren…geluiden◊Antwoorden…
elkaar) plaatst de interpreet voor een crisis, omdat hij denkt dat Baudelaire zijn bedoelingen heeft willen
verbergen. Toch staat γ=1 vast, omdat de vastberadenheid “de indruk van de gedachte gevend als door
goddelijke wil ontstaan” die relatie opheldert. Van nu af aan bestaat er dankzij de infiltratie “de indruk
gevend van de gedachte” meer verbondenheid tussen de knopen van de gom: “parfums…couleurs…sons”
(geuren, kleuren…geluiden) en «se répondent» (Antwoorden…elkaar). Daardoor valt de verdenking dat de
schepper voorgoed het begrijpen van zijn eigen tekst zou hebben bemoeilijkt weg. De vloed ɛ=1 blijkt juist
te zijn, want er ontstaat geen enkele leemte in de bult. Aan de standaard wordt een niveau van λ=1
toegekend, wegens de samenhang in de versregel, die ons de verzekering geeft dat de afstanden tussen
de holtes nu geen rol meer spelen. De trein met een waarde van 1, bij een gom met een vastberadenheid,
vereist een botsing die een soortgelijke beduidenis heeft, met een stroming van 1 of ½. Hier is dat
rb(parfums–répondent) (geuren-Antwoorden). De rang bereikt een hoogte van t=1 omdat in de achtste
regel een ferme toon heerst. De interne verwijdering bedraagt s=1 omdat de afstand tussen het begin en
het eind van deze regel minder groot lijkt wegens een hecht grammaticaal verband: «…Les parfums, les
couleurs et les sons se répondent.» (…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.) De speling van
de term, links in de formule uitgedrukt, verdient een waarde van m=1, want de letterlijke zin ervan
overheerst. De speling van de term, links in de formule uitgedukt, verdient een waarde van m=1, want de
letterlijke zin ervan overheerst. Of de geuren elkaar nu beantwoorden of dat ze de kleuren en de geluiden
antwoord geven, in beide gevallen wekken ze argwaan op. De term rechts, «répondent» (Antwoorden),
leidt niet tot dezelfde conclusie, omdat voor deze, doordat hij als mogelijke beduidenis “in evenwicht
brengen”, immers een speling van w=2 terecht is. Alles bij elkaar komt hier een stroming van 1/tsmw=1/(1)
(1)(1)(2)=½ uit voort, en deze grootte, die de trein ξ=1 bij de gom (parfums¹…couleurs…sons{}se
répondent) (geuren, kleuren…geluiden◊Antwoorden…elkaar) mogelijk maakt, resulteert in de module
1/γελξ=1. Het zou ons echter niet lukken een stroming met een waarde van ½ te verkrijgen met
rb(geluiden–Antwoorden). Nu doet «geluiden» denken aan “stemmen”, en dit laatste begrip aan
“antwoord”, zodat we de tegenstrijdigheid vermeden zouden hebben. Bij rb(kleuren–Antwoorden), zouden
we ons in een middenpositie hebben bevonden. Maar de twee, «kleuren» en «geluiden», bij elkaar
geraken, verpletterd door de invloed van «geuren», in moeilijkheden.-///M///-Aangezien een botsing of de
afwezigheid ervan soms van een minuscule variatie van één der ideeën afhangt, is het niet verwonderlijk
dat die onzekerheid ook de crisissen betreft.-///B///-“Répondre” (antwoorden) betekent ook “zijn
godsdienstige plichten nakomen” in de tempel van het schone [848]. De grootste dichters, beeldende
kunstenaars en componisten weten, met hun gebaar van een offer, de correlatie tussen de kunsten, een
milieu waarbuiten hun hele ontwikkeling in gevaar komt, te respecteren. De inspiratie van de ene vereist
de creatie van de ander, in een voortdurend elkaar kruisen van ideeën. -Ofwel: de bezoeker gaat het
vrouwelijke, universele en abstracte sanctuarium door, waar drie aspecten van de liefde een gesprek met
elkaar voeren: geuren, kleuren en geluiden. Tijdens de fysieke viering vullen menig bijzonder kenmerk,
harmonieus en fijn gezicht, golvend lichaam, geur, sieraden en hoge stem, elkaar gedurende dit heilige
onderhoud aan.
536////-De gom (geuren¹{}geuren²) maakt het mogelijk het tweede kwatrijn met de terzets te verbinden, wat
het afbreken door middel van een letterteken voorkomt, waardoor de samenhang in de bult zichtbaar is.
We verkrijgen een wiel van γ=1 omdat het immers onvoorstelbaar zou zijn dat de twee holtes geen enkele
infiltratie zouden bezitten. De vloed ɛ=1 lijkt verzekerd te zijn door de verharder die bestaat uit de identiteit
van het woord waarmee de beide holtes aangeduid worden. Anderzijds heeft de standaard ook voordeel
van dezelfde connector, doordat deze de afstand tussen de ideeën in de bult wegneemt, wat leidt tot de
waarde λ=1. De trein krijgt, dankzij de onmogelijkheid van welke crisis dan ook, een waarde van ξ=1.
Daarmee lijkt een module van 1/γελξ=1 vast te staan.-///M///-Een auteur kan de samenhang van zijn
mededeling om zeer gegronde redenen wensen of weigeren. We evalueren de coherentie, maar spreken
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daar volstrekt niet onze waardering over uit, en het enige wat telt is te weten of de schepper deze in de
tekst gewenst heeft. Het zou niet met de vereiste objectiviteit stroken als we anders zouden handelen. We
kunnen met recht stellen dat één enkele persoon aan kan tonen dat een door velen aangenomen feit een
illusie is. Zo worden, dankzij subjectiviteit, heel wat sluwe vossen die misbruik maken van de
goedgelovigheid van het volk ontmaskerd. Maar die verdienste is niet voldoende om te doen erkennen dat
één mens helemaal alleen ontdekkingen doet, omdat hij al gauw door duizenden mensen gevolgd
wordt.-///B///-In de ideale tempel van het schone, treffen we in elk van de vertrekken poëzie aan.
Aangezien het gebouw de serie etappes verschaft die de ontwikkeling van de ziel ten goede komen, kiest
de bezoeker, dichter, schilder of musicus de plaats uit om zijn gave neer te leggen, want die daad laat de
aard van zijn creatie zien. -Ofwel: in het sanctuarium van de universele liefde, is een groot aantal kamers,
waarvan elk in dat ideale, abstracte lichaam een leerzame fase voor het volmaakte meisje inhoudt. De
auteur gebruikt, nadat hij een globale beschrijving van het heilige gebouw heeft gegeven, het einde van
het sonnet om de geuren die de vrouw sieren speciaal te benadrukken.
537////-Het wiel van (zijn{}geuren²) ontvangt een waarde van γ=1 omdat het begrip “bestaan” nagenoeg elk
idee kan inleiden. Het enige dat twijfels op zou roepen zou het denkbeeld “niets” zijn, maar op geuren,
hoewel deze uit heel fijne deeltjes bestaan, kan deze abstracte benaming niet van toepassing zijn. De
vloed is ɛ=1 doordat er een zeer nauw contact zonder een enkele leemte tussen de holtes bestaat.
Ditzelfde argument geldt ook voor de standaard λ=1 in verband met de hechte samenhang. Gezien de
afwezigheid van een crisis, staat een trein van ξ=1 volkomen vast, hetgeen afdoende voor ons is om aan
de module een waarde van 1/γελξ=1 toe te kennen.-///M///-Enerzijds is het begrip “niets” in het bezit van
een bepaalde vorm van zijn, zelfs als het voorwerp daar helemaal niet over beschikt [753]. Anderzijds
bezitten denkbeeldige voorwerpen zelf, en die waarvan men het onwerkelijke karakter nog steeds moeilijk
kan bepalen, een tweede soort werkelijkheid: die van een verschijnsel zoals de weerkaatsing bij een
luchtspiegeling [753].-///B///-Eén van de belangrijkste onderdelen van de dienst, in de tempel van het
schone, is de offerande die uit poëzie bestaat, maar er zijn diverse soorten, die Baudelaire vervolgens
opnoemt. -Ofwel: de geuren van het universele, abstracte en ideale meisje, sanctuarium van de
lichamelijke liefde, hebben verschillende aspecten. De dichter wenst ze stapje voor stapje te behandelen,
in plaats van die begrippen ervan steeds met elkaar te verwarren.
538////-Wat de gom (geuren²{}fris) betreft, heeft het wiel recht op een waarde van y=1 omdat het voor de
hand ligt dat de eerste holte de tweede met zich meesleept. Een vloed van ɛ=1 lijkt onvermijdelijk, omdat
geen enkele holte immers wordt weggelaten. Doordat het grammaticale verband geen enkele twijfel lijdt,
wordt de standaard een waarde van λ=1 toegekend. Aangezien er zich absoluut geen crisis voordoet,
spreekt de trein ξ=1 vanzelf, en daar komt de module 1/γελξ=1 uit voort. Bij (tempel{}fris) zou de afstand
tussen de ideeën een nadelige invloed op de beschrijving hebben gehad, ondanks de indruk dat de
vergelijking heel interessant zou zijn geweest om het begin van de eerste terzine uit te leggen.-///M///Intuïtie blijft de basis van elke oordeelvorming, wat geen belemmering zou moeten zijn om daarin door
middel van een methode verbetering aan te brengen. Die van Plato levert, als we de laatste ideeën ervan
weglaten, een uitstekende gids op [764]: «Het eerste onderdeel is de naam; het tweede, de definitie; het
derde, de afbeelding…» De juist hiervoor geciteerde bepaling is voor hem een geschikt middel om aan
sommige materiële aspecten van het probleem in kwestie te wennen. Een cirkel met twee stralen die op
de grond getekend is, staat bijvoorbeeld model voor wat men “de twee even lange zijden van een
gelijkbenige driehoek” noemt, om, door het iets te verplaatsen, een beroemd voorbeeld van Kant te
gebruiken [470]-[471].-///B///-Door sommige auteurs worden naar de tempel van het schone zeer
onschuldige gedichten gebracht, die nauwkeurig bij een zuil, of stijl, als offerande worden neergelegd,
vrolijk en fris, en van dien aard dat de smaak zich zo gunstig mogelijk ontwikkelt. -Ofwel: als we de
vrouwelijke, ideale en abstracte tempel binnengaan, komen we eerst in een soort voorkamer, het meisje,
dat, volgens een speciale traditie door de vrouwen van de ene generatie naar de andere overgebracht, in
een wereld van begrippen die in zekere zin gelijk is aan die van de jongens, met de verre liefde als doel
reeds leert hoe ze haar lichaam met die prachtig glanzende huid, moet beschermen en verzorgen. Fijne
geuren, zoals die van de iris, maken eveneens deel uit van ieders leerproces en men ziet al gauw in hoe
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belangrijk dat is.
539////-We zullen nu (comme{}chairs::enfants) (als◊een kinderhuid) en (parfums²{}comme::chairs::enfants)
(geuren²◊als een kinderhuid) bestuderen. Betreffende de eerste link, (comme{}chairs::enfants) (als◊een
kinderhuid), heeft het wiel een waarde van γ=1 omdat de eerste holte de andere met zich meebrengt. Men
kan na «comme» (als) voorbeelden citeren, en het begrip «chairs d'enfants» (kinderhuidjes) is er één van.
De vloed ɛ=1 blijkt ook gegarandeerd, wegens het feit dat «des» (van) en «d'» (van) absoluut niet bestaan
uit fronten, die als enige in de telegramstijl zijn toegelaten en die de meeteenheid voor de afstand tussen
de holtes vormen. Aangaande de minimumwaarde van de standaard, λ=1, deze wordt veilig gesteld door
de grammaticale eenheid van de mededeling, die elke afstand tussen de ideeën wegvaagt. De trein ξ=1
heeft het alleenrecht, omdat men immers voor geen enkele crisis hoeft te vrezen, wat uiteindelijk de
module 1/γελξ=1 tot gevolg heeft. Bij de andere gom, (parfums²{}comme::chairs::enfants) (geuren◊als een
kinderhuid), wordt γ=1 als wiel verkregen, omdat de voorzichtigheid van de vergelijking, ingeleid door
«comme» (als), het idee vrij aannemelijk maakt als het om poëzie uit het tijdperk van de Romantiek gaat.
De vloed ɛ=1 staat volkomen vast, dankzij het logische verband waardoor «frais» (fris) probleemloos
overgeslagen kan worden. Een standaard van λ=1 past goed bij dit alles, dankzij het grammaticale
verband. De afwezigheid van een crisis levert de trein ξ=1 op, zodat de situatie opnieuw leidt tot een
module van 1/γελξ=1.-///M///-De interpreet, die een minimale beduidenis moet verschaffen, vervolgens een
stoutmoedige illustratie, en tenslotte een tweede gewaagde versie, wordt verscheurd door die drie
verschillende opdrachten, maar dat laat ook precies zijn moeilijke taak van het uitleg geven zien.-///B///-De
literaire creatie die door sommige dichters, in de eerste zaal van de tempel gewijd aan het schone, als
offer wordt geschonken, geeft de frisheid van de kindertijd weer. Volgens het principe van de
overeenkomsten, geldt dat ook voor de prestaties van de schilders, die zich hebben ingespannen om
precies de huid van het kindje Jezus weer te geven. De wereldlijke inspiratiebronnen, die dienen om
spelletjes en lachbuien te omschrijven, doen nog meer denken aan aftelrijmpjes en liedjes waar menig
kunstenaar gebruik van heeft gemaakt. -Ofwel: het ideale sanctuarium en vrouwelijke, universele lichaam
ademt al in het eerste vertrek een engelachtige nieuwheid van huid, of afwezigheid van rimpels. Voor die
plaats zijn geurende bloemen gekozen, zoals de roos of het lelietje-van-dalen, die een symbool zijn van de
ontroering, die glanzende huidjes elke keer als we kinderen ontmoeten teweegbrengen, en waarbij de
eerste vluchtige voorkeur, temidden van een werveling van spotternijen, wordt geïmproviseerd tussen
mensen die zelden met elkaar in contact zijn gebracht.
540////-De gom (fris{}een kinderhuid) brengt ons onmiddellijk in moeilijkheden, want we moeten in staat zijn
er een minimale beduidenis van te geven, dus zonder te preciseren dat het een toespeling op de
aanraking van de huid is, of integendeel dat er eigenlijk de kleur mee bedoeld wordt. Aan de ene kant rent
een kind vaak graag buiten in de frisse ochtendlucht, zodra we het een beetje vrijheid geven, zodat zijn
gezicht een frisrode kleur vertoont. Aan de andere, is het moeilijk het aspect van nieuwheid waaraan de
gladde huid doet denken in een schildering weer te geven. Deze dubbele betekenis heeft in ieder geval tot
gevolg dat de tweede knoop door de eerste meegesleept wordt, en daar komt weer een wiel van y=1 uit
voort. Aangezien de reeds bestudeerde gom (als{}een kinderhuid) het onmogelijk maakt van een leemte te
spreken, blijkt een vloed van ɛ=1 de enige oplossing te zijn. Het woordje «als» dat de knopen in kwestie
met elkaar verbindt, levert de standaard λ=1 op. De waarde van de trein, ξ=1, staat vast omdat de parallel
een simpele confrontatie inhoudt, waardoor er geen enkele crisis ontstaat. Deze gegevens leiden ertoe dat
de module niet minder wordt dan 1/γελξ=1. Als we echter (fris{}hobo’s) zouden nemen, zouden we, de
juistheid van de mededeling ten spijt, te ver van de bult afwijken, en zou de waarschijnlijkheid van de moer
enorm afnemen, door de grote kracht van de linten (ɛ) en (λ).-///M///-Indien we een door een historicus
verschaft steunpunt bedenken betreffende een equivalent voor de auteur van in de bult uit elkaar liggende
holtes die geen enkele connector bezitten, verandert die informatie niets aan de berekening. Terwijl de
geringste verwijzing naar de inhoud voldoende is om eenheid tussen de beelden in kwestie aan te
brengen, maakt de schepper daar geen enkele keer gebruik van: dat feit weegt zwaarder dan alle andere
argumenten.-///B///-In «Natuur», de tempel van het schone, wordt, in de eerste zaal, een dienst gehouden
ter ere van de verschijnselen spontaneïteit, frisheid en bekoorlijkheid die kunstschilders in staat waren
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weer te geven dankzij een wetenschappelijke studie van de huidskleur. Komieken, dichters of
verhalenvertellers hebben hun weten te antwoorden, in het bijzonder La Fontaine, Molière en Perrault die
veel offers aan die heilige plaats hebben gebracht. Anderen hebben met een enkel woord een hoge graad
van volmaaktheid bereikt, zoals Malherbe over de dood van een vijfjarig meisje [520]: «Rose kindje, haar
leven is als dat van rozen geweest,/de tijd van een morgen.» -Ofwel: Het eerste vertrek, van het
vrouwelijk, abstracte en universele sanctuarium van de lichamelijke liefde, besteedt al heel vroeg aandacht
aan de vrouwelijke attributen, door de verzorging van de meest heerlijke, glanzende huidjes, of van de
glinsterende haardossen van de allerjongsten, wanneer reiniging en rust de hoogrode kleur van het
inspannende rondspringen hebben weggenomen, en het viooltje zijn zachte tint aan de huid heeft
gegeven.
541////-Het wiel van de pijl (geuren²{}zacht) bestaat uit γ=1 door een meesleping die omdat hij een
gangbaar denkbeeld inhoudt volkomen voor de hand ligt. De vloed ε=1 lijkt juist te zijn, want er ontstaat
geen enkele leemte, dankzij de logische grammaticale connector van het bijvoeglijk naamwoord. Een
standaard van λ=1 is om dezelfde reden onvermijdelijk. Aangezien er geen enkele crisis dreigt, blijkt de
trein ξ=1 vast te staan, wat resulteert in de module 1/γελξ=1. We moeten niet aanvoeren dat de titel
«Samenspel» de crisis van de achtste regel die «antwoorden» bevat met zich meebrengt, en vervolgens
de serie talrijke verbindingen van aanverwante beduidenissen. Als we namelijk zo zouden redeneren, zou
een roman van een duizendtal pagina’s, zodra de titel paradoxaal zou zijn, ook helemaal als paradoxaal
beschouwd moeten worden. Teneinde het onderzoek in etappes te verdelen, om niet in dat soort illusies te
vervallen, moesten we heel vaak een scheiding tussen verschillende gedeeltes aanbrengen.-//M///-De
moeilijkheid bij het accepteren van de terminologie van een essay ligt in het veelvuldig voorkomende
wantrouwen betreffende bepaalde codes, of in de abstractie. Het blijkt zo belangrijk te zijn dit vooroordeel
te bestrijden, dat we af en toe, met het doel de algemene opinie voorzichtig in juiste oordelen om te
buigen, de algemene behandeling van feiten bij kennis te veel belang toekennen. We begrijpen hoe we
daartoe komen, maar we zien eveneens dat we, door er te veel nadruk op te leggen, het risico lopen dat
we onze vindingrijkheid niet langer aanmoedigen om te proberen één manier voor de behandeling van
talloze verschillende feiten te vinden.-///B///-De gedichten, dichtbij het tweede vertrek, in de tempel der
perfecte schoonheid, gedeponeerd, beschrijven de eerste adolescentie, wanneer men dol is op
dansmuziek, die zo duizelingwekkend is dat alle gereserveerdheid erdoor verdwijnt. Gepassioneerd door
het eerste verlangen, spreken de schrijvers van pastorales van de tederheid die weldra in de door beiden
ervaren eenzaamheid sprankelt.-Ofwel: het volmaakte meisje, sanctuarium van de fysieke, universele
liefde, zal spoedig het abstracte vertrek van de zich nu zo mooi getooide jonge vrouw ter beschikking
stellen. Aan haar lichamelijke schoonheid, die de estheet beloofd is, worden rozen, hyacinten en kostbare
parfums toegevoegd, die er de heerlijie zachtheid van verhogen.
542////-Bij (geuren²{}als hobo’s) staat de meesleping in grammaticaal opzicht vast en rechtvaardigt een
wiel van γ=1. De vloed ε=1 is terecht, dankzij de connector. De standaard λ=1 is eveneens gebaseerd op
de weggevallen afstand. Omdat de confrontatie voorkomt dat er een crisis ontstaat, ontvangt de trein een
waarde van ξ=1, en daardoor is hier een module van 1/γελξ=1 de enige mogelijkheid.-///M///-Zeker, zelfs
met behulp van deze studie lukt het ons niet te begrijpen waarom een schepper in dezelfde bult op een
bepaalde plaats wel een crisis, maar er op een andere geen heeft willen aanbrengen. We zijn geneigd te
denken dat hij, als hij die niet wenste, hij die overal moest voorkomen, maar het schijnt dat dit een kwestie
van artistiek evenwicht is.-///B///-Behalve de dichter die zijn gaven bij een stijl van de tempel neerlegt, om
het schone dichtbij de tweede zaal waar de dienst wordt gehouden te bewonderen, is er de musicus die
ons doet denken aan herders en herderinnen die, vol overgave de dieren strelend, hun kudden hoeden,
-Ofwel: het zeer jonge meisje met haar verliefde gebabbel is de goddelijke figuur van het tweede vertrek
van het lichamelijke, ideale sanctuarium. Van het aantal verschillende kamers, brengt de eerste
adolescentie, van het vrouwelijke, universele en abstracte lichaam, het veranderde lichaam geurende
crèmes en exotische balsems en door de lentegeur ervan stellen we ons de godin als een op een dikke
fluit spelende herderin uit een opera voor.
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543////-Met (geuren²{}zo groen als weiden) stuiten we op een nieuw interpretatieprobleem. De beduidenis
is “geuren met een groene kleur, zoals van weiden” of “geuren waarvan de zure lucht even intens is als de
groene kleur van weiden in het voorjaar voor de ogen”. Enerzijds, omdat de moer niet meer dan een
minimale beduidenis mag geven, blijkt het onmogelijk er die twee beelden in samen te brengen, anderzijds
doet geen van beide de ander volkomen teniet. De eerste interpretatie laat moeiteloos zien dat er van een
meesleping sprake is. De tweede doet hetzelfde met behulp van het woordje «als». Hoe het ook zij, het
wiel bereikt daardoor een waarde van γ=1. Gezien het feit dat het grammaticale verband in «Er zijn
geuren…zo groen als weiden…» niet overtuigender kan zijn, krijgt de vloed een waarde van ε=1. De
standaard trekt voordeel van dezelfde logische connector, wat resulteert in de gelijkwaardige hoeveelheid
van λ=1. Aangezien de dreiging van een crisis verdwijnt in tegenwoordigheid van dit voegwoord van
confrontatie, is een trein van ξ=1 volkomen billijk. Een module van 1/γελξ=1 blijkt daarom het
aanneemlijkst te zijn. Als we enkel « weidegroene geuren » nemen, hoeven we minder te redeneren,
maar legt de achtste regel minder gewicht in de schaal, omdat de combinatie « geuren, kleuren,
geluiden » ten opzichte van « geuren die dezelfde kleur als weiden hebben » niet veel zin heeft.-///M///-Als
zich meerdere holtes in eenzelfde knoop bevinden, zoals hier het geval is, valt een meesleping vaak
gemakkelijker, maar een infiltratie moeilijker waar te nemen, want kleine woordjes faciliteren de
aaneenschakeling van de denkbeelden die ze bevatten. Als we diezelfde begrippen bij elkaar waarnemen,
versnipperen ze het globale inzicht ervan en verzwakken dus de aandacht die elk krijgt.-///B///-Auteurs
bieden, in een derde vertrek van de tempel «Natuur», die der universele schoonheid, gedichten aan die
door bijna geheel tot bloei gekomen jonge volwassenen geïnspireerd zijn. Deze verzen die ons aan de
schilderijen van Catlin, de schilder van de Amerikaanse steppe, herinneren, roepen beelden op van het
frisse, jonge gras van de prairie, in de vroege lente. -Ofwel: het allerlaatste stukje jeugd wordt, bij het
bezoeken van de prachtige zalen, in het lichamelijke sanctuarium van de volstrekt ideale fysieke liefde,
voorgesteld door de schitterende jonge vrouw, bijna een zelfverzekerde volwassene, die ons doet denken
aan een groene wei in het voorjaar.
544////-Het wiel van (groen{}weiden) is γ=1 wegens de meesleping die we al breedvoerig behandeld
hebben. Door de reeds bestudeerde gom (geuren{}zo groen als weiden) zijn we er zeker van dat er nu
geen leemte kan ontstaan, hetgeen een vloed van ε=1 rechtvaardigt. Het onmiskenbare logische verband
staat garant voor een standaard van λ=1. Aangezien de afwezigheid van een crisis een trein van ξ=1
oplevert, moeten we de module een waarde van 1/γελξ=1 toekennen. Indien we echter (hobo’s{}groen)
hadden verondersteld, zouden we een crisis hebben moeten voorkomen of een trein en wiel van 2 moeten
accepteren, wat ertoe zou hebben geleid dat het profiel nooit boven het niveau van ¼ uit had kunnen
komen.-///M///-We erkennen dat (γ) en (ξ) toenemen in geval van een crisis zonder deur, omdat een
dergelijk negatief punt tot de conclusie leidt dat de bult een ernstig gebrek aan coherentie vertoont.-///B///In de tempel der schoonheid is de grote dichter, die de vrucht van zijn arbeid aanbiedt, er dankzij de
dynamiek van de jeugd in geslaagd een zeer kostbaar element weer te geven, en deze al gelukkige zielen,
door middel van zijn stijl, het groen van de natuur te presenteren. -Ofwel: in het goddelijke sanctuarium
van de fysieke, universele liefde bestaande uit het abstracte lichaam van het volmaakte meisje, is het
laatste vertrek van deze jonge persoontjes met hun glanzende huid de ontluikende vrouw, wier lippen een
friszure smaak hebben: als van de appel die in het gras van de boomgaard is gevallen.
545////-Aangaande de gom (geuren²{}andere) bereikt het wiel een hoogte van γ=1 omdat de meesleping
geen twijfel lijdt, gezien de vele soorten fijne geuren die er bestaan: zoals jasmijn en dennenhars. De
vloed bedraagt ε=1 omdat het bij een logische connector immers niet erg is als er verschillende holtes
overgeslagen worden. Om dezelfde reden compenseert dit grammaticale verband het afnemen van het
geheugen door de afstand tussen de holtes, wat een standaard van λ=1 tot gevolg heeft: «Er zijn geuren,
zo fris…En andere…» De trein ξ=1 is eveneens het resultaat van deze situatie waarin zich geen crisis kan
voordoen, zodat de module moeiteloos een waarde van 1/γελξ=1 bereikt.-///M///-We moeten bekennen dat
we, bij een dergelijke gom, erg van de context afhangen, terwijl we anderzijds proberen het gebied dat elk
van de relaties raakt zoveel mogelijk te omzeilen, teneinde deze niet met elkaar te verwarren. Dat laat zien
dat er nog talrijke onbegrepen zaken wat de relaties in de inhoud van de bult betreft overblijven, en dat
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heel veel beslissingen, tijdens de studie van de aannemelijkheid genomen, slechts van intuïtieve aard
blijven.-///B///-De tempel der pracht vraagt verschillende soorten offerandes, omdat de inkleding van de
dienst in elk vertrek weer anders is. De bezoeker, schrijver, schilder of musicus loopt door tot de kamer die
geschikt is voor hetgeen hij zojuist tot stand heeft gebracht. Er zijn plaatsen voor gaven die de frisheid van
een kind, een adolescent of de jeugd uitstralen, maar dieper het gebouw in stuiten we op een grote
verandering, want er bestaat een vertrek waar veel serieuzer eerbetuigingen dan die we al genoemd
hebben in ontvangst worden genomen, deze keer geïnspireerd door verontrustende volwassenen. -Ofwel:
in het sanctuarium van de fysieke, universele liefde dat bestaat uit het vrouwelijke, ideale, abstracte
lichaam, bevindt zich een vertrek dat gereserveerd is voor absoluut jonge, maar volwassen schoonheid.
Veel meer dan groene, zachte en tedere geuren, vragen deze huidjes een odeur die tot nadenken aanzet,
over de vreemde grondslag van de mensheid die, terwijl hij in het begin, onzichtbaar voor oppervlakkige
ogen, vaak niet wordt opgemerkt, door de zeer jeugdige schittering verborgen blijkt te zijn. Plotseling gaan
we van veronachtzaamheid tot vol genot bedreven zonde over, en uiteindelijk wordt het zo zorgvuldig
voorbereide offer op niet geheel zuivere, enigszins berekende wijze en in een niet erg vrome sfeer
gebracht [[1002]]: «De stroken worden weggejaagd door je zich daaronder bevindende benen/Die het
duistere verlangen kwellen en vervelen,/Als twee heksen die een zwarte toverdrank/Omroeren in een
diepe kan.»
546////-We stellen voor nu (geuren²{}bedorven), (geuren²{}rijk) en (geuren²{}zegevierend) te bestuderen.
Het lijkt moeilijk het wiel van (geuren²{}bedorven) te bepalen, omdat het begrip chemisch bederf niet erg
in de context past. Gelukkig vatten we het op als “geuren door bedorven mensen gebruikt”, dus ontstaat er
voorlopig geen crisis, en wordt de gom begrepen, wat ons een wiel van γ=1 oplevert. De vloed bereikt een
niveau van ε=1 omdat het bij een logische connector immers mogelijk is verschillende holtes over te slaan
om de inhoud van de tekst te volgen: «Er zijn geuren, zo fris…En andere, bedorven, rijk en
zegevierend…» Dat blijkt ook voor de standaard te gelden, waardoor een waarde van λ=1 billijk is. Gezien
het feit dat de trein niet meer dan ξ=1 kan bedragen als er geen sprake van een crisis of vastberadenheid
is, ontstaat een module met een waarde van 1/γελξ=1. Zeker, aangezien we een botsing met een stroming
van 1 hebben, rb(bedorven–wierook), en wierook een geur is, vermoeden we dat het voor het vervolg van
de moer moeilijk wordt. Niettemin is het beter, omdat we ervoor hebben gekozen geen crisis te signaleren
wanneer het mogelijk blijkt de problematische zone te bepalen, te wachten tot de netelige passage voorbij
is alvorens er melding van te maken. De aannemelijkheid van (geuren²{}rijk) en (geuren²{}zegevierend) is
eveneens 1/γελξ=1, want het zou vreemd zijn deze gommen met dezelfde context als die waarin bij de
vorige gom (geuren²{}bedorven) een crisis vermeden kon worden, er wel met één op te laden.-///M///-Met
dergelijke subtiliteiten bevinden we ons ver van een deductie, en voor onze berekening van
waarschijnlijkheid zou het beter zijn het tot ervaringsleer omgebogen wiskunde te noemen. Dat lijkt niet op
de technieken van vòòr de tijd van de bewijsmethode, zoals die in het oude Egypte, waar de scriba
ontdekte hoe men door middel van de middellijn de omtrek van een cirkel kon berekenen, maar op een
voorzichtig aftasten waarbij we een reeds bestaande wetenschap naar een domein ombuigen waar deze
niet correct toegepast kan worden, dat wil zeggen dat we gedwongen zijn onze theorie daarvoor aan te
passen en dus te schenden [248].-///B///-In de tempel bevindt zich een laatste vertrek, waar schrijvers,
schilders en musici hun offerandes bij neerleggen. Deze zijn heel verschillend van de vorige, want het
gevoel dat de kunstenaars hier heeft bewogen is ontstaan uit grote zaken: verdorvenheid, rijkdom en
overwinningsvreugde. Hier wordt de gevreesde bodem van de menselijke ziel onderzocht, iets wat men
dikwijls liever niet wenste te zien. Alleen de kunstenaars die in staat zijn de andere kamers, waar het fris,
zacht en groen is, met oprechte, diepe bewondering door te gaan, geven meer blijk van een met grote
gevoeligheid gepaard gaande schranderheid wanneer ze bij de laatste plek aankomen, want het doel der
schone kunsten is om het volmaakte dat zich in droefheid bevindt, het afschuwelijke achter
bewonderenswaardige onschuld, of het kwaad in geliefde bloemen te laten zien. Door dit talent kunnen we
ons zelfs de man die zijn omgeving terroriseert en velen angst inboezemt, als meelijwekkend voorstellen
als hij ten onrechte lijdt [37]. -Ofwel: in het vrouwelijke sanctuarium der fysieke, universele en abstracte
liefde, moet men nog één kamer bezoeken: die van de echte of hardnekkige zonde. In het blinkende
lichaam wordt een donker gedeelte zichtbaar. Daar wensen jonge, maar al helemaal volwassen vrouwen
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bedwelmende geuren, voor de laatste, zeer ontroerende viering die in het gebouw gehouden wordt.
547////-Het wiel van (andere{}uitbreiding…oneindige dingen bezittend) blijkt γ=1 waard te zijn omdat de
meesleping voor de hand ligt, want bij «andere» denken we onmiddellijk aan wat daarna komt. In de reeds
behandelde gommen (geuren²{}bedorven), (geuren²{}rijk) en (geuren²{}zegevierend), is elke holte die met
(andere{}uitbreiding…oneindige dingen bezittend) is overgeslagen aanwezig: “…(En) andere, bedorven,
rijk (en) zegevierend, (De) uitbreiding (van) oneindige dingen bezittend…) Dientengevolge bedraagt de
vloed ε=1. Door het grammaticale verband staat de standaard λ=1 volkomen vast. Aangezien we de knoop
aan de rechterkant kunnen opvatten als een stijlfiguur die een overdrijving met de beduidenis
“samengesteld uit oneindige deeltjes” inhoudt, heeft het geen zin melding van een crisis te maken, zodat
de trein ξ=1 waard is. De uiteindelijke waarde van de linten wordt nu (γ)(ε)(λ)(ξ)=(1)(1)(1)(1)=1 en
daardoor bereikt de module een hoogte van 1/γελξ=1/(1)(1)(1)(1)=1/1=1. We zouden hetzelfde resultaat
kunnen behalen met (geuren²…andere{}uitbreiding…oneindige dingen bezittend), omdat met «andere»
immers “andere geuren²” wordt bedoelt, dankzij de aanwezigheid van een logische connector.-///M///-Als
de uitkomst een heel geringe waarschijnlijkheid oplevert moet dat volstrekt geen ontmoedigende
uitwerking op het tweede onderzoek hebben, dat is uitgevoerd aan de hand van talrijke getuigenissen die
doen veronderstellen dat auteurs over een indrukwekkend aantal woordspelingen en historische
verwijzingen beschikken. Door middel van een intuïtieve verdeling van deze suggestieve krachten,
gebruikten ze deze, profiterend van uiterst fijne gevoelens, zoals musici of schilders hun thema’s, die een
heel geringe, in eerste instantie nauwelijks opgemerkte invloed uitoefenen.-///B///-In de tempel «Natuur»,
gewijd aan het schone, worden rondom het laatste vertrek overal offerandes neergelegd die een ode zijn
aan het verlangen om eindeloos verder te gaan. De duivel toont interesse voor deze zaken, die gewoonlijk
door regels die de maatschappij in het gareel houden niet aan de oppervlakte komen. Het heeft lang
geduurd voordat kunstenaars, die zoveel ongeruste mensen voorzien van de benodigde dromerijen, niet
langer een zeldzame en geïsoleerde verschijning in dit vertrek waren [676]: «Beethoven heeft als eerste
de wereld van weemoedigheid en ongeneeslijke wanhoop die zich als opeengehoopte wolken in de
binnenste hemel van de mens bevinden in beweging gebracht. Maturin in de roman, Byron in de
dichtkunst en Edgar Allen Poe in de poëzie en de analytische roman…hebben alle drie op
bewonderenswaardige wijze het godslasterlijke gedeelte van de hartstocht beschreven; ze hebben een
schitterend, verblindend licht geworpen op de Lucifer die in elk menselijk hart schuilt. Ik bedoel dat de
moderne kunst vooral een satanische tendens heeft.» -Ofwel: de bezoeker gaat tot aan de verste plek in
het sanctuarium van de fysieke, universele liefde, dat het vrouwelijke volmaakte of abstracte lichaam is.
Daar voelt hij soms een onverzadigbare, aan dwaasheid grenzende zinnelijke begeerte. Temidden van
allerlei naar het hoofd stijgende geuren, die zijn geliefde omgeven, brengt hij, halfdronken en vanaf nu op
weg naar het grootste gevaar, het feest naar een hoogtepunt [[1131]]: «Vanmorgen kwam Satan,/Mij in het
Hogerhuis opzoeken,/En pogend mij op een fout te betrappen,/Zei hij me: "Doe mij eens uit de
doeken,//Wat van al dat moois/Dat haar bekoring uitmaakt,/Welk van de delen die zwart zijn of roze/Van
haar charmante lichaam,//Het zachtst is." -O mijn ziel,/Antwoordde jij de Gehate:/"Omdat in Haar alles
immers balsem is,/Kan ik mijn voorkeur niet bepalen.//Wanneer ik alles even heerlijk vind, weet ik niet
meer/Of ik iets speciaal bemin.(")»
548////-We zullen nu de gommen (oneindige dingen{}Zoals amber), (oneindige dingen{}Zoals…muskus),
(oneindige dingen{}Zoals…benzoë) en (oneindige dingen{}Zoals…wierook) behandelen. Eerstgenoemde
gom heeft een wiel van γ=1 omdat de meesleping begrijpelijk is, want «oneindige» zou een literaire
overdrijving van “uit oneindige deeltjes bestaand” kunnen zijn. De waarde van de vloed ε=1 is eveneens te
danken aan de ononderbroken reeks holtes: “…(De) uitbreiding (van) oneindige dingen bezittend, Zoals
amber…” Hierdoor krijgt ook de standaard een waarde van λ=1. De trein tenslotte bedraagt ξ=1 omdat het
gevaar van een crisis immers wordt weggenomen door deze, zojuist geciteerde, hoogstwaarschijnlijke
stijlfiguur. De behandelde linten γ=ε=λ=ξ=1 resulteren in de module 1/γελξ=1. Dit resultaat kan gemakkelijk
tot de drie andere gommen worden uitgebreid: (oneindige dingen{}Zoals…muskus), (oneindige dingen{}
Zoals…benzoë) en (oneindige dingen{}Zoals…wierook).-///M///-Omdat het voorkomt dat een schepper met
de zenuwen van zijn tijdgenoten speelt, en dat spelletje deel uitmaakt van de kunst, zijn we ons er terdege
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van bewust dat onze oordelen uiterst bescheiden moeten blijven, omdat ze slechts een benadering zijn
van de ontelbare methodes waarover een auteur beschikt om zijn artistieke prestatie voor te
bereiden.-///B///-Helemaal achter in de tempel van het schone, deponeren sommige dichters literaire
gaven die een verontrustend karakter hebben. Maar de bij de reeds bezochte vertrekken neergelegde
gedichten waren voornamelijk luchthartig van inhoud. Nu betreft de reflectie de moeilijk te omzeilen, dikke
bodem van de menselijke ziel, die zich met ernstige problemen bezig houdt. -Ofwel: in het sanctuarium
van de fysieke liefde, bevinden zich verschillende naar het hoofd stijgende geuren, afkomstig uit de
ontelbare, functionele bronnen die zich in dat vrouwelijke lichaam bevinden. Andere heerlijke luchtjes, uit
de planten- of dierenwereld, passen zo goed bij de prachtige huid van deze jonge vrouwen, dat ze al sinds
de oudheid zeer gezocht zijn om de luister van de laatste viering te verhogen: «…amber, muskus, benzoë
en wierook…»
549////-We stellen nu voor de gommen (triomphants{}tri-omphants) en (expansion{}expansi-on)
[(zegevierend◊zegevie-rend) en (uitbreiding◊uitbrei-ding)] te bestuderen. De schepper roept, in wat wij
presenteren als (triomphants{}tri-omphants), door middel van de “i” het beeld van vlijmende scherpheid op.
Deze klank kan het zwaard dat in de huid dringt suggereren, het geluid van fluitende lucht als het een
snelle beweging maakt, de pijnlijke schreeuw van het slachtoffer, of, integendeel, de vreugde van de
winnaar. Hoe het ook zij, in onze verbeelding stellen we ons onmiddellijk iets voor dat in verband staat met
de inhoud, hetgeen een weerspiegeling oplevert en dus een wiel van γ=1. We verkrijgen moeiteloos een
vloed van ε=1 door de ribstof (F-triomphants…expansion/-¦¦¦¦-/S-tri-omphants…expansi-on) (F-zegevierend
…uitbreiding/-/-/S-zegevie-rend…uitbrei-ding) met een landgoed van 1. Alleen al het feit dat de woorden
dezelfde volgorde in het gedicht behouden, is voldoende voor de garantie van een standaard van λ=1, bij
een perfecte samenhang tussen de denkbeelden. Er doet zich geen crisis voor, aangezien dat bij een
ribstof niet mogelijk is. De waarde van de trein bedraagt nu ξ=1, en dat heeft de module 1/γελξ=1 tot
gevolg. De waarschijnlijkheid van de gom (expansion{}expansi-on) (uitbreiding◊uitbrei-ding) heeft dezelfde
grootte, omdat het wiel ervan immers γ’=1 bedraagt, eveneens door deze klank “i”. Die kan bijvoorbeeld
ook de ontsnapping van stoom voorstellen, waardoor de vereiste weerspiegeling verkregen wordt. Evenals
bij het voorgaande geval, is een vloed van ε’=1 het resultaat van een landgoed met een waarde van 1
ontstaan door de ribstof (F-triomphants…expansion/-¦¦¦¦-/S-tri-omphants…expansi-on) (F-zegevierend…
uitbreiding/-/-/S-zegevie-rend…uitbrei-ding). De uitkomst λ’=1 van de standaard is opnieuw aan de
ongewijzigde volgorde te danken. En ook hier wordt het niveau ξ’=1 van de trein door de afwezigheid van
een crisis gebillijkt.-///M///-Het door ons vermelde landgoed van de ribstof dat ons in staat stelt de vloed
van de hier gepresenteerde gommen te bepalen, is door ons in paragraaf 477 verkregen.-///B///-Als
offergaven aangeboden in de tempel van het schone, bij het laatste vertrek waar de religieuze dienst wordt
gehouden, verspreiden de stoutmoedige gedichten zich overal, en de enorme uitbreiding ervan garandeert
een groot succes. -Ofwel: in het stralende, vrouwelijke, abstracte en ideale lichaam, sanctuarium van de
fysieke, universele liefde, wordt in het laatste vertrek de viering gehouden, en het offer neergelegd
temidden van de zware geuren van zweet en haren, die hun macht van oneindige uitbreiding, samen met
uiterst luxe parfums, op de ziel van de bezoeker uitoefenen.
550////-Er ontstaat betreffende (bedorven{}wierook) een crisis omdat wierook de geur is die altijd in tempels
gebruikt wordt. Als we uitgaan van de betekenis “Er zijn geuren, zo fris…en andere, bedorven…zoals…de
personen die wierook branden…” houdt de mededeling in dat de mensen van de Kerk bedorven zijn, wat
in ’t geheel niet past bij de ideeën van Baudelaire, voor zover we die uit andere gedichten van hem
kennen. En dus dreigt er, in tegenstelling met (geuren²{}bedorven), (geuren²{}rijk) en (geuren²{}
zegevierend) bij (bedorven{}wierook) om een speciale reden een probleem te ontstaan. Het begrip “als
door goddelijke wil gedreven” waarvan we ons bediend hebben om de crisis bij (levende{}pilaren) op te
lossen, kan nu geen redding brengen omdat het niets uit te staan heeft met het probleem van wierook die
met slechtheid in verband wordt gebracht. De beduidenis “de indruk van de gedachte gevend alsof deze
door goddelijke wil is ontstaan” gebruikt bij (pilaren{}woorden) lost hier ook niets op. We hebben dus met
een nieuwe crisis aangaande (bedorven{}wierook) te maken. De deur “die zowel goed als kwaad schijnt te
doen” brengt een oplossing, omdat die een zienswijze op het vraagstuk van het kwaad geeft. Dat
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resulteert in: “Er zijn geuren, zo fris…en andere, bedorven…zoals…wierook die zowel goed als kwaad
schijnt te doen”. Door deze precisering van het begrip «wierook» doet zich een infiltratie “deelnemend aan
het kwaad” voor ten gunste van de holtes «bedorven» en «wierook». We verdenken er de auteur niet
langer van dat hij de helderheid van zijn eigen tekst voorgoed schade heeft toegebracht, waardoor
ondanks de crisis een wiel van γ=1 wordt verkregen. De vloed bedraagt ε=1 dankzij de zekerheid van een
logische connector die wierook als een voorbeeld van bedorven geuren aandraagt, waardoor er geen
leemte tussen het ene idee en het andere kan ontstaan. De standaard wordt λ=1 want deze zelfde
grammaticale connector neemt de interne afstand tussen beide denkbeelden weg. Bij een crisis is de trein
hetzelfde lot beschoren als een naburige botsing met een stroom van 1 of ½. Bij rb(bedorven–wierook),
ontvangt de rang een waarde van t=1 omdat de tekst wierook zonder aarzeling onder de rubriek bederf
schaart. De interne verwijdering heeft recht op een waarde van s=1 omdat de termen door de syntaxis met
elkaar worden verbonden. Aan de speling links in de formule wordt m=1 toegekend. De beduidenis van dit
bijvoeglijk naamwoord kan in eerste instantie alleen “chemisch bedorven” zijn, de figuurlijke zin ervan komt
dus heel schokkend over als we aan het gebruik van wierook bij godsdiensten denken. De speling in de
rechterhelft van de formule krijgt, gered door de context, met «geuren», waaruit de beduidenis “lof”
hoegenaamd niet naar voren komt, niet meer dan w=1. Dientengevolge ontstaat er een stroom van
1/tsmw=1/(1)(1)(1)(1) die onvermijdelijk resulteert in een waarde van 1, en dat verleent de trein, die we
nog moesten bepalen, een waarde van ξ=1. Hiermee wordt de module 1/γελξ=1, ondanks de
aanwezigheid van een crisis.-///M///-De mogelijkheid blijft bestaan dat we er op een dag dankzij meer
handigheid bij het definiëren van deuren, in plaats van al diegene waarvan we hiervoor, betreffende de bult
die we als voorbeeld hadden genomen, kennis hebben genomen, maar één zullen gebruiken, maar we zijn
bang dat zo’n vereenvoudiging slechts door het goochelen met woorden wordt verkregen, en dat de
ondoorzichtigheid van de interpreet dus in de plaats komt van die van de schepper.-///B///-Er bestaat, in de
tempel der schoonheid, een vertrek dat zich heel ver van de ingang bevindt, en dat enkel door de auteurs
bedreven in de kennis van de menselijke ziel bereikt kan worden. Die leggen daar gaven neer, die
sommigen bedorven noemen, maar die volstrekt niet begrepen hebben dat het een diepere opvatting van
zachtheid is. De gedichten door zeer overmoedige onderzoekers geschreven, bezorgen nieuwkomers, die
de vereiste ervaring missen van de voorgaande kamers waar een minder zenuwslopend ritueel
gebruikelijk is, duizelingen. Als die er plotseling van zouden kunnen genieten, zouden we merken dat ze
zelfs niet in staat zouden zijn er de frisheid van te proeven. -Ofwel: in het vrouwelijke, ideale en abstracte
lichaam, sanctuarium van de fysieke, universele liefde, wordt op een plek ver van de toegangspoort, op
bederfelijke diepte waar een zware wierooklucht en intieme geuren hangen, de laatste viering gehouden.
551////-We zullen nu de gommen (bedorven{}amber), (bedorven{}muskus) en (bedorven{}benzoë) bekijken.
Het wiel van (bedorven{}amber) ontvangt een waarde van y=1, omdat de meesleping begrijpelijk blijft,
gezien het verband tussen de hoge prijs van parfum, het bezit van een ontzaglijke hoeveelheid goederen
en de mogelijkheid anderen om te kopen. De vraag van de godsdienst, die in verband met (bedorven{}
wierook) bestudeerd moet worden, is hier niet aan de orde. Omdat we ons daar dus niet op kunnen
beroepen, behandelen we (bedorven{}amber) zoals we eerder (geuren{}bedorven) hebben geanalyseerd.
De vloed bedraagt ε=1 vanwege de logische, gevoelige connector in «Er zijn geuren, zo fris…En andere,
bedorven…Zoals amber…» De standaard wordt, dankzij dezelfde redenering, het niveau λ=1 toegekend.
Het spreekt vanzelf dat de afwezigheid van een crisis een trein van ξ=1 met zich meebrengt, waardoor het
totaal van de linten op (1)(1)(1)(1) wordt gebracht, en de module een hoogte van 1/γελξ=1 bereikt. De
twee andere gommen (bedorven{}muskus) en (bedorven{}benzoë) vertonen hetzelfde patroon, en zullen
dus even grote waarden opleveren.-///M///-In opmerking 36B hadden we van deze kwestie inzake
coherentie, opnieuw ter sprake gebracht bij de gom die hierboven hoofdzakelijk is behandeld, uitleg
gegeven-///B///-De dichter biedt, als huldiging aan het schone, in het laatste vertrek van de tempel waar
zijn eerbetuiging plaatsvindt, zijn verrukkelijke, maar door naïeve personen al snel bederfelijk gevonden
verzen aan. Altijd door andere kunsten dan de zijne geïnspireerd, bestaat zijn gave die hij de god
aanbiedt, uit verzen die wat de diepgang betreft te vergelijken zijn met hetgeen ons geschonken wordt
door de muziek (mus[i]que), muskus (musc); de schilderkunst (peinture), benzoë (benjoin); de tekenkunst
die zo vaak schaduw (ombre), amber (ambre), gebruikt; de roman, die door zoveel hartstocht, wierook
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(encens [het woord heeft betrekking op "incendie" (brand)]), de zeden overhoop gooit [839]. -Ofwel: het
gebouw van het vrouwelijke, abstracte en ideale lichaam, het perfecte sanctuarium van de fysieke,
universele liefde, vraagt zijn andere eind, de mooie, volwassen jeugd, teneinde de laatste viering te
begeleiden, om de geuren die sombere denkers bedorven noemen. Die zijn van een inwendige,
organische bron, haren, zweet, afkomstig; maar ook van de rijkdommen van andere levenslustige wezens,
en dat is het geval met «…amber, muskus, benzoë en wierook…»
552////-Het wiel van (rijk{}wierook) levert nauwelijks problemen op vergeleken met (bedorven{}wierook),
omdat voor Baudelaire grote rijkdom verenigbaar lijkt te zijn met de roeping van de kerk. De deur die is
aangedragen voor (bedorven{}wierook) heeft geen enkel effect, en wordt dus slechts als
achtergrondmuziek van het denkbeeld ervaren, omdat hij niet in een vastberadenheid uitmondt. Er vloeit
een infiltratie «grote rijkdom» in de twee holtes «rijk» en «wierook» uit voort, en dientengevolge een wiel
van γ=1. De vloed bereikt een hoogte van ε=1 omdat de logische connector immers toestaat veel
tussenliggende holtes over te slaan: «rijk…zoals…wierook». Ditzelfde argument dat de grammatica betreft
geldt ook voor de standaard die λ=1 bedraagt. Wat nu de trein aangaat, de afwezigheid van een crisis
bezorgt hem een waarde van ξ=1, de laatste van de serie linten of graden van onwaarschijnlijkheid
γελξ=(1)(1)(1)(1)=1, die op hun beurt de module 1/γελξ=1/1=1 mogelijk maken.-///M///-Als we de
hoofdgedachte in de geanalyseerde passage niet zouden bepalen, zouden we ons in vergeefse
ingewikkelde redeneringen verliezen. Het feit dat we onze toevlucht tot zo’n eenvoudige bepaling nemen,
mag volstrekt niet tot de conclusie leiden dat de andere ideeën niet nuttig kunnen zijn, maar het gaat erom
de minimale beduidenis te scheiden van elke andere die een illustratie kan vormen.-///B///-In het laatste
vertrek van de tempel waar aan de grote schoonheid eer bewezen wordt, gebruikt men veelbetekenende
woorden om praktijken te beschrijven die een gevaar voor onbeduidende gewoontes inhouden. De
revolutie die door de leiders van de maatschappij gevreesd wordt, trekt enkel de kunstenaars aan die zich
aan de top bevinden en die hun bewondering hebben getoond in de kamers die frisheid ademden,
alvorens te dienen in die waar men een warme gloed aantreft, waar ze hun verbeelding de vrije loop laten.
-Ofwel: in het vrouwelijke, abstracte en ideale lichaam, sanctuarium van de fysieke universele liefde
bevindt zich een laatste kamer, de perfecte jeugd, volledig volwassen, waar de viering wordt gehouden.
Daar is, voor een heilige of gevaarlijke inwijding, een overvloedige, zware transpiratielucht, evenals
wierookdampen vereist [[1037]]: «(")Ik word overvallen door een plotselinge grote vrees/En door zwarte
bataillons her en der ronddolende spoken,/Die me mee willen voeren op onstabiele wegen/Door een
bloedrode horizon aan alle kanten afgesloten.//Hebben we dan iets vreemds uitgevoerd?/Kun je m’n
verwarring en angst verklaren:/Ik tril van angst als je mij "m’n engel!" noemt/En toch voel ik m’n mond jouw
kant uitgaan.//Kijk me niet op die manier aan, jij, m’n hartje,/Jou mijn liefste, die ik voor altijd liefheb,/Zelfs
als je een hinderlaag was/En de oorzaak van mijn verderf!"//Delphine, haar tragische haardos heen en
weer gooiend,/En bijna stampvoetend op de ijzeren drievoet,/Antwoordde, met een fatale blik, en op
autoritaire toon:/-"Bij liefde van de hel te spreken, wie heeft de moed?//De nutteloze dromer zij voor altijd
verwenst,/Wie wou als eerste, in zijn stommiteit,/Verliefd wordend op een onoplosbare en steriele
moeilijkheid,/De dingen der liefde vermengen met eerlijkheid!//Voor wie in een duister verbond/De koelte
en de hitte samenbrengt, de nacht en de dag,/Wordt zijn lamme lichaam nooit/Door die rode zon die men
liefde noemt verwarmd!(")»
553////-Nu is de beurt aan de gommen (rijk{}amber), (rijk{}muskus) en (rijk{}benzoë) om bestudeerd te
worden. Het wiel van (rijk{}amber) wordt moeiteloos een waarde van y=1 toegekend omdat de infiltratie
“rijkdom” zowel met «rijk» als met «amber» in verband staat. De vloed bedraagt ε=1 dankzij de
grammaticale connector van de bult: «rijk…zoals…amber». Een standaard met dezelfde waarde, λ=1,
wordt gebillijkt door een identiek argument, namelijk de relatie tussen de holtes, ondanks de in het oog
springende afstand. De trein verkrijgt het niveau ξ=1 omdat zich immers geen enkele crisis voordoet.
Zodoende leidt de reeks linten tot een module van 1/yελξ=1. De andere waarschijnlijkheidswaarden,
betreffende de gommen (rijk{}muskus) en (rijk{}benzoë), zijn even groot, om nagenoeg dezelfde redenen.
-///M///-Toch kunnen we de keus van de voorbeelden die de schepper aandraagt lang niet helemaal
begrijpen. Achter elke grote tekst probeert de interpreet enigszins te raden wat de inhoud is geweest van
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alles wat de auteur gelezen of van de vele gesprekken die hij gevoerd heeft, hetgeen hij in werkelijkheid
niet weet, alnaargelang de onderwerpen die in de bult zijn behandeld, en dat laat zien dat er niet
onmiddellijk een volledige uitleg bestaat. In het dagelijks leven komen ons onophoudelijk beelden in
herinnering, hetzelfde proces, of nog intenser, moet de auteur dus hebben ondergaan, zonder dat we dat
allemaal precies kunnen ontleden.-///B///-Wanneer hij de tempel der schoonheid is doorgaat, zoekt de
gelovige, die zijn gave wil neerleggen, naar de plaats die het meest geschikt is voor zijn offer. Als hij het
universele gebouw, waar men eer betuigt aan alles wat prachtig is, doorgelopen is, leiden zijn passen hem
naar de plek waar de meest ernstige daden uitgevoerd worden. De inspiratie voor zijn gevaarlijke, maar
zeer inhoudrijke verzen komt uit andere gebieden: muziek, teken- of schilderkunst. -Ofwel:
gereedgehouden diep in het sanctuarium van de fysieke liefde, vindt in dit laatste vertrek de viering plaats.
In dit vrouwelijke, ideale en abstracte lichaam, vergezellen geuren deze grote plechtigheid: amber, muskus
en benzoë. Daar treffen we de reeds volwassen jeugd getooid met haar rijke, natuurlijke sieraden aan:
dikke golvende haarlokken, ingestudeerde mimiek, hoge, harmonieuze zangtonen voortbrengende stem,
ongelooflijk perfect gezicht, slanke verschijning en steeds wisselende weerspiegeling van huid of japon.
554////-Nu moeten we de waarden vaststellen die de aannemelijkheid van (zegevierend{}amber),
(zegevierend{}muskus), (zegevierend{}benzoë) en (zegevierend{}wierook) kan bereiken. In deze laatste
gom, (zegevierend{}wierook), heeft het wiel een waarde van y=1 omdat de twee holtes in het bezit zijn van
een infiltratie bestaande uit “overwinning”, gezien het feit dat de waardigheidsbekleders, in het oude
Rome, wierook voor de goden brandden als dankofferr voor een overwinning. De vloed verdient een
niveau van ε=1 want het grammaticale verband spreekt voor zich: «zegevierend…zoals…wierook».
Ditzelfde pluspunt levert een standaard van λ=1 op. Aangezien we menen dat er geen enkele crisis dreigt,
ontvangt de trein een waarde van ξ=1. Het totaal van deze metingen brengt een module van 1/yελξ=1
voort. Het probleem dat in verband staat met de religieuze functies van wierook houden we hier in
gedachten, met de traagheid van de deur die bij (bedorven{}wierook) gebruikt kon worden. De andere
gommen, (zegevierend{}amber), (zegevierend{}muskus) en (zegevierend{}benzoë) ontvangen een
soortgelijke en gemakkelijker uit te voeren behandeling als (zegevierend{}wierook).-///M///-De
vastberadenheid oefent zijn functie pas uit als een ernstige waarschuwing gegeven wordt, terwijl de
traagheid, net als in het algemeen de vele bedekte toespelingen, voortdurend in heel geringe mate
aanwezig is. Het zou onterecht zijn elke keer als we beseffen dat onze gedachten wat verward zijn van
een crisis te spreken, want de auteur van een aan de fantasie ontsproten tekst, verre van een probleem
als een geleerde te behandelen, stipt het, soms heel vaag, enkel aan, en we zouden de inhoud van het
onderzoek onrecht aandoen als we het bestudeerde onderwerp niet zouden respecteren.-///B///-De grote
dichter brengt zijn stoutmoedige gedichten, die de tijden zullen doorstaan, naar het andere eind van de
tempel, en die overwinning, zoals die van de beste musici en schilders, bestaat uit het eren van het
schone en inspireert daarmee het gehele artistieke milieu. Beethoven en David choqueren door hun
overmoed, maar hun glorie duurt nog lang na hun dood voort. Lang daarvoor schreef Pindarus [721]:
«Men zal ons zien arriveren, vol schittering, als onbetwistbare overwinnaars van onze vijanden. Anderen
zullen, met gulzige blik, hun tevergeefse bestemming de duisternis in laten rollen, tot ze neervallen. Wat
mij betreft, ik weet heel goed dat, wat het talent dat het Lot, onze Koning, mij heeft gegeven betreft, de tijd
er later de beloftes van zal waarmaken.» -Ofwel: in de laatste kamer waar de religieuze dienst wordt
gehouden ter ere van de fysieke, universele liefde, diep in het sanctuarium dat bestaat uit het vrouwelijke,
ideale en abstracte lichaam, wordt bij de plechtigheid wierook gebruikt en alle kenmerken van de
triomferende jonge volwassene worden daarbij aangetroffen: fiere buste, enorme ogen, vorstelijk
geaccentueerde taille, hals en armen geurend naar amber, muskus en benzoë en snelle bewegingen van
golvende vormen.
555////-Ons voorstel is om nu de waarschijnlijkheid van (Comme{}ambre…musc…benjoin…encens),
(ambre{}musc), (musc{}benjoin) en (benjoin{}encens) [(zoals{}amber, muskus, benzoë…wierook), (amber{}
muskus), (muskus{}benzoë) en (benzoë{}wierook)] te bepalen. Het wiel van (zoals{}amber, muskus,
benzoë…wierook) heeft een waarde van γ=1 door een meesleping. Inderdaad kan «Comme» (zoals) door
welke serie of lijst dan ook gevolgd worden. Een vloed van ε=1 blijkt onvermijdelijk te zijn, omdat er gezien
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het feit dat “l'¹”, “le¹”, “le²” en “l'²”, vier lidwoorden, niet tot de fronten behoren, geen enkele leemte is. De
standaard λ=1 blijkt terecht te zijn, wegens het type grammaticale verband tussen de holtes. Dankzij de
afwezigheid van een crisis wordt aan deze gom een trein van ξ=1 toegekend, hetgeen de module ervan op
1/γελξ=1 brengt. Laten we vervolgens kijken hoe het met (amber{}muskus) verloopt. Het wiel ervan bereikt
een hoogte van γ’=1 door de infiltratie “duur parfum”, die voor de hand ligt. Aangezien de holtes vlak
achter elkaar genoemd worden, moet de vloed wel ε’=1 bedragen. Wat de standaard aangaat, de waarde
λ’=1 is juist gezien het hechte verband van de syntaxis. Omdat de betrekking geen enkele crisis met zich
mee brengt, wordt de trein ξ’=1 onmiddellijk geaccepteerd. Het resultaat is een module van 1/γ’ε’λ’ξ’=1. De
andere gommen, (muskus{}benzoë) en (benzoë{}wierook) hebben een even grote waarschijnlijkheid om
soortgelijke redenen.-///M///-Het zou geriskeerd zijn geweest als we elk tamelijk onbelangrijk woord in de
formule van de gom hadden weergegeven, zoals het lidwoord voor het zelfstandig naamwoord, om die
leesbaarder te maken. We zouden, inderdaad, het risico hebben kunnen nemen om al dat soort woorden
tussen haakjes te plaatsen, zoals in (A{}(B)C(D)E(F)G(H)(I)J). Het zou echter onlogisch hebben geleken
ze hier te gebruiken, omdat we ons er immers van zouden hebben moeten ontdoen bij de berekening van
de afstand, die nog steeds op de telegramstijl gebaseerd is.-///B///-Achter in de tempel bevinden zich
gaven van alle grote schrijvers, die met het eren van het schone laten zien dat ze er zelfs hun carrière
voor willen opgeven. Zij putten hun inspiratie allereerst uit de tientallen creaties van de andere uiterst
stoutmoedige kunstenaars: tekenaars, musici en schilders. -Ofwel: in het sanctuarium van de fysieke,
universele liefde, verrassend gebouw van het vrouwelijke, ideale en abstracte lichaam, is het laatste
vertrek het summum van betoverende gratie met de viering die plaatsvindt in het schone, door moeder
natuur rijk begenadigde volwassen meisje: dik golvend haar, reeds jong nauwkeurig aangeleerde nuffige
maniertjes, prachtige boezem, brede heupen, slanke taille, voorliefde voor luxueuze parfums, zoals amber,
muskus en wierook.
556////-De gom (Die{}vervoeringen bezingen) veronderstelt dat de bedorven geuren zingen. Dat vervangt
dus (geuren²…andere, bedorven, rijk…zegevierend{}vervoeringen bezingen). Aangezien het mogelijk blijkt
het figuurlijk op te vatten, ontstaat er geen enkele crisis en leggen we het uit als: «Die dienen om de
vervoeringen van geest en zintuigen te bezingen» [833]. Zo verklaart men ook dat de ramen van een
kathedraal de Heer bezingen. Het wiel van (Die{}vervoeringen bezingen) is dus y=1 waard. De vloed
beperkt zich tot ε=1 dankzij het onderlinge verband van de holtes, dat elke leemte voorkomt. Op
soortgelijke wijze heeft de grammaticale eenheid een standaard van λ=1 tot gevolg. De trein bereikt een
hoogte van ξ=1 omdat geen enkele verschijning van een crisis serieus genomen wordt, en de module
wordt dientengevolge 1/γελξ=1. Aangaande de rail «...Die met hun werkelijk gebruikte en gehoorde stem…
bezingen…» zouden we tot een crisis hebben moeten besluiten, en dus het risico hebben moeten nemen
niet over een deur te beschikken, met het nadeel dat γ=ξ=2 terecht zou zijn geweest.-///M///-Het gewicht
van de gebruikelijke gezegdes zorgt er vaak voor dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat, dus als de
schepper er toch één wil aanbrengen en daarbij zijn elegante stijl wil handhaven, moet hij zich dikwijls van
totaal andere bedienen.-///B///-Rondom het laatste vertrek van de tempel waar het schone geëerd wordt,
brengen de verbazingwekkende maar doordachte gedichten, de god ten geschenke aangeboden, een ode
aan de onstuimigheid die door de orgie ontstaat, aan de liefde en het tumult van de zelfverwerkelijking op
elk gebied. Men put inspiratie uit een tekening, muziek of een schilderij, want symfonieën en schilderingen
geven ook toegang tot het buitenmatige, door uiterste concentratie, vermoeidheid, roemzucht of
vervoering. -Ofwel: de mooie, jonge, universele vrouw, voorgesteld door de laatste kamer van het ideale
en abstracte sanctuarium van de fysieke liefde, brengt met haar haardos en haar huid heerlijke geuren
voort en trekt er andere mee aan, die zich bij de transpiratielucht voegen en zich in de kleding nestelen om
tijdens het heilige feest de mentale en lichamelijke duizeling te verheerlijken.
557////-Het wiel van (chantent{}transports) (vervoeringen◊bezingen) heeft een waarde van y=1 omdat de
figuurlijke zin ervan het immers mogelijk maakt aan een crisis te ontsnappen. De vloed bereikt het niveau ε
=1 want aangezien «les» (de) volstrekt geen front is, veroorzaakt de afwezigheid ervan geen enkele
leemte in de gom. De standaard bedraagt λ=1 dankzij de grammaticale band. Het voorkomen van een
crisis door de beeldspraak verleent aan deze relatie een trein van ξ=1. Zeker, indien we, bij rb(chantent–
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transports) (bezingen-vervoeringen), door een verandering van de context op een botsing met een stroom
van 1 of ½ zouden stuiten, zouden we ons standpunt wat dat betreft direct moeten veranderen. Voor de
rang is t=1 hier terecht gezien het bevestigende karakter van de relatie tussen de termen «bezingen» en
«vervoeringen». Om dezelfde reden bedraagt de interne verwijdering s=1. De speling links krijgt een
waarde van m=2 in verband met de stijlfiguur, die de tegenstrijdigheid voorkomt. De speling rechts bereikt
w=2 omdat we ons door de figuurlijke beduidenis van «vervoeringen» (transports) gemakkelijk kunnen
voorstellen dat we diverse emoties “zingen” (chanter) kunnen. Nu is de stroom ¼=1/tsmw=1/(1)(1)(2)(2)
waard, en het doet er niet toe dat er geen sprake van een crisis is, wegens het feit dat het objectieve
ontstaan van de botsing, in de gedachte van de schepper, slechts een kans van één op vier heeft.-///M///In praktisch elk van de delen van het essay, hebben we onze manier van berekenen opnieuw moeten
wijzigen, getuige de laatste paragrafen. We vermoeden nu dat we, als we de studie zouden vervolgen,
nieuwe fouten zouden ontdekken, en dat het onderzoek zo dus heel kwetsbaar blijft.-///B///-Het heiligdom
der offergaven, gewijd aan de verzen die vervoeringen, duizelingen, bedwelming of spasmen door
emotionele, sensuele of mentale opwinding ontstaan, een hulde brengen, bevindt zich achter in de tempel,
het ideale conservatorium, de universele bibliotheek, het kasteel van Versailles, het paleis het Louvre en
de aanwezigheid van musea uit de hele wereld [247]. Om zijn gaven op een geschikte paats in het
gebouw aan te bieden, moet een in zedelijk of esthetisch opzicht overmoedige dichter het hele museum
doorgaan, van het vertrek waar de schone nieuwe vondst wordt geroemd, tot aan de plaats waar men een
ode brengt aan wat sombere personen bederf noemen om het aanwezige gevaar. Desondanks bezit zowel
het geheel als elke voorbijgaande vorm een grote pracht, en het is hetzelfde dat steeds verandert, zoals in
de echte wereld die door de artistieke, intelligente subjectiviteit wordt overgenomen. Aristoteles verklaarde
[25]-[25¹]: «Allen, inderdaad, die verkondigen dat de wereld een eenheid vormt en dat alles uit één enkel
element ontstaat, zijn gedwongen de geboorte en de verandering te identificeren. En ze zullen gedwongen
zijn te zeggen dat, als een persoon éénmaal geboren is, hij onophoudelijk zal veranderen…» -Ofwel:
ingesteld als sanctuarium van de fysieke liefde, bezit het vrouwelijke, ideale lichaam, als laatste kamer,
gewijd aan de heilige diensten, het stadium van het abstracte, geheel ontwikkelde meisje. Deze vrouw
slaagt erin het perfecte, volwassen milieu te vinden waar zweet en haren zich bij zeldzame, dure geuren,
afkomstig van dieren en planten, voegen om een hulde te brengen aan alles wat lichamelijke of geestelijke
verheffing is en de grenzen van de basisfuncties verlegt.
558////-We stellen voor nu de gommen (transports{}esprit…sens) (vervoeringen◊geest…zintuigen) en
(esprit{}sens) (geest◊zintuigen) te bestuderen. Aangezien, volgens een oude idee, de eerste knoop de
andere meesleept, heeft het wiel van (transports{}esprit…sens) (vervoeringen◊geest…zintuigen) een
waarde van γ=1 [857]. De vloed bedraagt ε=1 omdat «de» (van), «l'» (de), «et» (en), «des» (van) absoluut
geen fronten zijn, en er zodoende geen leemte in de reeks holtes ontstaat. Dankzij de grammaticale band
krijgt de standaard een niveau van λ=1. De figuurlijke zin van «transports» (vervoeringen) (in het Frans
"hevige emotie") laat ons zien dat er totaal geen sprake van een crisis is, hetgeen een trein van ξ=1
oplevert, en vervolgens een module van 1/yελξ=1. Er komt geen probleem naar voren uit de relaties
“transports-esprit” (vervoeringen-geest) en “transports-sens” (vervoeringen-zintuigen) omdat «transports»
(vervoeringen) gemakkelijk in verband wordt gebracht met de beelden die we van de capaciteiten van de
mensen hebben. Wat (esprit{}sens) (geest◊zintuigen) betreft, ontvangt het wiel van de module ervan een
waarde van γ’=1 wegens de infiltratie “voornaamste aspect van het menselijk wezen”. De vloed heeft de
waarde ε’=1 te danken aan het geringe belang van de begrippen die de holtes scheiden. Wat de standaard
aangaat, het grammaticale verband rechtvaardigt het niveau λ’=1 ervan. De samenhang waardoor de
beelden met elkaar verbonden worden verhindert dat het verschil ertussen een crisis veroorzaakt, wat
resulteert in ξ’=1, met als gevolg een module bestaande uit 1/γ’ε’λ’ξ’=1.-///M///-De mogelijkheid om
meerdere holtes in eenzelfde knoop te plaatsen bespoedigt het onderzoek van de bult, want daardoor
vermindert de aarzeling in zeer moeilijke gevallen, waarin de beduidenis van een term het gevaar loopt
tegelijk twee andere te beïnvloeden, wat een juiste bepaling onmogelijk maakt.-///B///-De dichter die voelt
dat het laatste vertrek gebruikt voor de religieuze diensten, waarin men het schone in de tempel eert,
geschikt is voor het offer van zijn creatie, schenkt verzen die een ode brengen aan de duizeling waardoor
het onderscheid van het bewustzijn betreffende «geest en zintuigen», die in het genot zo dicht bij elkaar
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liggen, verloren gaat [849]-[850]. -Ofwel: de mooie universele vrouw, die met haar eigen lichamelijke
geuren en menige andere verworven odeur, alle middelen in haar bezit heeft, leent zich tot de laatste
viering, achter in het abstracte sanctuarium van de fysieke liefde, haar eigen ideale lichaam, en daar
verdwijnt vluchtig de indruk dat zintuigen en geest onderscheiden moeten worden.
559////-We stellen voor de quota na te gaan om te bepalen of de gekozen moer overeenkomt met de
definitie ervan. We moeten (n-1) gommen verkrijgen voor (n) holtes. Allereerst zijn daar de 74 woorden die
de beduidenis van een front hebben: Correspondances (Samenspel), 1; Nature (Natuur), 2; est (is), 3;
temple (tempel), 4; où (waar), 5; vivants (levende), 6; piliers (pilaren), 7; Laissent (loslaten), 8; parfois
(Soms), 9; sortir (uit), 10; confuses (verwarde), 11; paroles (woorden), 12; homme (mens), 13; y (er), 14;
passe (gaat), 15; travers (Door), 16; forêts (wouden), 17; symboles (symbolen), 18; Qui¹ (die), 19; l' (hem),
20; observent (gadeslaan), 21; avec (met), 22; regards (blikken), 23; familiers (vertrouwde), 24; Comme¹
(Als), 25; longs (lange), 26; échos (echo’s), 27; loin (ver), 28; se (zich), 29; confondent (vermengen), 30;
Dans (In), 31; ténébreuse (duistere), 32; profonde (diepe), 33; unité (eenheid), 34; Vaste (Weids), 35;
comme¹ (als¹), 36; nuit (nacht), 37; et (en), 38; clarté (dag), 39; parfums¹ (geuren¹) (kleuren), 40; couleurs
(kleuren), 41; sons (geluiden), 42; se (elkaar), 43; répondent (Antwoorden), 44; est (zijn), 45; parfums²
(geuren²), 46; frais (fris), 47; comme³ (zo¹ […als]), 48; chairs (huiden), 49; enfants (kinderen), 50; Doux
(zacht), 51; comme’¹ (Zo […als]), 52; hautbois (hobo’s), 53; verts (groen), 54; comme’² (zo² […als]), 55;
prairies (weiden), 56; autres (andere), 57; corrompus (bedorven), 58; riches (rijk), 59; triomphants
(zegevierend), 60; Ayant (bezittend), 61; expansion (uitbreiding), 62; choses (dingen), 63; infinies
(oneindige), 64; Comme² (Zoals), 65; ambre (amber), 66; musc (muskus), 67; benjoin (benzoë), 68;
encens (wierook), 69; Qui² (Die), 70; chantent (bezingen), 71; transports (vervoeringen), 72; esprit
(geest), 73; sens (zintuigen), 74. Aan deze termen die een uitspraak vormen voegen we de beduidenis
van de N van «Nature» (Natuur) toe, en dat brengt het op 74+1=75 holtes. Wat de gommen van de moer
betreft, hier volgen ze: (Correspondances{}répondent) (Samenspel◊antwoorden), 1; (Nature{}N) (Natuur◊
N), 2; (Nature{}temple) (Natuur◊tempel), 3; (Nature{}est) (Natuur◊{}is), 4; (temple{}où…piliers) (tempel◊
waar…pilaren), 5; (vivants{}piliers) (levende◊pilaren), 6; (piliers{}Laissent…sortir) (pilaren◊ loslaten), 7;
(parfois{}sortir) (Soms◊loslaten), 8; (confuses{}paroles) (verwarde◊woorden), 9; (sortir{}paroles) (loslaten◊
woorden), 10; (piliers{}paroles) (pilaren◊woorden), 11; (homme{}y) (mens◊Er), 12; (homme{}passe…
travers) (mens◊gaat…door), 13; (travers{}forêts) (Door◊wouden), 14; (forêts{}symboles) (wouden◊
symbolen), 15; (symboles{}Qui¹ l'observent) (symbolen◊die hem…gadeslaan), 16; (symboles{}avec…
regards familiers) (symbolen◊met vertrouwde blikken), 17; (regards familiers{}Comme…longs échos)
(vertrouwde blikken◊Als lange echo’s), 18; (Comme¹…comme¹…comme²…comme³…comme’¹…comme’²
…Comme²{}échos) (Als…als¹…als²…zo¹ […als]…Zo […als]…zo² […als]…Zoals◊echo’s), 19; (échos{}
loin) (echo’s◊ver), 20; (échos{}se confondent) (echo’s◊zich…vermengen), 21; (Comme…longs échos…loin
se confondent{}parfums…couleurs…sons) (Als lange echo’s…zich…ver vermengen◊geuren, kleuren…
geluiden), 22; (profonde{}unité) (diepe◊eenheid), 23; (ténébreuse{}unité) (duistere◊eenheid), 24;
(ténébreuse{}profonde) (duistere◊diepe), 25; (Dans{}unité) (In◊eenheid), 26; (unité{}Vaste) (eenheid◊
Weids), 27; (Vaste{}comme¹) (Weids◊als¹), 28; (Vaste{}comme¹…nuit et…clarté) (Weids ◊als¹…nacht en…
dag), 29; (nuit{}clarté) (nacht◊dag), 30; (parfums¹{}couleurs) (geuren¹◊kleuren), 31; (couleurs{}sons)
(kleuren◊geluiden), 32; (parfums¹…couleurs…sons{}se répondent) (geuren¹, kleuren…geluiden◊
Antwoorden…elkaar), 33; (parfums¹{}parfums²) (geuren¹◊geuren²), 34; (est{}parfums²) (zijn◊geuren²), 35;
(parfums²{}frais) (geuren²◊fris), 36; (comme³{}chairs…enfants) (zo¹ [als…]◊een kinderhuid), 37; (parfums²{}
comme³…chairs…enfants) (geuren²◊zo¹ […als] een kinderhuid), 38; (frais{}chairs…enfants) (fris◊een
kinderhuid), 39; (parfums²{}Doux) (geuren²◊zacht), 40; (parfums²{}comme…hautbois) (geuren²◊Zo […als]
hobo’s), 41; (parfums²{}verts comme’²…prairies) (geuren²◊zo² groen als weiden), 42; (verts{}prairies)
(groen◊weiden), 43; (parfums²{}autres) (geuren²◊andere), 44; (parfums²{}corrompus) (geuren²◊bedorven),
45; (parfums²{}riches) (geuren²◊rijk), 46; (parfums²{}triomphants) (geuren²◊zegevierend), 47; (autres{}
Ayant…expansion…choses infinies) (andere◊uitbreiding…oneindige dingen bezittend), 48; (choses
infinies{}Comme²…ambre) (oneindige dingen{}Zoals amber), 49; (choses infinies{}Comme²…musc)
(oneindige dingen◊Zoals…muskus), 50; (choses infinies{}Comme²…benjoin) (oneindige dingen◊Zoals…
benzoë), 51; (choses infinies{}Comme²…encens) (oneindige dingen◊Zoals…wierook), 52; (triomphants{}
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tri-omphants) (zegevierend◊zegevie-rend), 53; (expansion{}expansi-on) (uitbreiding◊uitbrei-ding), 54;
(corrompus{}encens) (bedorven◊wierook), 55; (corrompus{}ambre) (bedorven◊amber), 56; (corrompus{}
musc) (bedorven◊muskus), 57; (corrompus{}benjoin) (bedorven◊benzoë), 58; (riches{}encens) (rijk◊
wierook), 59; (riches{}ambre) (rijk◊amber), 60; (riches{}musc) (rijk◊muskus), 61; (riches{}benjoin) (rijk◊
benzoë), 62; (triomphants{}ambre) (zegevierend◊amber), 63; (triomphants{}musc) (zegevierend◊muskus),
64; (triomphants{}benjoin) (zegevierend◊benzoë), 65; (triomphants{}encens) (zegevierend◊wierook), 66;
(Comme²{}ambre…musc…benjoin…encens) (Zoals◊ amber, muskus, benzoë…wierook), 67; (ambre{}
musc) (amber◊muskus), 68; (musc{}benjoin) (muskus◊benzoë), 69; (benjoin{} encens) (benzoë◊{}wierook),
70; (Qui²{}chantent…transports) (Die{}vervoeringen bezingen), 71; (chantent{}transports) (bezingen◊
vervoeringen), 72; (transports{}esprit…sens) (vervoeringen◊geest…zintuigen), 73; (esprit{}sens) (geest◊
zintuigen), 74. De quota van de moer bestaat, bij 75 holtes, dus uit 74 gommen, ofwel bij (n) holtes, uit (n1) gommen.-///M///-Sommige voor de hand liggende relaties lieten we liever liggen, maar we moeten ze
wel meetellen, want als we ze zouden overslaan, zouden we het gevaar lopen alles niet zorgvuldig te
bestuderen en zo, om een paar minuten te winnen, de berekening van de aannemelijkheid teniet te
doen.-///B///-De woordjes «comme» (als) worden niet steeds alle paragrafen door op dezelfde manier
meegeteld, omdat één ervan doordat hij gedeeltelijk de beduidenis van een ribstof heeft, geen front is. De
oorzaak daarvan is dat de ribstof van de 7 woordjes «Comme» of «comme» ("Als", "als", "zo […als]", Zo
[…als] of "Zoals"), wanneer we de hele tekst nemen, als een enorme herhaling voorkomt, terwijl de enige
beduidenis, in dat grote geheel, die niet die van een front is, «comme²» (als²), door de context ervan wordt
bepaald: “…(une) ténébreuse (et) profonde unité, Vaste comme¹ (la) nuit et (comme²) (la) clarté…” (…een
duistere en diepe eenheid, Weids als¹ de nacht en als² de dag…) Aangezien hij voorafgegaan wordt door
«comme¹» (als¹) blijkt hij niet onmisbaar te zijn, en is het dus niet nodig dat hij door middel van de
telegramstijl vermeld wordt. Dat maakt het overigens, met behulp van een zeer eenvoudig voorbeeld op
het intuïtieve vlak, begrijpelijk waarom we ons geen idee kunnen vormen van de globale uitwerking als we
ons enkel op de details blijven concentreren.
560////-We stellen voor het overzicht van de moer verder te bestuderen door profiel, vastberadenheid en
deuren te onderzoeken. Wat de wens van Baudelaire betreft om er in te slagen in het gedicht
« Correspondances » (Samenspel) eenheid aan te brengen, de moer heeft een profiel van ½ omdat alle
gommen immers een module van 1 hebben, behalve (vertrouwde blikken{}Als lange echo’s) die slechts
een waarde van 1/γελξ=1/(1)(1)(2)(1)=½ bereikt. Dat levert dus een totaal van 73 keer een
vermenigvuldiging van 1 maal (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1/2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)=½. op. Laten we nu de minimale beduidenis die we pas aan de letterlijke
betekenissen van de tekst hebben toegevoegd bepalen. De deur “op een goddelijk gebouw lijkend” die
«Natuur», in (Natuur{}tempel) omschrijft, beïnvloedt het hele verdere gedeelte van het gedicht enkel
dankzij de traagheid, en heeft dus geen enkele vastberadenheid tot gevolg. Wat (levende{}pilaren)
aangaat, de deur daarvan, “als door goddelijke wil gedreven” lost deze nieuwe crisis op, maar moet zich
elders eveneens met de traagheid tevredenstellen. Betreffende de gom (pilaren{}woorden), deze vindt de
deur “de indruk van de gedachte gevend alsof deze door goddelijke wil is ontstaan”, die meer succes
heeft, omdat hij vastberadenheid verschaft voor (symbolen{}die hem gadeslaan), (symbolen{}met
vertrouwde blikken) en (geuren¹, kleuren…geluiden{}antwoorden::elkaar). Voor de laatste crisis in het
gedicht, (bedorven{}wierook), wordt de deur “die zowel goed als kwaad schijnt te doen” gevonden. Deze
uitleg van de holte «wierook» wordt niet opnieuw als vastberadenheid gebruikt in de rest van de moer.
Aangezien we 4 deuren en 3 gevallen van vastberadenheid constateren, levert dat een resultaat op van 7
moeilijkheden, in 74 gommen, die daadwerkelijk overwonnen zijn, dat is bijna een tiende ofwel 1/10. Zo
brengen eveneens 7 problemen die, bij 14 regels, contrasteren met de helderheid ervan, om de regel een
waarschuwing teweeg, en dat vormt een aanvaardbare afspiegeling van het geheel van de vragen die in
„Samenspel“ vluchtig aangestipt worden. Dat is, nu echter bijna in positieve zin, dezelfde verhouding als
de 7 «Comme» en «comme» ("Als", "als" en "zoals"), die we gemiddeld ook om de regel aantreffen.-///M///Natuurlijk, een schepper maakt gewoonlijk niet dit soort berekeningen, als hij een tekst verzint, maar het is
niet onmogelijk dat het op het intuïtieve vlak wel gebeurt.-///B///-We zouden de illustraties in 507B tot en
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met 558B voor een deel met elkaar kunnen combineren. Dat zou met name het volgende opleveren: “de
kunsten komen met elkaar overeen, zoals ze dat met de charmes van het vrouwelijke lichaam doen.
"De Natuur" is een tempel waarvan de tekening of de plattegrond die van een vrouw is en die op zich de
ganse pracht van de reële wereld en van de subjectieve uitbeelding door de grote genieën
vertegenwoordigt. Paleizen, kerken, conservatoria, bibliotheken en musea verenigen in het heiligdom der
schoonheid de diverse kunstwerken uit de hele wereld alsook uit de hele geschiedenis. Grote
kunststukken of stijlen ondersteunen het gebouw als perfecte benen, waaruit nieuw leven voortkomt. Er
gaat een expressie van brandend verlangen naar volmaaktheid van uit, en die dient als voorbeeld voor de
nieuwe aanhangers, ofschoon dat eerder een veronderstelling dan een zekerheid is. Ze hebben de
ontelbare symbolen van de schoonste kunstwerken voor zich: lange krullende haardos, glanzende huid,
prachtig grote ogen, golvende lijnen, en een hoge muzikale stem. Uitgedaagd, door de moeder of
maîtresse in kwestie, om dezelfde prestatie te leveren, hebben ze het gevoel dat ze door een vertrouwd
persoon beschermd en bewaakt worden. Buiten het heilige gebouw gaan geruchten van overwinning rond,
vol onjuistheden, maar waar wat het voornaamste betreft, als een enorme echo die de zachtere geluiden
overstemt. Het blijft onmogelijk om het geheel van kunsten, net als het allesomvattende wonder van de
vrouw, in een menu samen te vatten, wat aan de vereende kracht ervan, onthutsend maar zeer groot,
niets afdoet. De hoofdtoon, in het heilige gebouw, wordt weergegeven door de voortdurende herhaling van
het woord dat het beste de overeenkomst weergeeft: "comme" (als). In dat gebouw komt de dichter, een
geleerd of gevoelig man, die bewondering koestert voor fijnzinnige zaken, eerst in een vertrek waar het
ontroering inboezemende meisje vereerd wordt met lelietjes-van dalen. Indien de geschenken die hij in
staat is te vervaardigen bij de betreffende situatie passen, legt de schrijver dichtbij een offerande neer die
bestaat uit een vrolijke rondedans in versvorm. In het omgekeerde geval vervolgt hij zijn plechtige route
totdat hij zich bij de periode van de adolescentie bevindt, en als hij voor die opdracht klaar is, biedt hij de
vrucht van zijn kunst aan, een lieflijke pastorale, die men neuriet temidden van de hyacinthen, en begeleid
door de hobo. Een ander vertrek, vol zure geuren, van hooi en appels, wacht op zijn eventuele plengoffer
om letterlijk de bloem van het goddelijke lichaam in zijn prille jeugd te eren. De laatste kamer breekt met
de gewoontes van de andere door een begin van bederf, en het brengen van het offer, hoewel het
aanvankelijk toch met frisheid was omgeven, vereist zware odeurs, benzoë, amber, muskus en wierook,
die door hun algemene toon woorden vergezellen in buitengewoon kundig gevormde versregels en van
een diepe inhoud, waar men het kwaad ademt.”
Deel acht: KOPPELS BEELDSPRAKEN WAARVAN DE ENE DE VOORBEREIDING IS VAN DE ANDERE
561////-Het is mogelijk, nu we het gedicht van Baudelaire aandachtig hebben doorgenomen, te
onderzoeken of de dichter, op z’n minst snel of mijmerend, de ene beeldspraak door middel van de andere
heeft voorbereid. Om dergelijke feiten vast te stellen, onderscheiden we in de beduidenis van een
verzonnen tekst twee niveaus: het biljart en de zitbank. Het eerste bestaat uit het overzicht van de inhoud
die de schepper zichtbaar aan het werk heeft willen geven. We hebben met de zitbank van doen wanneer
de schepper, op z’n minst gedurende een kort moment of al mijmerend, de interpretatie volgens welke, bij
twee beduidenissen, de ene de andere voorbereidt, niet heeft willen dwarsbomen. Het is mogelijk dat de
zitbank wat van de beduidenis van het biljart gebruikt om zich wat verderop te wagen, maar hij bevat, net
als het biljart zelf, geen enkele illustratie zonder steunpunt. De moeilijk te vatten aard van de zitbank
brengt ons op het idee dat de auteur, wat deze betreft, mogelijk heeft gewild dat die niet door het hele
publiek, maar door slechts een deel ervan werd begrepen. We zullen proberen de graad van
aannemelijkheid van enkele van deze oordelen aangaande de zitbank te meten. In dat geval moeten we
de beduidenis op nauwgezettere wijze kunnen weergeven dan we dat in de voorgaande paragrafen van
onze studie hebben gedaan, omdat we tot nu toe het principe, genoemd in opmerking 346M, stipulerend
dat het onmogelijk is de mening van het publiek als verdeeld te beschouwen, gerespecteerd
hebben.-///M///-De schepper heeft, als menselijk wezen, misschien het ene idee door middel van het
andere willen voorbereiden. Mensen streven doeleinden na, terwijl omgekeerd, ongeacht de nutteloze
beeldspraken waarin de hun doeleinden nastrevende denkers blijven steken, ondoordachte daden, zelfs in
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grote hoeveelheid, geen enkel oogmerk hebben [30]. Het tegenstrijdige vooroordeel schaadt elk juist
begrip van het mechanisme van de wereld, zoals Spinoza uitlegt [102]-[171]-[172]-[481]-[925]-[926]-[927].
Le préjugé contraire nuit à toute saisie correcte de la mécanique universelle, comme Spinoza l'explique
[926]: «…die doelgerichte stelregel zet de Natuur ondersteboven. Want hetgeen, in werkelijkheid, oorzaak
is, wordt erdoor als gevolg beschouwd, en omgekeerd.» De Amsterdamse filosoof probeert te laten zien
hoe verdwaalde denkers, met hun tevergeefse pretentie de waarheid in pacht te hebben, de beste beelden
die we van de wereld hebben, vervormen [927]: «Als er bijvoorbeeld een steen van een dak op iemands
hoofd is gevallen en die persoon gedood heeft, zullen ze aantonen dat de steen is gevallen om diegene te
doden…» Wat de doelstellingen betreft die de mensen zich stellen, het enige wat daarover gezegd moet
worden is dat deze soms subjectief lijken te zijn, zodat het verkregen resultaat in historisch opzicht veel
verschilt van dat wat degene die ze voor ogen had wenste. Dat komt doordat de individuele denker zijn
soortgenoten en de omgeving waar hij zijn wens ten uitvoer brengt, slecht kent [892]-[893]-[894]-[895][896]-[897]-[898].-///B///-Aangaande het biljart is het zeker dat Baudelaire wou dat men aan een eredienst
dacht omdat «De Natuur is een tempel…» deze betekenis immers in zich draagt. We moeten daarentegen
onze toevlucht tot de zitbank nemen om te stellen dat «De Natuur is een tempel…» de voorbereiding
vormt van «Er zijn geuren…Die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.»
562////-We omschrijven een hol als een verzonnen tekst van maximaal honderd fronten, voorzien van de
tekens die gewoonlijk het begin en het eind ervan aangeven en die iedereen in het publiek wel heeft
moeten waarnemen, omdat ze de intentie van de schepper aantonen om iets mee te delen dat een zekere
samenhang tussen de denkbeelden bezit, op z’n minst wat het mijmeren betreft. Een grot kan uit twee
dingen bestaan. De eerste mogelijkheid is dat het een hol met een profiel van 1 is. De tweede, dat het
slechts een hol met een profiel van ½ is, maar dat een dergelijke zwakte compenseert door middel van het
aannemen van een algemene, bekende vorm.-///M///-We verwachten dat de dromerige gedachte van de
schepper met gemak alle beelden van een grot met elkaar combineert, gezien het feit dat de geringe
omvang er vergezeld wordt door een gedachte die door eenheid gekenmerkt wordt of die in een bekende
vorm gegoten is, die de geest, als het ware van tevoren, houvast verschaft.-///B///-Zo is „Samenspel“, met
zijn profiel van ½, een sonnet en beantwoordt dus aan een traditie die er een beroemde vorm aan geeft.
Met slechts 74 fronten, wekt het gedicht nauwelijks het wantrouwen op dat er heftig beeldspraken in zijn
rondgestrooid, zodat men er zeker van is dat de dromerige gedachte van de schepper daar, zich er
helemaal aan overgevend, moeiteloos vergelijkingen in heeft kunnen aanbrengen, inbegrepen tussen er
zich tamelijk ver van elkaar af bevindende begrippen.
563////-Indien twee, elk tot een biljart behorende, beweringen onderling, wanneer ze de aanwezigheid van
een grot beschrijven, door een zodanige verhouding met elkaar in verband staan dat het geheel deel uit
maakt van een zitbank, is de globale bewering een eg. Bijgevolg is «De Natuur is een tempel…» een in
het gedicht voorkomende mededeling die tot het biljart behoort. Op minder letterlijke wijze constitueert
“…de mens gaat er wouden van symbolen door die de mens met vertrouwde blikken gadeslaan” een in
grote lijnen getrouwe beschrijving, waardoor deze als een deel van het biljart wordt beschouwd. Maar de
coördinatie van de woorden “"De Natuur is een tempel…" is de voorbereiding van "…de mens gaat er
wouden van symbolen door die de mens met vertrouwde blikken gadeslaan…"” maakt nu deel uit van een
zitbank.-///M///-De eerste gedeeltes van de tekst blijken, voor elke bewering afzonderlijk bekeken,
aannemelijk te zijn, maar de veronderstelling dat de ene de andere voorbereidt, geeft toegang tot de
zitbank, die tot een heel ander gebied behoort.-///B///-De voorstellingen van de gedachte, die naar
diepliggende zaken en bedoelingen verwijzen, zijn niet altijd in harmonie met elkaar, schreef Colonna
[203]: «…er woedt een binnenlandse oorlog en de vijanden zijn mensen die ons vertrouwd en het naast
zijn…»
564////-Zodra een bewering die deel uitmaakt van een biljart, in een eg uit drie met elkaar gecombineerde
beelden (T, J, Z) bestaat, wordt hij een schot genoemd. Als twee beelden een bewering vormen, zoals bij
"adeldom verplicht", beschikken we, om een schot te verkrijgen, over genoeg materiaal om de kunstgreep
((), Z, J) of (J, Z, ()) toe te passen: ((), verplicht, adeldom) of (adeldom, verplicht, ()). Om, in de formule van
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een schot, de vermelding aan te geven van de stellingname die de eenheid van deze bewering vormt,
gebruiken we tweemaal het symbool ((.)…(.)), de spijker geheten: (T(.)J(.)Z). Het koppel tekens ((.)…(.))
bestaat uit het bespijkeren. We adopteren eveneens de formule ((.)bestaat(.)God), of (God(.)bestaat(.)),
voor “God bestaat” [924].-///M///-Het combineren in een schot van drie mentale beelden van een tekst,
vereist vaak een reorganisatie van de aanvankelijk gebruikte woorden, of van de volgorde waarin ze
staan.-///B///-Uitgaande van het gedeelte «…mens…symbolen…gadeslaan…» noteren we (symbolen(.)
gadeslaan(.) mens).
565////-Als een eg twee schotten bevat, worden deze aangeduid met (E(.)H(.)F) en vervolgens met
(R(.)L(.)S). De dusdanig samengestelde eg noemen we een gamba, die als volgt wordt geïnterpreteerd:
“(E(.)H(.)F) en de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling of op dromerige wijze, de
interpretatie volgens welke dat de voorbereiding is van (R(.)L(.)S), niet willen dwarsbomen.” Om de gamba
schematisch weer te kunnen geven, gebruiken we de col, met als algemeen symbool ([[][]]), dat we
“kaartje” noemen. Het is een logische verbinding die een samenvatting is van het linkerschot, (E(.)H(.)F),
en het rechter, (R(.)L(.)S), zodat we bij het noteren van de gamba, het teken ([[][]]) tussen (E(.)H(.)F) en
(R(.)L(.)S) plaatsen. Als deze vorm eenmaal is geproduceerd, wordt hij benadrukt door middel van twee
tekens, (\) en (/), die het begin en het einde van de formule aangeven: \(E(.)H(.)F)[[][]](R(.)L(.)S)/. De
inhoud van de gamba die erin beschreven wordt is “(F(.)H(.)E) en de schepper heeft, op z’n minst in een
vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, de interpretatie volgens welke dat de voorbereiding is van
(R(.)L(.)S), niet willen dwarsbomen.” Om het teken van de col af te bakenen, worden markeringen, ('''), de
paaltjes, ervoor en erachter geplaatst: \(E(.)H(.)F)'''[[][]]'''(R(.)L(.)S)/. Indien geschreven in een eenvoudige
stijl, is het ook mogelijk om ze aan beide zijden van de col te zetten.-///M///-Er moet nogmaals op gewezen
worden dat de schotten (E(.)H(.)F) en (R(.)L(.)S) enkel van het biljart deel uitmaken, terwijl de totaliteit van
de gamba tot de zitbank behoort. Op deze manier hebben we twee beweringen waarvan de bases deel
uitmaken van het biljart, de schotten, en een globale bewering, die ze, deze keer, op het vlak van de
zitbank combineert, de gamba. Bovendien hangt alles wat zich in de gamba bevindt, op het eerste gezicht,
niet van de steunpunten, maar van de bobbels af. Zeker, toegegeven wordt dat achter mentale beelden
voorwerpen schuil gaan, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om, omdat de schepper van
verzonnen teksten niet gedwongen is om objectieve controles uit te voeren.-///B///-Als we «geuren»
opschrijven, is ons eerste idee een beschrijving van steunpunten te geven, want geuren bestaan als
voorwerpen die aanleiding tot een onderzoek over het ruiken geven of over het in aanleg daarin
aanwezige chemische mechanisme, met name in een plantkundig of dierlijk organisme. Maar met «Er zijn
geuren…bedorven…» betreft het de voorstelling van bobbels, omdat Baudelaire een morele waarde aan
de betreffende voorwerpen lijkt te verlenen. Als we een man “Odysseus” genaamd kennen, gebruiken we
het begrip van de steunpunten, maar als we traditiegetrouw, in onze verbeelding bij het horen van de
naam Odysseus, denken aan een groot aantal vasthoudende en slimme strijders, handelen we vanuit een
heel ander gezichtspunt, namelijk dat der bobbels [400]. Ongetwijfeld zijn ze heel belangrijk bij het
voorlezen van een legende, maar niet waar voorwerpen worden gesignaleerd die waargenomen kunnen
worden door een ieder die de benodigde kennis erover bezit [400]-[884].
566////-Nu moeten we de graad van aannemelijkheid van een gamba beschrijven: namelijk de liniaal.
Omdat deze nieuwe telling veel weg blijft hebben van die van een variatie, boog, landgoed, stroming,
landmaat, hek en module, waar het klinken al op van toepassing is, breiden we dit laatste begrip uit tot de
linialen en dat heeft tot resultaat dat de waarden van aannemelijkheid terzijde gelegd moeten worden als
ze kleiner zijn dan 1/16. Aangezien we tevens de mogelijkheid hebben om, behalve een bepaalde liniaal,
ook de aannemelijkheid voor een aantal gamba’s bij elkaar te vast te stellen, breiden we het klinken tot
dergelijke groepen, die voor eenzelfde grot zijn samengesteld, uit.-///M///-De numerieke maatstaven voor
de aannemelijkheid, die hier als meetinstrumenten dienst doen, zijn voortgekomen uit een terugblik op de
meest gewone handelingen die bij de interpretatieleer horen en die door ons in lichte mate geformaliseerd
worden.-///B///-Zo nemen de critici de afstand waar die de titel «Samenspel» scheidt van het laatste woord,
«zintuigen», en spreken hun oordeel, aan de hand van deze afstand, over de beide ideeën uit, zowel om
een waardering te geven van de moeiteloos te herkennen wil van de schepper, als van datgene waartoe
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zijn mijmering, of zijn snelle gedachte, zou kunnen leiden. We proberen, van die punten uitgaande, enkel
om het begrip van de interne verwijdering, die dient om de aannemelijkheid te meten van hetgeen de
auteur zichtbaar heeft gewild en dat van de grot, nauwkeurig aan te geven, teneinde te begrijpen wat een
mijmering, of hoogstens een vluchtige opwelling, van de schepper bij een zeer compact werk teweeg kan
brengen.
567////-Een speciaal stukje kennis aangaande een gamba bestaat, zelfs indien elk steunpunt met
betrekking daartoe ontbreekt, uit een gieter of een bretel. Als het brokje kennis de schepper betreft, vormt
het een bretel, terwijl we het, indien het gaat over de gebruikelijke houdingen of meningen van de tijd
waarin de auteur leefde, een gieter noemen.-///B///-Het op de hoogte zijn van Baudelaire’s voorliefde voor
mystificatie levert een bretel op. Als we ons ervan bewust zijn dat men, in de tijd waarin de dichter leefde,
van het beeld "bomen-pilaren" houdt, verschaft dat een gieter.-///M///-De documentatie over een genie gaat
vaak voornamelijk over de jaren waarin zijn werken gemaakt zijn en er zijn mensen genoeg voor wie de
echte auteur deze historische periode is, maar de onderscheiding tussen het individu en de eeuw blijft
nuttig, omdat diverse kunstbewegingen elk moment levendig maken, en de schepper niet tot alle heeft
kunnen behoren.
568////-Soms constateert de exegeet bij het bestuderen van een grot, dat deze een, in die tijd passend,
thema bevat, dat we een deksel noemen. Het moet in de hele grot aanwezig zijn, zodat niemand in het
publiek het over het hoofd heeft kunnen zien. Gezien het grote aantal thema’s dat mogelijk is, blijkt de
keus van het deksel ontzettend ruim te zijn. We willen hier de aannemelijkheid van de gamba’s berekenen,
aan de hand van het volgende deksel: “de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de
invloeden van al die verschillende takken”.-///M///-De kennis van geschiedenis speelt een belangrijke rol
zodra het erom gaat een thema vast te stellen, omdat de situatie van de schepper immers vaak de aard
van zijn werken bepaalt, zelfs als deze, dikwijls, door middel van tendentieuze fabricaties tot stand is
gekomen.-///B///-Personen met verschillende interesses laten er een weerklank van gebeurtenissen achter,
die ze met behulp van hun verbeeldingskracht weer opnieuw vormen, door op hun beurt weer op andere
bedenksels te reageren. Zo laten sommige volksliederen twee stemmen horen die elkaar in een artistiek
debat waarin een gezichtspunt steeds weer wordt vervolgd of herzien door een ander, antwoorden [818].
Ook leraren hebben, bij de morele vorming van de jeugd, als doelstelling dat deze weldra iets van hun
ideeën aan de volgende generatie doorgeeft. Baudelaire heeft met het hierna volgende opstel, met als
onderwerp een edelman die de Revolutie ontvlucht, overgenomen uit „het Genie van het christendom“,
van Chateaubriand, en vertaald door Jules Mouquet, in 1837, op de middelbare school Louis-le-Grand de
eerste prijs voor Latijnse verzen gewonnen [191]-[652]: «Toen het sombere Schrikbewind van alle
kanten/De geterroriseerde burgers bedreigde, en Frankrijk bleek werd van het ongeruste waken,/Zei men
dat één van die ongelukkigen, om aan de bijl van het gepeupel te ontkomen,/Het land van zijn
voorvaderen ontvluchtte/En temidden van de wateren een wankele toevlucht zocht./Zijn laatste centen
staan hem inderdaad net/De aanschaf van een bootje toe: hij vertrouwt aan de hem gunstiger genegen
golven van de Rijn/Zijn enige rijkdommen toe, zijn vrouw en zijn twee kinderen,/Door hen alle drie in dat
onbetrouwbare toevluchtsoord samen te brengen./De rivier verschaft een mager rantsoen van enkele
sporadische vissen,/En de genadige wateren beschermen het leven dat de aarde hun weigert./Nogal vaak
begeeft hij zich/Weggejaagd hetzij van de ene, hetzij van de andere oever, al roeiend/Naar de overkant;
maar nog vaker/Stelt hij zijn boot in het midden van de rivier in veiligheid./Hij wordt, zoals geen andere
Fransman, van de oever van zijn vaderland verjaagd./Frankrijk verbant deze verdoemde; als een ontaarde
moeder,/Weigert ze haar kinderen te erkennen, en jaagt ze van haar borst weg./Maar zodra de stille nacht
de rust op haar grond terug had gebracht,/Kwam hij, daarmee een vrome overtreding begaand,
gebruikmakend van de duisternis, in zijn vaderland terug:/Als hij de welbekende, -vroeger gezegende!oevers betreedde/Overspoelde hij zijn geboortegrond met bittere tranen;/En hij rukte onkruid los en
verzamelde takjes, en dan, als hij dat droge materiaal opeengehoopt had/Stak hij het met een lucifer in
brand/Om z’n vissen, geschenken van de rivier, te bakken./Er rest deze bannelingen een schrale troost bij
dit grote verdriet:/En wel dat ze, als ze in de buurt komen van hun vaderland, via de welbekende rivier,/In
de verte de donkere heuvels en de kastelen,/Hun voorvaderen zo dierbaar, zien en ze de lucht inademen
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die wellicht de bloemen in de tuinen van het geboorteland heeft gestreeld.»
569////-Wanneer in een deksel twee denkbeelden voorkomen, die kunnen dienen voor het vaststellen van
een thema dat moeiteloos toegekend kan worden aan een tweede, aan de geanalyseerde grot
voorafgaande of uit dezelfde tijd ervan daterende tekst, wordt dat koppel begrippen een mentor van elk
van die twee werken, evenals van het deksel waar het uit wordt genomen, genoemd. Hier is het nauwelijks
van belang dat hetzelfde zich voordoet met meer boekwerken dan twee. In alle gevallen vormt het koppel
teksten of het groter aantal, een draaikolk.-///M///-Teneinde een subjectieve beoordeling betreffende het
thema van een tekst te voorkomen, is het vaststellen van een gelijksoortig werk nuttig. De exegeet die niet
in staat is zich aangaande een artistieke performance kritisch op te stellen, omdat die te ontroerend is om
objectief te blijven, slaagt er bij een tweede staaltje van schoonheid, dat veel van het eerste weg heeft,
dikwijls in zich van zijn fout bewust te worden. Daarvoor is het voldoende dat er minder verwantschap
tussen het tweede kunstwerk en het intellectuele of het gevoelsleven van de interpreet bestaat dan dat
met het eerste kunstwerk het geval is.-///B///-In „Samenspel“ is de mentor “"de verbeelding", "de kunsten"”
voorstelbaar, gezien het reeds waargenomen deksel “de verbeelding wordt, in elk der kunsten,
ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken”. Zeker, blijkbaar zouden we deze vorm
“"de verbeelding", "de kunsten"”, moeten verwerpen, gezien het feit dat elk gedicht, per definitie, deze
mentor wel moet bevatten, omdat er tussen poëzie enerzijds en verbeelding en kunst anderzijds immers
noodgedwongen een intense relatie bestaat. Het zouden dus woorden zijn die geen enkele beslissende
aanwijzing bevatten. Maar, een tak van kunst is niet hetzelfde als alle kunsten, en Baudelaire mag zich
dan onophoudelijk met zijn kunst bezighouden, hij vraagt zich niet speciaal bij elke gelegenheid, alsof het
zijn hoofdonderwerp zou zijn, af welke rol de andere kunsten spelen in de verbeelding die hem tot
schrijven aanzet.
570////-Wanneer een grot met een deksel een mentor oplevert die geschikt is voor een draaikolk, wordt hij
een huis genoemd. Elke andere tekst van de draaikolk dan het huis is daar een acoliet van. Zodanig is
„Samenspel“ een huis. Ten eerste is het zo dat het thema ““de verbeelding wordt, in elk der kunsten,
ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken” het hele gedicht door voorkomt en het dus
als deksel kan fungeren. Vervolgens wordt de mentor “"de verbeelding", "de kunsten"” waargenomen als
thema van een ander gedicht, „de Bakens“, dat dientengevolge een acoliet van „Samenspel“ is.-///B///Baudelaire citeert in dat gedicht een aantal producties van de beeldende kunst, waarin hij «een zich
herhalende echo» aantreft, die een gewoonte vormt [[1099]]. Bovendien verwijst hij naar [[1097]]-[[1098]][[1100]]«…een onderdrukte zucht van Weber…» en naar "Te-Deums" (lofzangen), en zelfs naar «…een
hulproep van in een groot bos verdwaalde jagers!» Het is ook opmerkelijk dat Baudelaire aan de twee
gedichten, in de uitgave van 1857, de nummers IV en VI toegekend heeft.-///M///-Het idee dat we een serie
moeten samenstellen, waarvan het in aanvang bestudeerde voorwerp deel uitmaakt, nemen we van de
archeologen over. Het enige initiatief dat we nemen is dat we het minimale aantal teksten dat een
draaikolk vormt tot twee beperken. Gehrard schreef [896]: «Wie één monument heeft gezien, heeft er
geen gezien; wie er een duizendtal heeft gezien, heeft er één gezien.» Louis Robert formuleert het zo
[896]: «Een serie vormt inderdaad een essentieel principe. Een geïsoleerde uiting levert slechts een
fragment van wat hij wil meedelen; alleen in een serie komt deze volledig tot zijn recht; hoe groter en
gevarieerder de serie is, hoe interessanter de uiting wordt.» Wat individueel, of in klein verband, wordt
gemaakt, is pas op veel grotere schaal objectief waar te nemen. Het eerste grote vooroordeel dat een
geleerde verhindert vooruitgang te boeken, is te zien dat de dingen die geen denkvermogen bezitten, een
doel zoeken, en het tweede is wanneer we iets uitsluitend aan een bepaald persoon toeschrijven, terwijl
de bijzonderheid in kwestie in feite door een beweging naar voren wordt gebracht [896]-[897]-[898].
571////-Betreffende het biljart hangt elk contact tussen begrippen in hoge mate af van de verwijdering
tussen deze beeldspraken, of van de aanwezigheid van een connector, maar, als het gaat om de
beduidenis van een zitbank, binnenin een grot, wordt altijd verondersteld dat de schepper in staat is
geweest alle elementen van de inhoud krachtig met elkaar te verbinden, zonder dat het, om een dergelijke
intuïtie te rechtvaardigen, nodig is de afstand of de eventuele connectoren na te gaan. Om te beginnen is
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er de beknopte grot, dan de scherpe afbakening ervan en tenslotte de aard van het, slechts uit een
mijmering over het niet uitsluiten van het verband tussen bepaalde beduidenissen bestaande, beeld
waarvan we ons zonder moeite een voorstelling kunnen maken, dat alles verklaart dat gemakkelijke
contact, zelfs wanneer de ideeën in kwestie uit diverse gebieden, van de tekst, afkomstig zijn. Daaruit
volgt dat om, aangaande een gamba, de berekening, front na front, van de verwijdering tussen de
beeldspraken, helemaal achterwege te laten, we slechts hoeven na te gaan of deze laatste van dezelfde
grot deel uitmaken.-///M///-Vaak stelt de schepper uit het verleden zich, door middel van het aantal fronten
dat zich tussen de beeldspraken bevindt, niet precies op de hoogte van de afstand die de begrippen van
het biljart van elkaar scheidt. Wel, voor de exegeet is het gunstiger dat de schepper zich niet om deze
afstanden bekommert, want zo blijft de uitleg van een bepaalde list van de auteur onaangetast. Het is
inderdaad niet zeer waarschijnlijk dat de schepper opzettelijk twee woorden, waarvan hij de beduidenis
heimelijk met elkaar in verband wilde brengen, van elkaar heeft verwijderd om de exegeet daarmee te
misleiden, omdat in zijn tijd deze vaststelling van het verband tussen beduidenissen door middel van de
afstand, nog niet alom bekend was. De vertolker maakt zo van deze afwezigheid van bedrog gebruik, als
hij op zoek is naar een bepaalde beduidenis van het biljart. Bij het vaststellen van de gamba’s treden twee
nieuwe mogelijkheden voor het voetlicht. Enerzijds wil de exegeet, in plaats van de gedachte te vervolgen
die de auteur zichtbaar heeft willen meedelen, enkel de mijmering van de schepper, met betrekking tot een
beeldspraak die hij niet heeft willen bestrijden, bepalen. Anderzijds verliezen de afstanden die de woorden
van elkaar scheiden, hun belang, omdat de grot, als hij helemaal compleet is, er immers uitziet alsof deze
creatieve mijmering hem in alle richtingen, en eindeloos, doorkruist.-///B///-De beknopte vorm
vergemakkelijkt ongetwijfeld het dooreenlopen van de talloze, hier en daar in een tekst verspreide, ideeën,
zodat we gemakkelijk begrijpen dat, wat Asselineau betreft, de methode die Baudelaire toepast [40]:
«…zowel het kleine aantal, als de uitmuntendheid van zijn werken verklaart.»
572////-Om een gamba goed te begrijpen, is het soms nodig dat we onze toevlucht tot heel geringe
aanpassingen van de tekst nemen. Die middelen om genoemde veranderingen aan te brengen, bestaan
uit het overhemd. Geen ervan hoeft verplicht gehanteerd te worden, omdat het doel hier immers slechts
toegankelijk taalgebruik is. De drie gedeeltes van het overhemd worden “terras”, “koker” en “klomp”
genoemd en wanneer het overhemd geen wijziging aanbrengt, geven we daaraan de naam “toonbank”,
evenals aan iedere toepassing van de capaciteiten ervan. De klomp bestaat uit het geheel van de
gebruiksvoorwaarden aangaande de veranderingen die door koker of terras in de tekst worden
aangebracht. Ten eerste moet elke wijziging reeds in de tijd dat het werk is verschenen, in het milieu van
de schepper, mogelijk zijn geweest. Vervolgens moeten de critici niet bij machte zijn de uitgevoerde
verandering, als zijnde een tegenstrijdigheid, te verwerpen.-///M///-Het blijft, voor critici, vaak een
eenvoudige zaak om woorden aan te geven die in de tijd van de schepper onbekend waren, teneinde aan
zinnen die een twijfelachtige presentatie van de tekst geven, meer bedrieglijke scherpte te verlenen.-///B///Maar alvorens de interpreet ervan te beschuldigen dat hij een gebrekkige methode toepast, is het
aanbevolen na te gaan of de auteur zelf, ten tijde van het werk in kwestie, niet het als verdacht
beoordeelde woord heeft verzonnen. Door van «chercherie» (zoekerij) te spreken, stelt Baudelaire zijn
exegeten in staat een onderzoek in te stellen naar het belang dat hij aan de verschillende vormen van
nieuwsgierigheid op het vlak van de intelligentie of het gevoel hechtte, zelfs als die door foutieve maaksels
gevoed wordt [677].
573////-In een en hetzelfde algemene schot (T(.)J(.)Z), bestaat een buis uit ongeacht welk van de drie
ideeën T, J of Z, op de enige voorwaarde na dat het op z’n minst verwijst naar een front van de
onderzochte tekst. De buis ontstaat zelfs wanneer, daarin, met behulp van het overhemd, een bepaalde
lichte verandering, bijvoorbeeld met betrekking tot een bepaald front van de tekst, nuttig blijkt te zijn om
iedere vergissing in de beschrijving van de inhoud die, noodzakelijkerwijs, buiten het becommentarieerde
werk om wordt uitgevoerd, te voorkomen. Om de buizen genoemd op de diverse plaatsen van de
aanduiding van het schot, zorgvuldig te identificeren, worden er verschillende namen aan gegeven: de
spies wordt links aangeduid; de mand in het midden; de lok aan de rechterkant.-///M///-Elke verwijzing naar
de fronten, die binnenin de gamba heeft plaatsgevonden, maakt het mogelijk ons voortdurend het
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voornaamste van de erin voorkomende denkbeelden in herinnering te brengen, in een omstandigheid
waarin het gevaar van vergissing, gezien de diversiteit van de globale tekstuele inhoud en het formalisme
van de ontleding ervan, niet gering is.-///B///-De aanwezigheid van de door Baudelaire, in de gamba,
gebruikte woorden, heeft voor de interpreet van een werk, ondanks de overvloed aan methodes om ze te
noteren, hetzelfde nut als de zones op een kaart die de gebieden van een oceaan tonen, voor een
zeeman, of de notenbalk voor een dirigent. Elk van hen, exegeet, kapitein of musicus, slaagt er, van het
ene punt van het proces naar het andere, in de door hem gewenste kennis, “…door een woud van
symbolen…” te vergaren. Hoewel voor Baudelaire het «Samenspel» kan bestaan uit overeenkomsten die
de wereld der kunst inspireren, ofwel goddelijke tekens geadresseerd aan de mens, of een manier om
God te antwoorden, moeten we evenmin, op overhaaste wijze, volkomen uitsluiten dat het vele
verhoudingen tussen menselijke krachten kunnen zijn, ja zelfs relaties tussen de middelen die bij zo’n
uitwisseling aangewend worden.
574////-Een front die zich in een grot bevindt, of de eventuele wijziging ervan binnenin een schot, met
behulp van het overhemd, vormt een balk. Het front is echter niet langer een balk, als het eenvoudigweg
verwijderd wordt. In een gamba is minimaal een balk per schot nodig, om de interpreet gerust te stellen
dat hij zich geen andere tekst voorstelt dan het echte werk dat hij ontleedt. Daar komt uit voort dat er
minstens twee balken in een betrouwbare gamba bestaan.-///M///-Het begrip balk houdt dus tegelijkertijd
het front van de tekst, dat opnieuw in een schot is gebruikt, en het resultaat van de eventuele wijziging
door middel van het overhemd in.-///B///-Aangaande (de vifs piliers(.)Laissent(.)sortir de confuses paroles)
(levendige pilaren(.)Laten(.)verwarde woorden los), verhindert de verandering van «vivants» (levende) in
“vifs” (levendige) door middel van het overhemd, in geen enkel opzicht dat beide, «levende» en
“levendige” dezelfde balk zijn.
575////-Met behulp van de koker, waarvan het symbool (-[]) de punaise wordt genoemd, kunnen we elk
onderdeel van de gamba, in grammaticaal opzicht, zo inrichten als we dat willen. Dit systeem vertoont
enkele lichte schakeringen, door de rijkheid van de taal, maar meestal wordt, voor elk woord van een
tekst, de mogelijkheid verschaft om het geschikter voor het commentaar te maken, terwijl deze
veranderingen daar dan tegelijkertijd bij vermeld worden. Zo kunnen we, door een zin, waarvan de
essentie gehandhaafd blijft, te reorganiseren, alles wat categorie, geslacht, aantal, tijd of externe
accessoires betreft, opnieuw schikken.-///M///-Het gebeurt dat we sommige vormen van een overhemd
moeten toelichten, in plaats van er en passant het gebruik van te signaleren, want als we verschillende
middelen bij elkaar gebruiken, dreigt die opeenstapeling de helderheid te vertroebelen.-///B///-Wanneer
«homme» verandert in «Homme» vindt er maar één wijziging plaats, maar bij «symbolen» dat
«symbolisatie» wordt, zijn er twee.Ten eerste hebben we uit het ene zelfstandige naamwoord een ander
gehaald, vervolgens zijn we van meervoud op enkelvoud overgegaan. Dat soort kunstgrepen stellen ons in
staat “tempel(.)symboliseert(.)natuur” te noteren, daarbij uitgaand van «Natuur», «tempel» en
«symbolen».
576////-Als we ons bedienen van de punaise, noteren we het symbool (-[]) aan het eind van het schot, en
wel slechts één keer voor het geheel van de aangebrachte veranderingen. Zelfs indien in elke buis een
wijziging wordt waargenomen, moet het genoteerd worden als (T(.)J(.)Z-[]). In (De Natuur(.)wordt(.)
gesymboliseerd door een tempel-[]), gebruiken we de koker, omdat het woord «symbolen» wordt
veranderd, teneinde de vorm “gesymboliseerd” te verkrijgen.-///M///-Het overhemd benadrukt de
verschillen tussen schot enerzijds, en uitspraak, noot, ribstof, duffel en vilt anderzijds, omdat tot nu toe
immers nog geen wijziging van de fronten in deze verhandeling was uitgevoerd.-///B///-Toch doen schotten
vaak aan noten denken. Zo is rb(Natuur~tempel) niet in strijd met (Natuur(.)is(.)tempel), en zulke
beduidenissen die dicht bij elkaar liggen, hebben voor de exegeet als voordeel dat hij relaties tussen
betekenissen, waarvan hij het belang al lang van tevoren ingezien had, kan aanwenden voor nieuwe
doelstellingen.
577////-Het eerste aspect van het terras is de tunnel, die eruit bestaat dat men, om een levendiger beeld
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dan gewoonlijk van de door een tekst ter sprake gebrachte situatie te verkrijgen, zich daarvoor het recht
voorbehoudt om die situatie even te benaderen alsof het slechts om voorwerpen gaat die los van de
schepper staan. Maar men handelt zo, terwijl men, integendeel, heel goed weet dat bij een verzonnen
tekst, alleen de inhoud telt, niet de voorwerpen. Het gaat namelijk niet om wetenschappelijke zaken, in
verband waarmee men zijn objectiviteit, door middel van steunpunten, bewijst.-///B///-„Samenspel“ ligt veel
te ver van de constatering af om, als we spreken van een objectieve ontleding van de feiten, in dit gedicht,
dat iets anders dan provocatie te noemen.-///M///-Toch moeten we, zelfs aangaande de bobbels, achter de
betekenis in het denkbeeld, het belang van de voorwerpen met betrekking tot de beduidenissen erkennen,
want zonder zaak kunnen we ons niet ergens een idee van vormen. Dermate, dat zelfs voor een
verkeerde voorstelling van iets een object nodig is [753].
578////-Een tweede middel waarover het terras beschikt is de herstelling. Die bestaat uit een bepaalde
toevoeging van beduidenis of van tekens die niet tot de tekst behoren, hetgeen tot doel heeft de uitleg van
de beeldspraken van het schot te vergemakkelijken.-///M///-De mogelijkheid is dus aanwezig om
leestekens, lidwoorden of woorden toe te voegen, als ondersteuning van een toelichting, op een onderdeel
van de ontlede tekst, die anders wat ondoorzichtig zou blijven.-///B///-In “…via een antwoord van de
kleuren aan de geluiden…” is met name “via” dat niet in „Samenspel“ voorkomt, extra toegevoegd. Het
gebruik van ongeacht welke hoofdletter uit het Latijn, of zelfs van meerdere, voldoet om een herstelling te
symboliseren. Aangezien die herstellingsletters dezelfde zijn als die waarvan we ons voor de buizen,
fronten of vakjes bedienen, moeten we de tekst goed in het oog blijven houden, evenals hetgeen er als
detail aan toegevoegd wordt, teneinde de operatie die in een gamba met behulp van een overhemd wordt
uitgevoerd, goed te begrijpen.
579////-Een derde aspect van het terras komt aan de orde wanneer we het ene denkbeeld vervangen door
het andere, dat er veel gelijkenis mee vertoont, maar dat uit een woord met een heel andere stam bestaat.
Zo kan bijvoorbeeld “heiligdom” het woord «tempel» vervangen, of “in de” het woord «van», om “in de
verte” te vormen. Zo’n toelichting noemen we een puntgevel. Met de omschrijving “\"In de tempel, wordt de
mens ingewijd door wouden van symbolen" en de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling
of op dromerige wijze, de interpretatie volgens welke dat de voorbereiding is van "Er zijn geuren…als een
kinderhuid…als hobo’s…als weiden, -En andere…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook" niet willen
dwarsbomen/”, hebben we “wordt ingewijd” in plaats van «gaat…door» geschreven, en op die manier
hebben we de puntgevel gebruikt. In deze hoedanigheid bestaat «passe» (gaat) uit een balk, gezien het
feit dat dat front enkel met behulp van het overhemd is veranderd, om in de vorm van “wordt ingewijd”
gepresenteerd te worden. We hebben het veelvuldig over “passer avec succès l'épreuve d'une initiation”
(met succes een inwijdingstest doorstaan), de vervanging van het ene denkbeeld door het andere kan dus
vergezeld worden door de pretentie om de woorden van Baudelaire op expliciete wijze over te brengen.
Zelfs indien we, later, een verandering in ¨de Toverfluit¨ van Mozart aan willen brengen, komt de
herinnering eraan toch even in ons op.-///M///-De totale abstractie wordt in het overhemd vermeden, want
als de wijziging een destructie van het denkbeeld in het front wordt, leggen we dat front in geen enkel
opzicht nog langer als een balk vast.-///B///-Wanneer we veronderstellen dat woorden evenzovele
symbolen vormen en vervolgens die woorden gebruiken om een geheel van concretere symbolen te
becommentariëren -met name geuren en kleuren- lopen we het gevaar dat we onszelf in zo’n
opeenstapeling van, hoewel in aanvang goed zichtbare, lagen logica verliezen, en zo komen we opnieuw
uit bij «…lange echo’s die zich van ver vermengen…»
580////-We roepen een vierde terrasvorm in het leven, de leuning, die eveneens hulp geeft bij de
toelichting, bestaande uit het veranderen van de volgorde waarin de woorden van de tekst staan, het
wegnemen van een bepaald gedeelte, of tenslotte het overnemen van een idee dat we ergens uit de
onderhavige tekst hebben genomen en dat zich wel of niet dichtbij de balken van de gamba in kwestie
bevindt, teneinde het in veel nauwer contact te brengen met een zone die beslissend is voor de betekenis
waar het hier om gaat. We moeten hierbij echter elke belangrijke vervorming van de beduidenis die vanaf
het begin aanwezig is, vermijden. Enkel onze toevlucht nemen tot “…comme la nuit et la clarté…” (…als
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de nacht en de dag…) in plaats van «…comme la nuit et comme la clarté…» (…als de nacht en als de
dag…) te schrijven, is een ongevaarlijke leuning.-///M///-Het blijkt echter te gevaarlijk te zijn van een
bepaalde illustratie gebruik te maken als niet het geringste steunpunt bijval schenkt, zelfs als we daarbij de
hulp genieten van een bretel of gieter, gezien het feit dat de uitleg er lastiger en niet gemakkelijker door
zou worden. Illustraties treffen we in denkbeeldige, maar artistiek gezien beroemde gevallen aan, of in
reële situaties, in het kader van geschiedkundig, archeologisch of geografisch onderzoek.-///B///-Zo kan,
door een beroep te doen op een bretel die een onserieuze exegeet in het leven zou willen roepen met
behulp van daadwerkelijke kennis aangaande het artikel van Baudelaire over die beroemde episode uit het
leven van de kunst, «tempel» onmogelijk “Wereldtentoonstelling van 1855” genoemd worden [714].
581////-Een vijfde terrasvorm is die van de kaap. Opnieuw interpreteren we een balk, maar deze keer
trekken we profijt van twee verschillende beduidenissen van hetzelfde woord.-///M///-Aangezien het
werkwoord “zijn” enerzijds “zich presenteren als” en anderzijds “bestaan” beduidt, is het geschikt om een
kaap te vormen. “Mars is een planeet” beduidt “Mars presenteert zich als een planeet”. “Er is geen planeet
die zo massief is als de zon” heeft als beduidenis “er bestaat geen planeet die zo massief is als de
zon”.-///B///-Uitgaande van het gedeelte «De Natuur is», dat zich in de eerste regel bevindt, zouden we “De
Natuur bestaat” kunnen schrijven, omdat we daarvoor enkel de beduidenis “bestaan” van het werkwoord
“zijn”, die Baudelaire in de negende regel heeft gebruikt in «Er zijn geuren, zo fris…», op die plaats hoeven
te gebruiken.
582////-Het inzetten van elk van de vijf vormen van het terras voor eenzelfde buis, wel of niet tegelijk met
andere, kan aangeduid worden dankzij het symbool ([]-), de drukknop genoemd, dat we dan aan het eind
van het schot vermelden, om zodoende het begrijpen van de gamba in geen enkel opzicht te belemmeren.
Het gebruik van (T(.)J(.)Z[]-), zelfs als het terras enkel de spies T wijzigt, is bijvoorbeeld tamelijk
overzichtelijk. Wanneer in hetzelfde schot (-[]) en ([]-) voorkomen, kan de vermelding van (-[][]-) in de
plaats komen van (-[][]-), omdat we dan tijd winnen maar toch even helder blijven.-///M///-De vervorming
die we, tijdens de uitwerking van de gamba’s, met betrekking tot een of meer gedeeltes van de tekst
uitvoeren, moet zeer miniem blijven, om de wil van de schepper volstrekt niet aan te tasten, maar ondanks
deze inachtneming, dreigt de handeling menig lezer te schokken en daarom moet men hierover ingelicht
worden.-///B///-Met het doel van «Vaste comme» (Weids als) over te gaan op “qui est vaste comme” (die
weids is als) in (une ténébreuse et profonde unité qui(.)est(.)vaste comme la nuit et comme la clarté-[]-)
(×(een duistere en diepe eenheid die weids(.)is(.)als de nacht en de dag)), voegen we “qui est” (die…is)
toe met behulp van de leuning, terwijl we ons daarbij tegelijkertijd bedienen van de drukknop die, aan het
eind van een schot, elke lezer op de hoogte brengt van het feit dat de exegeet zich bewust blijft van de
vervorming die hij ons in het tweede kwatrijn doet ondergaan.
583////-In een gamba bevinden zich twee schotten en de col. Binnenin elk der schotten, scheiden twee
spijkers, (.) en (.), drie ideeën ofwel buizen van elkaar, die samen slechts één denkbeeld vormen. Daar
komen verschillende mogelijkheden uit voort, omdat in elke buis soms immers één enkele, maar in andere
gevallen meerdere pionnen aangetroffen worden. In alle gevallen spreken we van “linkerspijker” en
“rechterspijker”. De spies van het schot (levende pilaren(.)laten(.)soms verwarde woorden los) bestaat uit
twee pionnen: «levende» en «pilaren». Die buis «levende pilaren» wordt voor de linkerspijker vermeld,
terwijl «laten», de mand, temidden van de spijkers en voor de lok «soms verwarde woorden los» wordt
genoemd.-///M///-We zien, binnenin een gamba, een drietal syntheses in actie: één uitgevoerd door de col
([[][]]), met betrekking tot het geheel van de gamba en die dus tegelijkertijd de twee schotten betreft; plus
de twee syntheses die in elk der schotten door de mand tot stand worden gebracht en de spies en de lok
tot één geheel maken. Slechts één algemene vorm, (T(.)J(.)Z), is in elk der schotten van verschillende
inhoud bedrijvig, en het feit dat ze elkaar overlappen is te danken aan de col ([[][]]), die meedeelt dat de
schepper op z’n minst in een vluchtige opwelling of op dromerige wijze, de interpretatie volgens welke het
ene schot het andere voorbereidt, niet heeft willen dwarsbomen.-///B///-We houden ons, in elk der
schotten, aan een interpretatie waarin geen enkele soort link voorkomt die twee nadrukkelijk door de tekst
genoemde beweringen met elkaar verbindt. Bovendien vermijdt elk der schotten het, ondanks het feit dat
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het gebruik van het overhemd tot de mogelijkheden behoort, om de beduidenis van het biljart te
veranderen. Zo wordt (symbolen(.)gadeslaan(.)mens), hoewel we toegeven dat er een gedeeltelijke
wijziging van de aanvankelijk volgorde van de ideeën heeft plaatsgevonden, de fundamentele beduidenis
intact gehouden. Maar (De Natuur(.)is(.)een amber) wijzigt zichtbaar de van het begin af opgemerkte
beduidenis en kan dus slechts een illusoir commentaar opleveren. De exegeet, die zich van meet af aan
heeft vergist, dwaalt van het sonnet af, probeert tevergeefs om het opnieuw in elkaar te zetten, wordt
schepper en laat zijn eerste taak schieten, hoewel hij er behagen in schept om de interpreet van goede wil
nog te imiteren.
584////-Een hak bevindt zich in een gamba die door het bestaan van moeilijk direct te vatten
bijzonderheden in het binnenste ervan, ingewikkeld is gemaakt. Allereerst treffen we in de gamba een
precisering aan van de enigszins vage aspiratie van de schepper om een zo groot mogelijke rigorositeit in
acht te nemen, ondanks het feit dat het onderhavige boekwerk tot het domein van de denkbeeldige
teksten behoort. Vervolgens laten wij u daar met twee verschillende modellen binnenin dezelfde globale
interpretatie kennismaken: één versie zonder passage door de tunnel, en een andere van dezelfde aard.
Die twee versies worden metamorfosen genoemd. De eerste metamorfose omschrijven we als volgt: “de
schepper, die coherent wenst te zijn, heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze,
het denkbeeld dat de bewering…de voorbereiding is van de bewering…niet willen dwarsbomen”. De
tweede metamorfose formuleren we zo: “de schepper, die coherent wenst te zijn, heeft, op z’n minst in een
vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, het denkbeeld dat de situatie omschreven in…de oorzaak is
van die omschreven in…niet willen dwarsbomen”. Beide metamorfosen adopteren respectievelijk als
symbool (ᵒ…'''is de voorbereiding van'''…) en het teken (˜*˜…ꞌꞌꞌis de oorzaak van'''…) We noemen (ᵒ) hier
“luik” en (˜*˜) “kristal”.-///M///-Rest ons nog een onderdeel van de gebruikte woorden toe te lichten: “de
oorzaak zijn van” is een manier van “voorbereiden”, dus de tweede metamorfose handhaaft zich binnen
het algemene kader dat in paragraaf 565 met betrekking tot de gamba verschaft is: “(F(.)H(.)E) en de
schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, de interpretatie volgens
welke dat de voorbereiding is van (R(.)L(.)S), niet willen dwarsbomen”. We kunnen genoeg echte situaties
observeren waarin twee werkwoorden hoegenaamd dezelfde beduidenis hebben, hoewel we het
nauwlettend moeten bekijken, lijkt “de oorzaak zijn van” zich bijzonder goed aan te passen aan de
beschrijvingen van feiten die niet direct van een persoon afkomstig zijn. Uiteindelijk is het aan de exegeet,
als het om een situatie gaat die hij moet behandelen, de versie te kiezen die het best is aangepast aan de
beduidenis van de passage uit de tekst, die hij op dat of dat exacte moment van zijn studie aangaande de
interpretatie heeft geobserveerd.-///B///-Laten we twee links tussen ideeën uit het gedicht „Samenspel“
bekijken, die elk een andere kant uit lijken te gaan, ondanks het verband ertussen. Bij \(ᵒde natuur is een
tempel-[]'''is de voorbereiding van'''antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar-[])/ is het voor de hand
liggend te menen dat de betekenis afkomstig is van het feit dat de schepper de dingen die ons raken, heeft
gemaakt als gelovigen die gedeeltes uit de liturgie, bestaande uit een reeks vragen en antwoorden,
zingen. We stellen voor anderzijds \(˜*˜de mens(.)gaat(.)er wouden van symbolen door-[]'''is de oorzaak
van'''antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar-[])/. Hierbij komt het idee in ons op dat de
kunstenaar, «de mens» bij uitstek, door middel van de artistieke inwijding die we van hem ontvangen, die
fijngevoeligheid die ons in staat stelt het verband in overeenkomst tussen geuren, kleuren en geluiden op
te merken, veroorzaakt. Het is klaar dat het verschil tussen de versies even gering als belangrijk is.
585////-Een ontginning bestaat uit meerdere hakken, bijeengebracht door een exegeet, om een
interpretatie van de tekst samen te stellen. Aan de ene kant lijkt de mijmering van de schepper veel te
vaag om hem, tot in de kleinste details, dat soort samenvatting te kunnen verschaffen. Maar aan de
andere kant is zo’n dromerij onvermijdelijk onderworpen aan die gebruikelijke neiging van de menselijke
geest om hem aan te zetten, soms op uiterst vage wijze, een overzicht van zijn gedachten te maken.
Alleen wanneer de denker een diepe haat ten aanzien van sommige ideeën koestert, weigert hij vaak ze te
integreren. Wel, dat zou met betrekking tot het resultaat van een lang proces van uitwerking, vooral
gekenmerkt door de eigen motivatie en het persoonlijke karakter, zeer verwonderlijk zijn. De
aannemelijkheid van een ontginning opspeuren komt erop neer te bepalen of het panorama dat de
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interpreet op het oog heeft, bestaande uit talrijke mijmeringen die door de grot tot stand kunnen zijn
gebracht, echt de eigenschappen van een synthese bezit. Teneinde bij het samenbrengen van zulke
denkbeelden, tot een eerste selectie over te gaan, is het vereist dat elke ontginning de vaste basis,
bestaande uit de veronderstelling van zowel eenzelfde deksel als één enkele mentor, bezit.-///M///Aangezien we een enigszins willekeurig deksel uitkiezen, terwijl andere soms eveneens waardevol zijn,
beperkt deze beeldspraak, zelfs als hij al een licht synthetische beduidenis heeft, zich ertoe een bijzondere
interpretatie van de geanalyseerde grot voor te stellen, zonder dat hij het resultaat vormt van grondige
kennis aangaande de inhoud van de tekst.-///B///-Indien we voor „Samenspel” het hierboven beschreven
deksel “de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende
takken” kiezen, zullen we ons er desalniettemin voor hoeden dat als de kern van alle opvattingen van de
dichter aan te duiden.
586////-Twee vragen, verzoeken genaamd, maken het mogelijk de intensiteit van de relatie tussen de hak
en de ontginning te beseffen. De eerste, de voltige geheten, betreft een balk van het eerste schot, terwijl
de tweede, de eis, betrekking heeft op een balk van het schot rechts. De voltige maakt geen gebruik van
de tunnel, in tegenstelling tot de eis. Het antwoord op elk van de vragen is eveneens verschillend. De
voltige ontvangt een antwoord met het deksel als centraal punt, maar voor de eis wordt de mentor
ingezet.-///B///-Een bevestiging vergezeld van een tunnel is bijvoorbeeld “dat er onder voorwerpen,
wouden van symbolen bestaan”. Dat is schijnbaar gemakkelijker te begrijpen dan het begrip,
gepresenteerd zonder tunnel, dat ons meedeelt dat “de schepper een zekere symboliek bedenkt,
uitgaande van de voorstelling die hij zich van wouden maakt.”-///M///-Door gebruik te maken van voor de
hand liggende kunstmiddelen die, aangaande een verzonnen tekst, op die manier van het idee op het
voorwerp doen overgaan, ontdoet de exegeet zich voor een ogenblik van heel wat complicaties die in zijn
interpretatie dreigen op te treden, en handelt als iemand die zich aan de allereerste intuïtie overgeeft. Hij
stelt zich een schepper die de wereld beschrijft voor, in plaats van te accepteren dat die auteur laat zien
welke voorstelling hij van de wereld heeft. Op dezelfde wijze noemt de leraar tijdens een toneelles, moe
van het alsmaar vertellen dat “het beeld dat Molière zich van Alceste vormt tegelijk dat van het slechte
humeur is”, tenslotte de figuur alsof hij werkelijk bestaat: “Alceste is slecht gehumeurd”. Het uiteindelijk
overgaan tot het gebruik van voorwerpen lijkt eenvoudig. Kant heeft Plato zelfs verweten dat hij het belang
van die lange weg onderschat heeft, omdat hij zich in wankele veronderstellingen verloor [474¹]-[474²].
Toch heeft de filosoof uit Königsberg dezelfde soort fout gemaakt, toen hij naar voren bracht dat er een
denkvorm bestond waarin niets van de invloed van tastbare zaken getuigde [470]-[471]. Integendeel, we
moeten leren onze gedachten beter dan onze voorgangers dat hebben weten te doen, weloverwogen
volgens de contouren van de natuurlijke verschijningen te vormen, en wel zonder eraan te denken dat er
kennis bestaat die volstrekt niet op ervaring berust. Behalve degene die het resultaat zijn van historisch
onderzoek en dus recent zijn, zijn de grondslagen van onze intelligentie die ons in staat stellen de gewone
dingen te beleven, niet afkomstig van abstracte begrippen die aan dat onderzoek vooraf zouden zijn
gegaan, maar van de soort, dus van de invloed van de natuurlijke milieus. Daarin leefden de wezens van
wie wij afstammen, en de kracht van de stoffelijke voorwerpen uit hun omgeving is dus niet na het bestaan
van onze voorouders verdwenen. In elk tijdperk doen zich, sinds er leven op aarde bestaat, talrijke
moeilijkheden bij de voortplanting voor; de selectie van nakomelingen ondergaat een verandering in de
wereld, als het milieu dat de selectie uitvoert, zich wijzigt; en we zien dat de bevolkingen, over een
onnoemelijk grote periode genomen, zich, steeds gedeeltelijk, dus geleidelijk, vernieuwd hebben [232][233]-[234]-[235]-[236]-[237]-[238]-[239]-[240]. Daar komen de vermogens van de overlevenden
voornamelijk uit voort. In onze tijd komt de illusie dat een idee, buiten elke biologische vorming ervan door
de dingen, in de gedachtenwereld voorwerpen in het leven zou roepen, voort uit de grote onwetendheid
over de tijdsduur van onze langzame vorming in de loop van de evolutie. Dat ernstige gebrek aan kennis,
die tegenwoordig toch in grote mate beschikbaar is, brengt sommigen er nog toe te menen dat de hoogste
abstractie het voornaamste principe van onze gedachten uitmaakt, terwijl die uit een grotendeels
onwillekeurig, biologisch resultaat, vergezeld van meer opzettelijke, historische wijzigingen, is geboren
[19]-[20]-[21]-[268]-[270]-[470]-[471]-[476]-[500]-[722].
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587////-De voltige houdt in feite de volgende woorden in: “hoe maken we de verbinding met het deksel…als
we uitgaan van het idee dat de balk vertegenwoordigt…?” Om die vraag moeiteloos te doen begrijpen, is
het soms nodig de balk heel iets te veranderen, of aan hetgeen hij uitdrukt iets toe te voegen, dat alles met
behulp van het overhemd. Het aanvankelijke begrip, of dat verkregen na een lichte verandering, wordt de
trapeze genoemd. Deze kan worden aangeduid met (.\.), een symbool dat we “riet” noemen. Bijgevolg
heeft de voltige als inhoud: “hoe maken we, uitgaande van de trapeze...de verbinding met het deksel…?”
Ook het antwoord op een voltige wordt soms met behulp van het overhemd gegeven. We beginnen met
“dankzij…” en tenslotte geven we, exact of zo goed als, wat de vorm betreft, maar precies, aangaande de
inhoud, het deksel-///M///-Voor ongeacht welke tekst verschaft het deksel, op z’n minst bij de berekening
van de aannemelijkheid aangaande een ontginning, een bepaalde zekerheid met betrekking tot de
eenheid die het nodig heeft.-///B///-“De verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de
invloeden van al die verschillende takken”, het deksel dat voor „Samenspel“ gekozen is, moet zo in staat
zijn zijn rol te vervullen betreffende een mogelijke voltige van de metamorfose zonder tunnel \(ᵒ de vivants
piliers.\.(.)laissent(.)parfois sortir de confuses paroles-[]ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme y(.)passe à
travers(.)des forêts de symboles-[])/ (×(ᵒlevende pilaren.\.(.)laten(.)soms verwarde woorden losꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌde mens(.)gaat(.)er wouden van symbolen door)). We bekijken eerst de voltige “hoe
maken we de verbinding met het in paragraaf 570 bepaalde thema "de verbeelding wordt, in elk der
kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken"?” Daarna bedenken we dat de
term «pilaren», gebruikt in “de pilaren van de kunst, de meest beroemde vertegenwoordigers ervan” een
goede trapeze zou zijn voor het begin van de voltige. Nu beschikken we dus over de volledige vraag: “hoe
maken we de connectie met het thema "de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de
invloeden van al die verschillende takken" als we uitgaan van de trapeze "pilaren"?” We vinden zonder
moeite het antwoord: “dankzij levende pilaren van de kunst die "de mens", nieuw en groot kunstenaar op
het gebied van de esthetica, voorzien van een geperfectioneerd verbeeldingsvermogen in alle takken,
waarmee hij aan de slag kan alsof hij vol met beelden van een reis door wouden van symbolen zit.”
588////-De eis heeft betrekking op het toekennen van het ene voorwerp aan het andere. Voor de vorm van
de vraag wordt de tunnel gebruikt; er komt dus de vermelding van de twee voorwerpen in voor, waarvan
de inhoud door gedachtepuntjes wordt aangeduid: “hoe kunnen we, aan de hand van de context, een
samenvatting geven van hetgeen…ontvangt van…?” De eerste balk, waarvan de inhoud de lokvogel is,
heeft betrekking op het voorwerp dat profijt van de relatie trekt. De lokvogel hoeft niet absoluut in de hak
gebruikt te worden. Bovendien vestigt hij zich, wanneer we hem daar aantreffen, of in het ene, of in het
andere schot, en komt het voor dat de balk ervan met behulp van het overhemd nader wordt
samengesteld. Het is ons geoorloofd elke lokvogel te signaleren door middel van het symbool (<>), het
fluitje genaamd. De laatste gedachtepuntjes vertegenwoordigen de feston: de beduidenis waarvan het
voorwerp is het ding dat bestaat uit het voordeel verkregen door middel van het voorwerp van de lokvogel.
Een balk drukt de feston in het rechterschot uit, maar soms het komt voor dat het overhemd hem de
middelen aanreikt om die te vermelden. Soms is het praktisch om ons, in het tweede schot, te bedienen
van [.], het symbool van de feston, “werpschijf” geheten. Laten we de beschrijving van de eis besluiten met
de volgende verklaring waarin de tunnel voorkomt: het voorwerp van de lokvogel ontvangt iets van dat van
de feston. We stellen voor nu het antwoord te behandelen: dat verwijst met name naar de mentor, bevat
de tunnel, en we treffen er de woorden “alles wordt ongeveer als volgt samengevat…” aan. Wat de details
van de eis aangaat, we hebben dikwijls een ruime keus aan ideeën tot onze beschikking, maar het
voornaamste is dat hij de rol van de mentor verheldert.-///B///-Laten we nu de metamorfose zonder tunnel,
\(ᵒde vivants piliers(.)laissent(.)parfois sortir de confuses paroles-[]ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>y
(.)passe(.)à travers des(.)forêts[.]de symboles-[])/ (×(ᵒlevende pilaren(.)laten(.)soms verwarde woorden
los'''is de voorbereiding van'''de mens<>(.)gaat(.)er wouden[.]van symbolen door)) nader bekijken. We
gaan uit van «forêts» (wouden), vermeld in het rechterschot, daarna bekijken we de eis: “hoe kunnen we,
aan de hand van de context, een samenvatting geven van hetgeen "L'homme" (de mens) ontvangt van de
"forêts" (wouden)?” We antwoorden met een verwijzing naar de mentor: “alles wordt ongeveer als volgt
samengevat: ‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ doordat het verstand en de gevoeligheid zich tot een actief
gepeins keren, dat na verloop van tijd de kunsten voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband
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met gebieden die tot de werkelijkheid behoren.”-///M///-Met behulp van de voltige en vervolgens van de
eis, beseffen we het belangrijkste van de beduidenis van de hak, zodat we de inhoud zouden verwerpen,
indien de test ons uiteindelijk zou doen inzien dat daarin veel zwakheden voorkomen. Het op deze wijze
gelijkvormig maken van ontledingsmethodes heeft ongetwijfeld iets saais, maar we moeten, deze
vereenvoudiging terzijde gesteld, de aannemelijkheid van interpretaties beoordelen, nu eens aan de hand
van dit criterium, dan weer aan de hand van een ander. Eens te meer is het dus nuttig om de wiskundige
te imiteren, in een ander domein dan het zijne, van het dankzij onze eigen ervaring bepaalde standpunt uit
gezien, door een adaptatie van zijn perfecte handelwijze te gebruiken voor de weinig heldere voorwerpen
die verzonnen teksten opleveren. Enerzijds stelt de geleerde een systeem van axioma’s samen, omdat hij
de belangrijke regels van zijn bezigheden meedeelt, met het doel ze voorgoed, zonder tegenstrijdigheid te
kunnen preciseren, terwijl hij tegelijkertijd redeneringen formuleert. Anderzijds is hij bezig met
formaliseren, want hij brengt alles wat, in een bepaald opzicht, betreffende voorwerpen die ogenschijnlijk
verschillend zijn, overeenkomst vertoont, onder één noemer samen, teneinde slechts één enkel bewijs te
leveren aangaande een denkbeeld dat op het schikken van heel veel voorwerpen betrekking heeft. Die
twee manieren hebben hetzelfde oogmerk: de controle vereenvoudigen van hetgeen onze, altijd uitermate
rijke, verbeelding binnenkomt bij het gewaar-worden van de talloze weerspiegelingen van de werkelijkheid,
die ons onder de druk van de voorwerpen toekomen.
589////-We bedenken, onze intuïtie volgend, voor elke hak, twee schema’s die een belangrijk aspect ervan
moeten verdiepen en dat dus gemakkelijk te herkennen is: de fender en de bekleding, die samen de
zwengels vormen. Hoewel er talloze benaderingswijzen van de hak bestaan, beperken we ons tot twee
ervan, één van elke soort, aangezien we het verstand niet in de war moeten brengen, maar, door middel
van een intuïtieve methode, moeten helpen om de inhoud te bepalen. De fender bestaat uit een toelichting
van het standpunt van waaruit de schepper, veronderstellen we, op z’n minst snel of mijmerend, in zijn
tekst, zonder tunnel gestalte wil geven aan een beduidenis die de indruk wekt dat deze de voorbereiding is
van een andere. Bij \(ᵒdes symboles(.)correspondent(.)se-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌles parfums, les
couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-)/ (×(ᵒsymbolen(.)komen(.)met elkaar overeenꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌgeuren, kleuren en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar)), beschikken we over de volgende fender: “het
kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze,
overwogen dat de voorstelling van eenzelfde vorm in de domeinen van de vijf zintuigen, het gevoel geeft
dat die de voorbereiding is van het begrip dat wezens met een gevoelige aard, of de indrukken die ze in
ons teweegbrengen, ook over zo’n reeks van dezelfde morele eigenschappen beschikken”. Voor de
hakken van dezelfde ontginning vormen alle fenders bij elkaar er de takkenbos van. Anderzijds bestaat de
bekleding uit een zeer kort schema op het intuïtieve vlak van de met tunnel verschafte hak. Wanneer we,
voor de hakken van dezelfde ontginning, de bekledingen samenbrengen, vormen we daar de afdeling van.
Bijvoorbeeld, wat de zojuist behandelde metamorfose betreft, \(ᵒ des symboles(.)correspondent(.)se-[]-ꞌꞌꞌis
de voorbereiding vanꞌꞌꞌles parfums, les couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-)/ (×(ᵒsymbolen(.)komen(.)
met elkaar overeenꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌgeuren, kleuren en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar)) , hebben
we een bekleding “de overeenkomst van de symbolen veroorzaakt de diverse antwoorden van geuren,
kleuren en geluiden”.-///M///-Ofschoon de hak geen enkele illustratie zonder steunpunt mag bevatten, staat
de fender, evenals de bekleding, dat wel toe, omdat de toepassing van de hak beslist niet aan dezelfde
strenge voorwaarden hoeft te voldoen als de oorspronkelijke versie. Dat kan heel nuttig blijken te zijn,
want het zou ons, aan de ene kant met behulp van de fender, en aan de andere van de bekleding, moeten
kunnen lukken sommige hakken te voorzien van voorbeelden die ertoe kunnen bijdragen verschillende, nu
nog neutrale ideeën op te doen, die later veel met het in oorsprong ingenomen standpunt gemeen blijken
te hebben.-///B///-Er doet zich niettemin een moeilijkheid voor. Of we nu een fictieve illustratie, ontleend
aan een boek, gebruiken of een voorbeeld dat we uit een bepaald tijdvak der oudheid hebben genomen,
doet er niet toe: we moeten in ieder geval het belang ervan aantonen. Als we dus naar Swedenborg willen
verwijzen om de metamorfose \(˜*˜des symboles(.)correspondent(.)seꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌles parfums, les
couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-)/ (×(˜*˜symbolen(.)komen(.)met elkaar overeen'''is de oorzaak
van'''geuren, kleuren en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar)) te begrijpen, zullen we absoluut een passage uit
de werken van de theosoof moeten kennen die strookt met het detail van de beduidenis in kwestie.
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Overigens is het waar dat we, ondanks het feit dat we al een groot aantal boeken hebben geciteerd, die in
onze tijd enige verwondering wekken, teneinde een ieder in staat te stellen zich een voorstelling te maken
van het geheel van overtuigingen waaruit Baudelaire heeft geput om zich op het esthetische vlak te
vormen, niet in staat zijn precies te vertellen wat Baudelaire zelf serieus nam, en wat hij als een spelletje
beschouwde om het hele publiek te vermaken. Als we de zaken nog ruimer bezien, moeten we
onderstrepen dat we, hoewel we veelvuldig aanwijzingen geven met betrekking tot ideeën die de dichter
misschien, in de hem vertrouwde milieus, had opgevat, op de lezer vertrouwen dat hij dergelijke notities
niet verwart met beschrijvingen van methodes die ook, van tijd tot tijd, in deze paragrafen, maar vanuit een
heel ander perspectief, worden verstrekt.
590////-De takel van een concrete metamorfose van een hak bestaat uit een geheel van veertien
bepalingen, van elk wordt slechts één exemplaar verschaft: tekst, aanvulling van de draaikolk, complete
toonbank, ontginning, deksel, mentor, takkenbos, afdeling, voltige, eis, feston, lokvogel, trapeze, met
tenslotte, het keuzevoorwerp van de col ([[][]]), '''is de voorbereiding van''' of '''is de oorzaak van'''. De
zodanig bepaalde metamorfose blijkt volkomen solidair met de takel ervan te zijn, aangezien de laatste er
een heel groot aantal aspecten van determineert. Zo’n concrete metamorfose, waarvan we de takel
hebben omlijnd, heet een paneel. We onderscheiden het door het eindteken (¨), “dorpel” genoemd. Een
kwekerij is hetgeen overblijft van eenzelfde ontginning, wanneer we er maar één paneel per hak van
bewaren.-///M///-Er bestaat geen enkele mogelijkheid aan een paneel bestaande uit \(E(.)H(.)Fꞌꞌꞌ[[][]]ꞌꞌꞌR(.)L
(.)S)/¨ een andere takel dan die daarmee verbonden is te verschaffen, aangezien elk paneel slechts één
takel bezit. Zo’n gelijke toewijzing heeft als gevolg dat we, bij het geleidelijke zoeken naar de panelen die
het best het vermogen van de scheppende verbeelding operationeel in een tekst laten zien, betreffende
praktisch ieder nieuw begrip van paneel, die toewijzing van een takel zullen moeten wijzigen.-///B///-Bij het
in elkaar zetten van de panelen zal, zelfs indien we de van tevoren bepaalde draaikolk voor „Samenspel“
behouden, de geringste verandering van takel, die door de rest van de uitwerking bruikbaar wordt, het
paneel dat daarbij hoort wijzigen.
591////-Twee panelen van dezelfde kwekerij zijn elkaars gast. Zo is elke fender eveneens een rekruut voor
de andere fenders van dezelfde takkenbos; en elke bekleding is, in eenzelfde afdeling, een collega voor
de andere bekledingen. Om de betrouwbaarheid van een kwekerij correct te controleren moeten we er
zeker van zijn dat de gasten goed bij elkaar passen. Er mag trouwens, betreffende de panelen van
dezelfde kwekerij, geen enkele tegenstrijdigheid tussen enerzijds de rekruten en anderzijds de collega’s
bestaan, om dezelfde reden dat die onvolkomendheid het geheel in moeilijkheden zou brengen.-///M///-Het
is aan te bevelen zich, in het begin, tevreden te stellen met een tamelijk kleine kwekerij, omdat men er dan
immers beter de moeilijkheden van opmerkt. De vrijheid die de tekst verschaft, om talloze kwekerijen uit te
werken, wordt door de potenties van de inhoud ondersteund. Op deze manier heeft de interpreet de keus,
wat doet denken aan het spel met een beweegbaar onderdeel, in een mechanisme, dankzij bepaalde
vaste bewegingen die het globale gewenste effect niet verhinderen, en wat ook volstrekt niet zo lijkt te
zijn.-///B///-We zouden in staat willen zijn het verband tussen “nacht” en “vervoeringen”, in „Samenspel“,
onmiddellijk te begrijpen, en de nieuwe, zojuist geschetste benadering laat doorschemeren hoe Baudelaire
door middel van zijn woorden over de nacht die een is met de dag, met name het idee dat de vervoeringen
van geest en zintuigen onze gedachten in hoge mate door elkaar brengen, heeft kunnen voorbereiden.
592////-We nemen onze toevlucht tot een kunstgreep, met het doel er later van terug te komen, ondanks
een mogelijk toepassing van het overhemd op de drie fronten die de trapeze, de feston en de lokvogel
vertegenwoordigen: het elastiek. De formulering ervan levert de balken op die deze drie ideeën
voorstellen, plus het symbool van elk: (…(.\.);…[.];…<>). Trapeze, feston en lokvogel vormen, voor elk
paneel, de “touwen”.-///M///-Omwille van de noodzaak het drietal “feston-lokvogel-trapeze” bij de
berekening van de liniaal te gebruiken, is het nuttig de herinnering eraan volkomen levendig te houden.
Bovendien, als de touwen, in de gedachten van de interpreet, eenmaal weer teruggeplaatst zijn,
verschaffen ze hem al gauw de begrippen van elk van de andere balken, waarvan hij de beelden, dankzij
de globale beduidenis van het paneel, bijna onmiddellijk terugvindt.-///B///-We noteren, aangaande het
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elastiek (paroles.\.;chantent[.];homme<>) (woorden.\.;bezingen[.];mens<>), het paneel \(ᵒde vivants piliers
(.)laissent(.)parfois sortir de confuses paroles.\.-[]ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌdes parfums² frais…doux…
verts…corrompus, riches et triomphants(.)chantent(.)[.]les transports de l'esprit et des sens)/¨ (×(ᵒlevende
pilaren(.)laten(.)soms verwarde woorden.\.losꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌgeuren²…fris…zacht…groen…
bedorven, rijk en zegevierend(.)bezingen(.)[.]de vervoeringen…van geest en zintuigen)). Hier stelt
«homme» (mens) de lokvogel voor, en «chantent» (bezingen) de feston. De mens kan van de zang van de
geuren genieten en de materie van dat voordeel wordt aangeduid door het korte antwoord dat de eis
verkrijgt: “alles wordt ongeveer als volgt samengevat: ‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ doordat het
verstand en de gevoeligheid zich tot een actief gepeins keren, dat na verloop van tijd de kunsten
voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband met gebieden die tot de werkelijkheid behoren.”
Volgens de dichter bevat de daad van de zang, door een soort van gelijkenis, het belangrijkste van de
kunsten, die grotendeels uit de verbeelding voortkomen. De culturele wereld, aangetrokken door een
nieuw, groot kunstenaar, «de mens», is geïnteresseerd in iets belangrijkers dan die figuur, die op zichzelf
al verwondering wekt. Onder de principes waarop de schoonheid berust die men ziet in de dingen, door de
«pilaren», ofwel grote kunstenaars, aan oplettende zielen aangeboden, zouden de overeenkomsten die
tegenstrijdige zaken met elkaar in contact brengen, een belangrijke plaats bekleden. De verheerlijking van
het opwekken van verliefde gevoelens zou opwegen tegen het roemen van de orgiastische impressie van
lichamelijke intensiteit. Het woord «die» in de laatste regel, verre van enkel naar bedorven geuren te
verwijzen, zou tevens het idee van alle aangename geuren inluiden. In grammaticaal opzicht, wordt niets
uitgesloten: «Er zijn geuren, zo fris…zacht…groen…En andere, bedorven, rijk en zegevierend…Die de
vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.» We zouden een bescheiden, zachte en frisse zang laten
horen als gevoelens ontstaan en vervolgens een andere, luide die er de hevigheid van roemt. In beide
gevallen, zouden zich «…vervoeringen…van geest en zintuigen» voordoen. Dit standpunt lijkt, logisch
gezien, minder juist, maar slechts heel iets, dan het andere.
593////-De pyloon, betreffende een kwekerij verkregen door een paneel, is het geheel van tweetallen
bestaande uit schotten; gasten; rekruten; collega’s; tweetallen waarvan elk onderdeel zelf ook tweevoudig
is, omdat het immers bestaat uit het tweetal “voltige-antwoord daarop”; tweetallen waarvan elk onderdeel
zelf ook tweevoudig is, omdat het immers bestaat uit het tweetal “eis-antwoord daarop”. Het toelaten, in de
beschrijving van een tweetal van die reeks, van een herhaling of een gebrek aan samenhang is pas een
fout als zo’n situatie niet weergeeft wat in de bestudeerde tekst voorkomt. Tenslotte noemen we elke zone
van een tekst waarin iets van een herhaling of een tegenstrijdigheid voorkomt, een “la”.-///M///-Een gebrek
aan samenhang, dat zowel voor de hand liggend als van aanzienlijke omvang is, blijkt in een verzonnen
tekst moeilijk aan te tonen, maar soms kunnen er in de buurt van een dergelijke tekortkoming
moeilijkheden ontstaan. Tegelijkertijd houden we het eenvoudige idee van een evenwichtige verdeling van
intellectuele taken, wat aan de wetenschappelijke methode de charme ontneemt, zoals het de fantasie in
de kunst aan rigueur ontbreekt, in gedachten.-///B///-We denken aan hetgeen in “Samenspel” met
betrekking tot de tempel der Natuur waarin we bedorven wierook zouden kunnen aantreffen, naar voren
wordt gebracht.
594////-Hetgeen betrekking heeft op de eventuele la’s van een tekst daargelaten, komt het, in een kwekerij
van een paneel, voor dat de exegeet een onbehaaglijk gevoel heeft, dat we als een schaduwbeeld
beschrijven. We moeten wel veronderstellen dat de schepper, in dezelfde situatie, met zijn tekst voor zich,
in verlegenheid verkeert. Die indruk krijgen we door wat hem, bij een opwelling of dromerij, aan logica rest.
Alle gevallen van schaduwbeeld zijn van elementen van de pyloon afkomstig. Bijgevolg gaat het om
relaties tussen twee schotten; gasten; rekruten; collega’s; tweetallen waarvan elk onderdeel zelf ook
tweevoudig is, omdat het immers bestaat uit het tweetal “voltige-antwoord daarop”; tweetallen waarvan elk
onderdeel zelf ook tweevoudig is, omdat het immers bestaat uit het tweetal “eis-antwoord daarop” . Het
eerste geval betreft een volledige herhaling, zowel wat de inhoud als de vorm aangaat. Het andere geval
doet zich voor bij wat als een gebrek aan samenhang kan worden ervaren. Elke keer heeft slechts één van
de panelen in kwestie van het schaduwbeeld te lijden en het blijft het enige, datgene waarin we het
aantreffen. Daarom is het onmogelijk tweemaal dezelfde tekortkoming te rekenen, en we kennen het
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onbehagen enkel toe aan het paneel waarvan de trapeze als tweede in de tekst genoemd wordt. Als twee
panelen die in eenzelfde kwekerij een schaduwbeeld vormen, een identieke trapeze bezitten, moet het
laatste paneel door ons toegelaten deze hinder van een schaduwbeeld alleen ondergaan. Indien twee
panelen die in eenzelfde kwekerij een schaduwbeeld vormen, een identieke trapeze bezitten, moet het
laatste paneel door ons toegelaten deze hinder van een schaduwbeeld alleen ondergaan.-///M///-We
weten niet hoe we de aanwezigheid van het schaduwbeeld bij wezens van een heel andere vorm, zoals
een paneel en een bekleding, moeten vaststellen. Het is moeilijk om ons een idee van de logica van de
schepper bij een bepaalde opwelling of dromerij te vormen. We moeten ons dus beperken tot relaties in
tweetallen bestaande uit heel gemakkelijk te vergelijken dingen.-///B///-De la ondervindt geen last van het
schaduwbeeld, omdat het de schepper immers volstrekt niet gehinderd heeft, aangezien hij het openlijk in
zijn tekst heeft geplaatst. Dat zien we aan de twee passages die meedelen dat “de wereld een tempel
vormt” en dat “wierook bedorven is”. Als het mogelijk is dat de auteur om artistieke redenen de herhaling of
de tegenstrijdigheid heeft willen gebruiken, wat kunnen we de exegeten die in die mogelijkheid
geïnteresseerd zijn dan verwijten?
595////-De liniaal bestaat uit de aannemelijkheidsmeting van de bewering “het beeld van het paneel…is bij
de schepper opgekomen”. We geven de naam “perforaties” aan de numerieke criteria a•, b•, c•, d•, e•, f•, g•,
h•, j•, k•, m•, p•, w• die deze berekening mogelijk maken. Teneinde de liniaal te verkrijgen, keren we het
product om: 1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•. De dertien perforaties stellen elk een naam voor, waarbij elke
afzonderlijke letter, a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, p, w, gevolgd wordt door het symbool (•), “linze” geheten.
Om precies te zijn, we noemen ze: (a•), hengsel; (b•), klopper; (c•), korf; (d•), angeltje; (e•), bout; (f•), groef;
(g•), hanger; (h•), krukje; (j•), knuppel; (k•), schaar; (m•), viaduct; (p•), galg; en tenslotte (w•), deining.-///M///De schepper wil eigenlijk wel enige rigueur in acht nemen, maar, afgeleid door de opwelling of dromerij, is
hij niet in staat de exacte beduidenis van het paneel te vatten en is er dus een exegeet voor nodig om te
beschrijven wat de gedachte in oorsprong is geweest.-///B///-De berekening van de aannemelijkheid zal,
zoals in de andere delen van de studie, worden uitgevoerd volgens het voorbeeld van de metingen die we
voor „Samenspel“ gaan uitwerken, maar met het doel daarbij zo algemeen mogelijk te zijn, om de
methodes die we hier bedacht hebben voor elke verzonnen tekst toe te kunnen passen.
596////-Het hengsel (a•) heeft een waarde van 1 onder twee voorwaarden. Ten eerste moet door elk van de
schotten minimaal één balk gebruikt worden; en vervolgens mag in het hele paneel geen enkele balk
herhaald worden. Het eerste beding garandeert dat het paneel in de tekst geworteld is; het tweede
behoedt voor herhaling. Bijgevolg verkrijgen we a•=2, zodra we, enerzijds, een schot zonder balk
aantreffen en anderzijds, een reeds genoemde balk opnieuw in het paneel verschijnt. Als zich toevallig
twee herhalingen voordoen, houdt het hengsel een waarde van a•=2.-////M////-Het is echter, omdat de balk
immers een front vormt, onmogelijk dat een identieke balk op twee verschillende plaatsen van hetzelfde
werk voorkomt. Aangezien het om een vakje gaat, wordt elk front slechts op één plaats gebruikt. Anders
zou er nooit enige afstand tussen het tweevoudige gebruik van hetzelfde woord bestaan. Maar, zolang het
overzichtelijk genoeg blijft, komt het omgekeerde wel voor, omdat we bij een groot boekwerk, aangaande
dezelfde term, het eerste gebruik van dit woord vaak al zijn vergeten als we bij het tweede aankomen. I n
de studie van de grotten, uitgevoerd met het oog op de huidige berekening, blijft de afstand nihil wegens
het geringe aantal woorden en omdat de gedachte enkel uit een dromerij bestaat waartegen de schepper
zich niet wil verzetten en niet het resultaat van vastberaden wil is. Bij elk speciaal numeriek criterium a •, b•,
c•, d•, e•, f•, g•, h•, j•, k•, m•, p•, en w•, lijkt het er echter op dat onze gedachte op het contrast tussen goede
en slechte kwaliteit berust, zodat het nutteloos is een berekening van de verschillende tussenliggende
graden van kwaliteit te maken. Zodoende vormt de herhaling van een balk in een paneel een absolute
tekortkoming, en het doet er weinig toe of het om één of tien herhalingen gaat. Met betrekking tot de
complete liniaal, liggen de zaken nog weer anders. Ons verstand onderscheidt meerdere bases waar
onaannemelijkheid op gevestigd kan zijn, we moeten dus voor elk geval een verschillende perforatie
rekenen. Daardoor varieert de liniaal aanzienlijk, alnaargelang de waarde 2 die van één enkele perforatie
of van de dertien bij elkaar is. In de eerste situatie heeft hij recht op een waarde van ½=0,5 en in de
andere op 1/(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)=1/8192, hetgeen hier te verwaarlozen is.-///B///-In het
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paneel \(ᵒdes correspondances(.)laissent(.)parfois sortir de longs échos-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌdes
parfums corrompus, riches et triomphants(.)chantent(.)les correspondances de l'esprit et des sens-[]-)/¨
(×(ᵒovereenkomsten(.)laten soms(.)lange echo’s losꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌbedorven geuren², rijk en
zegevierend(.)bezingen(.)de overeenkomsten van geest en zintuigen)), brengt de herhaling van de balk
«Correspondances» (Overeenkomsten) het hengsel a•=2 met zich mee.
597////-De klopper (b•) is 1 waard als alle balken van het tweede schot, in de bestudeerde tekst, na degene
die in het eerste gebruikt zijn, komen. Omdat het begrip fundament, of basis, immers het wezen van de col
uitmaakt, moet men hetgeen dat met zich meebrengt in acht nemen. In principe gaat datgene wat
voorbereidt vooraf aan datgene wat tot stand gebracht wordt, of, datgene wat veroorzaakt, gaat vooraf aan
datgene wat veroorzaakt wordt, er moet dus een soort prioriteit van de beelden E, H en F bestaan ten
opzichte van R, L en S. Betreffende de onaannemelijkheid noteren we echter een waarde van b •=2 zodra
een balk van het tweede schot, in de tekst, voorafgaat aan een balk van het eerste. Als dat zich meerdere
keren voordoet, blijft die waarde 2. Laten we nu het paneel \(ᵒdes forêts de symboles(.)observent(.)avec
des regards familiers l'homme-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde vivants piliers(.)laissent(.)parfois sortir de
confuses paroles)) (×(ᵒwouden van symbolen(.)slaan(.)met vertrouwde blikken de mens gadeꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌlevende pilaren(.)laten(.)soms verwarde woorden los)) bekijken. Het feit dat de
woorden «vivants» (levende), «piliers» (pilaren), «Laissent (laten), «parfois» (soms), «sortir» (los)
«confuses (verwarde) en «paroles» (woorden), in het gedicht, voor «forêts» (wouden), «symboles»
(symbolen), «observent» (gadeslaan), «avec» (met), «regards» (blikken), «familiers» (vertrouwde) en
«homme» (mens) komen, werkt nauwelijks in het voordeel van het idee dat een beeld zoals dat in
“…wouden van symbolen slaan met vertrouwde blikken de mens gade…” een introductie kan zijn van
“…levende pilaren laten soms verwarde woorden los…”-///M///-De analytische methode maakt het, bij de
beschrijving van verschijnselen, mogelijk de formele grondslagen van een onvruchtbaar idee voldoende te
isoleren om te bewerkstelligen dat een, op gebrekkige wijze gevormde, subjectieve of algemene opinie,
waarover soms, in feite, eindeloos gediscussieerd kan worden, van de beste denkbeelden uitgesloten
wordt, dankzij het minutieus bestuderen van de vormen.-///B///-Dikwijls toont het woud zijn strengheid,
maar dat is nodig om de zwakke te weren, door middel van het oordeel dat diens ontoereikendheid
aantoont. Op een bepaald ogenblik, is Poliphilo van Colonna in zijn droom bang dat hij het niet zal halen
[204]: «…ik liep zo ver door dat ik me in een groot, donker woud bevond…de bomen stonden er zo dicht
op elkaar en het gebladerte was zo dicht, dat de zonnestralen er niet konden doordringen…Ik ging…
verder, en dan ineens weer terug…de ene kant op…dan weer de andere, de handen en het gezicht vol
schrammen van doorntakken, distels en stekels…bij elke stap bleef ik steken doordat mijn gewaad aan de
struiken en het kreupelhout bleef haken…en ik kon niemand meer om raad vragen en wist eenvoudig niet
meer wat ik doen moest, behalve hardop te jammeren. Maar dat was allemaal tevergeefs, want niemand
kon me horen, behalve de schone Echo, die me vanuit de diepte van het woud antwoordde…»
598////-De korf (c•) heeft een waarde van 1 als er geen enkel vermoeden bestaat dat er met de
bestudeerde tekst, aangaande een voor het paneel in kwestie belangrijk onderdeel, een ongelukje is
gebeurd of dat er een vervalsing heeft plaats gevonden. In het geval van zo’n verandering is het mogelijk
dat de beduidenis van de schotten inderdaad helemaal niet door de schepper gewenst is geweest. Als
zoiets zich voordoet, moeten we de onaannemelijkheid een waarde van c•=2 toekennen. Omdat het
paneel immers de dromerij beschrijft van de schepper of van de gedachte die spontaan bij hem is
opgekomen, bestaat het gevaar, bij de meting van de aannemelijkheid, betreffende de interpreet behalve
uit de veronderstelde dromerij van de auteur, tegelijkertijd uit die van hemzelf, die hem wat de bestudeerde
tekst aangaat, gedeeltelijk van zijn objectiviteit zou beroven. De korf (c•) maakt het mogelijk hier toezicht
op te houden, zoals het ravijn (å) over een mogelijkheid beschikte om, tijdens de meting van
aannemelijkheid van de ribstof, te voorkomen dat de interpreet, door zijn honger naar buitenissigheid
waartoe hij door zijn onderzoek werd gebracht, een belangrijke intrusie zag waar het om de eenvoudige
gevolgen van een ongelukje met de tekst ging.-///M///-Aangezien de grootte van een vergissing, bij de
bepaling van de reeds genoemde perforaties, tot 2 beperkt is, moet dat hier, om de voor de hand liggende
reden alle oneffenheden van de panelen gelijk te willen behandelen, wel hetzelfde zijn. Indien naast een
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ongelukje dus ook nog een vervalsing aan het licht komt, in de passage die, betreffende het paneel, de
beduidenis van de balken determineert, blijft de korf een waarde houden van c •=2.-///B///-Laten we ons
eens indenken dat de titel «Samenspel», wegens een eenvoudig ongeluk, of door een ongeluk dat later
door een bedrieger uitgebuit wordt, vervangen wordt door “Geloven”. Dan zou het gedicht daardoor toch
onmiddellijk met illusoire ironie omgeven worden, vooral aangaande het begin: «De Natuur is een
tempel…»
599////-Voor het angeltje (d•) wordt niveau 2 bereikt, wanneer in de passage van de tekst die de balken van
het paneel verschaft, uiterst rationele begrippen worden gehanteerd. Maar we maken een uitzondering
voor lofuitingen op artistiek gebied: bijvoorbeeld, de redeneringen die men nodig heeft om over de
versbouw te spreken, bij het bestuderen van een gedicht. Bij de berekening van de aannemelijkheid
moeten we, enkel bij denkbeeldige teksten, met betrekking tot de onaannemelijkheid een grootte van d•=2
rekenen om de abusievelijke toepassing van deze methode op werken met een hoge mate van rationaliteit
tot uiting te brengen. In elk ander geval bestaat de waarde van (d •) uit 1.-///M///-Toch is het niet hetzelfde
als men, enerzijds grondig onderzochte zaken aanstipt of zelfs verwerkt en anderzijds deze als onderwerp
behandelt.-///B///-Baudelaire gebruikt ongetwijfeld de emoties die ontstaan dankzij het reukvermogen, dat
door de fysiologen is bestudeerd, maar zelf verschaft hij geen enkele rechtstreekse door de neus gedane
waarneming, zodat zijn bezigheid, wat de bereiding van geuren betreft, geen fysiologie genoemd kan
worden.
600////-De bout (e•) is 1 waard zodra het paneel aan een viertal voorwaarden voldoet. Ten eerste mag de
samenstelling van het paneel geen anachronisme, noch onhandigheid bevatten. Bovendien is het niet
toegestaan een bepaalde balk door iets anders te vervangen, of een interpretatie te geven die het biljart
een andere inhoud zou toeschrijven. Waar het in al deze gevallen om gaat is er voor in te staan dat de
schepper de beduidenis van elke balk apart kende en ook de, veronderstelde, komende voorbereiding van
het ene schot door het andere. Zo gauw één van de wensen niet wordt ingewilligd, noteren we
e•=2.-///M///-Er moet met name op gelet worden dat de toonbank, die in het begin in het leven is geroepen
om de integratie van de beduidenis van de balken in de schotten te vergemakkelijken, niet alles bederft
door te beweren dat hij de beduidenis doorzichtiger maakt terwijl hij de strekking ervan volledig verandert.
We worden constant door het gevaar van zo’n tekortkoming bedreigd, omdat we immers vandaag een
toonbank gebruiken, terwijl de tekst al van gisteren is.-///B///-Een fout is een aantasting van de woorden
\(ᵒde vivants piliers(.)laissent(.)parfois sortir de confuses paroles-[]ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌles symboles
mathématiques(.)observent(.)l'homme avec des regards familiers-[]-)/¨ (×(ᵒlevende pilaren(.) laten(.)soms
verwarde woorden losꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌwiskundige symbolen(.)slaan(.)de mens met vertrouwde
blikken gade)). De verwijzing naar de wiskunde doet het vermoeden van een bepaalde twijfelachtige
manipulatie van de tekst ontstaan, bedoeld om een, schijnbaar ongefundeerde, visie van „Samenspel“
naar voren te schuiven, zodat we een onaannemelijkheid van e•=2 noteren.
601////-De groef (f•) heeft geen betrekking op de col ([][]). Om f •=1 te verkrijgen, moet aan drie voorwaarden
voldaan worden, die alle de beide schotten aangaan, en waarvan er geen een het hele paneel betreft. In
de eerste plaats mag er, in elk der schotten, geen enkele illustratie zonder de hulp van een bepaald
steunpunt voorkomen, en evenmin iets wat in strijd is met een bepaald verband in betekenis dat we in het
biljart aantreffen. Vervolgens moet elke relatie tussen ideeën die balken in zich bergen, uitgaan van een
soort schets, die zich in het biljart bevindt. Zo gauw één van deze voorwaarden ontbreekt, moet de waarde
f•=2 zijn.-////M////-In de schotten beschikt men alleen over alles wat het biljart inhoudt. Pas daarna arriveert
het idee, het volledige paneel in aanmerking genomen, in de zitbank en bedenkt dus een relatie bestaande
uit de “voorbereiding”, die onbekend is in het biljart. De groef moet controleren of hetgeen over het niveau
van het biljart wordt vermeld, waar is, om te voorkomen dat de interpreet een beschrijving van de zitbank
maakt die op een foute basis berust, door een slecht gebruik van het bespijkeren (…(.)…(.)…).-///B///-Bij
\(ᵒcorrespondances(.)laissent(.)répondre de confus symboles-[]-[[][]]…)/¨ (×(ᵒovereenkomsten(.)laten(.)
verwarde symbolen antwoorden-[]-[[][]]…)), is de aanvankelijke beduidenis in hoge mate vervormd, wat
f•=2 met zich meebrengt, omdat er tussen de buis «Antwoorden», in de tekst, enerzijds en «verwarde»,
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evenals «symbolen» anderzijds, te weinig verband bestaat.
602////-De hanger (g•) heeft betrekking op de col, die als taak heeft in één keer de mededeling van de
schotten omhoog te tillen naar het domein van de zitbank. Om g •=1 te verkrijgen, moet aan drie wensen
voldaan worden. De eerste houdt in dat de tekst, diegene met de beduidenis van het biljart, niet direct een
verdediging aandraagt voor het idee dat het eerste schot de voorbereiding is van het tweede. De col
symboliseert namelijk het zich overgeven aan dromerij, wat naar het begrip “voorbereiding” leidt, buiten
hetgeen glashelder door het biljart wordt aangeduid om, door de klare wil van de schepper. Maar zodra
deze laatste al melding heeft gemaakt van een bepaalde “voorbereiding” in het biljart, is het voor ons
onmogelijk het benodigde kader aan te brengen in de col, die daardoor zijn rechtvaardiging verliest, wat
ons g•=2 voor het volledige paneel oplevert. De tweede voorwaarde die we moeten bestuderen om g •=1 te
verkrijgen, is het feit dat de schepper het idee dat wat hier het eerste schot wordt genoemd, het andere
introduceert, niet afkeurt. Het zou inconsequent zijn als we een paneel hadden waar de schepper niet
achter stond, omdat bepaalde denkbeelden die de auteur niet afkeurt, daarin immers naar voren moeten
komen, op z’n minst als het slechts om een inval of een mijmering gaat. Tenslotte bestaat, om g •=1 te
verkrijgen, de derde verplichting uit de vordering dat de critici op geen enkele manier de mededeling dat
het eerste schot het andere de “voorbereiding” verschaft, kunnen verwerpen. Dat heeft tot gevolg dat we,
voor het volledige paneel, noteren dat de onaannemelijkheid g •=2 bedraagt, zodra niet wordt voldaan aan
één van deze drie voorwaarden. Laten we daarom, als zich een nog grotere tekortkoming voordoet, op
dezelfde wijze handelen.-////M////-De begrippen zitbank, biljart, schot en col zijn behandeld in de
paragrafen 561, 564 en 565.-////B////-In een, door hem zelf aangebrachte, confrontatie of vergelijking zorgt
de auteur ervoor dat hij het hele publiek openlijk het uitgangspunt voor een reflectie aanreikt, en daarna
een vervolg, hetgeen onmiddellijk in g •=2 resulteert; en dat is nu precies wat er in de regels 6 en 8 gebeurt,
met de “voorbereiding” «Als lange echo’s die zich…vermengen…» en dan het resultaat:
«…
Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.»
603////-De achtste perforatie is het krukje (h•) en dat criterium heeft betrekking op het schaduwbeeld. Om
h•=1 te kunnen noteren mag er, aangaande het paneel in kwestie, geen schaduwbeeld ontstaan. Het is
echter onvermijdelijk h•=2 te noteren zodra het schaduwbeeld dit paneel schade toebrengt.-///M///-Deze
waarde van 2 kan niet stijgen omdat het schaduwbeeld, bij een paneel, hetzij niet aanwezig is, hetzij
eenmalig is. Het is dus, om het krukje van een paneel te bepalen, als het eenmaal vaststaat dat
laatstgenoemde van een schaduwbeeld te lijden heeft, niet nodig andere gevallen van herhaling of van
gebrek aan samenhang waar dit paneel op een of andere manier bij betrokken zou zijn, op te
zoeken.-///B///-In de regels 8 en 9, wordt de herhaling «geuren…geuren…» verondersteld “In het
algemeen bestaan er geuren, en bovendien, verschillende soorten” te bedoelen. De interpreet is van
mening dat hij zich in de eerste plaats met het belang van de herhaling in stilistisch opzicht moet
bezighouden, omdat de inhoud immers geen moeilijkheden oplevert.
604////-De knuppel (j•) ontvangt een waarde van 1 onder verschillende voorwaarden. Om te beginnen
moeten alle balken van het paneel tot dezelfde grot behoren, die zelf een deksel heeft dat handig wordt
gepresenteerd. Vervolgens moeten we er zeker van zijn dat het paneel zich geen enkele keer tegen een
bepaalde deur of tegen vastberadenheid verzet. Indien de situatie het verhindert dat aan al deze
voorwaarden bij elkaar wordt voldaan, ontvangt (j •) een waarde van 2.-///M///-Volgens paragraaf 6, is
dezelfde schepper bekend met alle gedeeltes van eenzelfde tekst, maar de kracht van de relaties tussen
de gebruikte begrippen is erg verschillend, en een grot vormt zo’n beperkte en afgebakende ruimte, dat de
intensiteit van het verband daar geen twijfel toelaat.-///B///-Het is eenvoudig ons voor te stellen wat er
gebeurt als men een paneel presenteert dat op twee verschillende teksten betrekking heeft, met
bijvoorbeeld beelden die enerzijds afkomstig zijn uit „Samenspel“ en anderzijds uit het gedicht [[1062]]„Ik
houd van de herinnering aan die naakte tijden…“ Zelfs als die twee gedichten beide, en na elkaar, in de
bundel "Bloemen van het kwaad" voorkomen, zijn de fronten niet uit hetzelfde werk afkomstig, en dat heeft
tot gevolg dat er geen nauw contact meer ontstaat, een contact waardoor we mogen veronderstellen dat
de afstand die de tekstuele ideeën van elkaar scheidt, op geen enkele manier de spontane zienswijzen of
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het gepeins over de beduidenis van de artistieke prestatie in de weg staat.
605////-We kennen de schaar (k •) een waarde van 2 toe zodra de knuppel zelf niveau j •=2 bereikt. Bij j•=1,
een waarde die een grot met een deksel veronderstelt, moet de tekst echter een huis kunnen verschaffen.
We proberen op z’n minst een acoliet van de bestudeerde tekst te vinden, om het statuut van de grot als
huis te rechtvaardigen. Als we daarin slagen, noteren we k •=1, maar zo gauw zich een obstakel voordoet,
keuren we k•=2 goed.-///M///-Het deksel dat de mentor oplevert, hoeft niet absoluut andere belangrijke
ideeën, die zowel in de acolieten als in de bestudeerde tekst voorkomen, te bevatten. Wanneer een
archeoloog een serie samenstelt, komt het voor dat hij, in plaats van elke keer beslist een grote gelijkenis
met de gevonden voorwerpen te willen, zich met enkele overeenkomsten tevredenstelt.-///B///-Het is zeker
dat de gedichten die geïnspireerd zijn door vrouwen, in de meerderheid zijn in een bundel waarvan de
titel ze zelf vermeldt: “bloemen van het kwaad”. Daarom zouden we de historici een grote dienst bewijzen,
als we een serie vrouwenportretten afkomstig uit die talloze scheppingen van Baudelaire grondig zouden
bestuderen. Toch kan niets met zekerheid over de titel van het werk worden meegedeeld, omdat de
beduidenis ervan algemener zou kunnen zijn: “situaties waarin het schone zich met het kwaad verenigt”.
Uiteindelijk doet een woordspeling ons weer voor "bloemen-vrouwen" kiezen, omdat “mal” (kwaad) bijna
op dezelfde manier uitgesproken wordt als “mâle” (man, mannetje), en de “fleurs du mâle” (bloemen van
de man) of de “fleurs du mal” (bloemen van het kwaad) dus de vrouwen zijn.
606////-Aangaande de elfde perforatie, (m •), of viaduct, bestaat de waarde uit m •=2 als de knuppel 2 waard
is. Bij een knuppel van 1 bereikt het viaduct echter niveau 1 als zowel de verhouding “voltige-trapeze” als
“eis-feston-lokvogel” moeiteloos bepaald kunnen worden. Zodra er een belangrijke hinderpaal betreffende
de trapeze, de feston of de lokvogel verschijnt, noteren we een onaannemelijkheid van m •=2; en bij een
tekortkoming van de drie touwen tegelijk, blijft m •=2 noodzakelijk. Het is mogelijk dat we een vergissing
begaan hebben bij het onhandig formuleren van de voltige of de eis, maar ook door het verkeerd
interpreteren van de tekst.-///M///-Het voor de voltige gekozen kader “hoe maken we, uitgaande van de
trapeze...de verbinding met het deksel…?” evenals de vorm van de eis “hoe kunnen we, aan de hand van
de context, een samenvatting geven van hetgeen…ontvangt van…?” beschikken over een inhoud met een
enorme hoeveelheid aan mogelijkheden. De controle van de beduidenis moet dus heel slecht voorbereid
zijn, willen we op een moeilijkheid stuiten, temeer daar de figuurlijke betekenis het mogelijk maakt elk van
deze vragen aan talrijke tekstuele situaties aan te passen.-///B///-Het al eerder bepaalde deksel “de
verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken”
heeft betrekking op de kunstenaar, als hij dus «de mens» bij uitstek is, wordt het gemakkelijk aangaande
de beduidenis een relatie te leggen die een aanzienlijk aantal punten van „Samenspel” verbindt met het
vraagstuk “hoe kunnen we, aan de hand van de context, een samenvatting geven van hetgeen de mens
ontvangt?”
607////-De galg (p•) bereikt een waarde van 2 als de knuppel niet uit 1 bestaat. Indien de knuppel 1 waard
is, kennen we de galg een waarde van 1 toe zodra de fender uit een verdieping van het paneel bestaat.
Als de fender, betreffende het tekstgedeelte in kwestie, niet als een nauwkeurige interpretatie van het
paneel kan worden gezien, moeten we onze toevlucht tot p •=2 nemen.-///M///-Het paneel, afgeleid van het
biljart, dankzij de beide schotten, komt voor als een overmoedige toepassing van de aanvankelijke
beduidenis, of als een daaruit voortgekomen versie. Vervolgens proberen we, afhankelijk van het paneel,
een toelichting te formuleren die de schepper op de tekst heeft kunnen geven: de fender. Een galg van
p•=1 wordt geaccepteerd als, bij nader inzien, iets van de inhoud van het biljart voor het formuleren van de
fender kan dienen. We zien hoe de formele opzet van de studie de gelegenheid verschaft om de interne
beduidenis van het onderhavige werk te onderzoeken. Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds vraagt
de abstracte constructie, teneinde goed te worden begrepen en ook om de verdenking van ingenomenheid
weg te nemen, om een concrete toepassing. Anderzijds nodigt de homologie van het paneel en de fender
uit om de tekst met meer aandacht dan gewoonlijk te bekijken, waardoor we er nieuwe bronnen in
kunnen ontdekken.-///B///-Laten we nu eerst \(ᵒles parfums¹, les couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]ꞌꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌil(.)est(.)des parfums² frais…doux…verts…corrompus, riches et triomphants286

[]-)/¨ (×(ᵒgeuren¹, kleuren en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar'''is de voorbereiding van'''er(.)zijn(.)geuren²…
fris…zacht…groen…bedorven, rijk en zegevierend)) bekijken. Hoewel dit paneel lichtelijk verschillend is,
geldt de fender die we in paragraaf 589 al gekozen hebben hier opnieuw: “het kan niet anders of de
schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat de
voorstelling van eenzelfde vorm in de domeinen van de vijf zintuigen, het gevoel geeft dat die de
voorbereiding is van het begrip dat wezens met een gevoelige aard, of de indrukken die ze in ons
teweegbrengen, ook over zo’n reeks van dezelfde morele eigenschappen beschikken”. We gaan uit van de
eigenschap van “overeenkomst” om uit te komen bij eenzelfde potentialiteit van moraliteit of immoraliteit,
die, bovendien, de mogelijkheid van een interessante basis voor synesthesie laat zien. Wanneer de kern
van meerdere verschillende wezens op dezelfde wijze is samengesteld, brengt dat de overeenkomst ervan
met zich mee, en als een van die wezens frisheid kan bezitten, kunnen ze dat allemaal. Als één ervan zich
triomfantelijk kan laten bewonderen, kunnen ze het allemaal. Daarom noteren we zonder aarzeling m •=1.
We denken hierbij aan de beminnelijke gasten van het klooster Thélème, die, opgewekt van aard en
geleerd hebbend dat te blijven, de kracht hebben zich moeiteloos aan te passen [825]: «Hun motto
bestond slechts uit de volgende regel: "doe wat je wilt". Omdat vrije mensen, van goede afkomst, goed
onderricht, gesprekken voerend met eerlijke mensen, een aangeboren instinct hebben, en een drijfveer,
die hen steeds weer opnieuw tot verdienstelijke daden aanzet en ze weghoudt van het kwade…Door die
vrijheid ontstond er tussen hen een edele wedijver die eruit bestond alles zoals de ander te doen als ze
zagen dat diegene ervan genoot. Als een man of vrouw zei “laten we iets drinken”, dronken allen iets. Als
iemand zei “laten we spelen”, speelden allen. Indien iemand zei “kom, laten we buiten gaan stoeien”, deed
iedereen mee.» Maar Baudelaire compliceert die woorden op een rare manier, namelijk door de verering
van het lijden, die glans geeft aan een aspect van de smaak dat minder gemakkelijk is te rechtvaardigen
dan de verschillende kanten van de schittering op politiek gebied van de kastelen waar het aan de hoven
aangenaam vertoeven is [[1130]]: «…ik heb perfectie aangebracht/In de wrede kunst, die een Duivel mij bij
mijn geboorte schonk…/Om de pijn te verhevigen en te krabben in de wond.»
608////-De dertiende perforatie noemen we de deining (w •), en als de knuppel 2 waard is, bereikt de deining
eveneens niveau w•=2. Maar wanneer de knuppel 1 is, verkrijgt de deining slechts een waarde van 1 bij
een bekleding die een toepassing is van het paneel. Als de bekleding daarentegen, niet als een
aanvaardbare interpretatie van het paneel kan worden gezien, leggen we ons bij een waarde van w •=2
neer.-///B///-We stellen voor het paneel \(˜*˜les parfums, les couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-ꞌꞌꞌis
de oorzaak vanꞌꞌꞌil(.)est(.)des parfums frais…doux…verts…corrompus, riches et triomphants-[]-)/¨
(×(˜*˜geuren, kleuren en geluiden(.)antwoorden(.)elkaarꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌer zijn geuren…fris…zacht…
groen…bedorven, rijk en zegevierend)) te bekijken. Vanuit dat standpunt nemen we kennis van de
bekleding “de antwoorden, een link leggend tussen de materiële zaken toegankelijk voor de zintuigen, zijn
de oorzaak van de indrukken van geuren gekenmerkt door frisheid, zachtheid, groen, bedorvenheid,
rijkdom en zegeviering”. De gelijkenis die paneel en bekleding met elkaar verbindt, is voor de hand
liggend, zodat we w•=1 accepteren. Indien we echter niet het gevoel hebben dat het, betreffende de
wezenlijke inhoud, om twee gelijksoortige mededelingen gaat, is w •=2 juist.-///M///-Met deze twee
toepassingen van het paneel, enerzijds de fender, anderzijds de bekleding, moet het mogelijk zijn
aangaande sommige panelen voorbeelden aan te dragen die de benadering van het werk dat die twee
mogelijkheden biedt, kunnen vergemakkelijken. De geleerde zou vervolgens dergelijke ideeën kunnen
gebruiken om te onderzoeken of dat ook zo lijkt te zijn met een bepaalde, tamelijk onbekende tekst van
deze tijd.
609////-De graad van aannemelijkheid van een kwekerij bestaat uit het kaliber ervan. Het is de
aannemelijkheid van de zin: “de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige
wijze, de panelen van de kwekerij in één geheel willen realiseren, zonder de samenhang van de ideeën in
zijn tekst te schaden. Het kaliber is het resultaat van de linialen, die elk tot het type (1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•
m•p•w•) behoren en het wordt verkregen door het numerieke product van al deze waarden. Dientengevolge
bereikt het voor twee panelen een waarde van ((1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•)(1/a•’b•’c•’d•’e•’f•’g•’h•’j•’k•’m•’p•’
w•’)).-///M///-Aangaande een paneel, weerspiegelt de liniaal ervan het eventuele schaduwbeeld dat we erin
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zouden kunnen aantreffen, zodat er, wanneer het kaliber wordt vastgesteld, er wat dat betreft voor de
kwekerij geen enkele aanvulling meer gegeven hoeft te worden. De liniaal (1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•) kan
enkel een hoogte van 1 bereiken bij een paneel dat niet aan een schaduwbeeld lijdt. In het
tegenovergestelde geval wordt onmiddellijk het krukje h •≠1 gebillijkt, hetgeen het product (a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•
m•p•w•) vergroot, en daardoor de liniaal (1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•) verkleint, en dus vervolgens ook het
kaliber, als product van de linialen. Het ideaal van de analyse is, aangezien elk punt al in aanmerking is
genomen, om het geheel proberen te begrijpen, enkel door de synthese van die punten. Hoewel we
toegeven dat knappe koppen tot de conclusie zijn gekomen, dat het onmogelijk is om diverse elementen
van hoogstaande kennis van elkaar te scheiden. Inderdaad hebben velen lange tijd geprobeerd om wat er
vaak gebeurt met de verschillende delen van een levend wezen, die vergaan als ze niet langer deel
uitmaken van het geheel, als voorbeeld te nemen [30]. Maar dat oordeel schijnt geen stand te hebben
kunnen houden, enerzijds wegens de observaties aangaande de verbazingwekkende herleving van in
stukken gesneden wormen, anderzijds door het onderwijs van leraren uit de tuinbouwsector, over enten
[26]-[27].-///B///-De panelen \(ᵒdes vivants piliers(.)sortent(.)de confuses paroles-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌl'homme, le nouvel artiste, prêtre du beau(.)est(.)observé, surveillé, conseillé par des regards, venus
de sa propre famille de pensée, occupés de symboles-[]-)/¨ (×(ᵒuit levende pilaren(.)komen(.)verwarde
woorden vandaanꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde mens, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone,
(.)wordt(.)gadegeslagen, gesurveilleerd, geadviseerd door blikken, afkomstig uit zijn eigen
gedachtewereld, vol symbolen)) en \(ᵒ la nature(.)correspond(.)à un temple-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌles
parfums, les couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-)/¨ (×(ᵒde natuur(.)komt(.)overeen met een tempelꞌꞌꞌis
de voorbereiding vanꞌꞌꞌgeuren, kleuren en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar)) zijn volstrekt niet tegenstrijdig.
Dat is bemoedigend voor de samenstelling van grotere gehelen die dus samenhangend zouden blijven.
610////-Laten we, alvorens een kwekerij te vormen, enkele zwakke kanten laten zien die zo’n geheel van
interpretaties kan vertonen. Eerst werpen we een blik op het paneel \(ᵒdes images(.)combinent(.)leurs
effets[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌles parfums¹, les couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-)/¨ (×(ᵒbeelden
(.)combineren(.)de effecten die ze hebbenꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌgeuren¹, kleuren en geluiden(.)
antwoorden(.)elkaar)). Aangezien het eerste schot, “beelden combineren de effecten die ze hebben”, geen
enkele balk bezit, maken we eruit op dat het hengsel (a •) 2 waard is, en dat de complete liniaal zodoende
niet meer dan ½ kan bedragen.-///B///-De aanwezigheid in de schotten van «Samenspel», «Natuur»,
«tempel», «geuren», «bedorven»…-de hoofdbegrippen van de tekst- behoedt de panelen, in de
toelichting, voor het vergeten van het voornaamste.-///M///-Het is interessant te zien dat de beelden, in
onze berekening, de hoedanigheid van feiten aannemen, omdat onze eerste zorg immers de beduidenis
is.
611////-We bekijken het paneel \(ᵒl'homme, l'artiste, prêtre du beau(.)est observé, surveillé, conseillé par
des regards, venus de sa propre famille de pensée, occupés de symboles-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌla
nature(.)est(.)un temple-[]”)/¨ (×(ᵒde mens, de kunstenaar, prediker van het schone(.)wordt(.)
gadegeslagen, gesurveilleerd, geadviseerd door blikken, afkomstig uit zijn eigen gedachtenwereld, vol
symbolenꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde natuur(.)is(.)een tempel)). De klopper (b•) is 2 waard, omdat de
balken «Natuur», «is», en «tempel», van het tweede schot, in de tekst, voor de balk «mens» van het
eerste geplaatst zijn.-///M///-We treffen in het bestudeerde paneel de stoutmoedige veronderstelling aan
dat de combinatie van laat in de eerste strofe gearriveerde pioenen die van eerder gebruikte zou
introduceren. Zeker, er bestaat niets wat het onmogelijk maakt dat de zaken, tijdens de conceptie van het
gedicht, dus in de gedachten van Baudelaire, zo zijn gelopen. Misschien heeft de schrijver zijn
aanvankelijke begin enkele regels na het huidige geplaatst. Maar we oordelen hier enkel over het
eindresultaat van de artistieke uitvoering.-///B///-«Natuur», «is» en «tempel» worden niet alleen voor
«mens», hierboven genoemd, geschreven, maar ook voor «symbolen», «vertrouwde», «blikken» en
«gadeslaan», zonder dat daardoor de klopper, die, zodra hij niet langer 1 waard is, slechts een waarde
van 2 kan krijgen, gewijzigd kan worden.
612////-Laten we nu de veronderstelling maken dat het sonnet van Baudelaire, over een paar duizend jaar,
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het slachtoffer is van een vervalsing die ongemerkt voorbijgaat aan talrijke kenners van dat toekomstige
tijdperk. En dat het om de volgende, door bijna allen gekende tekst zou gaan: “Analogieën//De wereld is
een museum waar grote leerlingen…” gevolgd door dezelfde regels als in het aanvankelijke gedicht.
Vervolgens bekijken we het paneel \(˜*˜dans le musée l'homme(.)passe(.)victorieusement son initiation à
travers des forêts de symboles-[]-ꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌil(.)est(.)des parfums…comme des chairs
d'enfants…les hautbois…les prairies, -et d'autres…comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens-[]-)/¨
(×(˜*˜in het museum(.)beleeft(.)de mens triomfantelijk zijn inwijding door wouden van symbolenꞌꞌꞌis de
oorzaak vanꞌꞌꞌer(.)zijn(.)geuren…als kinderhuidjes…hobo’s…weiden, -en andere…zoals amber, muskus,
benzoë en wierook)). Met behulp van een oorspronkelijk exemplaar van de bundel "Bloemen van het
kwaad", gevonden, na moeizame inspanningen, tijdens archeologische onderzoeken, is een geleerde bij
machte zijn twijfel uit te spreken over de interpretaties van dat moment, en daar komt, wat het paneel
betreft dat voor deze rail is bedacht, een korf van c •=2 uit voort.-///M///-Men heeft beroemde teksten vaak
gecopieerd of gedrukt, wat waarschijnlijk het succes van valse imitaties heeft beperkt. Toch bestaan er,
eveneens, gevallen waarin onbekenden erin geslaagd zijn een boek van hun hand onder de naam van
een bekend schrijver op de markt te brengen. Maar woorden of gezegdes hebben tussen het tijdperk van
de auteur en dat van de imitator kunnen veranderen, omdat een enorme bekendheid, waardoor de ambitie
van bedriegers onstaat, vaak enige tijd op zich laat wachten, hetgeen geleerden in staat stelt een aantal
onregelmatigheden in een vals exemplaar te ontdekken.-///B///-Zeker, dergelijke onwaarschijnlijkheden
kunnen slechts geconstateerd worden als ze vergeleken worden met een serie stipt gedateerde werken.
We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk alle elementen aangaande de teksten erkend als zijnde
geschreven door Baudelaire, zijn.
613////-Laten we eens aannemen dat een dichter de overeenkomst, die een link legt tussen het
samentrekken van de pupil en de kracht van lichtstralen, beschrijft en dat terwijl hij gedeeltelijk een tekst
die Descartes daarover had geschreven in verzen omzet [271]: “Le changement dans la grandeur de la
prunelle/Modère à propos la force de la vision/Car l'ouverture de l'œil prend moins de rayons/Quand tous
offenseraient du nerf une parcelle,/Et la mécanique apaise souvent nos sens/Par suppression du péril qui
se fait sentir.” (De verandering in grootte van de appels van onze ogen/Vermindert tegelijkertijd het
gezichtsvermogen/Want de opening van de pupil laat minder stralen toe/Wanneer deze alle een stukje van
de zenuw zouden pijnigen,/En het mechanisme van ons organisme kalmeert vaak onze zintuigen/Door het
waargenomen gevaar te verwijderen.) We stellen voor het volgende paneel te noteren: \(ᵒle changement
dans la grandeur de la prunelle(.)modère(.)la force de la vision-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌla mécanique
(.)apaise(.)souvent nos sens)/¨ (×(ᵒ de verandering in grootte van de appels van onze ogen(.)
vermindert(.)het gezichtsvermogenꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌhet mechanisme(.)kalmeert(.)vaak onze
zintuigen)). Hoewel de betekenis van het paneel een combinatie van de wetenschap met de metafysica
inhoudt, laat deze redenering een belangrijke grondslag van grote kennis zien, wat voldoende is om een
angeltje met een waarde van d•=2 te rechtvaardigen.-///M///-Aangezien verzonnen en wetenschappelijke
teksten niet strikt van elkaar gescheiden zijn, raakt de exegeet een beetje in verwarring door de gevallen
waarin de berekening van de aannemelijkheid een paneel betreft waarvan de grondslag op het ontstaan
van een exacte wetenschap lijkt. Als leidraad blijft het feit over dat, ondanks alle gemeenschappelijke
punten tussen de verschillende menselijke bedrijvigheden die de geschiedenis hebben gekenmerkt, de
kunst meer tot het domein van de dromerige subjectiviteit behoort, terwijl de wetenschap vooral de
controle toont van hetgeen een ieder heeft gedaan.-///B///-Het vooruitzicht dat eens het sonnet
„Samenspel“, om het te verbeteren, veranderd wordt, blijft heel moeilijk te aanvaarden, terwijl het
gebruikelijk is dat een wetenschappelijk resultaat door anderen dan de ontdekker wordt geperfectioneerd,
en dikwijls lange tijd nadat hij overleden is. Zo komt het dat de homogeniteit van alle lichamen die op
scheikundig gebied geïdentificeerd zijn, een soort basis van stoffelijke overeenkomsten in dat bijzondere,
wetenschappelijke domein, slechts geleidelijk aan begrepen is [255]-[256]-[259]-[260].
614////-Laten we eens kijken wat er gebeurt als we in een paneel, met bijvoorbeeld \(˜*˜désirs(.)sortent(.)
confus-[]-ꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌéchos(.)confondent(.)se[]-)/¨ (×(˜*˜wensen(.)komen(.)er verward uitꞌꞌꞌis de
oorzaak vanꞌꞌꞌecho’s(.)vermengen(.)zich)), “wensen” in plaats van «woorden» gebruiken. De vervanging
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komt erop neer dat we ons van het biljart verwijderen, omdat we de aanvankelijke beduidenis van de
passage waaruit de balken van het paneel, «sortir», (komen), «confuses» (verward), «échos» (echo’s),
«confondent» (vermengen) en «se» (zich) zijn genomen, immers aanzienlijk moeten wijzigen. Dat heeft tot
gevolg dat de waarde van de bout e •=2 bedraagt.-///M///-Deze uitkomst moet wel door iedere kenner van
de echte tekst worden opgemerkt, wat de vergissing, zo frequent onder interpreten, die er, door
onophoudelijk talrijke details te verzinnen die niet in het oorspronkelijke exemplaar voorkomen, uit bestaat
een denkbeeldig werk in het leven te roepen, voor de exegeet nagenoeg onmogelijk maakt.-///B///-Een
bout van e•=2 is eveneens verdedigbaar als het om het volgende idee gaat: \(ᵒ la nature(.)est(.)un temple[]ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌdes morts(.)révèlent(.)des paroles[]-)/¨ (×(ᵒde natuur(.)is(.)een tempel
ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌdoden(.)onthullen(.)woorden)). Zeker, een dergelijke mededeling blijft
zinvol,
maar alvorens erover na te denken, moeten we eerlijk toegeven dat het tweede schot niet strookt met de
inhoud van het biljart. Bovendien kan Delacroix, ten tijde van Baudelaire, door veel mensen vooral als één
van de «pilaren» beschouwd worden: velen hebben een genie in hem gezien terwijl hij nog volop actief
was. André Ferran maakt hier nauwgezet gewag van [393]: «Op 6 april 1845, leek Arsène Houssay, in
"L'Artiste", de karakteristiek van een Delacroix te hebben opgemerkt, tegelijk met Baudelaire…” Ferran
maakt zelfs melding van deze vroege bewonderaar van de schilder [393]: «"Het is een groot schilder,
schreef hij, op zoek naar de poëzie van de menselijke pijn…" Hij kwalificeerde hem als "een ongeruste
schilder", die ver voor zijn tijd uit al de taal van het nageslacht sprak.»
615////-Laten we een blik werpen op \(ᵒla nature(.)est(.)l'opposé d'un temple-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌ
l'encens(.)est(.)corrompu-[]-)/¨ (×(ᵒde natuur(.)is(.)het tegenovergestelde van een tempelꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌwierook(.)is()bedorven)). Dat paneel veronderstelt dat we de beduidenis van de
aanvankelijk gebruikte bewering in het gedicht omkeren, met als leidraad de verklaring die ver daarna, in
de regels 11 en 13, over wierook wordt gegeven. We verbeelden ons dat we «De Natuur is een tempel…»
als een antifrase moeten behandelen, waarvan de echte beduidenis “de natuur is het tegenovergestelde
van een tempel…” is. Even later zal dan een lezer die dat ook verondersteld heeft, oordelen dat hij daar
goed aan gedaan heeft, als hij op de bevestiging over wierook stuit. Door deze interpretatie wordt de balk
«is», voortgekomen uit «De Natuur is een tempel…» aangevuld door de herstelling “het tegenovergestelde
van”, die zich uiteraard niet leent om een link tussen twee beduidenissen van het biljart te leggen, wat een
groef met een waarde van f•=2 rechtvaardigt.-///M///-De bout en de groef worden door een zekere
verwantschap met elkaar verbonden, want in beide gevallen volgt er onmiddellijk straf op een
tegenstelling. Maar de studie van de bout betreft het hele paneel, terwijl de groef belang heeft bij een
schot, en vervolgens bij het andere, dus bij alle twee, maar op beperktere wijze.-///B///-Het religieuze
gevoel dat de inspiratie geeft voor de aanvankelijk gebruikte woorden «De Natuur is een tempel…» zou
geïnterpreteerd kunnen worden als “de natuur is God” door een vilt die “God” suggereert in plaats van
“tempel” [928]. Maar de beduidenis “de natuur is het allermooiste wat we kunnen bedenken…” valt net zo
goed te verdedigen [15]. De kunstenaar zou ons in dat geval laten weten dat zijn onderwerp uit de
werkelijkheid bestaat. Het begin van het sonnet zou dus opgevat kunnen worden als een geloof in hetgeen
de kunstenaar uit die tijd vaak als een waarheid ziet, volgens de opmerking van Charles Rivet, die zich tot
Plato wendt met een opmerking die niet helemaal bij diens tijd past, wat ons doet glimlachen, want
blijkbaar is hij er zich niet bewust van [258]-[394]-[736]-[737]-[738]-[739]: «Delacroix hield er volstrekt niet
van de toeschouwer door middel van dat soort steriele imitaties een rad voor ogen proberen te draaien,
hetgeen betreurenswaardig zou zijn als dat zou lukken. Zijn permanente, hevige inspanning had als doel
door overdenking, herinnering, gevoel, door de meest zuivere verering van de waarheid, tot in het
binnenste van de natuur door te dringen. Bij dat gestalte geven aan zijn verbeelding veranderde de vorm
soms; de regelmatigheid van de verhoudingen en de contouren verdwenen. Maar ofschoon hij erin
geslaagd was tot de ziel te spreken, om zo’n vage siddering lijkend op een electrische draad, teweeg te
brengen…ofschoon hij één van die onuitwisbare indrukken in onze herinnering had achtergelaten, de
minachting van de critici deerde hem niet; hij was van mening dat hij in het domein der kunst zo hoog
mogelijk gestegen was, dat hij dezelfde taal als de dichters, als de grote musici had gesproken.»
616///-We bekijken nu \(ᵒcomme de longs échos qui de loin(.)confondent(.)se-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌ
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les parfums¹, les couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-)/¨ (×(ᵒals lange echo’s die(.)vermengen(.)zich
van ver(.)ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌgeuren¹, kleuren, en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar)). Het ligt voor de
hand dat Baudelaire, in het biljart, ofwel de volledig zichtbare beduidenis, wat we hier het tweede schot
noemen, heeft voorbereid met behulp van het eraan voorafgaande. Dientengevolge noteren we een
hanger van g•=2, omdat het paneel, in plaats van een gedachte uit de bank te gebruiken, op die uit het
biljart terugkomt, op het moment dat de synthese van de schotten wordt uitgevoerd. Aangezien Baudelaire
zelf het ene idee door middel van het andere openlijk heeft voorbereid, is het uitgesloten dat we
aankondigen dat het biljart verlaten wordt om de beide mededelingen met elkaar te verbinden.-///M///-We
hadden “de schepper heeft, in hetgeen hier het biljart wordt genoemd, zichtbaar de voorbereiding van het
ene beeld door middel van het andere willen maken” moeten noteren. Dat is heel wat anders dan “de
schepper, die coherent wenst te zijn, heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze,
het denkbeeld dat de bewering…de voorbereiding is van de bewering…niet willen dwarsbomen”. De fout
die in het commentaar is begaan, leidt er, voor het hierboven genoemde paneel, toe een hanger van g •=2
te vermelden, omdat het idee dat het eerste schot de voorbereiding is van het andere, immers onmiddellijk
door de tekst gerechtvaardigd wordt.-///B///-Behalve de door een auteur gewenste voorbereiding van
beelden, treffen we die gift van vorige zuilen aan, bestemd voor de laatste die voor de bewonderaars, op
het toneel der kunsten, verschijnt. Baudelaire wist ongetwijfeld dat verscheidene van zijn gedichten een
weerkaatsing waren van die van Petrus Borel [164]: «Die lange kwelling vreet aan me en is een
verscheuring/Beschadigt me geheel! wat is het lot vol wreedheid!/Zelfs vandaag, lachend om mijn
verbijstering,/Om mijn ziel opnieuw te dompelen in bitterheid,/ Heeft hij mij een engeltje uit de hemel
bereid.»
617////-Bij eenzelfde kwekerij ontstaat het schaduwbeeld door de volledige herhaling, of door het gebrek
aan samenhang, tussen twee schotten, tussen gasten, rekruten, collega’s, tweetallen waarvan elk
onderdeel zelf ook tweevoudig is, omdat het immers bestaat uit het tweetal “voltige-antwoord daarop”,
tweetallen waarvan elk onderdeel zelf ook tweevoudig is, omdat het immers bestaat uit het tweetal “eisantwoord daarop”, als er geen la bestaat voor de passage waaruit de balken van de panelen worden
genomen. We bekijken een eerste paneel \(ᵒla nature(.)correspond(.)au temple-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌL'homme, l'artiste, (.)est observé, surveillé, conseillé par(.)des regards, de sa propre famille de
pensée, occupés de symboles-[]-)/¨ (×(ᵒde natuur(.)komt(.)overeen met de tempelꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌde mens, de kunstenaar, (.)wordt(.)gadegeslagen, gesurveilleerd, geadviseerd door blikken, van zijn
eigen soortgenoten, vol symbolen)). Dit is een ander van dezelfde kwekerij: \(ᵒde confuses paroles(.)
sortent(.)du temple-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'encens(.)est(.)corrompu-[]-)/¨ (×(ᵒverwarde woorden(.)
worden(.)losgelaten uit de tempelꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌwierook(.)is(.)bedorven)). De schotten (de
natuur(.)komt(.)overeen met de tempel) en (wierook(.)is(.)bedorven) lijken helemaal niet bij elkaar te
passen, en daaruit volgt dat de schijn wordt gewekt dat één van de panelen aan een schaduwbeeld lijdt,
zodat het krukje h•=2 daarvoor noodzakelijk zou zijn. Maar in feite is dat volstrekt niet het geval, en moeten
we h•=1 noteren, omdat in werkelijkheid geen enkel paneel hier gehinderd wordt door een schaduwbeeld.
We hebben hier namelijk met een la te maken, omdat de dichter immers zelf een soort raadsel in het
gedicht heeft aangebracht, door middel van twee mededelingen over iets wat moeilijk te begrijpen is: de
ene met betrekking tot het bestaan van de "Natuur-tempel" en de andere aangaande het bederf van
wierook.-///M///-Een paneel “trekt geen voordeel” van het schaduwbeeld, maar het “lijdt” eraan. Die
precisering van het woord is verder niet belangrijk, omdat de presentatie van de kennis niet met de kennis
zelf verward wordt. Plato schreef hierover [735]: «…degene die niets kostbaarders bezit dan wat hij heeft
gecomponeerd of geschreven, die urenlang bezig is geweest met het steeds weer anders in elkaar te
schuiven, er gedeeltes aan toe te voegen of uit te schrappen, diegene mag toch zeker wel dichter,
redenaar of wettenmaker genoemd worden?»-///B///-Als de dichter zich niet mag voorstellen als een
geleerde, bezingt hij de gebeurtenissen [719]: «Ja, de kronen die de haardossen bijeenhouden gelasten
me mijn goddelijke opdracht uit te voeren…»
618////-We doen, nog steeds betreffende de tekst „Samenspel“ het voorstel om het paneel \(ᵒmon esprit
tu(.)meus(.)te-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌles parfums, les couleurs et les sons(.)répondent(.)se-[]-)/¨
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(×(ᵒmijn ziel jij(.)beweegt(.)jeꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌgeuren, kleuren en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar))
te noteren. We nemen vervolgens aan dat een grote inspanning van ons voorstellingsvermogen talrijke
synesthesieën oplevert. Dat lijkt mogelijk, maar het eerste schot is afkomstig van het gedicht „Elevatie“ en
verwijst exact naar de vijfde regel, die tevens de eerste is die we van het tweede kwatrijn [[1032]]: «…Mijn
ziel, jij beweegt je soepel…» lezen. In die omstandigheden kan er geen sprake van één en hetzelfde hol
zijn, omdat beide gedichten, „Elevatie“ en „Samenspel“, immers elk aanduidingen hebben die de inhoud
ervan afbakenen, maar, en dat is het voornaamste, die niet dezelfde zijn. Aangezien één complete grot uit
één enkel en volledig hol moet bestaan, behoort de totaliteit van de onderhavige gedeeltes, tot geen
enkele grot. Daaruit volgt dat de knuppel j •=2 onvermijdelijk is. De vier laatste perforaties,
vertegenwoordigd door k•, m•, p• en w•, schaar, viaduct, galg en deining geheten, krijgen, volgens de
definitie ervan, een waarde van 2 zodra de knuppel (j •) zelf 2 waard is. Dientengevolge hebben we, als de
knuppel (j•) eenmaal bepaald is, met een product van doen dat een hoogte bereikt van (j•k•m•p•w•)=((2)(2)
(2)(2)(2))=32. Het omgekeerde van deze hoeveelheid bedraagt 1/32, en deze waarde blijkt, volgens de
regel van het klinken, vermeld in paragraaf 566, de grens van de te verwaarlozen hoeveelheden bereikt te
hebben. Nu weten we dus dat, zo gauw de knuppel bepaald is, het onmogelijk is de grenswaarde van 1/16
te bereiken, als het om de liniaal van het paneel in kwestie gaat: \(ᵒ mon esprit tu(.)meus(.)te-[]-ꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌles parfums, les couleurs et les sons(.) répondent(.)se-[]-)/¨ (×(ᵒmijn ziel jij(.)
beweegt(.)jeꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌgeuren, kleuren, en geluiden(.)antwoorden(.)elkaar)).-///M///-Het
eerste schot bestaat enkel uit balken die niet in de onze studie betreffende tekst, uitgekozen voor ons
zogenaamde paneel, voorkomen, wat er, vanzelfsprekend, hoegenaamd alle geloofwaardigheid aan
ontneemt.-///B///-De auteur noemt de fronten «Mijn», «ziel», «jij», «beweegt» en «je» in „Elevatie“ [[1032]]
en niet in „Samenspel“. Het is zeker dat de twee gedichten in elkaar kunnen overgaan, maar dat is
volstrekt niet voldoende om er de formatie van één enkele grot goed te keuren, als ze eenmaal bij elkaar
zijn bestudeerd. Baudelaire heeft ze beide apart geschreven en daarna naast elkaar in dezelfde bundel
geplaatst, terwijl hij er beide keren, maar uit een heel verschillend oogpunt, de indirecte beschrijving van
de gevraagde voorwaarden om een groot dichter te worden in heeft aangebracht.
619////-We onderzoeken \(ᵒdes paroles(.)sortent(.)confuses-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌéchos(.)
confondent(.)se)[]-)/¨ (×(ᵒ woorden(.)komen(.)verward naar buitenꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌecho’s(.)
vermengen(.)zich)). De knuppel (j •) bereikt een hoogte van 1, en het paneel lijkt, op het intuïtieve vlak,
even volmaakt te zijn, maar dat wordt opzettelijk verstoord door de volledig fictieve veronderstelling
volgens welke Baudelaire „Samenspel“ enkel in de bundel "Bloemen van het kwaad" zou hebben
geplaatst, als tekst over het thema van de inspiratie die men hem zou hebben gegeven, maar die van
andere kunsten dan de zijne afkomstig zou zijn. Bijgevolg kan geen draaikolk worden gevormd voor de
mentor “"de verbeelding", "de kunsten"”, en lijkt het sonnet dat we bestuderen dus niet langer op een huis.
Daardoor zijn we gedwongen een schaar van k •=2 te noteren, voor het hierboven genoemde paneel, in de
zojuist beschreven denkbeeldige situatie.-///M///-Als een tekst geen grot is, zal hij op geen enkele manier
een huis kunnen worden, maar alleen het feit een grot te zijn is niet voldoende om de status van een huis
te verkrijgen.-///B///-Menige overeenkomst, die we als evenzovele echo’s kunnen zien, treffen we niet
slechts in de inhoud aan, en auteurs of tradities die zeer verschillen doelen beogen, kunnen zelfs
eenzelfde vorm aanmaken, hetgeen een obstakel te meer is dat door de historici uit de weg geruimd moet
worden, om zicht op de artistieke continuïteit te krijgen. Petrus Borel ontwaarde iets hoorbaars en
zichtbaars dat de gevoeligheid prikkelt, en wat in menige tekst van Baudelaire aangetroffen wordt [165]:
«Des qui vive lointains, des cliquetis, écoute,/Entends-tu ces clameurs du fort à la redoute?/Là, des
casques mouvans, des forêts de mousquets,/La herse qui gémit, le bruit des huisseries,/On dirait le
donjon semé de pierreries,/À ces feux plus nombreux qu'en de royaux banquets.» (Ver werdageroep,
getik, spits je oren,/Die kreten van het fort tot aan de wijkschans, hoor je?/Daarginds,bewegende helmen,
wouden van musketten,/De eg die kraakt, het geluid door deurkozijnen gemaakt,/Het lijkt de vestingtoren
wel met juwelen bezaaid,/al die lichten talrijker dan bij koninklijke banketten.)
620////-Laten we stilstaan bij \(ᵒla nature(.)est(.)pleine de vivants.\.-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>
(.)passe(.)à travers des forêts[.]-[]-)/¨ (×(ᵒde natuur(.)is(.)vol levenden.\.ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde
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mens<>(.)gaat door(.)wouden[.])). En vervolgens, bij deze voltige: “hoe maken we de verbinding met het
thema "de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende
takken" als we uitgaan van "levenden"?” De beduidenis van het paneel zou het overleven van de mens in
de plantenwereld kunnen betreffen, terwijl de voltige de wereld der kunsten en van de verbeelding toont.
Er is dus een contrast aanwezig dat een moeilijkheid voor de exegeet oplevert, en dientengevolge ontstaat
er een storing, en om deze weer te geven, noteren we een viaduct van m •=2. De eis wordt: “hoe kunnen
we, aan de hand van de context, een samenvatting geven van hetgeen "de mens" ontvangt van de
"wouden"?” Het antwoord kan niet gevonden worden door middel van “zijn bestaansmiddelen”, maar door
“alles wordt ongeveer als volgt samengevat: ‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ doordat het verstand en de
gevoeligheid zich tot een actief gepeins keren, dat na verloop van tijd de kunsten voortbrengt, door uit te
gaan van een hecht verband met gebieden die tot de werkelijkheid behoren.” Hier heeft de interpreet
opnieuw het gevoel dat de verwachtingen die hem tot zijn onderzoek aanzetten, niet goed op het paneel
zijn afgestemd.-///M///-Aangezien het viaduct (m •) voor de beide verzoeken tegelijk geldt, zouden we
gemakkelijk kunnen denken dat de waarde ervan ((2)(2))=4 kan bedragen, maar het is aan dezelfde regels
onderworpen als de andere perforaties en is dus niet meer dan maximaal 2 waard.-///B///-De
«wouden» bereiden op de verbeelding voor van een vervlechting van goed en kwaad, volgens een
gebruikelijke stroming omstreeks het eind van de middeleeuwen, iets waar de mensen in de eeuw van
Baudelaire nieuwsgierig naar waren, met de vernieuwing van de samenmenging "comisch-serieus" in de
literatuur [865]-[866]-[867]: «Het ligt voor de hand, koningen zijn leugenaars/En de machtigen mooipraters,
/Prelaten een en al ijdelheid/En edellieden haten de kerk,/De geestelijkheid is een voorbeeld van
slechtheid,/Kerkdienaren denken slechts aan plezier,/De machtigen tonen geen sympathie/Het ontbreekt
de kooplui aan eerlijkheid,/De werkende mensen aan grootmoedigheid/Gasten leggen wreedheid aan de
dag,/Grootwaardigheidsbekleders en rechters zijn onverbiddelijk/En ouders niet echt vriendelijk,/Buren
kwaadsprekend en heel jaloers,/Kleine kinderen uitgelezen,/En slechts een egoïstisch en hypocriet
gebroed,/Landheren zitten vol slimme streken,/Het geluk lacht de bedriegers toe,/Schurken spelen de
baas in de gemeenschap,/We stellen ons lichaam boven onze ziel,/Vrouwen zijn de minnaressen van hun
man,/De heilige Kerk wordt nauwelijks geëerd…Daarom trek ik de logische conclusie/Dat we niet ver af
kunnen wezen/Van de ondergang der wereld…»
621////-Het is interessant het paneel en de fender te vergelijken. In eerste instantie bestuderen we alleen
het paneel \(˜*˜des paroles (.)sortent(.)confuses-[]-ꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌenfants(.)confondent(.)se[]-)/¨
(×(˜*˜woorden(.)komen(.)verward naar buitenꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌkinderen(.)vermengen(.) zich)). Daarna
houden we ons bezig met de fender “de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling of op
dromerige wijze, gewild dat de beeldspraak van de verwarde woorden de indruk verschaft van het begrip
van door elkaar klinkende kinderstemmen”. We beseffen echter dat de interpretatie fout is, want het thema
van de kinderen is, in het tweede schot, zonder ook maar enig houvast in het biljart, gecombineerd met dat
van de verwarring, waardoor we gedwongen zijn een galg van p •=2 te noteren.-///M///-Het is niet volkomen
ondenkbaar dat we de werkelijke beduidenis die de schepper in het geheim bewaard zou hebben voor
mensen die echt over veel voorstellingsvermogen beschikken, niet kennen, maar dat is twijfelachtig.-///B///Baudelaire’s voorliefde voor mystificatie is het voorwerp van talrijke reacties geweest. Pierre Veber heeft
zich daartoe ook laten verleiden en verbeeldde zich dat Baudelaire Balzac verafschuwde, zich daarbij
verlatend op de volgende verbazingwekkende verklaring van de dichter, die zich ten nadele van een
andere letterkundige wilde vermaken [617]: «U moet weten, meneer, dat de bewonderaars van Balzac zich
onder elkaar besnuffelen, net zo als honden dat doen!» Als we dat soort grappen serieus nemen, is het
weldra zo ver dat we aan geen enkel oordeel dat de dichter over het talent van de romanschrijver geeft,
waarde toekennen. Mogelijk imiteert Baudelaire, zonder dat te bekennen, de beledigingen die hij
incasseert, om de beduidenis ervan beter te begrijpen. We zien hem, zoals elke denker, vaak een
verandering in de benadering van verschijningen aanbrengen om de werkelijkheid die daarin zou kunnen
schuilen, beter te vatten.
622////-Laten we nu bezien welke deining deel zou uitmaken van het paneel \(˜*˜les parfums¹, les couleurs
et les sons(.)répondent(.).\.se-[]-ꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌchoses infinies(.)ont(.)expansion[.]-[]-)/¨ (×(˜*˜geuren¹,
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kleuren en geluiden(.)antwoorden.\.(.)elkaarꞌꞌꞌis de oorzaak vanꞌꞌꞌoneindige dingen(.)bezitten(.)
uitbreiding[.])) vergezeld door de bekleding “het oneindige, met zijn levendige, onophoudelijke
ontwikkeling, is de oorzaak van het feit dat geuren, kleuren, en geluiden elkaar antwoorden”. Onmiddellijk
wordt een deining van w•=2 genoteerd, omdat de loop van de bekleding de logische loop van het paneel
omkeert, door de beeldspraak van het oneindige aan het begin te plaatsen. Het zou voldoende zijn om, in
dezelfde bekleding, het idee van het paneel beter te volgen, om w •=1 te verkrijgen, ten voordele van dat
paneel.-///M///-Zoals steeds, dient de berekening als gids voor de interpreet die een paneel van hoge
aannemelijkheid wenst te verkrijgen. Die vormelijkheid lijkt aanvankelijk zinloos, maar enerzijds worden we
zo, in feite, van onbelangrijke denkbeelden ontdaan, en anderzijds worden we ertoe aangezet om degene
die slechts in schijn onjuist lijken, opnieuw te formuleren. Veel tegenstanders van de meting voeren aan
dat deze ons het plezier van de dingen ontneemt, terwijl hij niets anders doet dan ons precies inlichten
over de aspecten die aan onze intuïtie ontsnappen. Wanneer de liefhebber van bloemen, dankzij de
scheikundige, verneemt hoeveel ijzer zich in de rozen bevindt, stoort die kennis hem beslist niet in zijn
plezier dat een boeket hem verschaft.-///B///-We zouden ook in verwarring worden gebracht, bij een
bekleding als: “het feit dat geuren, kleuren, en geluiden elkaar antwoorden is de oorzaak van de
onophoudelijke ontwikkeling van het oneindige op het wiskundige vlak”. Deze keer is het de veel te grote
abstractie van de bekleding die de beduidenis van het biljart verkeerd zou toepassen.
623////-In de hierna volgende paragrafen, proberen we een kwekerij te vormen die als voorbeeld kan
dienen. Niet met het doel er de beste panelen of die het gemakkelijkst te verdedigen zijn in te plaatsen,
want menige groep panelen zou ongetwijfeld met de serie waar onze keus de nadruk op zou leggen,
kunnen rivaliseren, en wel in twee opzichten. We beogen eerder om, te midden van talrijke andere
keuzemogelijkheden, een beduidenis te verkrijgen die van groot belang is; die dankzij de perforaties een
fors kaliber bereikt en die grote delen in „Samenspel“ beslaat. We maken hier gebruik van de trapezes
«Samenspel», «Natuur», «tempel», «pilaren», «ver», «weids» en «antwoorden». De panelen in kwestie, in
de gedaante van de eerste metamorfose, leveren deze lijst op: 1°) \(ᵒla nature(.)correspond(.).\.à un
temple-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>, le nouvel artiste, prêtre du beau, (.)est(.)observé, surveillé,
conseillé par des regards, venus de sa propre famille[.]de pensée, occupés de symboles-[]-)/¨ (×(ᵒde
natuur(.)komt(.)overeen.\.met een tempelꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde mens<>, de nieuwe kunstenaar,
verkondiger van het schone, (.)wordt(.)gadegeslagen, gesurveilleerd, geadviseerd door blikken, afkomstig
uit zijn eigen gedachtewereld [.], vol symbolen)); 2°) \(ᵒ la nature.\.(.)est(.)un temple-[]ꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌl'encens(.) chante(.)les transports[.]de l'esprit et des sens-[])/¨ \(ᵒde natuur.\.(.)is(.)een tempelꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌwierook(.)bezingt (.)de vervoeringen[.]van geest en zintuigen)); 3°) \(ᵒdans le temple.\.,
l'homme<>, le nouvel artiste, prêtre du beau, (.)est(.)initié aux arts en passant à travers des forêts de
symboles-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌil(.)est(.) maintenant, pour lui, un usage plus facile des nuances du
sensible pouvant l'inspirer, car il éprouve sans mal, notamment, les gradations des parfums²[.]trouvés au
long de son itinéraire, sachant reconnaître ceux comme des chairs d'enfants…comme les hautbois…
comme les prairies, ainsi que d'autres comptant parmi eux l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens-[]-)/¨
(×(ᵒin de tempel.\., (.)wordt(.)de mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone, ingewijd in
de kunsten terwijl hij door wouden van symbolen gaatꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌer(.)bestaat(.)nu, voor
hem, een praktischer gebruikswijze van de nuances op het vlak van de gevoeligheid in staat hem te
inspireren, want hij onderscheidt, met name, moeiteloos de gradaties van de intensiteit der geuren²[.]die
hij op zijn traject aangetroffen heeft, aangezien hij degene herkent die als een kinderhuidje zijn…als
hobo’s…als weiden; evenals de andere, zoals bijvoorbeeld amber, muskus en wierook)); 4°) \(ᵒ de vivants
piliers.\.de l'art, esthètes reconnus, (.)laissent(.)parfois sortir de confuses paroles inspiratrices-[]-ꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>, le nouvel artiste, prêtre du beau, (.)passe(.)haut la main son initiation, à
travers des forêts[.]de symboles-[]-)/¨ (×(ᵒlevende pilaren.\.van de kunst, erkende estheten, (.)laten(.)soms
verwarde, inspirerende woorden losꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde mens<>, de nieuwe kunstenaar,
verkondiger van het schone, (.)volbrengt(.)moeiteloos zijn inwijding, door wouden[.]van symbolen gaand)) ;
5°) \(ᵒde longs échos entendus au loin.\.(.)confondent(.)se[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌune ténébreuse et
profonde unité[.] comme la nuit et…la clarté(.)est(.)à ce point vaste que le clair-obscur l'emporte-[]-)/¨
(×(ᵒlange echo’s gehoord in de verte.\.(.)vermengen(.)zichꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌeen duistere en diepe
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eenheid[.]als de nacht en de dag(.)is(.)zo weids, dat het clair-obscur het wint)); 6°) \(ᵒde par leur essence
incompréhensiblement vaste.\.…nuit et…clarté(.)unissent(.)s'-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌdes parfums²
…corrompus[.], riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies…(.)transportent(.)…l'esprit et
les sens-[]-)/¨ (×(ᵒwegens hun onbegrijpelijk weidse.\.aard, (.)verenigen(.)nacht en…dag zich
ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌbedorven[.], rijke en zegevierende geuren², de uitbreiding bezittend van
oneindige dingen(.)vervoeren(.)…geest en zintuigen)); 7°) \(ᵒ les parfums¹[.], les couleurs et les sons(.)
répondent(.).\.se-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌil(.)est(.)des parfums² frais…doux…verts…et d'autres,
corrompus, riches et triomphants-[]-)/¨ (×(ᵒgeuren¹[.], kleuren en geluiden(.)antwoorden(.).\.elkaarꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌer(.)zijn(.)geuren²…fris…zacht…groen…en andere, bedorven, rijk en zegevierend)).
We constateren geen enkel schaduwbeeld, dat uit deze kwekerij zou voortkomen.-///M///-Wanneer slechts
een gedeelte, in een schot, in beide panelen voorkomt, is er geen sprake van een schaduwbeeld,
omdat immers enkel een volledige herhaling dat tot gevolg heeft.-///B///-In de zojuist genoemde panelen,
hebben we het over «nacht» en «dag» in twee schotten, maar dat is volstrekt niet voldoende om van een
schaduwbeeld te kunnen spreken, aangezien niet het volledige schot herhaald wordt. We hebben alleen
maar thema’s waarop het raadzaam is verschillende keren terug te komen, om de nogal belangrijke
beduidenis te begrijpen die Baudelaire voor ons achtergelaten heeft. Hetzelfde geval doet zich voor met
de gedeeltelijke overeenkomst tussen «confuses» (verwarde) en «confondent» (vermengen), en die
tussen de titel zelf, «Correspondances» (Samenspel) en «répondent» (antwoorden).
624////-De fenders, aangaande de zeven zojuist bepaalde panelen, zien er als volgt uit: 1°) “het kan niet
anders of de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat
het beeld van de tastbare natuur verbonden met dat van een tempel, door wederzijdse overeenkomst, het
gevoel geeft de voorbereiding te zijn van het begrip dat de mens, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van
het schone, wordt gadegeslagen, gesurveilleerd en geadviseerd door de blikken, afkomstig uit zijn eigen
gevoelswereld en vol symbolen”; 2°) “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een
vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat het beeld van de tastbare natuur, verbonden
met dat van een tempel, het gevoel geeft de voorbereiding te zijn van de indruk dat zaken die
ogenschijnlijk slechts stoffelijk zijn, zoals wierook, een basis vormen voor de intense uiting van het hele
wezen, geestelijk en lichamelijk”; 3°) “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een
vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat het beeld van de mens die door wouden van
symbolen gaat, het gevoel geeft de voorbereiding te zijn van dat van de estheet die erin slaagt zich te
midden van stoffelijke overdaad van kinderhuidjes, hobo’s, weiden, amber, muskus, benzoë en wierook te
oriënteren”; 4°) “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op
dromerige wijze, overwogen dat het beeld van de levende pilaren der kunst, erkende estheten, die soms
verwarde woorden loslaten, het gevoel oplevert de voorbereiding te zijn van het begrip dat de mens
inhoudt, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone, die, in zijn eigen verbeelding, ziet dat die
schenking waardevol voor hem is”; 5°) “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een
vluchtige opwelling of op dromerige wijze, overwogen dat het beeld van de lange echo’s der schoonheid,
gehoord in de verte, en die zich vermengen, de indruk verwekt dat het de voorbereiding is van de
volgende gedachte, namelijk dat goed en kwaad zo weids zijn, in de duistere en diepe eenheid der wereld,
dat ze elkaar bijna raken”; 6°) “het kan niet anders of de scheppper heeft, op z’n minst in een vluchtige
opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat de voorstelling van de onbegrijpelijke onmetelijkheid van
hetgeen ons omringt, met name goed en kwaad, het gevoel geeft dat het de voorbereiding is van de
gedachte dat bederf een bron van dronkenschap is”; 7°) “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n
minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat het beeld van eenzelfde vorm, in
de domeinen van de vijf zintuigen, het gevoel geeft de voorbereiding te zijn van het begrip dat de wezens
tot het gevoelige vlak behorend, of de indrukken die ze in ons wekken, dezelfde, eveneens mogelijke,
serie morele eigenschappen bezitten”. We zien dat het een waagstuk zou zijn om een schaduwbeeld in
deze fenders proberen te vinden, zelfs als ze meer dan de panelen dat doen, de beduidenis van het biljart
vertolken.-///B///-Overeenkomsten zouden er, door zeer veel van elkaar weg hebbende kwaliteiten, in het
verborgenste van de wezens tot het gevoelige vlak behorend, uit bestaan dat er menig equivalent is van
sommige, voor ons toegankelijke aspecten ervan, ondanks het feit dat deze er heel verschillend
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uitzien.-///M///-Het gemiddelde van 1 paneel voor 2 regels, dus van 7 elementen in de kwekerij voor de 14
regels van de tekst waartoe ze behoren, toont een nauwgezette manier om het werk te volgen, zonder
onnodig veel voorbeelden aan te dragen; dit buiten alle geloof in een zekere denkbeeldige macht van het
getal 7 om.
625////-Laten we, in grote lijnen, de afdeling van de zojuist beschreven kwekerij bestuderen, om te zien of
in ieder geval twee van de bekledingen een schaduwbeeld vertonen. Hier volgt het overzicht: 1°) “de twee
bij elkaar, natuur en tempel, aangezien ze met elkaar overeen komen, zijn de oorzaak van de observatie
van de mens, verkondiger van het schone, door mensen, van dezelfde aard als hij, en vol symbolen”; 2°)
de tastbare natuur, het wezenlijke van een bouwsel toegeschreven aan de geest bezittend, is de oorzaak
van het feit dat een stoffelijk product op krachtige wijze omhoogtilt naar de volledige, geestelijke en
stoffelijke werkelijkheid”; 3°) “de inwijding van de nieuwe kunstenaar is de oorzaak van zijn begrip van de
overvloedige diversiteit van het gevoelige en merkt op dat die, via opeenvolgende etappes, van het tedere
ofwel kinderlijke genre tot aan de intensiteit van de volwassene gaat”; 4°) “de erfenis van de pilaren der
kunst is, betreffende hetgeen de nieuwe kunstenaar doet, de oorzaak van het gebruik van eerder
uitgewerkte symbolen”; 5°) “de talrijke echo’s die zich onderling vermengen en ons een afspiegeling van
het schone laten zien, zijn, in hun verwijdering, lengte en veelheid, de oorzaak van de verwarring in een
duistere en diepe eenheid, weids als het naast elkaar geplaatste goed en kwaad”; 6°) “de onmetelijkheid,
in het clair-obscur, het goed en het kwaad, is de oorzaak van de vervoering der dronkenschap”; en,
tenslotte, 7°) “het samenspel van geuren, kleuren en geluiden is de oorzaak van de gelijkenis tussen de
morele vermogens ervan”. Een ieder ziet hoe nutteloos het is om in het geheel gevormd door deze
verschillende formuleringen een schaduwbeeld te zoeken.-///M///-De keuze van zowel de trapezes als van
de festons garandeert dat heel veel beeldspraken in de tekst de ene na de andere naar voren worden
geschoven, tijdens het evaluatieproces aangaande de aannemelijkheid van een kwekerij. De exegeet, die
elk wil helpen de grot te volgen, geeft, op het moment dat hij inzicht in de diverse panelen krijgt, door
middel van de aanduidingen ([]-) en (-[]), het gebruik van het overhemd aan. Door zo te controleren wat hij
over dergelijke motieven die hem worden gepresenteerd leert, kan de toeschouwer van de caleidoscoop
van het onderzoek, zonder dat hij het slachtoffer van tweeslachtigheid is, honderden facetten
voortgekomen uit dezelfde aanvankelijke figuur waarnemen, bestaande uit het werk dat als voorbeeld
dient voor de berekening van de aannemelijkheid.-///B///-Een van de aspecten heeft betrekking op het lot
van de «geuren» en de “zang” ervan, die met name van menselijke bedrijvigheid afkomstig is. De
commentator zal zich vervolgens afvragen welk deel, in zo’n zang, daarvan uit de technische
samenstelling van geuren is voortgekomen. Maar het gedicht maakt geen enkele onderscheiding tussen
natuurlijke geuren en ambachtelijk of industrieel vervaardigde.
626////-Het eerste paneel, waarvan de liniaal nog vastgesteld moet worden, wordt genoteerd als \(ᵒla
nature(.)correspond(.).\.à un temple-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>, le nouvel artiste, prêtre du
beau, (.)est(.)observé, surveillé, conseillé par des regards, venus de sa propre famille[.]de pensée,
occupés de symboles-[]-)/¨ (×(ᵒde natuur(.)komt(.)overeen.\.met een tempelꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde
mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone, (.)wordt(.)gadegeslagen, gesurveilleerd,
geadviseerd door blikken, afkomstig uit zijn eigen gedachtewereld [.], vol symbolen)). Het elastiek ziet er
als volgt uit: (Samenspel.\.; vertrouwde[.];mens<>). De voltige bestaat uit: “hoe maken we, uitgaande van
de trapeze "Samenspel" (Overeenkomsten) de verbinding met het deksel "de verbeelding wordt, in elk der
kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken"?” Het antwoord is: “gezien het
feit dat de kunsten door overeenkomsten met elkaar verbonden zijn, ontvangt elk ervan een bijdrage van
de andere.” Tegelijkertijd accepteren we de eis: “hoe kunnen we, aan de hand van de context, een
samenvatting geven van hetgeen de mens van de vertrouwde blikken ontvangt?” Het antwoord kan
onmiddellijk door “alles wordt ongeveer als volgt samengevat: ‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ worden
gegeven doordat het verstand en de gevoeligheid zich tot een actief gepeins keren, dat na verloop van
tijd de kunsten voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband met gebieden die tot de
werkelijkheid behoren.” De eerste zwengel, de fender, wordt door deze, laatst al waargenomen, woorden
beschreven: “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op
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dromerige wijze, overwogen dat de voorstelling van de tastbare natuur verbonden met de tempel, door
wederzijdse overeenkomst, het gevoel geeft dat die de voorbereiding is van het begrip dat de mens, de
nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone, is gadegeslagen, gesurveilleerd en geadviseerd door de
blikken afkomstig van zijn eigen gedachtewereld, vol symbolen”. Het betreft een interpretatie van
«Samenspel//De Natuur is een tempel…» met betrekking tot «…De mens gaat er wouden van
symbolen/Door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan.» Als er een tempel bestaat, is het mogelijk
aan een priester te denken. Waar kunnen we die vinden? In de mens die zich voor symboliek interesseert.
De tweede zwengel, de bekleding, formuleren we zo: “beide, omdat natuur en tempel met elkaar
overeenkomen, zijn de oorzaak van de observatie van de mens, verkondiger van het schone, door
mensen die soortgenoten zijn en vol symbolen”. Dit kan heel goed een manier zijn om de eerste regels te
begrijpen.-///M///-Het is gewoon logisch om een kwekerij met het begin van het werk te starten.-///B///-In
het onderhavige geval genieten we het voordeel, wat absoluut niet voor elke kwekerij vereist wordt, dat het
steeds de mens is die we iets positiefs uit de door alle eisen vermelde relatie zien halen. Zodanig wordt
het feit de mens als onbetwist middelpunt van aanzien te beschouwen, een houding die in de wereld der
wetenschap wordt gezien als de grootste tekortkoming van ijdele pretenties kennis te bezitten, een heel
acceptabele grondslag van bepaalde gebieden der kunst. Als we de drie eerste regels van het gedicht
aandachtig bestuderen, constateren we dat “de mens” niet echt wordt geïdentificeerd als zijnde een deel
van de natuurlijke wereld: hij gaat er doorheen. Daarom zou het kunnen dat het beeld, zeker weerlegbaar,
hoewel op heel subjectieve wijze verschaft, van zijn hoogst uitzonderlijke karakter, al aanwezig is. Als we
dat eenmaal hebben geopperd, wordt het gemakkelijk te denken dat Baudelaire zich in de eerste plaats
interesseert voor hetgeen, temidden van alle dingen van deze wereld, de mens dient. Vervolgens kunnen
we, zodra we ons voorstellen dat de hier uitgebeelde mens de kunstenaar is, aan de hand van de
bijzondere beduidenis die we nu hebben bepaald, de zojuist verschafte interpretatie een andere vorm
geven.
627////-Laten we de liniaal met een waarde van 1 van \(ᵒla nature(.)correspond(.).\.à un temple-[]-ꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>, le nouvel artiste, prêtre du beau, (.)est(.)observé, surveillé, conseillé par
des regards, venus de sa propre famille[.]de pensée, occupés de symboles-[]-)/¨ (×(ᵒde natuur(.)komt(.)
overeen.\.met een tempelꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van
het schone, (.)wordt(.)gadegeslagen, gesurveilleerd, geadviseerd door blikken, afkomstig uit zijn eigen
gedachtewereld [.], vol symbolen)). Het hengsel heeft een niveau van a •=1, om twee redenen. Ten eerste
laten de schotten ervan, “de natuur komt overeen met een tempel” en “de mens, de nieuwe kunstenaar,
verkondiger van het schone, wordt gadegeslagen, gesurveilleerd en geadviseerd door blikken, afkomstig
van zijn eigen gedachtewereld, vol symbolen”, elk minimaal een balk zien. Vervolgens wordt geen enkele
in die schotten gebruikte balk herhaald. De klopper (b •) krijgt eveneens waarde 1, omdat «mens»,
«gadeslaan», «blikken», «vertrouwde» en «symbolen», in de tekst, na «Natuur», «Samenspel» en
«tempel» geplaatst worden. De volgorde van de fronten, in elk der schotten, en niet wat het geheel ervan
betreft, is volstrekt niet belangrijk bij het bepalen van deze waarde van 1 van de klopper. Er valt geenszins
te twijfelen aan een korf van c•=1, want er wordt, in hetgeen de beduidenis van de balken determineert,
geen enkele vervalsing van het werk vermeld. De verzen van Baudelaire blijven, uitgezonderd de
middelen aangewend voor de versbouw, uitgesloten van het absoluut rationele vlak, zodat een angeltje
van d•=1 vast lijkt te staan. Van begin tot eind blijft het paneel zeer toegankelijk, en merken we noch een
onhandigheid, noch een vergissing in de tijdrekening op, waardoor het een bout van e •=1 ontvangt.
Inderdaad moet de estheet wel gevormd worden, wat ook de talenten zijn waarvan hij gebruikt maakt.
Bovendien blijft, met behulp van het overhemd, elke verandering van de balken nuttig om de tekst te
begrijpen, omdat deze nooit de beduidenis van het biljart door een andere vervangt. Een groef van f •=1
blijkt onontkoombaar te zijn, omdat het paneel bij elke mogelijkheid de illustratie vermijdt, en de relaties
tussen de beelden die het aan het werk ontleent, interpreteert zonder dat het daarvoor een denkbeeldige
tekst in het leven roept. Enerzijds wordt «Samenspel//De Natuur is een tempel…» (de
natuur(.)komt(.)overeen.\.met een tempel-[]-), en anderzijds «De mens gaat er wouden van symbolen/Door
die hem met vertrouwde blikken gadeslaan» wordt (de mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van
het schone(.)wordt(.)gadegeslagen, gesurveilleerd en geadviseerd door blikken, afkomstig van zijn eigen
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gedachtewereld[.], vol symbolen-[]-). In deze situatie kan probleemloos een hanger van g •=1 genoteerd
worden, omdat het werk, wat de beduidenis van het biljart ervan aangaat, zich tevredenstelt met het naast
elkaar plaatsen van twee mededelingen, waarbij het niets vertelt over het ontstaan van de tweede door
toedoen van de eerste. Bovendien, de critici beschikken over geen enkel paraat middel om te ontkennen
dat de inhoud van het eerste schot de voorbereiding is van die van het tweede. Het krukje h •=1 wekt geen
enkele verbazing, dankzij de paragrafen 623, 624 en 625, die hebben laten zien dat er zich, met
betrekking tot de eerste kwekerij, geen enkel schaduwbeeld voordoet. We stellen voor nu (j •), de knuppel,
nader te bekijken. Het paneel weert geen enkel gebruik van deuren of vastberadenheid: bij «Natuur»,
verkrijgen we “op een goddelijk gebouw lijkend”; bij de «levende pilaren», “als door goddelijke wil
gedreven”. Bij de pilaren die over woorden beschikken, de blikken van symbolen, of ook bij de geuren,
kleuren en geluiden die elkaar antwoorden, gebruiken we “de indruk van de gedachte gevend alsof deze
door goddelijke wil is ontstaan”. Bij de “bedorven wierook”, zijn we, tenslotte, in het bezit van de deur “die
zowel goed als kwaad schijnt te doen”. Daarenboven komen de balken uit dezelfde tekst vandaan.
Laatstgenoemde vertoont een profiel van ½ en bestaat uit een sonnet. Hoe ziet het deksel eruit? De
omschrijving ervan blijkt simpel te zijn: “de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de
invloeden van al die verschillende takken”. De knuppel (j•) is hier dus 1 waard. We zien dat een schaar van
k•=1 billijk is, omdat de knuppel een hoogte van 1 heeft, en omdat het gedicht „les Phares“ ten opzichte
van „Samenspel“ de rol van een acoliet heeft, en samen daarmee over het thema “"de verbeelding", "de
kunsten"”’ beschikt, dat de mentor is van het zojuist genoemde deksel. Het viaduct m •=1 moet
geaccepteerd worden, wegens de knuppel met een waarde van 1 en tevens door het bevredigende
karakter van zowel de trapeze als van de feston, beide bestudeerd in de vorige paragraaf. De galg p •=1
staat vast dankzij een knuppel van 1, en doordat de fender uit een verdieping van het paneel bestaat.
Tenslotte kan voor het onderzochte paneel een deining van w •=1 goedgekeurd worden, omdat de knuppel
1 waard is, en wegens het feit dat de bekleding een toepassing is van het paneel. Samengevat lijkt een
liniaal van 1=(1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•) aanvaardbaar, de reeks perforaties in aanmerking genomen:
hengsel, klopper, korf, angeltje, bout, groef, hanger, krukje, knuppel, schaar, viaduct, galg en deining. De
waarden bereiken, inderdaad, de niveaus a •=1, b•=1, c•=1, d•=1, e•=1, f•=1, g•=1, h•=1, j•=1, k•=1, m•=1, p•=1
en w•=1.-///M///-Het is zeker dat de schepper achter zijn zinnen staat, en dat, op die manier “E is de
voorbereiding van F” in werkelijkheid “met E maakt de schepper de voorbereiding van F” betekent.-///B///Wat het thema van de artistieke verbeelding betreft, zou een onderzoek van werken behorend tot de
romantiek en het symbolisme van groot belang zijn. Het zou eruit bestaan de serie gedichten te vinden
waarin, ook als dat slechts op geringe wijze is, dat onderwerp een rol speelt. Dat zou ons eventueel
kunnen helpen te bepalen of er een diep verband bestaat tussen dat thema en het idee dat de neighing tot
het kwaad, niet bij een bepaalde mens, maar bij iedereen, een voorwaarde daarvoor is [683]-[[1119]].
628////-We bekijken de mededeling \(ᵒ la nature.\.(.)est(.)un temple-[]ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'encens(.)
chante(.)les transports[.]de l'esprit et des sens-[])/¨ (×(ᵒde natuur.\.(.)is(.)een tempelꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌwierook(.)bezingt (.)de vervoeringen[.]van geest en zintuigen)). Het elastiek wordt als volgt gelezen:
(Natuur.\.; vervoeringen[.];mens<>). De voltige bestaat uit: “hoe maken we, uitgaande van de trapeze
"Natuur" de verbinding met het deksel "de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de
invloeden van al die verschillende takken"?” Hier volgt het antwoord: “in de natuur, worden door de
domeinen der gevoeligheid de organen van de vijf zintuigen verschaft, en, eveneens, de wezens die
erdoor begeesterd worden. Daaruit ontstaat de interne verscheidenheid van de kunst, die de parallellen
mogelijk maakt tussen de takken, afgeleid, door verdere uitwerking, van de aanvankelijke bron,
schilderkunst of muziek, met name, wat het zien en het horen betreft. Dat heeft tot resultaat dat, wanneer
een kunstenaar een tak van kunst beoefent, hij gebruik maakt van hetgeen zijn voorstellingsvermogen tot
stand brengt dankzij de talrijke ervaringen die hij in aanraking met andere kunsten opgedaan heeft.”
Overigens bestaat de eis uit: “hoe kunnen we, aan de hand van de context, een samenvatting geven van
hetgeen de mens ontvangt van de vervoeringen van geest en zintuigen?” Het antwoord komt onmiddellijk:
“alles wordt ongeveer als volgt samengevat: ‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ doordat het verstand en de
gevoeligheid zich tot een actief gepeins keren, dat na verloop van tijd de kunsten voortbrengt, door uit te
gaan van een hecht verband met gebieden die tot de werkelijkheid behoren.” De fender wordt als volgt
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omschreven: “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op
dromerige wijze, overwogen dat de voorstelling van de tastbare natuur, die toch ook een tempel is, het
gevoel geeft dat die de voorbereiding is van het begrip dat dingen die enkel stoffelijk lijken te zijn, zoals
wierook, de grondslag vormen voor de intense expressie, van het hele wezen, geestelijk en lichamelijk”.
Het begin van het gedicht wordt dus geïnterpreteerd alsof het de voorbereiding is van het eind ervan. Dit is
de bekleding: “de tastbare natuur, die de essentie van een aan de geest toegeschreven bouwsel bezit,
veroorzaakt het feit dat een stoffelijk product een enorme, zowel geestelijke als lichamelijke activiteit
teweegbrengt”.-///M///-Het met elkaar verbinden van het begin en het eind van eenzelfde werk is een
elementaire literaire handeling, wat ons bij de talenten van de dichter terugbrengt.-///B///-In opmerking
592B hebben we al gezien dat, als we «die» in de laatste regel niet slechts betrekking laten hebben op de
vier geuren, «…amber, muskus, benzoë en wierook…», en zelfs niet op alle «…geuren…bedorven, rijk en
zegevierend…» maar op alle genoemde geuren, ook de meest frisse, het idee in ons op komt dat ze
allemaal de vervoeringen bezingen, en dat er enkel een verschil is tussen de hevigste en de lichtste. De
natuurlijke krachten bieden ons de diverse geuren door de synthese ervan, wat de aandachtige
waarnemer volstrekt niet verhindert ze, op een later tijdstip van de studie, in twee groepen te verdelen: die
der zwakheid en daarna die der overdaad. De energie van de natuurlijke krachten, die de toeschouwer
oneindig toelijken, vormde het onderwerp van een opstel in Latijnse verzen van de jonge Baudelaire, op
het “Concours Général” van 1837, waarvan hier, in een vertaling van Jules Mouquet, het begin volgt [653]:
«Op dat stukje Italiaanse grond waar de steeds wulpsere vloed/De bij dichters geliefde oevers van Baïes
likt,/Verstoorde nauwelijks driehonderd jaar tevoren de plots veranderde natuur/Door angstaanjagende
wonderen de blije rust aldaar.//De rustgevende nacht had z’n allesomringende vrede verspreid: een koele
bries/Blies zachtjes over de landereien en, langs de kust,/Proefden de mensen, zo dicht bij de dood, een
vredige slaap./Een enorm lawaai steeg op uit zee, de golven rolden lange tijd/Hun opgezwollen dreigingen
voort; een hevige storm, z’n krachten verzamelend, smolt/In deze landstreek; de aarde, alsof ze zich ervan
bewust is, antwoordt/Op dat signaal, en, heen weer geschud door een geheime kracht,/Horen we de hele
kust in z’n grotten loeien./Nu kraakt de grond en opent zich in vele vuurpoelen./Door de spleten wordt een
vlam gefilterd, die in zijn snelle rit/De te voorschijn gekomen schaduwen verlicht; de rotsen openen zich
gedeeltelijk; een ongeduldig vuur/Verspreidt zich, en losgeslagen, strekken brandende golven zich in de
verte uit over het land dat ze doorkruisen.» Zulk soort krachten doorstromen het menselijke wezen, en,
enkele jaren later, is Baudelaire trouwens van mening dat, hoewel het begrip slechte gezondheid de
grondslagen verleent om sommige ervan te begrijpen, moet het antwoord op andere gezocht worden
rondom de wil kwaad te doen [683]-[[1130]].
629///-Laten we vaststellen hoeveel de waarde is van de liniaal \(ᵒ la nature.\.(.)est(.)un temple-[]ꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌl'encens(.) chante(.)les transports[.]de l'esprit et des sens-[])/¨ (×(ᵒde natuur.\.(.)is(.)een
tempelꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌwierook(.)bezingt(.)de vervoeringen[.]van geest en zintuigen)). De
correcte waarde van het hengsel, a •=1, is om twee redenen billijk. Elk der schotten van het paneel, “de
natuur is een tempel…” en “wierook bezingt de vervoeringen van geest en zintuigen”, bevat minimaal een
balk. Geen enkele van die fronten komt meerdere malen in het paneel voor. Een klopper van b •=1 lijkt
noodzakelijk, gezien het feit dat «Natuur», “is” en «tempel», eerder in de tekst genoemd worden dan
«wierook», «bezingen», «vervoeringen», «geest» en «zintuigen». We kennen c •=1 toe aan de korf, omdat
alle angst voor vervalsing of een belangrijke wijziging van het gedicht ongegrond blijft. Het angeltje (d •)
wordt niveau 1 toegekend, want, handelingen betreffende de versbouw daargelaten, lijkt het voor de hand
liggend dat niets in het gedicht over wetenschap of iets heel technisch gaat. Een bout van e •=1 is
onvermijdelijk, omdat de schepper de bestudeerde relatie gemakkelijk begrepen schijnt te hebben. De
groef f•=1 is op drie feiten gebaseerd: het paneel bevat geen illustratie; het is in geen enkel opzicht in strijd
met het biljart; en tenslotte, elk verband in beduidenis in de schotten is niet meer dan een ontwikkeling van
een aanvankelijke link met het biljart. Het behoeft geen uitleg dat «De Natuur is een tempel…» en «Er zijn
geuren, zo fris…En andere…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook,/Die de vervoeringen bezingen van
geest en zintuigen.» het paneel genoeg materiaal leveren om er iets van te maken. De hanger g •=1 wordt
door drie gegevens in de tekst gerechtvaardigd. Ten eerste, het idee “wierook bezingt de vervoeringen van
geest en zintuigen” wordt als het ware voorbereid door middel van «De Natuur is een tempel…» wordt,
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getuige het biljart, niet erg openlijk door het gedicht meegedeeld. Ten tweede, de schepper verwerpt dit
denkbeeld evenmin. En tenslotte, de critici beschikken over geen enkel middel om de beeldspraak
aangaande een dergelijke billijkheid helemaal terzijde te leggen. Het krukje h •=1 staat vast, omdat we,
door de inhoud van de paragrafen 623, 624 en 625, de verzekering hebben dat de kwekerij het besproken
paneel bevat zonder dat het ook maar het geringste schaduwbeeld duldt. Met name hadden we, in het
eerste schot van het hiervoor bestudeerde paneel, “komt overeen met” (correspond), terwijl in het nieuwe
paneel “is” (est) staat, waardoor er geen sprake van een volledige herhaling kan zijn. De knuppel j •=1
wordt door een aantal redenen gerechtvaardigd. Allereerst, het gedicht van Baudelaire wordt als een op
zichzelf staand werk gepresenteerd, met een titel, voorafgegaan en gevolgd door typografische spaties;
het beantwoordt aan een erkende vorm, die van het sonnet; er zijn minder dan honderd fronten; het profiel
ervan is ½. Vervolgens, het deksel “de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de
invloeden van al die verschillende takken” vat een belangrijk aspect van de globale betekenis van de
verzen op juiste wijze samen. Bovendien, de balken van het paneel komen inderdaad allemaal in die
regels voor: «Natuur», “is”, «tempel», «wierook», «bezingen», «vervoeringen», «geest» en «zintuigen». In
de zevende plaats, niets in de deuren of in de vastberadenheid is in strijd met het denkbeeld van het
paneel. Met "Natuur-tempel", zijn we in het bezit van de deur “op een goddelijk gebouw lijkend”. Bij de
«levende pilaren» verkrijgen we “als door goddelijke wil gedreven”; bij de pilaren die over woorden
beschikken, de blikken van symbolen, of ook bij de geuren, kleuren en geluiden die elkaar antwoorden,
gebruiken we “de indruk van de gedachte gevend alsof deze door goddelijke wil is ontstaan”. Betreffende
bedorven wierook, voegen we in gedachten “die zowel goed als kwaad schijnt te doen” aan de tekst toe.
Een schaar van k•=1 is juist, omdat de knuppel een waarde van 1 heeft, en omdat het gedicht „les Phares“
als acoliet dient voor „Samenspel“, waardoor het sonnet de status van huis kan verkrijgen. We accepteren
een viaduct van m•=1, wegens niveau 1 van de knuppel, en dankzij de capaciteiten van zowel de voltige
als de eis om een antwoord te verkrijgen, hetgeen weerlegd wordt in paragraaf 628. Een galg van p •=1
wordt gewaarborgd door de knuppel die 1 waard is en omdat paragraaf 628 toont dat de fender zich
beperkt tot het ontwikkelen van een beduidenis in het paneel. De deining heeft niveau w •=1, gezien de
knuppel van 1 en omdat 628 ons, in de bekleding, de afspiegeling van het paneel laat zien. Bijgevolg is de
uitkomst wat de perforaties a•, b•, c•, d•, e•, f•, g•, h•, j•, k•, m•, p• en w• betreft ((1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
(1)(1))=1, wat een liniaal van 1/a •b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•=1 oplevert.-///M///-Aangezien in de grot weinig
woorden voorkomen, en de grenzen ervan goed zijn aangegeven, veronderstellen we dat de schepper
zich vluchtig een beeld van de tekst kan vormen, en wel op zodanige wijze dat hij daardoor in staat is de
afstand tussen het begin en het eind teniet te doen, om de beelden die van beide uiteinden afkomstig zijn,
probleemloos met elkaar in verband te brengen.-///B///-Daar komt de beeldspraak uit voort dat «De Natuur
is een tempel…» terecht geacht wordt de voorbereiding te zijn van “wierook bezingt de vervoeringen van
geest en zintuigen”. De natuur ofwel werkelijkheid vormt, naar het goddelijke gekeerd, het enige model dat
mogelijk is, waartoe, bovendien, de mens behoort, incluis alles wat hij tot stand heeft gebracht. En van die
wereld maakt, heel in het bijzonder, hetgeen grote kunstenaars en ambachtslieden van luxe artikelen in de
loop der eeuwen, uitgaande van wat er in hun tijd bestond, hebben ontworpen, deel uit.
630////-We bekijken nu een ander paneel: \(ᵒdans le temple.\., l'homme<>, le nouvel artiste, prêtre du
beau, (.)est(.)initié aux arts en passant à travers des forêts de symboles-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌil(.)est(.) maintenant, pour lui, un usage plus facile des nuances du sensible pouvant l'inspirer, car il
éprouve sans mal, notamment, les gradations des parfums²[.]trouvés au long de son itinéraire, sachant
reconnaître ceux comme des chairs d'enfants…comme les hautbois…comme les prairies, ainsi que
d'autres comptant parmi eux l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens-[]-)/¨ (×(ᵒin de tempel.\., (.)wordt(.)de
mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone, ingewijd in de kunsten terwijl hij door
wouden van symbolen gaatꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌer(.)bestaat(.)nu, voor hem, een praktischer
gebruikswijze van de nuances op het vlak van de gevoeligheid in staat hem te inspireren, want hij
onderscheidt, met name, moeiteloos de gradaties van de intensiteit der geuren²[.]die hij op zijn traject
aangetroffen heeft, aangezien hij degene herkent die als een kinderhuidje zijn…als hobo’s…als weiden;
evenals de andere, zoals bijvoorbeeld amber, muskus en wierook)). Een elastiek lijkt alles in zich te
bergen: (tempel.\.; geuren²[.];mens<>). De voltige ziet er zo uit: “hoe maken we de verbinding met het
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deksel "de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende
takken"?” uitgaande van het denkbeeld dat door de balk «tempel» gevormd wordt? De volgende woorden
geven het antwoord: “dankzij het feit dat de inwijding in de tempel van het schone de kunstenaar nu juist
leert hoe hij in een bepaalde kunst de ideeën afkomstig van andere takken der kunst kan
gebruiken.” Overigens bestaat de eis uit: “hoe kunnen we, aan de hand van de context, een samenvatting
geven van hetgeen de mens ontvangt van geuren, als sommige als kinderhuidjes zijn, als hobo’s, als
weiden, terwijl andere meer weg hebben van amber, muskus, benzoë en wierook?” Het antwoord wordt
moeiteloos gevonden: “alles wordt ongeveer samengevat als ‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ doordat het
verstand en de gevoeligheid zich tot een actief gepeins keren, dat na verloop van tijd de kunsten
voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband met gebieden die tot de werkelijkheid behoren.” Dit
is de beschrijving van de fender: “het kan niet anders of de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige
opwelling of op dromerige wijze, overwogen dat de voorstelling van de mens die door wouden van
symbolen gaat, het gevoel geeft dat die de voorbereiding is van de estheet die erin slaagt zich opnieuw
temidden van de stoffelijke overdaad aan kinderhuidjes, hobo’s, weiden, amber, muskus, benzoë en
wierook te bevinden”. Het is een manier om, door middel van een interpretatie, de derde regel en het
einde van het sonnet met elkaar te verbinden. De bekleding wordt op deze wijze beschreven: “de inwijding
van de nieuwe kunstenaar bewerkstelligt dat hij inzicht krijgt in de overvloedige diversiteit van het domein
der gevoeligheid, waarvan hij merkt dat het zich, via opeenvolgende etappes, uitstrekt van het tedere
ofwel kinderlijke genre tot aan de intensiteit van de volwassene.”-///M///-Bij de zoektocht naar de
beduidenis, moeten we open blijven staan voor de verschillende tendenties die zich, gedurende duizenden
jaren, een weg banen, van bijgeloof naar de kunst en daarna tot aan de wetenschap.-///B///-Het zou niet
gemakkelijk zijn om een geval van een tempel te moeten vinden waarin verschillende geuren worden
gebruikt, in diverse vertrekken, en gewijd aan verschillende waarden. Wat de algemene organisatie
aangaat, denken we aan sommige kerken die meerdere kapellen hebben, opgedragen aan een bepaalde
figuur die door de dogmatiek als belangrijk wordt erkend. Tenslotte zou de tempel van het schone, die
hoge kwaliteiten roemt, eveneens de mogelijkheid hebben verontrustende dingen te vertegenwoordigen;
en dat is, volgens de laatste regel, inderdaad wat wierook laat zien. Alles wat de fascinatie voor het dier
inhoudt, toont hetgeen door de mens vervloekt wordt, zo dikwijls gesuggereerd bij inwijdingen, en waartoe
de Egyptische beelden; Baudelaire’s liefde voor poezen; en het denkbeeld dat betrekking heeft op de
continuïteit die levende wezens met elkaar verbindt, grotendeels behoren [272]-[626]. Aangezien
schoonheid dezelfde samenstelling heeft als het goede, kwam het voor dat de dichter, met zijn grote
bewondering voor vrouwen, ze met heel harde woorden striemde [1137].
631////-Laten we nu de kwestie bezien van de liniaal verkregen door middel van het paneel \(ᵒdans le
temple.\., l'homme<>, le nouvel artiste, prêtre du beau, (.)est(.)initié aux arts en passant à travers des
forêts de symboles-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌil(.)est(.) maintenant, pour lui, un usage plus facile des
nuances du sensible pouvant l'inspirer, car il éprouve sans mal, notamment, les gradations des parfums²[.]
trouvés au long de son itinéraire, sachant reconnaître ceux comme des chairs d'enfants…comme les
hautbois…comme les prairies, ainsi que d'autres comptant parmi eux l'ambre, le musc, le benjoin et
l'encens-[]-)/¨ (×(ᵒin de tempel.\., (.)wordt(.)de mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het
schone, ingewijd in de kunsten terwijl hij door wouden van symbolen gaatꞌꞌꞌis de voorbereiding
vanꞌꞌꞌer(.)bestaat(.)nu, voor hem, een praktischer gebruikswijze van de nuances op het vlak van de
gevoeligheid in staat hem te inspireren, want hij onderscheidt, met name, moeiteloos de gradaties van
de intensiteit der geuren²[.]die hij op zijn traject aangetroffen heeft, aangezien hij degene herkent die als
een kinderhuidje zijn…als hobo’s…als weiden; evenals de andere, zoals bijvoorbeeld amber, muskus en
wierook)). Het betreft hier een hengsel met een waarde van a •=1, omdat de schotten minimaal één balk
hebben, en geen van deze fronten herhaald wordt. Een klopper van b •=1 lijkt vast te staan, aangezien,
«tempel», «mens», «gaat», «door», «wouden» en «symbolen», eerder in het gedicht genoemd worden
dan «zijn», “geuren²”, «als», «kinderhuid», «als», «hobo’s», «als», «weiden», «andere», «amber»,
«muskus», «benzoë» en «wierook». We noteren een korf van c •=1, wegens het feit dat we totaal niets van
een bepaald ongeluk of van een vervalsing in het gedicht vernemen. Het is eveneens terecht aan het
angeltje een waarde van d •=1 te geven, omdat de verzen, behalve wat de rijmen en de metriek aangaat,
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noch tot het domein der wetenschap, noch tot dat van de techniek behoren. Wat de bout e •=1 betreft, deze
is juist, omdat het idee dat we dankzij een inwijding in staat zijn dingen waar te nemen, die anders moeilijk
te onderscheiden zijn, niets bijzonders is voor iemand die vertrouwd is met het theologische begrip van de
openbaring . De groef f•=1 lijdt geen twijfel, omdat, ten eerste, het paneel geen enkele illustratie vertoont;
vervolgens, ervoor wordt gezorgd dat het niet met een bepaald verband in beduidenis in het biljart botst,
en, tenslotte, omdat elk verband in beduidenis, in de schotten, terecht voorafgegaan wordt door een
bepaald verband in beduidenis in het biljart. Inderdaad wordt “in de tempel, wordt de mens, de nieuwe
kunstenaar” vergezeld door «De Natuur is een tempel…De mens gaat…» Verder vertolkt “wordt ingewijd
in de kunsten terwijl hij door wouden van symbolen gaat” «…De mens gaat er wouden van symbolen
Door…» Bovendien is het gedeelte “er bestaat nu, voor hem, een toegankelijker gebruik van de nuances
van gevoeligheden die hem inspiratie kunnen geven, want hij merkt, met name, moeiteloos de
verschillende graderingen op van de intensiteit der geuren die hij op zijn traject is tegengekomen, in staat
zijnde een onderscheid te maken tussen die als kinderhuidjes zijn als hobo’s als weiden; evenals de
andere, waaronder amber, muskus, benzoë en wierook” een herhaling van «Er zijn geuren, zo…als een
kinderhuid, Zo…als hobo’s, zo…als weiden,/-En andere…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook…» De
hanger g•=1 kan, om drie redenen, niet geweigerd worden. Enerzijds probeert de schepper niet openlijk
een bepaalde beduidenis aan te brengen met betrekking tot «Er zijn geuren…als een kinderhuid…als
hobo’s…als weiden,/-En andere…Zoals amber, muskus, benzoë en wierook…» door middel van «De
Natuur is een tempel…De mens gaat er wouden van symbolen/Door…» Bovendien verwerpt dezelfde
auteur deze mogelijkheid niet. Ook slagen de critici er niet in een middel te vinden om het idee dat wat hier
het eerste schot wordt genoemd, de grondslag is van de inhoud van het tweede, voorgoed opzij te
schuiven. Het krukje h•=1 wordt gewaarborgd door de inhoud van de paragrafen 623, 624 en 625 die
bevestigen dat het besproken paneel nergens, in de hele kwekerij, een schaduwbeeld vertoont. De
knuppel j•=1 wordt een feit om de volgende vijf redenen. De onmiddellijk waarneembare, overtuigende
aard van het sonnet, met een profiel van ½ en de serie van 74 fronten, laat geen enkele twijfel toe. Het
deksel “de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende
takken” vat een belangrijk aspect van de betekenis van het gedicht juist samen. Laten we eraan
toevoegen dat een dergelijk deksel moeiteloos geformuleerd wordt. Onder de vakjes van het gedicht,
treffen we alle balken van het hier bestudeerde paneel aan: «tempel», «mens», «gaat», «door»,
«wouden», «symbolen», «zijn», “geuren²”, «als», «kinderhuid», «als», «hobo’s», «als», «weiden»,
«andere», «amber», «muskus», «benzoë» en «wierook». We stellen voor nu de deuren en de
vastberadenheid te bekijken. Met het doel het begrip "Natuur-tempel" te doorgronden, gebruiken we “op
een goddelijk gebouw lijkend”. Om ons het beeld van de «levende pilaren» eigen te maken, komt het
gezegde “als door goddelijke wil gedreven” ons te hulp. Wanneer we de beelden van de sprekende
pilaren, de blikken of het gadeslaan van symbolen, evenals de geuren, kleuren en geluiden die elkaar
antwoorden, willen behandelen, blijkt de deur “de indruk van de gedachte gevend alsof deze door
goddelijke wil is ontstaan”, waardevol te zijn. De deur “die zowel goed als kwaad schijnt te doen” kan ons
helpen om “bedorven wierook” te vatten. Niets in het zojuist bestudeerde paneel is in strijd met deze
beelden, wat de rij sluit van de vijf redenen die de knuppel j•=1 veilig stellen. De schaar k•=1 wordt
gerechtvaardigd door j•=1 en ook door de aanwezigheid, naast „Samenspel“, van een acoliet, „les Phares“,
die het mogelijk maakt een huis te vormen. Het viaduct m •=1 verkrijgen we door j•=1 en door middel van de
verzoeken, voltige en eis, aangezien beide een antwoord verwachten, zoals we in de voorgaande
paragraaf hebben opgemerkt. We komen in het bezit van de galg p •=1 dankzij j•=1 en met behulp van de
fender die op correcte wijze het paneel weergeeft. De deining w •=1 blijkt noodzakelijk te zijn, wegens j •=1
en door een bekleding die op een redelijke manier de beduidenis van het paneel toepast. Alles bij elkaar
leveren a•=1, b•=1, c•=1, d•=1, e•=1, f•=1, g•=1, h•=1, j•=1, k•=1, m•=1, p•=1 en w•=1, als het omgekeerde van
het numerieke product, (1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•)=(1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1))=1 op, ofwel de
liniaal die we vast wilden stellen.-///M///-Dikwijls vertoont de vijand blinde haat betreffende zowel de
metingen zelf als de benodigde voorwaarden om ze uit te voeren, omdat hij zodoende de systematische
werkwijze verwerpt, die ongetwijfeld vermoeiend is, maar binnen bereik ligt van een ieder die talent heeft,
teneinde te prijzen wat slechts luiheid is, maar hem het alleenrecht van een zeldzame, intuïtieve geest
toeschijnt, die direct het voornaamste begrijpt zonder dat hij ernaar op zoek hoeft te gaan.-///B///-In de
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kunst is het gebruikelijk deze voorgewende kracht intuïtie te noemen, en de vaagheid van de
aanvankelijke aanzet ervan doet denken aan de «wouden van symbolen», waar Baudelaire over spreekt.
Maar een scholing die zonder ernstige moeilijkheid heeft plaatsgevonden omdat hij door iemand met een
levendige geest is gevolgd, temidden van de «vertrouwde blikken», in de kindertijd, blijft de absorptie van
een onderrichting.
632////-Laten we nu een blik werpen op het paneel \(ᵒ de vivants piliers.\.de l'art, esthètes reconnus,
(.)laissent(.)parfois sortir de confuses paroles inspiratrices-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>, le
nouvel artiste, prêtre du beau, (.)passe(.)haut la main son initiation, à travers des forêts[.]de symboles[]-)/¨ (×(ᵒlevende pilaren.\.van de kunst, erkende estheten, (.)laten(.)soms verwarde, inspirerende woorden
losꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌde mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone,
(.)volbrengt(.)moeiteloos zijn inwijding, door wouden[.]van symbolen gaand)). Bij zo’n mededeling is het
elastiek (pilaren.\.;wouden[.];mens<>) correct. De voltige ziet er zo uit: “hoe maken we, uitgaande van de
trapeze "pilaren" de verbinding met het deksel "de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door
de invloeden van al die verschillende takken"?” Het antwoord volgt onmiddellijk: “de pilaren, grote
estheten, die, met z’n allen, de totaliteit der kunsten ondersteunen, beïnvloeden niet alleen kunstenaars
die tot hun eigen tak behoren, maar ook sommigen, die een andere kunst beoefenen.” Anderzijds is dit de
eis: “hoe kunnen we, aan de hand van de context, een samenvatting geven van hetgeen "de mens"
ontvangt van de "wouden van symbolen"?” Ziehier het antwoord: “alles wordt ongeveer samengevat als
‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ doordat het verstand en de gevoeligheid zich tot een actief gepeins
keren, dat na verloop van tijd de kunsten voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband met
gebieden die tot de werkelijkheid behoren.” De fender vraagt om een beschrijving zoals: “het kan niet
anders of de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat
de voorstelling van de levende pilaren der kunst, erkende estheten, die soms verwarde woorden loslaten,
het gevoel geeft dat die de voorbereiding is van het begrip van de mens, de nieuwe kunstenaar,
verkondiger van het schone, die ziet dat deze nalatenschap zijn eigen verbeelding dient”. Het idee dat er
een connectie ontstaat tussen «…levende pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten…», en de
mededeling: «…De mens gaat…wouden van symbolen/Door…» overheerst. De bekleding omschrijven we
als: “de erfenis van de pilaren der kunst veroorzaakt het gebruik van symbolen die van tevoren uitgewerkt
zijn, in hetgeen de nieuwe kunstenaar doet”.-///M///-De inhoud blijkt gelijk te zijn aan die van de fender,
maar de vorm met tunnel maakt het intuïtieve begrip gemakkelijker, omdat er geen enkele echte omweg
wegens een verwijzing naar wat de schepper denkt, gemaakt hoeft te worden.-///B///-De pilaren van het
schone zouden, door middel van de grote werkstukken van hun hand, genoeg voor de nieuwe kunstenaar
achterlaten om menige voorstelling te onthouden en ze met elkaar te combineren. Indien de inspiratie, op
deze manier, door de verschillende kunsten wordt ondersteund, vergemakkelijken de vuurtorens langs de
wereldoceaan ofwel de pilaren die tot in de hemel reiken en de schoonheid aangeven, allemaal samen,
hoewel onafhankelijk van elkaar, het zich kruisen van de invloeden in elke tekening, doek, muziek, gedicht,
gebouw, beeldhouwwerk, toneelstuk of opera.
633////-We bepalen de liniaal betreffende \(ᵒ de vivants piliers.\.de l'art, esthètes reconnus, (.)laissent(.)
parfois sortir de confuses paroles inspiratrices-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌl'homme<>, le nouvel artiste,
prêtre du beau, (.)passe(.)haut la main son initiation, à travers des forêts[.]de symboles-[]-)/¨ (×(ᵒlevende
pilaren.\.van de kunst, erkende estheten, (.)laten(.)soms verwarde, inspirerende woorden losꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌde mens<>, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone, (.)volbrengt(.)
moeiteloos zijn inwijding, door wouden[.]van symbolen gaand)). Het hengsel ontvangt een waarde van
a•=1, omdat de schotten “levende pilaren van der kunst, erkende estheten, laten soms verwarde,
inspirerende woorden los” en “de mens, de nieuwe kunstenaar, verkondiger van het schone, volbrengt
moeiteloos zijn inwijding, door wouden van symbolen gaand”, elk minimaal een balk bezitten die het
andere niet heeft; en omdat er geen enkele herhaling van een front in het paneel voorkomt. De klopper
b•=1 is noodzakelijk, aangezien in het gedicht van Baudelaire, «mens», «gaat», «wouden», «symbolen»
en «door», na «levende», «pilaren, «soms», «verwarde, «woorden» en «loslaten» genoemd worden. We
noteren een korf van c•=1, omdat geen enkele vrees voor vervalsing of een ingrijpende wijziging van
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„Samenspel“ gegrond is. Het angeltje (d •) ontvangt niveau 1, dankzij de niet erg geleerde, maar zeer
fantasierijke woorden van de tekst, hierbij het technische vernuft van de versbouw niet meerekenend. De
bout e•=1 staat vast, want, voor een kunstenaar uit de XIX e eeuw, vormt het thema van de inwijding van de
nieuwe, grote kunstenaar door de voorgaande meesters, geen enkel probleem. Een groef van f •=1 wordt
om drie redenen voor een vergissing behoed: het paneel bevat geen enkele illustratie; er is geen enkel
denkbeeld in het paneel dat met een link in het biljart moeilijkheden oplevert; en tenslotte, elk verband in
beduidenis dat in het ene of het andere schot, maar absoluut niet in het hele paneel, aanwezig is, wordt, in
de verzen, terecht door een bepaalde link van het biljart voorafgegaan. Inderdaad komen «…levende
pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten…» en «…De mens gaat…wouden van symbolen/Door…» wel
degelijk in de tekst voor. Een hanger van g •=1 blijkt eveneens noodzakelijk, om een drietal redenen. In de
eerste plaats verschaft de schepper zelf niet heel openlijk de beduidenis volgens welke «…levende
pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten…» de voorbereiding is van «…De mens gaat…wouden van
symbolen/Door…» Vervolgens wordt dat nergens door de auteur verworpen. Bovendien hebben de critici
geen enkele tegenstrijdigheid ontdekt in de veronderstelling van de link tussen deze beeldspraken. Het
krukje h•=1 wordt gebillijkt dankzij het feit dat het paneel, in de gekozen kwekerij, door geen enkel
schaduwbeeld wordt gehinderd, zoals we gezien hebben in 623, 624 en 625. De knuppel (j •) krijgt niveau
1, om drie redenen. Ten eerste omdat alle balken van het paneel tot eenzelfde grot behoren: «levende,
«pilaren, «soms», «verwarde», «woorden», «loslaten», «mens», «gaat», «wouden», «symbolen», en
«door». Vervolgens omdat het deksel uitermate helder is: “de verbeelding wordt, in elk der kunsten,
ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken”. In de derde plaats is het hier bestudeerde
paneel geenszins in strijd met de deuren of de vastberadenheid: “op een goddelijk gebouw lijkend” bij
"Natuur-tempel"; “als door goddelijke wil gedreven” bij «levende pilaren»; “de indruk van de gedachte
gevend alsof deze door goddelijke wil is ontstaan” aangaande «…pilaren soms verwarde woorden uit
loslaten…», «…de mens gaat er wouden van symbolen door die hem met vertrouwde blikken
gadeslaan…» en «…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.» Om ons het beeld van de
“bedorven wierook” eigen te maken, komt het gezegde “die zowel goed als kwaad schijnt te doen” ons te
hulp. De schaar heeft een waarde van k •=1 wegens j•=1 en omdat het gedicht „les Phares“ een acoliet is
van „Samenspel“. Het viaduct m •=1 wordt gegarandeerd door de knuppel j •=1 en door ingewilligde
verzoeken, die bevredigende relaties opleveren, “voltige-trapeze” en vervolgens “eis-feston”. De galg p •=1
berust op de knuppel j•=1 en op een fender die een verdieping van het paneel is. De deining w •=1 heeft
veel te danken aan de knuppel j•=1 en aan een bekleding die bestaat uit de ontwikkeling van het paneel.
De diverse onderdelen van de liniaal, hengsel, klopper, korf, angeltje, bout, groef, hanger, krukje, knuppel,
schaar, viaduct, galg, en tenslotte deining genaamd, zijn a •=1, b•=1, c•=1, d•=1, e•=1, f•=1, g•=1, h•=1, j•=1,
k•=1, m•=1, p•=1 en w•=1 waard en de verkregen aannemelijkheid is zodoende 1=1/a •b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•.
-///B///-Veronderstel dat Baudelaire heel ver ging in zijn gehechtheid aan de geloofswaarden, dan zouden
we, wat zijn opvatting van de kunst betreft, de voorzorgsmaatregel moeten nemen ons af te vragen of met
de «pilaren» in de eerste regel geen kruisen bedoeld worden. Alain Rey maakt ons er attent op dat een
kruis in beginsel enkel een «paal» is, die op veel manieren omgevormd kan worden [837].-///M///-Maar om
dat idee meer gestalte te geven, zouden we criteria voor de waarden moeten kunnen vaststellen, die
toepasselijk zijn op de gedane veronderstellingen aangaande het belang van de beduidenis die in de
woorden van de schepper doorschemert, waardoor we opnieuw bij de kwestie van het meten van de
bedoelingen van deze schrijver aankomen.
634////-Laten we nu een blik werpen op \(ᵒde longs échos entendus au loin.\.(.)confondent(.)se[]-ꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌune ténébreuse et profonde unité[.] comme la nuit et…la clarté(.)est(.)à ce point vaste
que le clair-obscur l'emporte-[]-)/¨ (×(ᵒlange echo’s gehoord in de verte.\.(.)vermengen(.)zichꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌeen duistere en diepe eenheid[.]als de nacht en de dag(.)is(.)zo weids, dat het clairobscur het wint)). Het elastiek ziet er als volgt uit: (ver.\.;eenheid[.];mens<>). De voltige bestaat uit: “hoe
maken we, uitgaande van de trapeze "ver", de verbinding met het deksel "de verbeelding wordt, in elk der
kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken"?” Het antwoord is: “schijnbaar
winnen de karaktertrekken van een kunst het veruit van de andere, en toch is de eenheid ervan aan het
aspect van gevoeligheid te danken, omdat daardoor ieders verbeelding kan toenemen en zo in elk zijn
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taak kan verrichten.” Anderzijds wordt de eis zo geformuleerd: “hoe kunnen we, aan de hand van de
context, een samenvatting geven van hetgeen de mens ontvangt van de duistere en diepe eenheid"?” Het
antwoord volgt onmiddellijk “alles wordt ongeveer als volgt samengevat: ‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’
doordat het verstand en de gevoeligheid zich tot een actief gepeins keren, dat na verloop van tijd de
kunsten voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband met gebieden die tot de werkelijkheid
behoren.” De fender vraagt om de volgende soort beschrijving: “het kan niet anders of de schepper heeft,
op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat de voorstelling van de lange
echo’s samen met het schone, gehoord in de verte, en die zich vermengen, het gevoel geeft dat die de
voorbereiding is van de volgende gedachte, dat goed en kwaad, in de duistere en diepe eenheid van de
wereld, zo weids zijn dat ze in elkaar overgaan”. We gaan uit van de intuïtie die in de vijfde regel verstrekt
wordt, en we verbinden deze met die in de beide regels die direct daarop volgen, door “nacht en dag”,
volgens een gebruikelijke symboliek, te interpreteren als “kwaad en goed”. De bekleding omschrijven we
als: “de talrijke echo’s samen met het schone, veroorzaken, in hun verwijdering, lengte en veelheid,
verwarring in een duistere en diepe eenheid, weids als het goede en het kwade die in elkaar
overgaan”.-///M///-Het middel dat verlichting van een ziekte geeft, maar dat een andere veroorzaakt, maakt
voor de arts die daar inzicht in heeft, deel uit van het gebied waar het goede het kwade raakt.-///B///-Het is
mogelijk dat Baudelaire, in de hierna vermelde regels, een toespeling maakte op de parallel tussen clairobscur en “goed-kwaad” [[1091]]: «Rembrandt, -droevig ziekenhuis vol gemompel,/En met als enige
versiering een groot kruisbeeld,/Waar het huilend gebed opstijgt uit de rommel,/En een winterse
zonnestraal plots oversteekt…»
635////-Nu proberen we de juiste liniaal vast te stellen van datzelfde paneel: \(ᵒde longs échos entendus au
loin.\.(.)confondent(.)se[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌune ténébreuse et profonde unité[.] comme la nuit et…
la clarté(.)est(.)à ce point vaste que le clair-obscur l'emporte-[]-)/¨ (×(ᵒlange echo’s gehoord in de verte.\.
(.)vermengen(.)zichꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌeen duistere en diepe eenheid[.]als de nacht en de
dag(.)is(.)zo weids, dat het clair-obscur het wint)). Het hengsel wordt een waarde van a •=1 toegekend,
aangezien de schotten, voornamelijk “lange echo’s gehoord in de verte vermengen zich” en “een duistere
en diepe eenheid als de nacht en de dag is zo weids dat het clair-obscur de overhand krijgt” minstens één
balk bezitten, en daarbij geen enkele herhaling van een balk in de schotten plaatsvindt. Een klopper van
b•=1 is noodzakelijk, omdat in het gedicht, «duistere», «diepe», «eenheid», «weids», «als», «nacht»,
«dag» en «zijn» (is²), vermeld worden na «lange», «echo’s», «ver», «zich» en «vermengen». Een korf van
c•=1 moet geaccepteerd worden, omdat geen enkele vrees voor vervalsing of ingrijpende verandering van
het bestudeerde gedicht gegrond is. Het angeltje (d •) krijgt niveau 1, want de begrippen van de tekst, het
technische vernuft van de versbouw buiten beschouwing gelaten, zijn niet zozeer geleerd van aard, maar
wel verbeeldingsvol. De bout e•=1 staat buiten twijfel, want een zekere voorbereiding van de relatie “clairobscur” door die van de echo’s, is zo voor de hand liggend dat het nauwelijks uitleg behoeft. De waarde
van de groef f•=1 wordt door drie omstandigheden gewaarborgd: het paneel bevat geen enkele illustratie;
het is met geen enkele link in het biljart in tegenstrijd; en om te besluiten, elk van de linken tussen de
beduidenissen gepresenteerd in de schotten, maar geenszins in het complete paneel, wordt in de tekst op
correcte wijze voorafgegaan door een link tussen ideeën in het biljart. We baseren ons namelijk op de
regels 5, 6 en 7. Ook de hanger g •=1 blijkt om een drietal redenen noozakelijk te zijn.Ten eerste verschaft
de schepper zelf niet heel openlijk de beduidenis volgens welke «…lange echo’s die zich van ver
vermengen…» de voorbereiding zou zij van «…In een duistere en diepe eenheid,/Weids als de nacht en
als de dag…» Vervolgens verwerpt de auteur een dergelijke stelling niet. Bovendien zien we niet goed hoe
de critici zouden kunnen bewijzen dat deze veronderstelling terzijde geschoven moet worden. Het is zeker
dat het krukje h•=1 waard is, want het paneel heeft van geen enkel schaduwbeeld last, zoals we in de
paragrafen 623, 624 en 625 hebben waargenomen. Er zijn drie redenen waarom de knuppel (j •) niveau 1
krijgt. In de eerste plaats behoren alle fronten van het paneel, «lange», «écho’s», «ver», «zich»,
«vermengen», «duistere», «diepe», «eenheid», «weids», «als», «nacht», «dag» en «zijn», tot eenzelfde
grot. Bovendien blijkt het deksel van laatstgenoemde zich niet tegen de volgende redenering te verzetten:
“de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken”.
In de derde plaats is niets in dit paneel in strijd met de deuren of de vormen van vastberadenheid: “op een
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goddelijk gebouw lijkend” bij de "Natuur-tempel"; “als door goddelijke wil gedreven” aangaande «levende
pilaren»; “de indruk van de gedachte gevend alsof deze door goddelijke wil is ontstaan” betreffende de
mentale beelden «…pilaren soms verwarde woorden uit loslaten…», «…de mens gaat er wouden van
symbolen door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan» en «…Antwoorden geuren, kleuren, en
geluiden elkaar.» Om ons het beeld van de “bedorven wierook” eigen te maken, komt het gezegde “die
zowel goed als kwaad schijnt te doen”. De schaar heeft een waarde van k•=1, dankzij de knuppel j•=1 en
dankzij het feit dat het gedicht er als een huis uitziet. Het viaduct stelt zich tevreden met niveau m •=1,
wegens de knuppel die 1 bedraagt en door de licht te begrijpen links, die de trapeze met de voltige, en de
feston met de eis verbinden. De galg stijgt niet hoger dan p •=1, profijt trekkend van de knuppel j •=1, en de
fender in de gedaante van een verdieping van het paneel. De deining wordt w •=1 toegekend, door toedoen
van de knuppel j•=1 en van een bekleding die zich ertoe beperkt de ontwikkeling van het paneel.-///M///-We
maken enigszins een omweg met behulp van perforaties na te denken, maar in werkelijkheid enkel om
gemakkelijker een heel rationele toelichting te geven. In andere domeinen wordt zo’n proces vaak
“formeel” of “kunstmatig” genoemd. Die benamingen, die ons doen glimlachen, veronderstellen dat, in het
omgekeerde geval, het “natuurlijke” van meet af aan wordt gezien als iets wat men reeds beheerst, terwijl
zelfs de handeling van het lopen oefening vraagt. Een soortgelijke vergissing lijkt gemaakt te worden als
men spreekt van “natuurlijke talen” of “natuurlijke eenheden”, want ook een bijzonder eenvoudige logica
moet door een oefening voorafgegaan worden [241]-[384]-[973].-///B///-We hebben het woord «zijn» (is²)
gekozen, uit de negende regel, want als we «is» door middel van het terras uit de eerste regel hadden
genomen, hadden we b•=2 moeten noteren en niet b •=1, omdat in dat geval «is» met name eerder dan
«lange» wordt genoemd, met als gevolg dat de liniaal tenslotte niveau 1 niet had kunnen bereiken. Elk van
de mogelijkheden, zowel de verplaatsing van «is» als die van «zijn», respecteert de regels van de
onderhavige berekening, omdat beide deel uitmaken van het gebruik van een leuning, dat in paragraaf
580 als terecht wordt omschreven, maar één ervan geeft een betere weergave dan de andere van de
intuïtie dat de verwijzing naar “de echo’s die een fusie aangaan” de voorbereiding is van de voorstelling
clair-obscur.
636////-Laten we een beschrijving geven van het paneel \(ᵒde par leur essence incompréhensiblement
vaste.\.…nuit et…clarté(.)unissent(.)s'-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌdes parfums²…corrompus[.], riches et
triomphants, ayant l'expansion des choses infinies…(.)transportent(.)…l'esprit et les sens-[]-)/¨ (×(ᵒwegens
hun onbegrijpelijk weidse.\.aard, (.)verenigen(.)nacht en…dag zich'ꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌbedorven[.],
rijke en zegevierende geuren², de uitbreiding bezittend van oneindige dingen(.)vervoeren(.)…geest en
zintuigen)). Het elastiek wordt zo gedefinieerd: (weids.\.;bedorven[.];mens<>). De voltige ziet er als volgt
uit: “hoe maken we, uitgaande van de trapeze "weids" de verbinding met het deksel "de verbeelding wordt,
in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken"?” Het antwoord wordt
zo geformuleerd: “het weidse artistieke domein legt door een intern samenspel de verbinding met de
verschillende takken, zowel met de dichtstbijzijnde als met de ver verwijderdste, zodat in elk de
verbeelding wordt ondersteund door de invloeden van alle.” De eis is overigens: “hoe kunnen we, aan de
hand van de context, een samenvatting geven van hetgeen de mens ontvangt van de bedorven geuren?”
Dit antwoord is ongetwijfeld bevredigend: “alles wordt ongeveer als volgt samengevat: ‘’"de verbeelding",
"de kunsten"‘’ doordat het verstand en de gevoeligheid zich tot een actief gepeins keren, dat na verloop
van tijd de kunsten voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband met gebieden die tot de
werkelijkheid behoren.” De fender zal bestaan uit: “het kan niet anders of de scheppper heeft, op z’n minst
in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat de voorstelling van de onbegrijpelijke
onmetelijkheid van hetgeen ons omringt, met name goed en kwaad, het gevoel geeft dat het de
voorbereiding is van de gedachte dat bederf een bron van dronkenschap is”. Bij dat alles baseren we ons
op «…Weids als de nacht en als de dag…» en «…geuren…andere, bedorven, rijk en zegevierend,//De
uitbreiding van oneindige dingen bezittend…Die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.» De
bekleding wordt: “de onmetelijkheid, in het clair-obscur, het goed en het kwaad, is de oorzaak van de
vervoering der dronkenschap”.-///B///-Als we verklaren dat de dichter in staat was een dergelijk oordeel
door te laten schemeren, om zijn eigen tekst volledig samen te stellen, houdt dat slechts in dat hij zich
bedient van begrippen die in zijn tijd courant waren.-///M///-De individuele wil behoort tot een veel grotere
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beweging, afhankelijk van de krachten aanwezig in de plaatselijke cultuur, die op haar beurt weer deel
uitmaakt van het algemene wordingsproces. Als we over zulke algemeenheden redeneren, gaat het om
het vormen van dichterlijke voorstellingen, op een manier die weinig verschilt van die we waarnemen bij de
begrippen die in het kader van een wetenschap gehanteerd worden, zoals Duhem die heeft beschreven
[286]: «Het vormen van elke theorie op het stoffelijke vlak heeft altijd uit een serie verbeteringen bestaan,
die beetje bij beetje, vanaf de eerste bijna vormeloze schetsen, het systeem naar een perfectere afronding
hebben gebracht; en, bij elk van die verbeteringen, is het vrije initiatief van de natuurkundige geadviseerd,
ondersteund, geleid en soms noodgedwongen gedicteerd door de meest verschillende omstandigheden,
door de meningen van de mensen evenals door de lering van de feiten. Een theorie op het stoffelijke vlak
is volstrekt niet het spontane product van een schepping; het is het langzame en geleidelijke resultaat van
een ontwikkeling. Wanneer met enkele tikken van de snavel de eierschaal gebroken wordt en het kuiken
uit zijn gevangenis ontsnapt, kan het kind zich voorstellen dat die stijve en onbeweeglijke massa, die lijkt
op de witte steentjes die hij aan de rivieroever opraapt, plotseling tot leven is gekomen en de vogel
voortbrengt die rent en sjilpt; maar waar zijn kinderlijke voorstelling een plotselinge creatie ziet, herkent de
natuurkundige de laatste fase van een lange ontwikkeling; hij gaat, in gedachten, terug naar de eerste
fusie van twee microscopische kernen, om vervolgens weer aan te komen bij de serie delingen,
differentiaties en resorpties, die cel na cel, het lichaam van het kippetje hebben gevormd.» De uitvinding
door grote kunstzinnige genieën, wier namen ons vandaag de dag wel of niet bekend zijn, van
verschillende kunststukken, dankzij welke de geschiedenis, op dat gebied, is ontstaan, beantwoordt aan
de zelfde principes. Het fluiten met de mond, het zingen van een canon, het maken van arceringen, het
sfumato, het gebruik van luchtbogen, het schrijven van een sonnet en zijn toevlucht nemen tot een
hoeksteen moesten toch eerst geleerd worden? Zoals voor het perfectioneren van de houtskooltekening,
van de mengeling van gekleurde aardesoorten, van de trommel en de fluit ongetwijfeld veel vernuftigheid
nodig is geweest. Aangezien, bovendien, het idee gestimuleerd wordt door de betreffende
expressiemiddelen, moeten we ons er zeer voor hoeden de thema’s en het bestaan van tastbaar of
geestelijk gereedschap helemaal van elkaar te scheiden, zoals het perspectief met één verdwijnpunt of de
notenoefening.
637////-We wensen nu de liniaal te bepalen van hetzelfde paneel: \(ᵒde par leur essence
incompréhensiblement vaste.\.…nuit et…clarté(.)unissent(.)s'-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌdes parfums²
…corrompus[.], riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies…(.)transportent(.)…l'esprit et
les sens-[]-)/¨ (×(ᵒwegens hun onbegrijpelijk weidse.\.aard, (.)verenigen(.)nacht en…dag zich'ꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌbedorven[.], rijke en zegevierende geuren², de uitbreiding bezittend van oneindige
dingen(.)vervoeren(.)…geest en zintuigen)). Het hengsel (a•) ontvangt een waarde van 1, omdat de
schotten minimaal één balk bezitten, waarbij, bovendien, geen enkele herhaling valt te constateren:
“wegens hun onbegrijpelijk weidse aard, verenigen nacht en dag zich”, en vervolgens “…bedorven, rijke
en zegevierende geuren, de uitbreiding bezittend van oneindige dingen(.)vervoeren(.)geest en zintuigen
”. De klopper moet niveau b•=1 toegekend worden, omdat de balken van het eerste schot, «eenheid»,
«weids», «nacht», «en», «dag», in de dichtregels, eerder genoemd worden dan die van het andere:
«geuren²», «bedorven», «rijk», «zegevierend», «uitbreiding», «oneindige», «dingen», «bezittend»,
«vervoeringen», «geest» en «zintuigen». We moeten de korf een waarde van c •=1 verlenen, omdat iedere
vervalsing of ingrijpende wijziging in het sonnet van Baudelaire dat we hier lezen, onmogelijk lijkt. Het
angeltje (d•) bereikt niveau 1, dankzij de poëtische beeldspraken die verre van rigoureus zijn. De
toekenning van e•=1 aan de bout is onontkoombaar, omdat de naast elkaar geplaatste contrasten «nacht
en…dag», evenals het door elkaar halen van de beelden van het kwaad en het oneindige, goed
samengaan met het begrip vervoering. En tenslotte lijken, van deze poëtische opvattingen, sommige de
aankondiging van de andere uit te voeren. De groef f •=1 is om drie redenen verdedigbaar: de afwezigheid
van een illustratie; de afwezigheid van een tegenstelling van het paneel met ongeacht welke link in het
biljart; en als laatste, in de richting gaand van de aanvankelijke beduidenis, het feit enkel de taak te
hebben om elke verbinding in de schotten te reproduceren. Inderdaad behoort «…Weids als de nacht en
als de dag…» tot de bestudeerde regels, zoals «eenheid» en «Er zijn geuren…bedorven, rijk en
zegevierend,//De uitbreiding van oneindige dingen bezittend…Die de vervoeringen bezingen van geest en
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zintuigen.» Er zijn drie motieven die een hanger van g •=1 rechtvaardigen. Er is het feit dat de schepper
niet echt openlijk meedeelt dat in zijn ogen, iet dergelijks als de passage «…Weids als de nacht en als de
dag…» de voorbereiding is van die andere: «Er zijn geuren…bedorven, rijk en zegevierend,//De
uitbreiding van oneindige dingen bezittend…Die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.»
Daarenboven bestaat er geen echte ontkenning van zo’n verbinding tussen de beduidenissen. En tenslotte
zien we niet goed hoe de critici zouden kunnen verkondigen dat die verbinding volslagen denkbeeldig is.
Het krukje h•=1 staat vast omdat de kwekerij geen enkel schaduwbeeld vertoont, zoals in de paragrafen
623, 624 en 625 is vermeld. De knuppel (j •) bereikt niveau 1 dankzij de volgende drie constateringen. In de
eerste plaats behoren alle balken van het paneel, «eenheid», «weids», «nacht», «dag», «geuren»,
«bedorven», «rijk», «zegevierend», «uitbreiding», «oneindige», «dingen», «bezittend», «vervoeringen»,
«geest en «zintuigen», tot eenzelfde grot. In de tweede plaats bezit deze tekst zelf een deksel van grote
eenvoud: “de verbeelding wordt, in elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die
verschillende takken”. In de derde plaats weigert het paneel geen enkel gebruik van deuren of vormen van
vastberadenheid: “op een goddelijk gebouw lijkend”, nuttig voor het begrijpen van "Natuur-tempel"; “als
door goddelijke wil gedreven”, aangaande «levende pilaren»; “de indruk van de gedachte gevend alsof
deze door goddelijke wil is ontstaan” bij de mentale beelden «…pilaren soms verwarde woorden uit
loslaten…», «…de mens gaat er wouden van symbolen door die hem met vertrouwde blikken gadeslaan»
en «…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.» Bij de “bedorven wierook”, zijn we, tenslotte, in
het bezit van de deur “die zowel goed als kwaad schijnt te doen”. De schaar krijgt niveau k•=1, omdat de
knuppel zelf een hoogte bereikt van j•=1 en de tekst deel uitmaakt van de werken die huizen zijn. Het
viaduct m•=1 staat vast dankzij de knuppel j •=1 en gemakkelijk te begrijpen verzoeken, met relaties,
“voltige-trapeze” en “eis-feston”, die moeiteloos tot ontwikkeling komen. De galg ontvangt een waarde van
p•=1, wegens de knuppel j•=1, en dankzij de fender die een verdieping van het paneel vormt. De deining
w•=1 lijdt geen enkele twijfel, met de knuppel die j •=1 bedraagt en een bekleding die op een getrouwe
weergave van het paneel neerkomt. Het omgekeerde van het numerieke product van de perforaties in
kwestie, ofwel de liniaal (1/a •b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•), bestaat dientengevolge uit een hoeveelheid van ((1/(1)
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1))=1.-///M///-Deze hele berekening kan het ongetwijfeld mogelijk maken
om nauwkeurig en probleemloos processen te observeren die de schepper zelf intuïtief gevolgd
heeft.-///B///-De levendige beweging van de beelden die we ons voor de geest halen, lijkt onze
gehechtheid aan de geliefde te kunnen bewerkstelligen, zoals die van de dronkaard aan zijn drank
[[1138]]: «Jij, die als een messteek,/Mijn klagend hart bent binnengetreden…Vervloekt, vervloekt ben je!//Ik
heb het snelle zwaard gevraagd/ Mijn vrijheid te heroveren,/En ik heb het verraderlijke vergif bevolen/Mijn
lafheid te hulp te komen.//Helaas! vergif en zwaard/Minachtten me en zeiden:/Je bent het niet waard dat
we je/Van je vervloekte slavernij bevrijden.//Imbeciel! -Je kussen zouden,/Als onze inspanningen je zouden
verlossen,/Het lijk van je vampier vanuit zijn keizerrijk/Weer tot leven brengen!»
638////-Laten we nu een beschrijving geven van \(ᵒ les parfums¹[.], les couleurs et les sons(.)
répondent(.).\.se-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌil(.)est(.)des parfums² frais…doux…verts…et d'autres,
corrompus, riches et triomphants-[]-)/¨ (×(ᵒgeuren¹[.], kleuren en geluiden(.)antwoorden(.).\.elkaarꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌer(.)zijn(.)geuren²…fris…zacht…groen…en andere, bedorven, rijk en zegevierend)).
Het elastiek kan als volgt beschreven worden: (antwoorden.\.;geuren¹[.];mens<>). Dit is de voltige: “hoe
maken we, uitgaande van de trapeze "antwoorden" de verbinding met het deksel "de verbeelding wordt, in
elk der kunsten, ondersteund door de invloeden van al die verschillende takken"?” Het volgende antwoord
lijkt afdoend te zijn: “aangezien de kunsten met elkaar overeenkomen, of elkaar antwoorden, voedt elk van
de kunstenaars zijn verbeelding door middel van alle meesterwerken.” Laten we nu eens naar de eis van
het paneel kijken: “hoe kunnen we, aan de hand van de context, een samenvatting geven van hetgeen de
mens, de nieuwe kunstenaar, in het algemeen ontvangt van de geuren¹, terwijl we vernemen dat deze elk
al naargelang de aard ervan, verschillende morele karaktereigenschappen hebben en zelfs, wat sommige
betreft, tegenovergestelde?” Het antwoord komt onmiddellijk: “alles wordt ongeveer als volgt samengevat:
‘’"de verbeelding", "de kunsten"‘’ doordat het verstand en de gevoeligheid zich tot een actief gepeins
keren, dat na verloop van tijd de kunsten voortbrengt, door uit te gaan van een hecht verband met
gebieden die tot de werkelijkheid behoren.” De fender kunnen we zo omschrijven: “het kan niet anders of
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de schepper heeft, op z’n minst in een vluchtige opwelling, of op dromerige wijze, overwogen dat de
voorstelling van eenzelfde vorm in de domeinen van de vijf zintuigen, het gevoel geeft dat die de
voorbereiding is van het begrip dat wezens met een gevoelige aard, of de indrukken die ze in ons
teweegbrengen, ook over zo’n reeks van dezelfde morele eigenschappen beschikken”. In de achtste regel,
en vervolgens in de twee terzinen, treffen we passages aan waarin dat het geval is. Door middel van de
tunnel, wat een snellere manier is, wordt door de bekleding iets soortgelijks weergegeven: “het samenspel
tussen geuren, kleuren en geluiden veroorzaakt de gelijkenis tussen de capaciteiten ervan op het morele
vlak”.-///M///-In paragraaf 589, evenals in 607B, hebben we deze fender, wat het voornaamste betreft ten
minste, al gebruikt. In 630 wordt de feston door de betekenis van hetzelfde woord gevormd als hier, maar
niet door die van hetzelfde vakje.-///B///-Onze gedachte bemerkt, door de dingen die met de reuk hebben
te maken, karaktereigenschappen die we eveneens bij een ander bepaald zintuig aantreffen, zoals het
zien, het voelen, het gehoor en de smaak, zodat er een overeenkomst lijkt te bestaan die al deze wezens
behorend tot het domein der gevoeligheid met elkaar verbindt. Deze gebieden verschaffen de beelden van
frisheid, zachtheid, groen, bederf, rijkdom, triomf, oneindige duur of uitbreiding en vervoering. Als iets ons
een bepaald gevoel geeft, komt dat ongetwijfeld door ons vermogen om de voorwerpen te voelen, in
fysiologisch, sociaal, cultureel en historisch opzicht, maar dat verschijnsel moeten we eveneens betrekken
op het wezen dat ons dierbaar is. Zoals een melodietje, dat we vluchtig gehoord hebben, ons tot onze
verbazing enkele dagen later spontaan weer door het hoofd speelt bij het bekijken van een landschap,
komt de smaak van een piepklein glaasje alcohol van dertig jaar geleden, waaraan we even genipt
hebben, ons onverwacht steeds weer in de mond. De identieke organisatie, in voorwerpen, of eenzelfde
schema, natuurlijk of aangeleerd, van onze gevoeligheid, geeft ons toegang tot verschillende, tastbare
wezens en veroorzaakt het horizontale samenspel. Van gelijksoortige hoedanigheden worden diverse
indrukken opgedaan, door eenzelfde algemene wijze van functioneren van de waargenomen wezens, of
van ons lichaam, en de gelijkenis lijkt uit dezelfde bronnen te komen, waardoor het lichamelijke gevoel met
morele standpunten verbonden wordt. Een kleur, in een onderdeel van een schilderij, heeft dezelfde
uitwerking als het muziekakkoord dat ons een hele week lang niet met rust schijnt te willen laten. Het lijkt
beide in het bloed te zitten om “…de uitbreiding van oneindige dingen te bezitten…”
639////-Nu moeten we kijken hoeveel de liniaal bedraagt van \(ᵒ les parfums¹[.], les couleurs et les sons(.)
répondent(.).\.se-[]-ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌil(.)est(.)des parfums² frais…doux…verts…et d'autres,
corrompus, riches et triomphants-[]-)/¨ (×(ᵒgeuren¹[.], kleuren en geluiden(.)antwoorden(.).\.elkaarꞌꞌꞌis de
voorbereiding vanꞌꞌꞌer(.)zijn(.)geuren²…fris…zacht…groen…en andere, bedorven, rijk en zegevierend)).
Voor het hengsel is de hoeveelheid a •=1 terecht, omdat de schotten, voornamelijk “geuren, kleuren, en
geluiden antwoorden elkaar” en “er zijn geuren…fris…zacht…groen…en andere, bedorven, rijk en
zegevierend”, minstens één balk bezitten, en niet dezelfde. De klopper moet b •=1 bedragen, gezien het feit
dat de woorden «zijn», “geuren²”, «fris», «zacht», «groen», «andere», «bedorven», «rijk» en
«zegevierend» voorafgegaan worden door «antwoorden», “geuren¹”, «kleuren», «geluiden» en «elkaar».
Een waarde van c•=1 moet voor de korf genoteerd worden, omdat er niets van een vervalsing of een
belangrijke wijziging in het bestudeerde sonnet bespeurd is. Het angeltje (d •) bereikt niveau 1, dankzij de
poëtische beeldspraken van de tekst. De bout e •=1 kan niet in twijfel worden getrokken, want aan talrijke
auteurs van de XIXe eeuw worden gezichtspunten toegeschreven die betrekking hebben op een verband
tussen de morele en gevoelige facetten van onze indrukken, hetgeen hier de stellingname «Er zijn
geuren…fris…zacht…groen…En andere, bedorven, rijk en zegevierend…» mogelijk maakt door middel
van «Aantwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.» Een groef van f •=1 lijkt, om een drietal redenen,
aannemelijk. In de eerste plaats bevat het paneel geen enkele illustratie. Vervolgens contrastreert geen
enkele passage met een link in het biljart. Tenslotte is ieder verband in beduidenis, in beide schotten, ieder
afzonderlijk genomen, slechts een weergave van een reeds aanwezige relatie in het biljart. Inderdaad
worden “…geuren, kleuren, en geluiden antwoorden elkaar” en “er zijn geuren…fris…zacht…groen…en
andere bedorven, rijk en zegevierend” voornamelijk uit het gedicht genomen. De hanger g •=1 staat
volkomen vast, om drie redenen. Ten eerste is er geen enkele openlijke precisering in het gedicht van
zoiets als een oordeel stipulerend dat één van de basissen van «Er zijn geuren…fris…zacht…groen…en
andere bedorven, rijk en zegevierend…» afkomstig zou zijn van «…Antwoorden geuren, kleuren, en
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geluiden elkaar.» Vervolgens wordt dit idee ook volstrekt niet ontkend. En tenslotte staat geen enkele van
alle opmerkingen van de critici het toe dat verband in beduidenis te verwerpen. We treffen een krukje van
h•=1 aan omdat de paragrafen 623, 624 en 625 hebben laten zien dat de kwekerij geen enkel
schaduwbeeld vertoont. De knuppel (j •) ontvangt niveau 1 dankzij de volgende beschouwingen. In de
eerste plaats is het deksel gemakkelijk te beschrijven. Bovendien zijn de balken van het paneel, “geuren¹”,
«kleuren», «geluiden», «Antwoorden», «elkaar», «zijn», “geuren²”, «fris», «zacht», «groen», «andere»,
«bedorven», «rijk», «zegevierend» in volle getale in dezelfde grot aanwezig. Als laatste, het paneel kan
geen tegenstrijdigheid vertonen met deze deuren of vormen van vastberadenheid: “op een goddelijk
gebouw lijkend” bij de "Natuur-tempel"; “als door goddelijke wil gedreven” aangaande «levende pilaren»;
“de indruk van de gedachte gevend alsof deze door goddelijke wil is ontstaan” bij
«…pilaren soms verwarde woorden uit loslaten…», «…de mens gaat er wouden van symbolen door die
hem met vertrouwde blikken gadeslaan…» en «…Antwoorden geuren, kleuren, en geluiden elkaar.» En
om te besluiten “die zowel goed als kwaad schijnt te doen” aangaande “bedorven wierook”. De schaar is
k•=1 waard, omdat de knuppel zelf j •=1 bedraagt en de tekst een huis blijkt te zijn. Een viaduct van m •=1 is
juist, aangezien de knuppel (j•) niveau 1 heeft en de verzoeken, elk, probleemloos de relaties “voltigetrapeze” en “eis-feston” tot stand brengen. De galg krijgt een grootte van p •=1, dankzij knuppel j•=1 en een
fender die een verdieping van het paneel vormt. De deining houdt niveau w •=1, wegens het feit dat de
knuppel een hoogte van j•=1 heeft bereikt, en omdat de bekleding bestaat uit een toepassing die de
beduidenis van het paneel niet radicaal wijzigt. Het omgekeerde van het numerieke product van de
perforaties die we hier bestudeerd
hebben, ofwel de liniaal ((1/a •b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•), verdient
zodoende niveau (1/(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1))=1.-///M///-Zeker, het feit van de herhaling
vergemakkelijkt het vormen van de link bestaande uit de voorbereiding van een deel van de tekst door
een ander, maar het is niet de enige reden.-///B///-In \(ᵒ“geuren¹[.], kleuren, en geluiden (.)antwoorden.\.(.)
elkaar[]-”ꞌꞌꞌis de voorbereiding vanꞌꞌꞌ“er(.)zijn(.)geuren²…fris…zacht…groen…en andere, bedorven, rijk en
zegevierend[]-”)/¨ wordt het opnieuw voorkomende «geuren» vergezeld, in het bijzonder door «groen», op
deze manier het hele publiek ertoe aanzettend zijn gedachten over gevoelige dingen ook over andere
zaken dan de reuk te laten gaan, door dat zintuig als uitgangspunt te nemen. Daarenboven breidt het
woordgebruik van zegevier en rijkdom, maar ook van bederf, de verwijzing naar gevoeligheid nog verder
uit met die op zedelijkheid betrekking heeft, hetgeen beschouwd kan worden als een verdieping van de
beeldspraak «antwoorden» omdat het begrip “verantwoordelijkheid” immers indirect door het woord
«antwoorden» wordt opgeroepen.
640////-Het kaliber van de kwekerij die ons als voorbeeld dient is afkomstig van het numerieke product van
de linialen die we zojuist hebben berekend. Doordat alle metingen als resultaat niveau 1 hebben, ontvangt
het kaliber eveneens een waarde van ((1)(1)(1)(1)(1)(1)(1))=1.-///M///-De interpreet die een kwekerij
presenteert, moet er, en dat geldt vanzelfsprekend in nog hogere mate als de aannemelijkheid ervan 1
bedraagt, een intuïtieve visie van kunnen geven. Inderdaad lijkt de twijfel wat de logica betreft begrijpelijk,
zodra de poging om de kwekerij toe te passen mislukt.-///B///-Laten we, uitgaande van het denkbeeld dat
Baudelaire heeft beschreven, in „Samenspel“, namelijk de middelen om een vervaardiging op artistiek
gebied tot stand te brengen, de beelden die hij, ternauwernood intuïtief, bijzonder snel of peinzend tot
stand heeft gebracht, voegen bij diegene waaraan hij een bepaalde onafhankelijkheid heeft nagelaten
[5000]: “die mooie natuurlijke orde, die zijn innerlijke moeilijkheden tot de grootste hoogte verheffen, en
waaraan menige menselijke bijdragen zijn geleverd, helpt de nieuwe, grote kunstenaar bij de inwijding die
hem uitleg moet geven, over de blijkbaar verwarde symbolen. Zijn overdenking doorloopt op deze wijze
verschillende etappes, en zijn inspiratie is in de eerste plaats gevoelig voor de plechtigheid die de wereld
verschaft en die boven de mensen staat. Die inspiratie bedient zich van frisse en zachte onderwerpen, om
het leven uit te beelden, maar de sleutel ervan bevindt zich in het overdadige gevoel van de volwassene.
Erfgenaam van de grote estheten, pilaren aller kunsten, die één geheel van door elkaar klinkende echo’s
vormen, talrijk en lang aanhoudend, wordt de grote kunstenaar gevormd door het onmetelijke clair-obscur
van de kunsten, dingen en gevoelens. Aangezien deze door de overeenkomsten ervan met dezelfde
morele facetten zijn begenadigd, die de wederzijdse uitwisseling goed doen uitkomen, leert de nieuwe,
grote kunstenaar zich er een weg te banen, waarbij, met behulp van dooreenlopende voorbeelden, de
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esthetische vervaardiging wordt uitgevoerd en die van frisse naïviteit leidt tot aan het verste punt van
bedorven gevoeligheid die beide dronkenschap en verval veroorzaakt, succes en vernedering. Zo worden
het goede en het slechte in zijn tuin dooreengemengd, om de schoonheid uit de banaliteit naar voren te
halen. Op deze wijze wordt hijzelf, voor de komende tijden, een inspirerende pilaar, waarnaast wierook,
wijnstok, papaver, bereklauw, brandnetel, distels en doornstruiken samen groeien.”
De analyse, die we in de voorgaande alinea’s uitgevoerd hebben, dient er niet slechts toe ons in staat te
stellen een bescheiden reflectie over reeds bestaande werken uit te voeren, maar ook om bepaalde
interpretaties waarnaar we op zoek zijn of die we liever vermijden in teksten waaraan we nog bezig zijn,
beter te beheersen. Rest ons nog de liefhebbers van poëzie evenals de kenners van rekenkunde te
vragen ons wat we hun hebben aangedaan niet kwalijk te nemen. We willen dit nawoord graag besluiten
met een huldebetuiging aan de schrijvers, of we er nu wel of niet in geslaagd zijn ze met naam en
toenaam te vermelden, wier ideeën het ons mogelijk hebben gemaakt „Samenspel“ alsmede verschillende
aspecten van het verbale voorstellingsvermogen, te bestuderen.
De inhoud van de indexen zelf is niet geïndexeerd.
Evenals in het voorafgaande gedeelte, hebben we de regels die voor het gebruik van de leestekens
gehanteerd worden, enigszins gewijzigd teneinde wat beknopter te zijn.
INDEX I: Bibliografie
Soms is het voorwerp van een verwijzing een verouderde, onhandige of onjuiste opvatting van de dingen
van de zijde van een auteur, hoewel het meestal om een bijzonder denkbeeld gaat. We vermelden slechts
het begin van de citaten en tevens praktisch alleen maar de aanwijzingen die bestaan uit de nummers
van de pagina, de alinea of de kantlijn door de schrijvers of uitgevers zelf genoemd. Bovendien wordt met
“uitgave”, evenals met “publicatie” steeds “uitgave en aantekeningen” bedoeld. Als een bepaald getal
tussen haakjes is gezet, wil dat zeggen dat het betrekking heeft op een verwijzing die niet onmiddellijk
genoemd wordt. De namen van de reeksen, net als die van de uitgeverijen, zijn hoegenaamd altijd
afgekort. Wij duiden degenen die ons bij het begrijpen van de teksten hebben geholpen, aan met de
initialen van de voor- en achternaam. De gedachtepuntjes in dit boek die, ongeacht waar, de diverse
passages in kwestie afbreken, zijn behalve wanneer dit in de index wordt vermeld, niet van de betreffende
schrijver afkomstig, maar zijn wel degelijk een opzettelijke afbreking van de tekst van onze kant (Zie Index
IV voor: (…), (::), ([…]) en ((…))). In het algemeen laten we voorafgaand aan deze onderbrekingen de
leestekens weg. Door de beperkingen van de publicatie was het ons dikwijls niet mogelijk de geciteerde
passages volledig te vermelden. Zoals overeengekomen sluiten we “l'” of “d'” bij de aanhalingstekens die
betrekking hebben op het zelfstandig naamwoord in. Tenslotte hoede men zich ervoor, wat artistieke
werken betreft, te menen dat de makers ervan altijd hun eigen mening verkondigen, want dikwijls laten ze
de betreffende woorden zeggen door figuren die ontleend zijn aan de verbeelding, legendes of de
geschiedenis.
Namens de vertaalster-/-Met uitzondering van het gedeelte dat uit de Bijbel is overgenomen, is de hele
tekst door onszelf uit het Frans of, zoals aangegeven, uit eerder in het Frans vertaalde fragmenten in het
Nederlands vertaald.
Adam-/-‹-Zie Index II in z’n geheel.-›
Adam-/-Uitgave/Baudelaire-/-"les Fleurs du mal"-/-Garnier-/-‘Classiques’-/-1961-/-Wij noemen deze editie
eveneens FMA.
[1]Adam: 451B-/-‹-Met dank aan Y.M. voor het ontcijferen en vervolgens vertalen van deze tekst.-›-/Pagina (XLII)
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[2]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 213B-/-Pagina (1)
[3]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 104B/391B-/-¨Epigraaf¨-/-‹-Zie aantekening over d'Aubigné.-›-/-Pagina (2)
[4]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 183B-/-¨Opdracht¨-/-Pagina (3)
[5]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 183B-/-¨Aantekening over de opdracht¨-/-Pagina (4)
[6]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 434B-/-„Correspondances“-/-Pagina 13
[7]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 19B/110B-/-¨Aantekening (a) en (b)¨-/-Pagina 13
[8]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 18B/19B/245B-/-Pagina 271
[9]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 19B/35B/40B-/-Pagina 272
[10]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 19B-/-Pagina 273
[11]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 107B-/-Pagina 275
[12]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 19B/89B-/-Pagina 276
[13]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 138B-/-¨Aantekening 6¨-/-Pagina 283
[14]Adam-/-Uitgave/Baudelaire: 134B-¨Aantekening 8¨-/-Pagina 404
Aeschylus: [382]
Aesopus: [383]
[15](Heilige)Anselm: 615B-/-„Proslogion“-/-Uitgave en vertaling A.Koyré-/-1967-/-Vrin-/-XV-/-Pagina 35
[16]Apollonius van Rhodos: 80B-/-„Argonautiques“-/-Uitgave F.Vian-/-Vertaling E.Delage-/-Belles Lettres-/‘Universités’-/-1980-93-/-Deel II-/-III/290-/-Pagina 62
[17]Apuleius: 359B-/-„les Métamorphoses“-/-Uitgave D.S.Robertson-/-Vertaling P.Vallette-/-Belles Lettres-/‘Universités’-/-1945-85-/-Deel III-/-XI/XVII-/-Pagina 153
[18]Archimedes: 223M-/-„la Méthode“-/-Uitgave en vertaling C.Mugler-/-1971-/-Belles Lettres-/-‘Universités’
-/-Deel III-/-Pagina 83
Aristoteles-/-"Organon"-/-Uitgave en vertaling J.Tricot-/-Vrin
Aristoteles-/-1966-/-"les Catégories, De l'interprétation"
[19]Aristoteles: 586M-/-„les Catégories“-/-4-/-25-/-Pagina 5
[20]Aristoteles: 586M-/-„les Catégories“-/-4-/-Pagina 6
[21]Aristoteles: 586M-/-„les Catégories“-/-4-/-2-/-a-/-Pagina 6
[22]Aristoteles: 13M-/-„De l'interprétation“-/-17-/-a-/-4-/-Pagina 84
[22¹]Aristoteles: 418M-/-1971-/-„les Premiers Analytiques“-/-I-/-4-/-35-/-Pagina 13
[23]Aristoteles: 199M-/-1970-/-„les Seconds Analytiques“-/-II-/-13-/-97-/-b-/-5-/-Pagina 222
[23¹]Aristoteles: 199M-/-„les Seconds Analytiques“-/-II-/-13-/-97-/-b-/-10-/-Pagina 222
[24]Aristoteles: 185B-/-„Physique“-/-1926-73-/-Deel I-/-Uitgave en vertaling H.Carteron-/-Belles Lettres-/‘Universités’-/-IV-/-11-/-218-/-b-/-(21)-/-Pagina 149
Aristoteles-/-„De la génération et de la corruption“-/-1966-/-Uitgave en vertaling C.Mugler-/-Belles
Lettres-/-‘Universités’
[25]Aristoteles: 557B-/-„De la génération et de la corruption“-/-I/I-/-314-/-a-/-5-/-Pagina (1)
[25¹]Aristoteles: 557B-/-„De la génération et de la corruption“-/-I/I-/-314-/-a-/-10-/-Pagina (1)
Aristoteles-/-„De l'âme“-/-Belles Lettres-/-‘Universités’-/-Uitgave A.Jannone-/-Vertaling en aantekeningen
E.Barbotin-/-1966
[26]Aristoteles: 609M-/-„De l'âme“-/-I-/-4-/-408-/-b-/-Pagina 20
[27]Aristoteles: 609M-/-„De l'âme“-/-I-/-5-/-411-/-b-/-Pagina 27
[28]Aristoteles: 445B-/-„De l'âme“-/-II-/-3-/-414-/-a-/-Pagina 36
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[980]Xenophon: 210B-/-"Œuvres complètes"-/-Uitgave en vertaling P.Chambry-/-Garnier-Flammarion-/-‘GF’
-/-1967-/-Deel II-/-„le Banquet“-/-II/3-/-Pagina (262)
[981]Zazzo: 475M-/-„Conduites et conscience“-/-Deel II-/-Delachaux et Niestlé-/-‘Actualités’-/-‹-Wij
bedanken G.A. die ons de middelen ter overdenking heeft gegeven-›-/-VI/28-/-Pagina 382
INDEX II: Gedichten van Baudelaire-1857
De twee edities die we als referentie gebruikt hebben worden reeds in Index I genoemd. Die van Antoine
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Adam wordt FMA genoemd; en die van Claude Pichois OCP: het feit dat het enkel om Deel I gaat, wordt
impliciet aangenomen. De arabische cijfers vergezeld van een "B" hebben betrekking op de onderhavige
studie. Als een bepaald getal tussen haakjes is gezet, wil dat zeggen dat het betrekking heeft op een
verwijzing die niet onmiddellijk genoemd wordt. We hebben het gedicht „Samenspel“ zelf niet tegelijk met
de andere vermeld. Om de gedachtegang van Baudelaire te volgen voordat deze beïnvloed wordt door de
gevolgen van de eerste publicatie van de bundel, gebruiken we tevens de uitgave van Yvon le Scanff:
LS-/-Deze editie accepteert de aanwezigheid van een komma aan het eind van de vijfde regel van
„Samenspel“.
Namens de vertaalster-/-Voor de vertaling van de teksten van Baudelaire hebben we onze eigen versie
gebruikt. We hebben daarbij de oorspronkelijke tekst zo getrouw mogelijk weergegeven in verband met het
doel van deze studie.
„À celle qui est trop gaie“(Aan haar die te veel vrolijkheid toont)-//-FMA: pagina 165-//-OCP: tekst pagina
156-/-Datum pagina 1131-//-LS: pagina 108
[[982]]„À celle qui est trop gaie“: 191B-//-De tweede strofe
[[983]]„À celle qui est trop gaie“: 372B-//-Regel 13 en 14
[[984]]„À celle qui est trop gaie“: 236B-//-Strofe VI en VII
[[985]]„À une dame créole“(Aan een Europese dame in den vreemde): 269B-//-FMA: pagina 68-//-OCP:
tekst pagina 62-/-Datum pagina 942-//-LS: pagina 155-//-Het geheel
„À une mendiante rousse“(Aan een rossige bedelares)-//-FMA: pagina 92-//-OCP: tekst pagina 83-/-Datum
pagina 997-//-LS: pagina 177
[[986]]„À une mendiante rousse“: 208B-//-De eerste strofe zonder de eerste twee woorden
[[987]]„À une mendiante rousse“: 324B-//-Strofe II, III, IV, V en VI
[[988]]„Abel et Caïn“(Abel en Kaïn): 415B-//-FMA: pagina 144-//-OCP: tekst pagina 122-/-Datum pagina
1080-//-LS: pagina 227-//-Regel 31 en 32
[[989]]„l'Amour et le crâne“(Liefde en de schedel): 451B-//-FMA: pagina 138-//-OCP: tekst pagina 119-/Datum pagina 1074-//-LS: pagina 221-//-Het geheel
[[990]]„Allégorie“(Allegorie): 392B-//-FMA: pagina 134-//-OCP: tekst pagina 116-/-Datum pagina 1064-//-In
de tijd van de auteur zijn de mensen onder andere van mening dat een prostituee ternauwernood kinderen
kan voortbrengen.-//-LS: pagina 213-//-Regel 9, 13, 14, 15 en 16
[[991]]„l'Âme du vin“(de Ziel van de wijn): 264B-//-FMA: pagina 119-//-OCP: tekst pagina (105)-/-Datum
pagina 1045-//-LS: pagina 232-//-Strofe II en III
„Au lecteur“(Aan de lezer)-//-FMA: pagina (5)-//-OCP: tekst pagina (5)-/-Datum pagina 830-//-LS: pagina 26
[[992]]„Au lecteur“: 122B-//-Zie opmerking 2 pagina 831.-//-Trismegistos: driewerf verheven, evenals
Hermes (Trismegistos) "ontdekker" van geheimen volgens de tovenaar-denkers van Alexandrië, auteurs
van teksten die terecht als "hermetisch" betiteld werden.-//-Derde strofe
[[993]]„Au lecteur“: 473B-//-Strofe VII
[[994]]„Au lecteur“: 386B-//-De houka is een Oosterse pijp waarmee men de rook kan laten afkoelen
voordat men die in de mond toelaat.-//-De laatste strofe
[[995]]„l'Aube spirituelle“(De geestelijke dageraad): 155B-//-FMA: pagina 51-//-OCP: tekst pagina 46-/Datum pagina 918-//-LS: pagina 125-//-De eerste strofe
„Avec ses vêtements ondoyants et nacrés…“ (Met haar wiegende, parelmoerkleurige rokken…)-//-FMA:
pagina 32-//-OCP: tekst pagina 29-/-Datum pagina 887-//-LS: pagina 82
[[996]]„Avec ses vêtements ondoyants et nacrés…“: 224B-//-De eerste strofe
[[997]]„Avec ses vêtements ondoyants et nacrés…“: 299B-//-De «steriele vrouw» is de prostituee. -/-In de
tijd van de auteur zijn de mensen onder andere van mening dat een prostituee ternauwernood kinderen
kan voortbrengen.-/-Sfinx: farao-leeuw of leeuw-vrouw-//-De laatste drie coupletten zonder regel 9
[[998]]„le Balcon“(het Balkon): 351B-//-FMA: pagina 40-//-OCP: tekst pagina 36-/-Datum pagina 898-//-LS:
pagina 103-//-De regels 14, 15 en 26, daarna de beginwoorden van de volgende en tenslotte de regels 28
en 29
[[999]]„la Béatrice“(de Beatrijs): 459B-//-FMA: pagina 135-//-OCP: tekst pagina 116-/-Datum pagina
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1066-//-LS: pagina 214-//-De eerste strofe
„le Beau Navire“(het Mooie Schip)-//-FMA: pagina 57-//-OCP: tekst pagina 51-/-Datum pagina 926-//-LS:
pagina 142
[[1000]]„le Beau Navire“: 220B-//-De eerste strofe
[[1001]]„le Beau Navire“: 522B-//-Moiré wordt verkregen door een bijzondere manier van platdrukken van
een stof, waardoor er een metaalglans aan wordt verleend.-//-Strofe V en VI
[[1002]]„le Beau Navire“: 545B-//-Strofe VIII
[[1003]]„le Beau Navire“: 234B-//-De passage verwijst naar Heracles, die als hij nog geen jaar oud is, twee
enorme slangen wurgt.-//-Strofe IX
[[1004]]„la Beauté“(de Schoonheid): 213B-//-FMA: pagina 24-//-OCP: tekst pagina 21-/-Datum pagina 870
-//-LS: pagina 63-//-Het eerste kwatrijn
“Bénédiction“(Zegening)-//-FMA: pagina 9-//-OCP: tekst pagina (7)-/-Datum pagina 833-//-LS: pagina 28
[[1005]]„Bénédiction“: 413B-//-Strofe I, VI en VII
[[1006]]„Bénédiction“: 71B-//-Aanhalingstekens betekenen dat het om de woorden van de partner van de
dichter gaat.-//-Regel 41
[[1007]]„Bénédiction“: 110B-//-Aanhalingstekens betekenen dat het om de woorden van de dichter gaat.-//Strofe XV
[[1008]]„Bénédiction“: 142B-//-Aanhalingstekens betekenen dat het om de woorden van de dichter gaat.-//De laatste strofes: XVII, XVIII, XIX
„les Bijoux“(de Sieraden)-//-FMA: pagina 163-//-OCP: tekst pagina 158-/-Datum pagina 1133-//-LS: pagina
66
[[1009]]„les Bijoux“: 220B-//-Regel 2 tot 6, plus het begin van regel 7
[[1010]]„les Bijoux“: 397B-//-De laatste strofe
„Bohémiens en voyage“(Bohemiens op reis)-//-FMA: pagina 21-//-OCP: tekst pagina 18-/-Datum pagina
864-//-LS: pagina 56
[[1011]]„Bohémiens en voyage“: 315B-//-De krekel is een insect dat een hard geluid maakt en veel
voorkomt in het Middellandse-Zeegebied.-/-Cybele: Griekse godin uit de Oudheid-//-Het hele gedicht,
behalve het einde
[[1012]]„Bohémiens en voyage“: 209B-//-De laatste twee verzen
„Causerie“(Gebabbel)-//-FMA: pagina 61-//-OCP: tekst pagina 56-/-Fecha pagina 933-//-LS: pagina 149
[[1013]]„Causerie“: 171B-//-De eerste strofe
[[1014]]„Causerie“: 417B-//-De tweede terzine
„le Chat“-I-(de Kat-/-Er kuiert in m’n hoofd…)-//-FMA: pagina 55-//-OCP: tekst pagina 50-/-Datum pagina
925-//-LS: pagina 140
[[1015]]„le Chat“: 195B-//-De eerste drie verzen
[[1016]]„le Chat“: 407B-//-Regel 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
[[1017]]„le Chat“: 287B-//-Strofe VIII, IX en X
[[1018]]„le Chat“(de Kat-/-Mooie poes, kom…): 195B-//-FMA: pagina 39-//-OCP: tekst pagina 35-/-Datum
pagina 895-//-LS: pagina 102-//-De eerste twee strofes en het begin van de eerste regel van de derde
strofe
[[1019]]„Châtiment de l'orgueil“(Bestraffing van trots): 262B-//-FMA: pagina 23-//-OCP: tekst pagina 20-/Datum pagina 869-//-LS: pagina 61-//-De regels 1 tot 8, regel 10, één woord uit de 11e regel, de regels 12
en 13 en vervolgens 15 tot 21
„les Chats“(de Katten)-//-FMA: pagina 72-//-OCP: tekst pagina 66-/-Datum pagina 950-//-LS: pagina 158
[[1020]]„les Chats“: 407B-//-De eerste kwatrijn
[[1021]]„les Chats“: 195B-//-De tweede terzine
[[1022]]„Ci-gît qui, pour avoir par trop aimé les gaupes…“ (Hier rust wie doordat hij te zeer beminde de
snollen…): 92B-//-FMA: tekst pagina 226-/-Datum pagina 465-//-OCP: tekst pagina 204-/-Datum pagina
1234-//-Een ontwerp voor een opschrift dat Baudelaire voor zijn eigen graf maakte-/-Dit wordt verklaard
door de geslachtsziekte die de dichter zou hebben.-//-FMA vermeldt de komma na «Ci-gît» en OCP na
«qui».-//-Dit distichon staat niet in "les Fleurs du mal".-//-De twee regels
[[1023]]„Ciel brouillé“(Betrokken lucht): 249B-//-FMA: pagina 54-//-OCP: tekst pagina 49-/-Datum pagina
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924-//-LS: pagina 139-//-Het geheel
[[1024]]„la Cloche fêlée“(de Gebarsten Klok): 289B-//-FMA: pagina 77-//-OCP: tekst pagina 71-/-Datum
pagina 972-//-LS: pagina 160-//-De eerste drie regels van het tweede couplet plus het begin van het derde
[[1025]]„Confession“(Bekentenis): 250B-//-FMA: pagina 49-//-OCP: tekst pagina 45-/-Datum pagina 916-//LS: pagina 123-//-Strofe IV en V
„De profundis clamavi“(Vanuit de diepte riep ik)-//-FMA: pagina 36-//-OCP: tekst pagina 32-/-Datum pagina
891-//-LS: pagina 96
[[1026]]„De profundis clamavi“: 312B-//-Eind van het tweede kwatrijn
[[1027]]„De profundis clamavi“: 421B-//-De laatste terzine
[[1028]]„la Destruction“(de Vernietiging): 278B-//-FMA: pagina 129-//-OCP: tekst pagina (111)-/-Datum
pagina 1057-//-LS: pagina 195-//-Het geheel
[[1029]]„les Deux Bonnes Sœurs“(de Twee Nonnen): 417B-//-FMA: pagina 132-//-OCP: tekst pagina 114-/Datum pagina 1062-//-LS: pagina 211-//-De laatste terzine
[[1030]]„Don Juan aux enfers“(Don Juan in de hel): 126B/205B-//-FMA: pagina 22-//-OCP: tekst pagina
19-/-Datum pagina 867-//-LS: pagina 59-//-Strofe III, IV en V
„Élévation“(Verheffing): -//-FMA: pagina 12-//-OCP: tekst pagina 10-/-Datum pagina 838-//-LS: pagina 33
[[1031]]„Élévation“: 18B-//-Het geheel
[[1032]]„Élévation“: 618/618B-//-Regel 5
[[1033]]„Élévation“: 136B-//-De eerste strofe, de eerste regel van de tweede, vervolgens regel 15 en 16
van de voorlaatste, gevolgd door de laatste strofe zonder de laatste regel
[[1034]]“Élévation“: 19B-//-De laatste regel
[[1035]]„l'Ennemi“(de Vijand): 141B-//-FMA: pagina 18-//-OCP: tekst pagina 16-/-Datum pagina 858-//-LS:
pagina 53-//-Het tweede kwatrijn en de eerste terzine
„Femmes damnées“(Verdoemde vrouwen-/-In het vale schijnsel van zwakke lampen…)-//-FMA: pagina 169
-//-OCP: tekst pagina 152-/-Datum pagina 1126-//-LS: pagina 204
[[1036]]„Femmes damnées“: 393B-//-Strofe I en IV
[[1037]]„Femmes damnées“: 552B-//-Het betreft de drievoet waar de Pythia op zat: een jonge vrouw die
een bedwelmend gas dat uit de aarde opsteeg inademde, en vervolgens orakels opgaf, in de tempel van
Apollo, te Delphi.-//-Strofe XII tot XVII
„le Flacon“(het Flesje)-//-FMA: pagina 52-//-OCP: tekst pagina 47-/-Datum pagina 920-//-LS: pagina 136
[[1038]]„le Flacon“: 194B-//-De eerste twee regels
[[1039]]„le Flacon“: 87B-//-Einde strofe I, vervolgens van strofe II
[[1040]]„le Flacon“: 284B-//-De vierde strofe zonder de laatste regel
[[1041]]„le Flacon“: 479B-//-De eerste twee regels van de laatste strofe
[[1042]]„le Flambeau vivant“(de Levende Toorts): 422B-//-FMA: pagina 48-//-OCP: tekst pagina 43-/-Datum
pagina 912-//-LS: pagina 107-//-Het geheel
„la Fontaine de sang“(de Fontein van bloed)-//-FMA: pagina 133-//-OCP: tekst pagina 115-/-Datum pagina
1063-//-LS: pagina 212
[[1043]]„la Fontaine de sang“: 145B-//-De eerste strofe
[[1044]]„la Fontaine de sang“: 471B-//-Het tweede kwatrijn
[[1045]]„la Fontaine de sang“: 471B-//-De laatste terzine
„Franciscæ meæ laudes“(Lofzang op mijn Francisca)-//-FMA: pagina 66-//-OCP: tekst pagina 61-/-Datum
pagina 1063-//-LS: pagina 152
[[1046]]„Franciscæ meæ laudes“: 425B-//-Het geheel
[[1047]]„Franciscæ meæ laudes“: 425B-//-Vertaling G.Balitrand-//-LS: pagina 154-//-Regel 5, 6, 7, 8, 25,
26, 27
[[1048]]„le Guignon“(de Pech): 139B-//-FMA: pagina 19-//-OCP: tekst pagina 17-/-Datum pagina 859-//-LS:
pagina 54-//-Antoine Adam en Claude Pichois citeren hier Gray in verband met zijn „Treurdicht geschreven
op een dorpskerkhof“, waarvan Baudelaire hier een vrije vertaling geeft voor strofe XIV [421].-/-„Elegy
written in a country church-yard“//«Full many a gem of purest ray serene,/The dark unfathom’d caves of
Ocean bear:/Full many a flower is born to blush unseen,/And waste its sweetness on the desert air.»-/-Het
volgende gedeelte wordt bijna letterlijk vertaald [421] «Menige edelsteen uit de zuiverste en helderste
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stralen gehouwen/Wordt geborgen door de donkere, onmetelijke kelders der Oceaan:/Menige bloem
ontluikt om ongezien te bloeien,/En verspilt haar zoete geur in het verlaten heelal.»-/-[421]-/-De twee
terzinen
„Harmonie du soir“(Avondharmonie)-//-FMA pagina 52-//-OCP: tekst pagina 47-/-Datum pagina 918-//-LS:
pagina 126
[[1049]]„Harmonie du soir“: 27B-//-De eerste strofe
[[1050]]„Harmonie du soir“: 305B-//-De monstrans is de kostbare metalen coupe die voor het Heilige
Sacrament wordt gebruikt.-//-Regel 9 en 16
„l'Héautontimôrouménos“(Je eigen beul)-//-FMA: pagina 84-//-OCP: tekst pagina 78-/-Datum pagina 984-//LS: pagina 150
[[1051]]„l'Héautontimôrouménos“: 132B-//-Regel 7, 8 en strofe III
[[1052]]„l'Héautontimôrouménos“: 132B-//-Strofe IV vervolgens strofe VI
[[1053]]„l'Idéal“(het Ideaal): 221B-//-FMA: pagina 25-//-OCP: tekst pagina 22-/-Datum pagina 872-//-LS:
pagina 64-//-De twee terzinen
„l'Invitation au voyage“(Uitnodiging tot de reis)-//-FMA: pagina 58-//-OCP: tekst pagina 53-/-Datum pagina
928-//-LS: pagina 144
[[1054]]„l'Invitation au voyage“: 37B-//-De eerste drie regels
[[1055]]„l'Invitation au voyage“: 270B-//-Regel 7 tot 12
[[1056]]„l'Invitation au voyage“: 534B-//-Regel 13 tot 17
[[1057]]„l'Invitation au voyage“: 75B-//-Op de beginletter «A» van regel 25 in OCP staat een accent; dat is
niet het geval in FMA-//-Regel 18 tot 26
[[1058]]„l'Invitation au voyage“: 145B-//-Regel 29 tot 34
[[1059]]„l'Invitation au voyage“: 310B-//-De laatste regels
[[1060]]„l'Irremédiable“-II(het Onherstelbare-2): 104B-//-FMA: pagina 85-//-OCP: tekst pagina 79-/-Datum
pagina 988-//-LS: pagina 175-//-In OCP staat een komma aan het eind van de voorlaatste regel; in FMA is
dit niet zo.-//-De eerste twee regels van de voorlaatse strofe, vervolgens de laatste strofe
[[1061]]„l'Irréparable“(het Onherstelbare): 421B-//-FMA: pagina 59-//-OCP: tekst pagina 54-/-Datum pagina
931-//-LS: pagina 146-//-Strofe IX en X
„J'aime le souvenir de ces époques nues…“ (Ik houd van de herinnering aan die naakte tijden…)-//-FMA:
pagina 13-//-OCP: tekst pagina 11-/-Datum pagina 847-//-LS: pagina 45
[[1062]]„J'aime le souvenir de ces époques nues…“: 604B-//-L'ensemble
[[1063]]„J'aime le souvenir de ces époques nues…“: 18B-//-De eerste twee regels
[[1064]]„J'aime le souvenir de ces époques nues…“: 110B-//-Cybele: godin uit de Griekse Oudheid-//-De
passage van de derde tot de tiende regel in de eerste strofe, daarna de laatste
[[1065]]„Je n'ai pas oublié…“ (Ik ben…niet vergeten): 322B-//-FMA: pagina 111-//-OCP: tekst pagina 99-/Datum pagina 1036-//-LS: pagina 187-//-Pomona was de godin van het ooft.-/-"Pomus" is namelijk Latijn
voor "fruitboom".-//-De eerste vier regels
[[1066]]„Je n'ai pas pour maîtresse…“ (Ik heb geen minnares die…): 375B-//-FMA: tekst pagina 224-/Datum pagina 464-//-OCP: tekst pagina 203-/-Datum pagina 1231-//-OCP gebruikt een puntkomma aan
het eind van de eerste regel, FMA daarentegen een dubbele punt.-/-Alleen OCP schrijft «Gueuse» met
een hoofdletter.-/-/-/-/-/-In FMA komen we in de volgende regel twee komma’s tegen, voor «de» en voor
«emprunte».-/-/-/-/-/-OCP eindigt deze tweede regel met een punt, terwijl we bij FMA een puntkomma
waarnemen.-/-Het eerste couplet heeft aan het eind een punt bij FMA maar een gedachtestreepje bij
OCP.-/-/-/-/-/-FMA is van mening dat de vijfde regel met een punt moet eindigen in tegenstelling tot OCP
die daar een puntkomma gebruikt.-/-/-/-/-/-Alleen bij FMA treffen we in de zesde regel twee komma’s aan,
na «si» en aan het eind van de regel.-/-/-/-/-/-Enkel OCP plaatst een komma voor «et» in de beide laatste
regels van het citaat.-//-Een «lionne» (leeuwin) is, vooral volgens het vocabulaire van die tijd, een briljante
maar gevaarlijke vrouw.-//-Dit gedicht uit zijn jeugd is niet opgenomen in "les Fleurs du mal" (Bloemen van
het kwaad).-//-Strofe I en II
[[1067]]„Je te donne ces vers afin que si mon nom…“ (Ik schenk je deze verzen opdat, als mijn naam…):
109B-//-FMA: pagina 45-//-OCP: tekst pagina 40-/-Datum pagina 904-//-LS: pagina 104-//-De eerste twee
regels, vervolgens de tweede strofe
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„Lesbos“(Lesbos)-//-FMA: pagina 166-//-OCP: tekst pagina 150-/-Datum pagina 1123-//-LS: pagina 200-//Lesbos is een Grieks eiland
[[1068]]„Lesbos“: 213B-//-Het geheel
[[1069]]„Lesbos“: 246B-//-Een deel van de 2e, plus de daarop volgende regel
[[1070]]„Lesbos“: 146B-//-Strofe V, regel 21-22
[[1071]]„Lesbos“: 218B-//-Regel 36
[[1072]]„le Léthé“(Lethe): 257B-//-FMA: pagina 164-//-OCP: tekst pagina 155-/-Datum pagina 1130-//-LS:
pagina 98-//-Lethe is, volgens de Griekse overleveringen, een bron van vergetelheid ofwel een rivier in de
onderwereld.-//-Regel 3, 4 en strofe IV
„les Litanies de Satan“(de Litanieën van Satan)-//-FMA: pagina 146-//-OCP: tekst pagina 123-/-Datum
pagina 1083-//-LS: pagina 229
[[1073]]„les Litanies de Satan“: 264B-//-In OCP staat op de beginletter «O» van regel 33 een accent; in
FMA is dat niet het geval.-//-Salpeter en zwavel zijn bestanddelen van buskruit.-//-Regel 31-33
[[1074]]„les Litanies de Satan“: 126B-//-In OCP staat op de beginletter «O» van regel 39 een accent; in
FMA is dat niet het geval.-//-Regel 37, 38, 39 en aan het eind van het gedicht, 49, 50, 51
„le Mauvais Moine“(de Slechte Monnik)-//-FMA: pagina 18-//-OCP: tekst pagina 15-/-Datum pagina 856-//LS: pagina 52
[[1075]]„le Mauvais Moine“: 268B-//-De twee kwatrijnen
[[1076]]„le Mauvais Moine“: 206B-//-In OCP staat op de beginletter «O» van regel 12 een accent; in FMA is
dat niet het geval.-//-De laatste terzine
[[1077]]„les Métamorphoses du vampire“(de Metamorfoses van de vampier): 336B-//-FMA: pagina 172-//OCP: tekst pagina 159-/-Datum pagina 1135-//-LS: pagina 216-//-Deze passage vormt het begin van een
groter gedeelte dat tussen aanhalingstekens staat.-//-Regel 5-6
„Mœsta et errabunda“(Droevig ronddolend)-//-FMA: pagina 69-//-OCP: tekst pagina 63-/-Datum pagina
943-//-LS: pagina 156
[[1078]]„Mœsta et errabunda“: 88B-//-De vier eerste regels, verder regel 21 tot 24 in de vijfde strofe en
vervolgens de eerste vier regels, 26 tot 29, van de laatste strofe
[[1079]]„Mœsta et errabunda“: 379B-//-Derde strofe
[[1080]]„la Mort des amants“(de Dood van de geliefden): 288B-//-FMA: pagina 151-//-OCP: tekst pagina
(126)-/-Datum pagina 1086-//-LS: pagina 241-//-Regel 9
„la Mort des artistes“(de Dood van de artiesten)-//-FMA: pagina 152-//-OCP: tekst pagina 127-/-Datum
pagina 1090-//-LS: pagina 244
[[1081]]„la Mort des artistes“: 179B-//-Strofe I en II
[[1082]]„la Mort des artistes“: 455B-//-Het Kapitool is de heuvel waar de overwinningsceremonie werd
gevierd, in Rome, wanneer er een militaire zege was behaald.-//-De twee terzinen
[[1083]]„le Mort joyeux“(de Vrolijke Dode): 197B-//-FMA: pagina 76-//-OCP: tekst pagina 70-/-Datum pagina
970-//-LS: pagina 190-//-De eerste drie verzen
[[1084]]„la Muse malade“(de Zieke Muze): 138B-//-FMA: pagina 16-//-OCP: tekst pagina 14-/-Datum
pagina 855-//-LS: pagina 50-//-Phoebus: de briljante-//-De twee terzinen
[[1085]]„la Muse vénale“(de Corrupte Muze): 456B-//-FMA: pagina 17-//-OCP: tekst pagina 15-/-Datum
pagina 856-//-LS: pagina 51-//-De woorden die hier tussen aanhalingstekens staan, zijn in de
oorspronkelijke tekst in hoofdletters geschreven.-//-Regel 1 en de twee terzinen
[[1086]]„la Musique“(de Muziek): 281B-//-FMA: pagina 74-//-OCP: tekst pagina 68-/-Datum pagina 964-//LS: pagina 193-//-Regel 1, 3, 4, 11, 13, 14
„Parfum exotique“(Een exotische geur)-//-FMA: pagina 29-//-OCP: tekst pagina 25-/-Datum pagina 878-//LS: pagina 68
[[1087]]„Parfum exotique“: 135B-//-De eerste strofe
[[1088]]„Parfum exotique“: 292B-//-De tamarisk heeft trosvormige bloemen en komt voor in landen met een
warm klimaat.-/-De Franse woorden "tamaris", "tamarin" en "tamarinier" stichten enige verwarring.-/-Het
gaat hier om twee planten: "Tamarix" en "Tamarindus indica". Ze zijn erg verschillend.-/-Alleen de tamarisk
verspreidt een fijne geur.-/-‹-We danken A.M. voor zijn nauwgezetheid.-›-//-De twee terzinen
„les Phares“(de Bakens)-//-FMA: pagina 15-//-OCP: tekst pagina 13-/-Datum pagina 850-//-LS: pagina 47
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[[1089]]„les Phares“: 301B-//-Strofe I
[[1090]]„les Phares“: 282B-//-Strofe II
[[1091]]„les Phares“: 634B-//-Strofe III
[[1092]]„les Phares“: 415B-//-Strofe V
[[1093]]„les Phares“: 397B-//-Strofe VI
[[1094]]„les Phares“: 377B-//-Strofe VII
[[1095]]„les Phares“: 454B-//-Strofe VIII
[[1096]]„les Phares“: 93B-//-De woorden die hier tussen aanhalingstekens staan, stonden oorspronkelijk in
cursief schrift.-//-Strofe VIII, IX, regel 39 en vervolgens de laatste strofe
[[1097]]„les Phares“: 570B-//-Strofe VIII, regel 32
[[1098]]„les Phares“: 570B-//-Strofe IX, regel 34
[[1099]]„les Phares“: 570B-//-Strofe IX, regel 35
[[1100]]„les Phares“: 570B-//-Strofe X, regel 40
[[1101]]„la Pipe“(de Pijp): 380B-//-FMA: pagina 73-//-OCP: tekst pagina 67-/-Datum pagina 963-//-LS:
pagina 194-//-"Dictame": van de vuurwerkplant wordt een weldadige kruidenthee getrokken.-//-Het geheel
„Que diras-tu ce soir…“ (Wat zul je vanavond zeggen…): -//-FMA: pagina 47-//-OCP: tekst pagina 43-/Datum pagina 909-//-LS: pagina 106
[[1102]]„Que diras-tu ce soir…“: 145B-//-Het tweede kwatrijn
[[1103]]„Que diras-tu ce soir…“: 167B-//-De eerste terzine
„le Reniement de Saint Pierre“(de Verloochening van Petrus)-//-FMA: pagina 143-//-OCP: tekst pagina
(121)-/-Datum pagina 1076-//-LS: pagina 225
[[1104]]„le Reniement de Saint Pierre“: 132B-//-De tweede strofe
[[1105]]„le Reniement de Saint Pierre“: 272B-//-Einde regel 27, vervolgens van regel 28
[[1106]]„le Reniement de Saint Pierre“: 264B-//-Regel 29, 30 en 31
„Réversibilité“(Reversibiliteit)-//-FMA: pagina 48-//-OCP: tekst pagina 44-/-Datum pagina 914-//-LS: pagina
121
[[1107]]„Réversibilité“: 228B-//-De eerste vier regels
[[1108]]„Réversibilité“: 181B-//-Regel 22 en 23
[[1109]]„Sed non satiata“(maar niet bevredigd): 155B-//-FMA: pagina 32-//-OCP: tekst pagina 28-/-Datum
pagina 884-//-LS: pagina 81-//-Obi: tovenaar-/-Zie opmerking 4 op pagina 884 in OCP.-//-De eerste kwatrijn
en het eind van de tweede
„le Serpent qui danse“(de Dansende Slang)-//-FMA: pagina 33-//-OCP: tekst pagina 29-/-Datum pagina
888-//-LS: pagina 83
[[1110]]„le Serpent qui danse“: 224B/445-//-De eerste strofe
[[1111]]„le Serpent qui danse“: 234B-//-De zesde strofe
[[1112]]„le Serpent qui danse“: 468B-//-Regel 22 en 24
[[1113]]„La servante au grand cœur…“ (de Dienstmeid met haar goede hart…): 226B-//-FMA: pagina
112-//-OCP: tekst pagina 100-/-Datum pagina 1037-//-LS: pagina 186-//-De eerste acht regels
„le Soleil“(de Zon)-//-FMA: pagina 92-//-OCP: tekst pagina 83-/-Datum pagina 996-//-LS: pagina 32
[[1114]]„le Soleil“: 19B/180B-//-De tweede helft van de eerste strofe
[[1115]]„le Soleil“: 432B-//-Verschillende vormen van bloedarmoede werden lange tijd «chlorose»
genoemd.-//-Strofe II en III
[[1116]]„Spleen“(Zwaarmoedigheid-/-Ik heb meer herinneringen dan wanneer ik duizend jaar oud was…):
280B-//-FMA: pagina 79-//-OCP: tekst pagina 73-/-Datum pagina 975-//-LS: pagina 162-//-Boucher is een
schilder van de achttiende eeuw-//-Regel 1, 2, 3, 4, 5 en vervolgens 11, 12, 13, 14
„Spleen“(Zwaarmoedigheid-/-Ik ben als de koning van een regenachtig land…)-//-FMA: pagina 80-//-OCP:
tekst pagina 74-/-Datum pagina 976-//-LS: pagina 164
[[1117]]„Spleen“: 226B-//-De eerste regel
[[1118]]„Spleen“: 435B-//-De eerste twee regels
[[1119]]„Spleen“: 71B/627B-//-Regel 13 en 14
„Spleen“(Zwaarmoedigheid-/-Pluviôse, boos op de hele stad…)-//-FMA: pagina 78-//-OCP: tekst pagina
72-/-Datum pagina 973-//-LS: pagina 161-//-"Pluviôse" is de naam van een maand -waarin het veel regent,
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dus voor ons rond oktober- die voorkomt op de kalender van de Franse Revolutie.
[[1120]]„Spleen“: 274B-//-De twee terzinen
[[1121]]„Spleen“: 413B-//-Regel 13
[[1122]]„Spleen“(Zwaarmoedigheid-/-Wanneer de lage, zware hemel als een dekstel drukt…): 273B-//FMA: pagina 80-//-OCP: tekst pagina 74-/-Datum pagina 977-//-LS: pagina 165-//-Het geheel
[[1123]]„le Tonneau de la haine“(de Ton van de haat): 400B-//-FMA: pagina 77-//-OCP: tekst pagina 71-/Datum pagina 971-//-LS: pagina 188-//-Volgens een Griekse mythe, wreken de dochters van Danaos hun
vader, door de zonen van degene die zijn verbanning heeft veroorzaakt te doden, maar moeten later, als
boetedoening, water scheppen in een bodemloos vat.-//-Strofe I en II
„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“ (Daar zitten wij allen dan zonder baard, op de
oude, eiken zitbanken…)-//-FMA: tekst pagina 227-/-Aantekeningen pagina 465-//-tekst pagina 206-/Datum en omstandigheden worden besproken op pagina 1236-//-Het gedicht komt niet voor in "les Fleurs
du mal".-/-Het is opgedragen aan Sainte-Beuve.-/-Volgens Claude Pichois is er geen verklaring voor de
onderbreking na regel 40.
[[1124]]„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“: 298B-//-In tegenstelling tot FMA, laat OCP
de eerste regel met een komma eindigen, plaatst hij een gedachtestreepje aan het begin van de vierde
regel, en gebruikt in de derde noch vóór noch na «jour à jour» een komma.-//-De eerste zes regels
[[1125]]„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“: 78B-//-Er bevindt zich een gedachtestreep
na de punt in FMA; terwijl er in OCP geen een staat.-//-Regel 39 en 40
[[1126]]„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“: 18B-//-«Iedere mystieke afgrond bevindt
zich op twee passen van de Twijfel.»-//-Het laatste woord begint alleen in OCP met een hoofdletter.-/-In
FMA wordt het door een gedachtestreep gevolgd.-//-Regel 45 in FMA; 46 in OCP
[[1127]]„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“: 18B-//-«-De drank langzaam
binnengedruppeld,/In mij die, al vanaf m’n vijftiende meegesleept naar de afgrond,/Moeiteloos René’s
zuchten ontcijferde…»-//-Wat deze regels betreft zijn er nog kleine verschillen tussen de verschillende
uitgaven.-/-In FMA bevindt zich de gedachtestreep aan het eind van de voorgaande regel.-/-Eveneens in
deze uitgave, zijn twee komma’s, respectievelijk na «qui» en «ans» te verklaren; maar die na «infiltré» is
overbodig.-//-Regel 46-48 in FMA; 47-49 in OCP
[[1128]]„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“: 18B-//-De auteur spreekt over z’n
meditaties, en wij zijn geïnteresseerd in het laatste gedeelte van deze regel: «…diep in een dichtbegroeid
toevluchtsoord…»-//-Regel 56 in FMA; 57 in OCP
[[1129]]„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“: 18B-//-De gedachten van de auteur worden
door een ander landschap omlijst en ontwikkelen zich in andere omstandigheden: «…zonnen uit andere
gebieden…»-/-/-/-/-/-«…eeuwig wiegen van de dronkenmakende golven…» -/-/-/-/-/-«…vernieuwd aspect
van de eindeloze horizonnen…»-//-Regel 57 tot 59 in FMA; 58 tot 60 in OCP
[[1130]]„Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne…“: 607B/628B-//-In FMA treffen we «duivel»
en «een kwaad» aan, terwijl in OCP «Duivel» en «zijn kwaad» staat.-//-Regel 67, 68 en 70 in FMA; 68, 69
en 71 in OCP
„Tout entière“(Zij hélemaal)-//-FMA: pagina 46-//-OCP: tekst pagina 42-/-Datum pagina 905-//-LS: pagina
105-//-Aanhalingstekens in de tekst geven aan dat de dichter de duivel antwoordt.
[[1131]]„Tout entière“: 547B-//-De Verafschuwde, Satan dus-/-"Dictame": van de vuurwerkplant wordt een
weldadige kruidenthee getrokken.-/-Verleiden: van de goede weg afleiden.-//-De eerste veertien regels
[[1132]]„Tout entière“: 17B-//-De eerste letter van regel 21 is door OCP van een circumflex voorzien.-//Regel 15 en 16; vervolgens 21 tot 24, oftewel de laatste strofe
[[1133]]„Tout entière“: 109B-//-De voorlaatse strofe
[[1134]]„Tout là-haut…“ (Helemaal daarboven…): 146B-//-FMA: tekst pagina (221)-/-Aantekeningen pagina
463-//-OCP: tekst pagina (199); opmerkingen over de omstandigheden en de datum op pagina 1225-//OCP gebruikt een verbindingsstreepje in «par-delà» en «Par-delà»; FMA doet dit niet.-//-Zie ook [[1031]].
-/-FMA geeft de titel «Incompabilité» (Strijdigheid); dit is niet het geval bij OCP.-/-Dit gedicht komt niet in
"les Fleurs du mal" voor.-//-De eerste strofe en de twee daaropvolgende regels
[[1135]]„Tristesses de la lune“(Droefheid van de maan): 346B-//-FMA: pagina 71-//-OCP: tekst pagina 65
-/-Datum pagina 948-//-LS: pagina 192-//-Het geheel
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„Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle…“ (Jij zou de ganse wereld in je salon ontvangen…)-//-FMA:
pagina 31-//-OCP: tekst pagina 27-/-Date pagina 882-//-LS: pagina 80
[[1136]]„Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle…“: 378B-//-Regel 5, 7 en 8
[[1137]]„Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle…“: 630B-//-Regel 13 tot 18
[[1138]]„Un voyage à Cythère“(): 474B-//-FMA: pagina 136-//-OCP: tekst pagina 117-/-Datum pagina 1069
-//-LS: pagina 218-//-Volgens een passage uit "Reizen naar het Oosten" van Gérard de Nerval, waarin de
dichter vertelt hoe zijn schip ter hoogte van Cythera voorbij voer.-//-Strofe II, III, IV, V en VI
[[1139]]„Une charogne“(Een lijk): 197B-//-FMA: pagina 34-//-OCP: tekst pagina 31-/-Datum pagina 888-//LS: pagina 85-//-De eerste strofe
[[1140]]„Une martyre“: 505B-//-FMA: pagina 129-//-OCP: tekst pagina (111)-/-Datum pagina 1058-//-LS:
pagina 197-//-Gedicht over de tekening van een vermoorde vrouw-/-We vermelden de ondertititel van dit
gedicht: «Tekening van een onbekende meester».-/-Let ook op het platonisme in de regels 13, 14 en
57.-//-Het geheel
[[1141]]„Une nuit…“ (In een nacht…): 331/344-//-FMA: pagina 38-//-OCP: tekst pagina 34-/-Datum pagina
893-//-LS: pagina 100-//-Regel 4 zonder het eerste woord
[[1142]]„le Vampire“ (De Vampier): 637B-//-FMA: pagina 37-//-OCP: tekst pagina 33-/-Date pagina 892-//LS: pagina 97
„la Vie antérieure“(het Vorige Leven)-//-FMA: pagina 20-//-OCP: tekst pagina 17-/-Datum pagina 862-//-LS:
pagina 55
[[1143]]„la Vie antérieure“: 443-//-De eerste regel
[[1144]]„la Vie antérieure“: 55B-//-De twee kwatrijnen
[[1145]]„la Vie antérieure“: 209B-//-De twee terzinen
[[1146]]„le Vin de l'assassin“(de Wijn van de moordenaar): 469B-//-FMA: pagina 123-//-OCP: tekst pagina
107-/-Datum pagina 1053-//-LS: pagina 236-//-Strofe I, II en IV
[[1147]]„le Vin des chiffonniers“(de Wijn van de voddenkooplieden): 134B/408B-//-FMA: pagina 120-//OCP: tekst pagina 106-/-Datum pagina 1047-//-LS: pagina 234-//-Regel 1 tot 26
INDEX III: Woorden uit „Samenspel“
Het gaat om woorden die in het gedicht voorkomen en eveneens om woorden die hetzelfde zijn, maar die
uit een andere bron voortkomen.
Als een woord uit het gedicht zich, op een andere plaats, in een context bevindt die een interessante
vergelijking met het gedicht van Baudelaire onmogelijk maakt, wordt het hier niet vermeld.
Er wordt hier geen enkele vermelding gedaan van iets waarvan de aanwezigheid in Index IV beter
weerlegd wordt.
Als een bepaald getal tussen haakjes is gezet, wil dat zeggen dat het betrekking heeft op een verwijzing
die niet onmiddellijk genoemd wordt.
«Correspondances//La Nature est un temple où de vivants piliers/Laissent parfois sortir de confuses
paroles;/L'homme y passe à travers des forêts de symboles/Qui l'observent avec des regards
familiers.//Comme de longs échos qui de loin se confondent,/Dans une ténébreuse et profonde
unité,/Vaste comme la nuit et comme la clarté,/Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.//Il est
des parfums frais comme des chairs d'enfants,/Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,/-Et
d'autres, corrompus, riches et triomphants,//Ayant l'expansion des choses infinies,/Comme l'ambre, le
musc, le benjoin et l'encens,/Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.»
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Samenspel
De Natuur is een tempel waar levende pilaren/Soms verwarde woorden uit loslaten;/De mens gaat
er wouden van symbolen door/Die hem met vertrouwde blikken gadeslaan.//Als lange echo’s die zich van
ver vermengen,/In een duistere en diepe eenheid,/Weids als de nacht en als de dag,/Antwoorden geuren,
kleuren, en geluiden elkaar.//Er zijn geuren, zo fris als een kinderhuid,/Zo zacht als hobo’s, zo groen
als weiden,/-En andere, bedorven, rijk en zegevierend,//De uitbreiding van oneindige dingen bezittend,/
Zoals amber, muskus, benzoë en wierook,/Die de vervoeringen bezingen van geest en zintuigen.
‹-ambre-›(amber): 1B-17B-42B-45B-75B-79-120-131-131B-132-134-140-148-150-156-157-157B-158262B-323B-340B-397B-410B-411B-463B-466B-479-479B-480-527-548-548B-551-551B-553-553B-554554B-555-555B-559-560B-579-583B-612-623-624-628B-629-630-631
‹-autres-›(andere): Zie hoofdzakelijk 46B-96-117B-148-153-167-174-183B-198-199-206-225-225B-226227-228-323B-325B-394-411B-441-465-473-475-477-479-527-531-545-546-547-550-551-556-559-592B634.
‹-benjoin-›(benzoë): 1B-17B-42B-79-131-131B-132-134-140-150-156-157-157B-158-262B-323B-340B347-397B-410B-411B-466B-479-479B-480-527-548-548B-551-551B-553-553B-554-554B-555-555B-559560B-579-612-623-624-628B-629-630-631
‹-chairs-›(vlees-/-kinderhuid): (17B)-28B-37B-67B-85-128B-144-(145B)-(151B)-178-181B-(183B)-196B(197B)-(204)-(204B)-205B-208-208B-236-237-(237B)-238-238B-239-239B-240-247B-259B-267B-273277-(277B)-283-(301B)-(309B)-310-(325B)-(338B)-339B-(346B)-351-352-394-(396B)-(397B)-410B-411B(417B)-(451B)-466-466B-468-475-(477B)-479-(487B)-(493B)-498B-(505B)-(516B)-(523B)-527-(527B)531-538B-539-539B-540-540B-544B-545B-546B-(547B)-(548B)-(549)-559-579-612-623-624-630-631
‹-chantent-›(bezingen): (9B)-17B-18B-42B-(45B)-(64B)-72B-(89B)-94B-(98B)-104B-(112B)-113-(120B)(122B)-130B-131-131B-132-134-140-142-142B-(145B)-(148B)-150-152-152B-158-160-(181B)-(189B)(203B)-(213B)-(220B)-248B-(264B)-(269B)-(292B)-323B-392-394-395-396-397-398-399-(399B)-(408B)411B-(413B)-(422B)-(423B)-(425B)-(430B)-435-(449B)-(456B)-479-479B-480-(524B)-527-(547B)-(553B)556-557-558-559-(560B)-561B-592B-596B-623-625B-628-628B-629-629B-636-637-//-Zie ook «paroles»,
«échos» en «sons».
‹-choses-›(dingen): Zie met name 18B-19B-42B-70-156-189-194B-255B-282-302-303-304-305-306-307308-336B-377B-391B-402B-410B-411B-438B-478-479-495B-527-547-547B-548-551-552B-559-622-623636-637-638B-640B.
‹-clarté-›(dag): (18B)45B-54B-56B-65-66-69-69B-73-73B-83B-(88B)-(100B)-(110B)-(123B)-138-141(142B)-143-145B-146-146B-147-(171B)-183B-184-(186B)-191B-(208B)-217B-(224B)-(238B)-250B-255B261B-(263B)-(269B)-274-(282B)-(287B)-296B-(297B)-(332B)-350-377B-393B-(397B)-(403)-403B-408B410B-411B-422B-(430B)-(438B)-(440B)-(453B)-(465)-466B-475-479-(493B)-(522B)-527-(529B)-531-533533B-(540B)-559-559B-580-582B-591B-623-623B-625-634-(634B)-635-(635B)-636-637-(640B)-//-Zie
«nuit».
‹-«Comme» en «comme»-›(Als, als, Zoals): Zonder de andere gevallen in aanmerking te nemen 66B-78B153B-178-236-237-238-239-240-262B-407B-410B-411B-458-496-496B-498B-503-503B-522B-523-523B524-524B-527-527B-540-540B-542-542B-543-544-545B-547B-548-550-551-552-552B-553-554-554B555-556B-557B-559-559B-560-560B-579-580-582B.-//-Zie «Correspondances», «échos» en «répondent».
‹-confondent-›(vermengen): (12B)-(35B)-63B-65-66-(101)-138-141-143-147-153B-168-(185B)-203-248B257B-(274)-278-290-295-296-296B-297-297B-298-299-299B-300-301-383-387B-389B-411B-(414B)(429B)-444-454-459-460-461-475-479-485B-495B-504B-514-524-526-527-531-534B-559-579B-602B-614
-616-619-621-623-623B-624-634-635-//-Zie «confuses», «comme», «Correspondances» en «répondent».
‹-confuses-›(verwarde): 8B-(9B)-18B-43B-(60B)-63-64-65-66-67-70-72-74-78B-80-106-133-140-146(147)-151-155B-168-(176B)-(192B)-203-207B-245B-263B-271-271B-(278B)-279-290-(321B)-367-368369B-371-372-373B-374-403B-411B-442B-452-453-454-(454B)-(466B)-475-(485B)-495B-514-(514B)515-516-517-(526B)-(532B)-559-574B-583-587B-588B-592B-597-600B-601B-614-617-619-621-623623B-624-(625)-632-633-(640B)
‹-Correspondances-›(Samenspel): 16B-19B-40B-82B-111-178-(178B)-(194B)-203-(238B)-241-(248B)(250B)-(252B)-(265B)-(283B)-(285B)-288-292-(292B)-(299B)-(301B)-(311B)-(332B)-(333B)-(338B)352

(341B)-(343B)-(344B)-(345B)-(349B)-(353)-(353B)-(354)-(354B)-(355)-(355B)-(356)-(356B)-(357)-(357B)(358)-(358B)-(359)-(360)-(360B)-364B-(367B)-(371B)-(381B)-(388B)-(402B)-(410B)-411B-(412B)-(417B)(420B)-(426B)-427-(433B)-435-436-438-(442B)-445-(445B)-446-(450B)-(452B)-(454B)-(457B)-(458B)(461B)-(462B)-(463B)-(470B)-475-(475B)-(477B)-(479B)-507-(507B)-(524B)-(535B)-(539B)-541-559(560B)-566B-573B-584B-589-589B-592B-596B-598B-(601B)-609B-610B-613B-617-623-623B-624-624B625-626-627-629-636-638-638B-639-640B-//-Zie «comme», «échos» en «répondent».
‹-corrompus-›(bedorven): (2B)-(9B)-14B-15B-24B-(25B)-(27B)-29B-32B-33B-35B-36B-(41B)-42B-45B(46B)-47B-48B-50B-51B-52B-53B-54B-56B-57B-61B-63-68-69-69B-71-71B-73-73B-76-(78B)-79-79B82B-84B-86B-(88B)-92B-93B-94B-100B-104B-108B-110-110B-113-113B-117B-126-127-130-131-132132B-134-(134B)-140-142-148-148B-150-(151B)-152-152B-153-156-156B-157-157B-158-160-162B(163)-164-164B-165B-(166)-166B-167-168-168B-170B-(171B)-174-176-176B-177B-183B-185B-190B194B-195B-198-198B-199-(199B)-200-201-201B-205-205B-206-206B-210-210B-(212B)-(213)-(213B)214-215-216-217-218-218B-219-(219B)-220-220B-221-222-222B-223-223B-224-225-225B-226-227-228(228B)-229-230-(230B)-231-232-233-234-235-(240B)-(246B)-(253B)-(259B)-262B-270B-(273)-280(289B)-293-(297B)-302-(304B)-323B-325B-(326B)-340B-(346)-347-(375B)-392B-398-398B-411B-416B(419B)-441-441B-442-442B-(446B)-(452B)-465-466B-473-474-(474B)-475-476-477-(477B)-479-(482B)486B-(487B)-(491B)-494B-495B-(497B)-(498B)-(499)-(499B)-505B-527-531-545B-546-(546B)-547-550(550B)-551-551B-552-554-556-(557B)-559-560-(560B)-565B-592B-594B-596B-607B-608B-610B-615617-623-(624)-627-628B-(631)-(633)-(635)-636-637-638-(638B)-639-639B-(640B)
‹-couleurs-›(kleuren): 9B-10B-(18B)-19B-26B-28B-35B-37B-40B-43B-45B-48B-49B-55B-65-(65B)-66-67B72B-75-78-78B-80-(80B)-84B-85B-89B-98B-111-119-119B-(120B)-121B-122-122B-123-124-124B-125128-128B-136-136B-138-141-142-143-147-151-152-152B-153B-154-155-158-159-160-173-173B-(175B)183B-188B-(193)-193B-(203)-203B-204B-205B-208-208B-214B-252-(252B)-254B-257B-267B-(283)-295295B-296-296B-297-297B-298-299-299B-300-300B-301-(311)-(314)-332B-(338B)-386-390B-403B-405B410B-411B-440-(447B)-(448B)-464-465-466B-(471)-(471B)-475-475B-479-(479B)-485-488B-514-527527B-531-534-534B-535-535B-(540)-543-559-560-578B-579B-584B-589-589B-602B-607B-608B-609B610-616-618-622-622B-623-625-627-629-631-633-635-637-638-(638B)-639-639B
‹-Dans-›(in): Zie met name 248B-299B.
‹-Doux-›(zacht): 48B-49B-(65B)-84B-(110B)-119-121B-125-128-128B-159-160-178-(189B)-(195B)-(197B)205B-227-(234B)-239B-(249B)-273-(280B)-281-(282)-283-289-293-(307B)-310-311B-(314B)-(331B)(340B)-(407B)-410B-411B-424B-(425B)-(432B)-466-(466B)-469-470-472-(474B)-475-(475B)-479-(522B)527-531-541-(545B)-(546B)-(547B)-559-592B-607B-608B-623-628B-638-638B-639-639B-(640B)
‹-échos-›(echo’s): 8B-21B-45B-65-82B-85-(93B)-101-137B-138-141-143-146B-147-147B-153B-169(186B)-248B-257B-274-278-290-(291B)-295-296-296B-297-297B-298-299-299B-300-(300B)-301-(301B)348-383-384-(384B)-385-(385B)-386-(386B)-387-387B-388-388B-389-389B-390-391-391B-410B-411B(439)-442B-454-457-(457B)-461-461B-466B-475-479-484B-485B-493B-496-503-503B-504B-514-523523B-524-(524B)-525-525B-526-527-(527B)-(529)-531-559-560-(560B)-579B-596B-(597B)-602B-614616-619-619B-623-624-625-634-635-635B-640B-//-Zie «Correspondances», «répondent» en «comme».
‹-encens-›(wierook): 1B-2B-9B-17B-(18B)-24B-25B-27B-42B-45B-47B-50B-51B-52B-53B-54B-56B-57B61B-63-64B-68-69-69B-71-71B-73-73B-76-79-79B-82B-84B-86B-92B-93B-94B-100B-101B-104B-108B110-113-113B-127-128-130-131-131B-132-134-140-142-148B-150-156-157-157B-158-160-162B-164164B-165B-166B-167-170B-177B-185B-188B-190B-194B-195B-200-200B-201-201B-205-205B-210210B-215-216-217-218-218B-219-219B-220-220B-221-221B-222-222B-223-223B-224-227-259B-262B267B-270B-313B-323B-340B-347-367B-397B-410B-411B-451B-(456B)-463B-466B-474B-479-479B-480480B-486B-500B-505B-527-546-548-548B-550-550B-551-551B-552-552B-554-554B-555-555B-559-560560B-579-593B-594B-612-615-617-623-624-627-628-628B-629-629B-630-630M-631-633-635-637-639640B-//-Zie «temple».
‹-enfants-›(kinderen): (17B)-20B-28B-37B-67B-85-(88B)-128B-144-152B-(155B)-174-178-178B-181B189B-196B-201B-204B-208B-212B-(226B)-(234B)-237-239-247B-256B-259B-263B-(267B)-273-277(277B)-(298B)-310-334B-339B-(341B)-(351)-377B-(382B)-394-396B-410B-411B-(413B)-414B-430B(451B)-(456B)-466-466B-468-468B-470B-475-476B-479-(489B)-498B-(505B)-527-531-539-(539B)-540(540B)-(545B)-559-568B-579-612-621-623-624-625-630-631-(631B)
353

‹-esprit-›(geest): 17B-18B-19B-20B-21B-(31B)-32B-35B-42B-54B-63-64B-72B-78B-87-93-107B-(110B)113-113B-122B-123B-130B-131-131B-132-132B-134-136B-138B-140-142B-143B-149B-150-153B-157157B-170B-176B-177-178B-186B-189B-193B-195B-205B-209B-211B-218B-219B-228B-230B-231B237B-241-249B-252B-261B-(262B)-264B-269-270B-272B-273B-279B-(287B)-289B-291-(297B)-304B325B-(332B)-339B-340B-341B-349B-361B-372B-376B-380B-(388B)-392-392B-394-403B-410B-411B(412B)-(413B)-(414B)-426B-429B-438B-441B-442B-446-451B-452B-453B-455-457B-(464B)-465B-466B474-(474B)-480-487B-(490B)-493B-501B-(503B)-506B-512B-513B-518-522B-524B-527-527B-533-533B545B-548B-(550B)-556-(557B)-558-558B-559-560-560B-561B-579-584B-585-(589)-591B-592B-595596B-618-618B-623-625-626-628-629-629B-631-631B-636-637-637B
‹-est-›(zijn-/-[is]): Zie hoofdzakelijk 17B-36B-37B-42B-(55B)-(68B)-79-(110B)-133-194B-196B-208B-226227-233B-237-238B-239-247B-(256B)-259B-262B-277-280-281-289-309-323B-339B-346B-352-404B435-441-447B-449-449B-465-465B-466-468-473-477-493B-498B-(500B)-543-545B-550-551.
‹-expansion-›(uitbreiding): 36B-42B-115B-(139B)-140-156-194B-255B-275-276-280-280B-284-302-30303B-304-305-306-306B-307-308-336B-402B-410B-411B-477-477B-478-479-483B-487-487B-491-501B(505B)-527-530-531-547-548-549-549B-551-559-622-623-636-637-638B-//-Zie «chantent», «sortir» en
«parfums».
‹-familiers-›(vertrouwde): 43B-60B-63-65-65B-66-77-(113B)-(126B)-129B-137-163B-169-169B-176B(178B)-(192B)-195B-(209B)-(231B)-265B-274-287-287B-(297B)-(403B)-407B-408-411B-442B-451-(452B)454-456-(466B)-(470B)-475-476B-479-504B-514-(516B)-522-(522B)-523-559-560-(560B)-563-563B-597600B-609B-611-611B-617-623-624-626-627-631B
‹-forêts-›(wouden): 17B-18B-34B-47B-60B-65-66-67-69B-77-80-96-96B-(112B)-113B-116B-118B-129(129B)-(131B)-133-135-135B-137-143B-145-146B-150-152B-163B-169B-172B-177-184B-188B-203207B-(227B)-243B-244B-245B-255B-260B-261B-263B-271-274-275-282B-286-287-287B-291-(291B)294-(294B)-302-316-317-318-318B-319-320-(320B)-345B-(357B)-362-(364B)-(380B)-(387B)-403B-410B411B-417B-(420B)-442B-450B-454-455-456-(464B)-(465)-466B-475-475B-(477B)-484B-490B-497B504B-514-517-519-(519B)-520-520B-521-522-559-563-573B-579-584B-586B-587B-588B-597-(597B)612-619B-620-620B-623-624-626-627-630-631-631B-632-633-//-Zie «piliers».
‹-frais-›(fris): 28B-37B-48B-78B-85B-96-117B-125-128-128B-144-144B-152B-159-160-167-168-168B-176178-178B-183B-196B-198-198B-199-208B-225-225B-226-227-228-229-230-231-232-233-233B-234-235237-238-239-239B-246B-247B-259B-262B-272-273-277-280-283-310-314B-323B-346B-394-397B-410B411B-416B-441-442-442B-465-466-466B-467-468-473-475-477-479-498B-527-531-538-538B-539-540545-(545B)-546-546B-550-551-559-581B-592B-607B-608B-623-628B-629-638-638B-639-639B-640B
‹-hautbois-›(hobo’s): 17B-19B-89B-160-239B-251B-273-281-283-289-289B-293-310-311B-410B-411B424B-466-466B-469-470-(470B)-472-475-479-(479B)-527-531-540-542-542B-544-559-560B-579-612623-624-630-631
‹-homme-›(mens): 17B-43B-60B-63-64-64B-65-65B-66-67-77-83B-87B-95B-107-110B-111B-115-116B121-129B-133-135-137-137B-139-145B-146B-148-149-151-169B-174B-179B-185B-187B-188B-189B191B-192B-205B-207-207B-209-209B-212B-213B-216-230B-231B-234B-238B-245B-248B-260B-263B264B-266B-267B-271-272-274-275-275B-276-279-283B-287-293B-294-301B-304B-307B-309B-319B320B-(325B)-331B-335B-341B-342B-348B-349B-350B-354B-363-364-364B-365-365B-366-366B-367B382B-383B-384B-(394)-394B-395B-403B-407B-410B-411B-415B-430B-435-437B-438B-(439B)-442442B-445B-452B-454-455-456-458B-466B-470B-475-475B-482B-486B-487B-490B-493B-495B-499B504B-505B-514-517-517B-518-519-521-546B-547B-559-560B-563-564B-565B-573B-575B-579-583B584B-587B-588B-592B-597-600B-606B-609B-611-611B-612-617-620-623-624-625-626-626B-627-627B628-628B-629B-630-631-632-633-634-636-638-640B
‹-Il-›: Zie hoofdzakelijk 17B-36B-37B-42B-(55B)-(68B)-79-(110B)-194B-196B-208B-226-227-233B-237238B-239-247B-(256B)-259B-262B-277-280-281-289-309-323B-339B-346B-352-394-435-441-447B-465465B-466-468-473-477-493B-498B-(500B)-543-545B-550-551.
‹-infinies-›(oneindige): (19B)-(35B)-36B-42B-71B-76-79-140-(175B)-189B-194B-(212B)-255B-258B-(275)(279B)-280-284-302-303B-(304B)-(307)-308-308B-(330B)-336B-(351B)-402B-411B-(420B)-(466B)-477478-479-500B-527-531-547-548-551-559-622-622B-623-636-637-638B
‹-Laissent-›(-laten): Zie hoofdzakelijk 8B-18B-41B-60B-63-64-65-67-70-70B-72-72B-74-77-77B-80-106354

133-137-146-151-153-207B-245B-263B-271-279-367-367B-368-369-369B-370-370B-371-372-373-373B374-398B-403B-411B-(439)-442B-452-453-454-475-475B-512-514-(515)-(516)-517-559-574B-583-587B588B-592B-596B-597-600B-601B-623-632-633-(639).
‹-loin-›(ver): (18B)-(19B)-(40B)-(41B)-(48)-(53B)-65-66-(76)-(86)-88B-(89B)-101-(109B)-119B-(130)-138139B-143-146B-147-147B-153B-(174B)-(195B)-(198B)-(211B)-219B-(225B)-233B-(245)-248B-(262B)(264B)-274-276B-278-278B-(282)-(286B)-290-295-296-304B-(305)-(337B)-(342B)-346B-359B-362(373B)-374B-(375)-379B-383-384-(384B)-385-385B-386-387-387B-388B-389-389B-391B-411B-427B430B-(449)-(451)-454-458B-461-(472)-475-479-(480B)-(482)-485B-(492B)-504B-505B-(509B)-514-524525-(525B)-526-(526B)-527-531-(538B)-(543B)-559-579-579B-616-623-624-634-635
‹-longs-›(lange): 8B-(18B)-21B-(55B)-65-66-(80B)-82B-83-85-(93B)-(96B)-(113B)-(116B)-(122B)-(126B)138-(139B)-141-143-(145B)-147-153B-169-(180B)-(189B)-(215B)-224B-(230B)-248B-(257B)-(264B)-273B
-274-(277B)-278-(286B)-290-(290B)-295-296-299B-(305B)-(315B)-317-324B-(334)-(346B)-348-(351)(353B)-(367B)-383-(384B)-385B-389B-(400B)-(401)-411B-(419B)-(423B)-(431)-(438B)-442B-(443)-(443B)
-(447)-(448B)-(451B)-454-457-461-461B-(464B)-466B-475-479-(482B)-484B-485B-(489B)-(492B)-(493B)497B-503-504B-(506B)-(509)-514-(516)-(516B)-520-(521)-(522B)-523-524-(524B)-527-531-(536B)-(544)(547B)-(550)-(553B)-(554B)-559-(559B)-560-579B-596B-602B-616-623-624-(625)-634-635-635B-(640B)
‹-musc-›(muskus): 1B-17B-42B-49B-78B-79-117B-120B-131-131B-132-134-140-148-150-153-155B-156157-157B-158-262B-323B-340B-397B-405B-410B-411B-463B-466B-479-479B-480-500B-527-548-548B551-551B-553-553B-554-554B-555-555B-559-560B-579-612-623-624-628B-629-630-631
‹-Nature-›(natuur): Zie hoofdzakelijk 1B-4B-8B-9B-11B-13B-14B-17B-18B-19B-20B-24B-25B-29B-34B
-41B-43B-45B-60B-61B-62-62B-63-64-65-66-67-68B-(69B)-70-72-(72B)-74-(77B)-80-81B-82B-83B-89B90B-92B-94B-95B-97B-(98B)-99-99B-102B-103B-105B-106-107-(107B)-111-112-112B-114-114B-115-116116B-117B-118B-119-119B-121-121B-122-122B-123-123B-124-124B-126-127-129-130-131B-133-135135B-136-136B-137-139-139B-140-145-145B-146-146B-149-149B-151-152-(152B)-154-154B-155-156B159-160-161B-162B-163-164-164B-165B-166-166B-171B-172B-177-177B-(178B)-179B-184B-(185B)186-186B-187B-(188B)-189B-191B-192B-201B-202-207B-209-209B-211-212-213-213B-214-(219B)220B-225B-229-229B-230-233-233B-234B-(236B)-240B-242B-243B-244B-245B-(252B)-254B-255B258B-(259B)-260B-261-(261B)-263B-264B-266B-(267B)-270B-271-279-282-283B-286-287-288-290-291292-294-(299B)-(319B)-(320B)-(329B)-332B-(348B)-(356B)-361-361B-362-363-363B-364-364B-365-366366B-381B-382B-(388B)-401-403B-410B-411B-417B-(419B)-(426B)-(429B)-439-442-442B-448-450-452(453B)-(457B)-(459B)-(466B)-(471B)-475-475B-481B-482-484B-491-492B-496-(500B)-(501B)-(505B)507-508-508B-509-509B-510-511-517-519B-520B-523B-524B-528B-540B-543B-547B-559-560-560B561B-563-575B-576-576B-581B-583B-(584B)-593B-(594B)-598B-(609B)-610B-(611)-611B-(614B)-615615B-617-(620)-(620B)-623-(624)-(624B)-(625)-(625B)-626-(626B)-627-628-(628B)-629-629B-631-633(634)-635-637-639-(640B).
‹-nuit-›(nacht): (17B)-(19B)-20B-45B-54B-56B-65-66-69-69B-73-83B-138-141-143-146-146B-147-(155B)167B-199B-203-(221B)-(228B)-236B-261B-262B-269B-273-273B-274-290-290B-296B-350-350B-374B377B-395B-403B-410B-411B-466B-475-479-497B-505B-527-531-533-533B-546B-552B-559-559B-580582B-591B- 623-623B-(625)-634-(634B)-635-(635B)-636-637-(640B)-//-Zie «ténébreuse», «profonde» en
«clarté».
‹-observent-›(gadeslaan): 9B-34B-49B-60B-63-63B-65-(65B)-66-72-77-77B-(78B)-(120B)-137-160-163B169-169B-176B-(210B)-269-269B-271-274-275-275B-276-(287B)-302-(328B)-(336B)-(350B)-(353B)(361)-(366B)-(367B)-(376B)-(388B)-403B-(405B)-(407B)-411B-(415B)-(426B)-442B-454-456-(470B)-475475B-479-(485B)-490B-502B-504B-514-(520B)-521-521B-522-559-560-563-564B-583B-597-600B(609B)-(611)-611B-(617)-623-(624)-(625)-626-627-(631)-(633)-(635)-(637)-(639)
‹-où-›(waar): Zie in de eerste plaats 8B.
‹-parfois-›(soms): Zie hoofdzakelijk 8B-18B-49B-60B-63-64-65-66-67-70-71B-72-74-80-88B-100B-106133-137-145B-146-151-155B-170B-180B-186B-207B-230B-245B-249B-257B-263B-264B-271-272B274B-(278B)-279-281-281B-308B-334-337B-341B-346B-352B-367-367B-368-369-369B-370-370B-371372-373-373B-374-379B-398B-401-403B-411B-421B-(429B)-439-442B-452-453-454-463B-475-486497B-512-513-513B-514-515-516-517-559-587B-588B-592B-596B-597-600B-623-632-633.
‹-parfums¹-›(geuren¹)-/-(in de achtste regel): 9B-10B-12B-16B-19B-26B-28B-35B-37B-38B-43B-45B-48B355

49B-55B-63B-65-66-67B-72B-75-75B-78-78B-80-84B-85B-87B-93B-94B-(98B)-101B-104B-110B-111-115115B-119-119B-121B-122-122B-123-123B-124-124B-125-128-128B-136-136B-138-(139B)-141-142-143(145B)-147-(148B)-151-152-152B-153B-154-155-158-159-160-168-173-173B-182B-188B-201B-206B208B-214B-(217B)-(221)-221B-225B-(237B)-258B-267B-(269B)-272-274B-275-(276B)-(292B)-296-299B(304B)-(339)-(341B)-(347B)-351B-378B-386-402-410B-411B-(429B)-440-464-464B-465-466B-475-475B476B-479-479B-488B-(491B)-493B-(495B)-497B-500B-(505B)-514-522B-527-527B-531-534-534B-535535B-536-537B-541B-543-(544B)-(555)-559-560-(560B)-565B-579B-584B-589-589B-599B-602B-603B608B-609B-610-616-618-622-622B-623- 625-625B-627-628B-629-630-630B-631-633-635-637-638-639-//Zie voor het overige «expansion», «ambre», «musc», «benjoin», «encens» en alles wat hierna wordt
gegeven.
‹-parfums²-›(geuren²)-/-(in de negende regel): 12B-17B-27B-28B-35B-36B-37B-42B-53B-67B-72B-79-84B85B-87B-89B-92B-93B-94B-98B-101B-104B-110B-113B-115B-119-120B-121B-122B-125-128-128B-134134B-140-142-144-144B-148-(148B)-152-152B-(155B)-156-158-159-160-182B-(189B)-194B-(195B)196B-200B-204-(204B)-205B-206B-208B-210B-(217B)-(221)-221B-225B-226-227-229-(229B)-230-231232-233-233B-234-235-236-237-(237B)-238-(238B)-239-240-247B-251B-253B-258B-259B-262B-267B(269B)-272-273-274B-275-(276B)-277-280-(280B)-281-284-285-289-(292B)-293-302B-303-(304B)-306306B-307-307B-308-309-310-311-311B-312-313-313B-314-315-323B-325B-331B-(338B)-(339)-339B340B-(341B)-346-346B-(347B)-351B-(367B)-378B-394-397B-398-402-(408B)-410B-411B-(425B)-(429B)441-442-(460B)-464B-465-466-466B-467-468-468B-473-475-476B-477-(477B)-479-479B-(482B)-483B486B-(491B)-493B-(495B)-497B-498B-500B-(505B)-522B-527-527B-531-534B-536-537-537B-538-539541-541B-542-543-544-(544B)-545-545B-546-546B-547-547B-548B-549B-550-550B-551-551B-553B(555)-555B-556-556B-557B-558B-559-(560B)-561B-565B-579-581B-592B-596B-599B-603B-608B-610B612-623-625B-628B-629-630-630B-631-636-637-639B-//-Met «parfums» betreffende de achtste regel
wordt de index compleet.
‹-paroles-›(woorden): 8B-18B-19B-23B-41B-43B-(49B)-47B-55B-60B-63-64-(64B)-65-66-67-70-72-74-75(75B)-80-(83)-(89B)-106-107B-111-(114B)-(115B)-116B-(121B)-130B-131B-133-(136B)-(138B)-139-140146-(146B)-149-151-154-155B-160-176B-180B-(189B)-(151B)-(192B)-(194B)-207B-(213B)-222B-(225B)(238)-(243B)-245B-248B-254B-(255B)-263B-271-272B-279-279B-(283B)-291B-297B-(326B)-(328B)329B-331B-(349B)-(357B)-(363B)-(364B)-365B-367-(367B)-368-369-(369B)-370-370B-371-371B-372372B-373-373B-374-(376B)-(395B)-398B-(399B)-403B-(405B)-410B-411B-(412B)-(417B)-(425)-(438B)442B-446-(447)-450-450B-452-452B-453-454-454B-(460B)-(462B)-(464B)-472B-475-(478B)-(480B)-495(502B)-(504B)-(509)-514-514B-515-515B-516-(516B)-517-(524)-550-551-(552B)-(557B)-559-560-574B583-587B-588B-592B-597-600B-614-614B-617-619-621-623-624-627-629-631-632-633-635-637-639-//Zie «sons» en «chantent».
‹-passe-›(gaat-/-door)-/-Zie hoofdzakelijk: 17B-60B-64-65-66-67-77-95B-121-(133)-137-139-149-151169B-188B-199B-207B-245B-263B-271-272-274-275-276-279-287-294-(315B)-380B-384B-402B-403B411B-435-442B-454-455-456-466B-475-475B-490B-504B-514-517-518-518B-519-545B-(546B)-559-579584B-587B-612-620-623-627-631-632-633.
‹-piliers-›(pilaren): 8B-9B-17B-18B-22B-41B-47B-55B-60B-63-64-64B-65-66-66B-67-70-70B-72-72B-73B74-75-77-77B-80-87B-96-96B-97B-106-116B-118B-129-131B-133-135-135B-139-145-145B-146-149-150150B-151-153-160-172B-184B-193B-201B-207B-214-243B-244B-245B-255B-260B-263B-264B-265B270B-271-279-282-282B-291-292-294-317B-(320B)-342B-362-367-367B-368-369-370B-371-372-373B374-403B-410B-411B-439-442B-450-450B-451-(451B)-452-453B-454-466B-475-(475B)-487-495-510(510B)-511-(511B)-512-514-(514B)-515-516-517-(518B)-523B-524B-(538B)-550-559-560-567B-574B-583587B-588B-592B-597-600B-614B-616B-623-624-625-627-629-631-632-632B-633-633B-635-637-639640B-//-Het wordt bijna altijd met enige vaagheid omgeven door het woord «vivants» dat er naast staat.
‹-prairies-›(weiden): 115B-137B-143B-144-144B-146B-206-206B-226-227-227B-239B-273-(277B)-285309-310-311-311B-312-313-313B-314-315-315B-339B-366B-410B-411B-424B-428B-463B-466-469-472472B-475-479-500B-505B-527-531-543-(543B)-544-(544B)-559-579-612-623-624-630-631-//-Zie «verts»
en voor de prairie in Amerika: (80B)-(98B).
‹-profonde-›(diepe): 19B-45B-65-66-138-(139B)-143-146-147-(194B)-197B-203-(227B)-(252B)-(262B)273-274-278-278B-290-291-296B-348B-(351B)-395B-407B-410B-411B-430B-450-454-466B-475-477B356

479-489B-495B-498B-(499)-(519B)-527-528-(528B)-529-530-531-(546B)-(550B)-(551B)-559-582B-623624-625-634-635-//-Zie «ténébreuse».
‹-«Qui» (Die) en «qui» (die)-›: Zie met name 456, 479, 592B en 628B.
‹-regards-›(blikken): 43B-60B-63-(64B)-65-65B-66-77-(104B)-(111B)-129B-137-(139)-(144B)-160-163B169-169B-176B-(192B)-(195B)-(205B)-(213B)-(225B)-234B-(235B)-(249B)-(252B)-265B-269-269B(270B)-274-(274B)-(278B)-(287B)-(307B)-(315B)-(326B)-(330)-(335B)-(342B)-(352B)-375B-(396B)(399B)-(403B)-(408)-410B-411B-(422B)-(426B)-442B-454-456-(474B)-475-475B-479-490B-(493B)-504B(505B)-514-522-(522B)-523-523B-(552B)-(554B)-559-560-563-597-600B-609B-611-611B-617-624-626627-629-631-631B
‹-répondent-›(antwoorden): 10B-16B-19B-21B-26B-28B-37B-38B-40B-48B-49B-55B-63B-65-66-66B-67B75-(75B)-78-78B-80-(80B)-82B-84B-85B-93B-94B-102B-104B-106B-111-114-114B-121B-122-125-128128B-130B-136-138-(140)-141-142-142B-143-147-152-152B-153B-154-158-159-160-168-173-173B176B-178-182B-201B-203-208B-(209B)-214B-(234B)-257B-267B-295-296-296B-297-297B-298-299-300301-(364B)-(374B)-386-(399B)-411B-(413B)-(426B)-440-444-446-(446B)-459-463-464-465-(470B)-475479-479B-485B-488B-501B-(505B)-507-(507B)-514-527-531-535-(535B)-541-(547B)-(552B)-559-560(560B)-584B-589-589B-601B-602B-607B-608B-609M-610-616-618-622-622B-623-623B-629-631-633635-638-639-639-639B
‹-riches-›(rijke): (3B)-36B-42B-48B-53B-(55B)-(58B)-(64B)-71-73-75B-79-98B-(113B)-117B-120-120B(122B)-128-(134B)-140-148-148B-156-157-157B-158-159-185B-(199B)-200-(200B)-201-204B-215-215B216-218-219-220-(220B)-221-222-222B-224-226-227-(250B)-257B-267B-(273)-280-302-323B-(347)(390B)-411B-(419B)-(435B)-(436B)-441-466B-477-479-(521)-527-(530B)-531-546-(546B)-547-550(551B)-552-(552B)-553-553B-556-559-592B-596B-607B-608B-623-628B-636-637-638-638B-639-639B
‹-sens-›(zintuigen): Zie hoofdzakelijk 17B-21B-(33B)-35B-42B-45B-47B-(49B)-63-71B-72B-77-78B-8084B-93B-100B-110-113-113B-(120B)-130-131-131B-132-134-140-(149B)-150-153-156-(156B)-157-157B160-177-178-(185B)-205-205B-(212B)-(213B)-217B-(219B)-(230B)-(238B)-(241B)-248B-252B-275B(278B)-(283)-297B-(299B)-(304B)-(321B)-336B-341B-(342B)-(355)-363B-392-392B-393-394-395-396(396B)-397-398-399-400-(405B)-410B-411B-435-(445B)-(447B)-452B-(455)-(461B)-(465B)-466B-480480B-(482B)-(485)-501B-505B-527-(530B)-(534)-(534B)-(546B)-(552B)-556-(557B)-558-558B-559-561B566B-589-591B-592B-596B-608B-613-623-624-628-629-629B-636-637-638-638B-639B-640B.
‹-sons-›(geluiden): (5B)-(6B)-9B-10B-(17)-(18B)-19B-(25B)-26B-27B-28B-35B-37B-43B-45B-(49B)-(55B)(58)-64B-65-(65B)-66-67B-72B-75-78-78B-80-(83B)-(87B)-(88B)-89B-(102B)-(106)-(106B)-(107B)-(110B)111-(115B)-(118B)-119-(119B)-123-125-(126B)-128-(130B)-(131B)-136-136B-138-138B-141-142-143(145B)-147-148B-151-152-153B-154-158-159-(159B)-160-(161B)-173-173B-(178B)-193B-(203)-(203B)208B-(213)-214B-(220B)-(227B)-(231B)-(236B)-248B-(250B)-(251B)-254B-(269B)-(275B)-(283)-(289B)(291B)-(293B)-296-(297B)-299B-(303B)-(305B)-(307)-(307B)-321B-331-(331B)-332B-(336)-(345B)(367B)-370B-(374B)-(383)-(384B)-386-(387B)-(400B)-(401)-403B-404B-(405)-(410)-410B-411B-(412)413-(416)-(419)-(419B)-(420B)-(421B)-(434B)-(441B)-(446)-(449)-(449B)-451-(452)-(452B)-(453)-(454)(455)-(457)-(458)-(461B)-463-464-465-(465B)-466B-(467)-(468)-(469)-(471B)-(472)-(473)-(474)-475475B-(477)-(478)-479-(480)-(480B)-485-485B-(486)-(487B)-488B-(491B)-(496B)-514-(519B)-(523B)(524B)-(525)-527-527B-531-(531B)-(532B)-534-(534B)-535-535B-543-(549)-553B-559-560-578B-584B589-589B-602B-607B-608B-609M-610-616-618-622-622B-623-625-627-629-631-633-635-637-638-639639B-//-Zie «paroles», «échos» en «chantent».
‹-sortir-›(los-[laten]): 8B-18B-23B-(30)-(37B)-60B-63-64-65-(66)-67-(70)-72-74-80-106-113B-133-137-144B
-146-151-155B-(193B)-207B-(209B)-(225B)-245B-(259B)-263B-(264B)-271-279-(320B)-367-367B-368369-369B-370-370B-371-372-373-373B-374-(387B)-398B-403B-409B-411B-(421B)-(427B)-(432B)-442B452-453-454-(465B)-(466B)-475-(475B)-478B-(480)-512-513-(513B)-514-(514B)-515-516-517-(533B)(553B)-559-574B-583-587B-588B-592B-596B-597-600B-614-(617)-(619)(621)-623-632-633-//-Zie
«expansion».
‹-symboles-›(symbolen): Zie hoofdzakelijk 9B-17B-19B-34B-41B-43B-49B-(54B)-60B-63-65-65B-66-6770-72-77-77B-96B-111-116B-118B-(126)-129-(129B)-130B-133-136B-137-139-(143B)-145-155-(155B)160-163B-169B-177-180B-192B-(193B)-203-207B-209B-245B-260B-263B-269-269B-271-271B-274(274B)-275-276-279-279B-287-(287B)-294-297B-(299B)-(301B)-316-317-(318B)-317B-318-319-320357

(343B)-(380B)-384B-(387B)-393B-403B-410B-411B-417B-(430B)-442B-(451)-(452B)-454-455-456-457466B-475-475B-479-(482B)-490B-502B-504B-514-519-520-520B-521-521B-522-(522B)-(527B)-(533B)559-560-560B-563-564B-573B-575B-576-579-579B-583B-584B-586B-587B-588B-589-589B-597-597600B-601B-609B-611-611B-612-617-623-624-625-625-626-627-629-630-631-631B-632-633-633-(634)635-637-639-640B.-//-Dit denkbeeld en de definitie van het begrip «symbool» (Index IV) moeten niet door
elkaar gehaald worden.
‹-temple-›(tempel): 1B-8B-9B-11B-13B-14B-15B-18B-19B-20B-24B-25B-29B-33B-34B-41B-45B-47B-50B51B-52B-53B-60B-61B-62-63-64-65-66-67-68-68B-70-71-71B-72-72B-74-76-79-79B-80-82B-83B-86B90B-92B-93B-94B-96B-99-102B-(104B)-106-107-107B-108B-110-110B-111-111B-(113B)-114-116B-117B119-119B-121-121B-122-122B-123-123B-124B-126-(126B)-127-129-130-131B-133-(134B)-135-136-136B137-139-139B-140-142B-145-146-149-149B-151-(151B)-152-154-154B-155-156-156B-159-160-161B162B-163-164-164B-165B-166-166B-171B-172B-177-177B-179B-186-186B-187B-190B-192B-199B201B-202-203B-205-207-207B-209B-210-210B-211-212-213-213B-214-217B-220B-225B-227B-229-230231-231B-232-233-233B-234-235-238B-240B-242B-243B-244B-245B-254B-255B-258B-260B-261(262B)-263B-264B-266B-(267B)-270B-271-279-279B-282-282B-286-286B-287-288-291-292-294-318B320B-329B-332B-359B-361-361B-362-364B-(365B)-382B-(395B)-398B-403B-406B-410B-411B-(419B)435-439-442-442B-449-449B-450B-452-453B-474B-475-479B-481B-482-482B-484B-492B-509-509B510-510B-511-511B-512B-513B-514B-515B-516-516B-517-517B-518B-519B-520B-521B-522B-523B524B-526B-528B-529B-530B-531B-532B-534B-535B-536B-537B-538-538B-539B-540B-541B-542B543B-544B-545B-546B-547B-548B-549B-(550)-550B-551B-552B-553B-554B-555B-556B-557B-558B559-560-560B-561B-563-575B-576-576B-579-580B-584B-593B-594B-598B-609B-610B-611-611B-614B615-615B-617-623-623-624-625-626-627-628-629-629B-630-630B-631-633-635-637-639-//-Zie «encens».
‹-ténébreuse-›(duistere): 45B-65-66-138-(139B)-141-143-146-147-(200B)-(209B)-273-274-278-296B348B-(370B)-(400B)-(407B)-410B-411B-454-466B-475-479-484B-489B-495B-(505B)-527-529-530-531(554B)-559-582B-623-624-625-634-635-//-Zie «nuit», «profonde» en «clarté».
‹-transports-›(vervoeringen): 17B-35B-42B-(72B)-78B-113-(113B)-120B-130-131-131B-132-134-(134B)140-149B-150-153-160-189B-196B-(262B)-(267B)-(304B)-(332B)-346-(351)-392-393-394-395-399B410B-411B-479B-480-527-556-557-558-559-561B-591B-592B-(623)-(624)-(625)-628-628B-629-629B636-637-(638B)-(640B)-//-Zie «esprit» en «sens».
‹-travers-›(door, doorheen): 18B-60B-64-65-66-67-68B-77-(95B)-120B-(129B)-(133)-(137)-151-169B-188B
-207B-(222B)-245B-263B-270B-271-272-274-275-276-(276B)-279-287-294-320B-(331B)-(380B)-384B(396B)-403B-408B-411B-(420B)-442B-454-454B-455-456-457B-(464B)-(466B)-471B-475-(476B)-477B(479B)-490B-504B-(511B)-514-517-518-(518B)-519-(519B)-(524B)-(535B)-(548B)-(553B)-(557B)-559573B-579-584B-587B-588B-620-623-624-626-626B-627-630-631-632-633
‹-triomphants-›(zegevierend): 36B-(37B)-42B-48B-53B-(65B)-71-71B-73-79-98B-117B-120-120B-125-128140-148-156-157-157B-158-159-160-167-176-185B-(189B)-194B-195B-200-200B-201-201B-(204)-204B(205B)-215-215B-216-218-218B-219-220-220B-221-222-222B-224-226-227-(261B)-(262B)-(267B)-(273)280-(283B)-302-(302B)-(306B)-323B-(340B)-(347B)-(360B)-(395B)-(397B)-(408B)-411B-(419B)-(429B)441-(466B)-468B-477-(477B)-479-(522B)-527-531-546-(546B)-547-549-(549B)-550-554-(554B)-556-559592B-596B-607B-608B-623-628B-636-637-638-(638B)-639-639B
‹-unité-›(eenheid): (7)-(17B)-(19B)-(39B)-(41B)-45B-(64B)-65-66-(68)-68B-(82)-(82B)-83-(83B)-(92B)-93B(103B)-(110B)-(111)-(120)-(133)-138-141-(142B)-143-146-(146B)-147-(151B)-(152B)-(155B)-(160)-(169B)(173B)-(190B)-(192B)-(194B)-(196B)-(199B)-203-(204B)-(209B)-(216)-(219B)-(225B)-(227B)-(237B)(238B)-(245B)-(252B)-261B-(265)-(265B)-(267B)-273-274-(276B)-(277B)-278-278B-287-287B-290-(291)(292)-296B-(304)-(304B)-305B-(312B)-348B-357B-(358B)-410B-411B-(426B)-348B-(352B)-(355B)(356B)-357B-(358B)-(362B)-(366B)-(371B)-(375B)-(381B)-(386B)-(389B)-(397B)-(401)-(402B)-(406)410B-411B-(414B)-(417B)-(420B)-(422)-426-(441B)-(445B)-(448B)-(450B)-453-(453B)-454-(454B)-457(459)-(461B)-(463B)-466B-(468B)-475-475B-479-(480)-(481)-(482B)-484B-(487)-489B-(496)-(497)(502B)-(504)-(507B)-(508B)-(509B)-(510)-(510B)-(511B)-(513B)-(514)-(514B)-(515B)-(516B)-(517B)(518)-(518B)-(519B)-(520)-(520B)-(521B)-(522)-(522B)-(523B)-(524B)-(525B)-(526B)-527-(527B)-528528B-529-(529B)-530B-531-531B-532B-533B-(534B)-(535B)-(536)-(536B)-(537B)-(539)-(539B)-(540)(540B)-(541B)-(542B)-(543B)-(544B)-(545B)-(546B)-(547B)-(549B)-(550)-(550B)-(551)-(551B)-(552B)358

(553B)-(554B)-(555B)-(556B)-(557B)-(558)-(558B)-559-(560B)-582B-623-624-625-634-635-(636)-637
‹-Vaste-›(weids): 45B-(55B)-65-66-83-138-141-143-146-147-(192B)-(233B)-261B-273-(273B)-274-290296B-350-377B-403B-411B-(415B)-437B-(443)-(447B)-(453B)-462-(466B)-475-479-495B-(497B)-527531-532-(532B)-533-(533B)-559-559B-(560B)-582B-623-(624)-(625)-(634)-635-636-637
‹-verts-›(groen): (18B)-(80B)-(88B)-(93B)-98B-106-115B-(146B)-(152B)-180B-183B-193-193B-206-206B(213B)-226-227-(236B)-239B-(249B)-252-269B-273-292B-309-(309B)-310-311-311B-(312B)-(313)-(313B)(314)-(314B)-(315B)-(318B)-(339B)-(345B)-410B-411B-(417B)-424B-428B-(448B)-(454B)-(459B)-(463B)466-466B-469-471-(471B)-472-474B-475-479-494B-505B-527-531-543-(543B)-544-(544B)-545B-(546B)559-638-(638B)-639-639B-//-Zie «forêts», «prairies» en «piliers».
‹-vivants-›(levende): 8B-9B-17B-18B-19B-(20B)-41B-47B-55B-60B-63-64-65-67-70-72-73B-74-(75)-(76)(78)-(79)-80-87B-(93B)-96-(96B)-97B-106-(116B)-118B-(121B)-129-(129B)-(131B)-(132B)-133-(136B)146-149-150-151-(151B)-(152B)-(155B)-(167B)-(170B)-172B-(176B)-184B-(185B)-(189B)-(193B)-201B(202B)-(206B)-207B-(209B)-214-(215B)-(219B)-(220B)-(224B)-(225)-226B-(230B)-(233B)-(235)-(237B)(238B)-(241)-(241B)-(242)-(245)-245B-(247)-(250B)-(251)-(252B)-(255)-(258)-(259B)-(260)-260B-(262B)263B-264B-265B-270B-271-(274)-(276B)-(277B)-(278)-279-282-282B-(287B)-(297B)-(299B)-(301B)(303B)-(304B)-(311)-(313B)-(317B)-(319)-(319B)-(322B)-(330B)-(333B)-(334)-(335B)-336B-(338B)(341B)-362-(363B)-(366B)-367-368-(370B)-371-372-373B-374-(377B)-(388B)-(397B)-398B-403B-411B(414B)-(415B)-(416)-(417B)-(419)-(422B)-(424B)-(426B)-(427B)-(430B)-(435B)-(438B)-439-442B-(447B)(448B)-450-(450B)-(451B)-452-453B-454-(454B)-(464)-(464B)-466B-(470B)-(472B)-475-475B-(483B)(484B)-(487)-495-(499B)-(500B)-(505B)-510-511-(511B)-514-515-516-517-(530)-(540)-(540B)-(550)(551B)-559-560-(560B)-574B-583-587B-588B-592B-597-600B-620-(622)-623-624-632-633
‹-y-›(er)-/-vergelijk met name de verschillende beslissingen-/-elk met een ander oogmerk-/-betreffende het
handhaven of het weglaten van «y» bij het veranderen van plaats van regel 3 en 4-/-enerzijds in paragraaf
77 en anderzijds in paragraaf 135 en 145-//-Zie ook 129-151-160-191B-192B-207-209-584B-587B.
INDEX IV: Begrippen
De inhoud van de citaten wordt hier niet vermeld.
Ondanks de aanwezigheid van een woord dat gewoonlijk een technische begrip inhoudt, beschouwen we
dat als afwezig, zodra dat denkbeeld door de context teniet wordt gedaan.
Er wordt hier geen enkele vermelding gedaan van iets waarvan de aanwezigheid in Index III beter
weerlegd wordt.
Enkel de gevallen die voorkomen na de afspraak over het speciale woordgebruik en zich daaraan houden,
worden vermeld
Als een bepaald getal tussen haakjes is gezet, wil dat zeggen dat het betrekking heeft op een verwijzing
die niet onmiddellijk genoemd wordt
(â): symbool voor vernis
(ã): symbool voor dresseur
(å): symbool voor ravijn
(á): symbool voor terp
(a-): symbool voor versmalling
(a•): symbool voor hengsel
(A): symbool van elk element of het geheel van elementen van een stapel-/-eveneens aanduiding van een
korte toelichting-/-evenals (…), (A’, A’’…), (B, B’, B’’…), (C, C’, C’’…)…(Z, Z’, Z’’…)
(æ): symbool voor regulator
‹‹Aangeven››: 4-8B-10B-17B-22B-43-57B-81B-100-144M-398-410B-413B-525-564-565-//-D: "andeuten359

(zu)"-/-E: "designate-(to)"-/-F: "désigner"-/-S: "designar"
‹‹Aardkluit››: 403-403M-405-425-426-427-428B-429-430-431-432-434-437-445-446-447-455-457-462464-468-469-470-471-475-476-480-480B-//-D: "Scholle"-/-E: "glebe"-/-F: "glèbe"-/-S: "cepellón"
‹‹Abrupt››-/-(;/): 244-244M-244B-248-264-264M-269M-270M-270B-286M-301-301M-305M-//-D: "Abrupt"-/E: "abrupt"-/-F: "abrupt"-/-S: "abrupto"
‹‹Acoliet››: 605-605M-627-629-631-633-//-D: "Gefährte"-/-E: "acolyte"-/-F: "acolyte"-/-S: "acólito"
‹‹Acrobatie››-/-(j-): 404-406M-413-413M-414-415-459-466-//-D: "Gaukelei"-/-E: "juggling"-/-F: "jonglage"-/S: "juglaría"
‹‹Afdeling››: 589-590-591-625-//-D: "Halle"-/-E: "mill"-/-F: "atelier"-/-S: "taller"
‹‹Afgietsel››-/-(f-): 404-404B-406-406M-410-411-412-445-457-465-//-D: "Guss"-/-E: "casting"-/-F: "fonte"-/S: "fundición"
‹‹Angeltje››-/-(d•): 595-599-613-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Hamen"-/-E: "hook"-/-F: "hameçon"-/S: "anzuelo"
‹‹Anker››: 499-//-D: "Draggen"-/-E: "grappler"-/-F: "grappin"-/-S: "rezón"
‹‹Annexatie-/-annexeren››: 344-344M-344B-347-369-386-394-394M-395-//-D: "Einverleibung-/einverleiben-(zu)"-/-E: "annexation-/-annex-(to)"-/-F: "annexion-/-annexer"-/-S: "anexión-anexar"
(b): symbool voor één van de functies-/-voor de bevestiging
(b-): symbool voor lichte vouw
(b•): symbool voor klopper
(ß): symbool voor podium
‹‹Baan››: 88-//-D: "Ring"-/-E: "circuit"-/-F: "circuit"-/-S: "circuito"
‹‹Baken››-/-(ä,ë,ï,ö,ü,ÿ): 246-246M-248M-258-264M-271-272M-273-273M-301-308-310M-317-319M-320362-//-D: "Absteckpfahl"-/-E: "marker"-/-F: "jalon"-/-S: "hito"
‹‹Balk››: 574-574M-574B-579-579M-581-586-587-588-592M-596-596M-596B-597-598M-599-600-600M601-604-610-611-614-615-617-618M-627-629-630-631-633-635-637-639-//-D: "Bohle"-/E:
"beam"-/-F: "bastaing"-/-S: "viga"
‹‹Bastion››-/-(ó): 341-350-358-372-380-380M-389-390M-//-D: "Bastion"-/-E: "bastion"-/-F: "bastion"-/S: "bastión"
‹‹Bekleding››: 589-589M-591-594M-608-608B-608M-622-622B-625-626-627-628-629-630-631-632-633634-635-636-637-638-639-//-D: "Beschlag"-/-E: "casing"-/-F: "ferrure"-/-S: "herraje"
‹‹Bemoediging››-/-(r-): 404-406M-419-420-421-439-446-452-453-454-457-460-462-464-475-//-D:
"Abbindung"-/-E: "recovery"-/-F: "ressaisie"-/-S: "recuperación"
‹‹Berging››: 98-131-132-133-137-138-139-141-142-143-144-145-147-148-151-152-153-154-154B-155156-157-158-//-D: "Verschlag"-/-E: "hoard"-/-F: "resserre"-/-S: "tienda"
‹‹Bespijkeren››-/-((.)…(.)): 564-601M-//-D: "Spiekerung"-/-E: "studding"-/-F: "cloutage"-/-S: "claveteado"
‹‹Bestuurder››-/-(ú): 341-342-351-359-373-381-390-399-//-D: "Lotse"-/-E: "pilot"-/-F: "pilote"-/-S: "piloto"
‹‹Betekenis-/-betekenen››: 4-4M-4B-5M-6-6B-8-8B-9-10-11-11M-11B-12B-13-13B-13M-14B-15-16B-1717B-19B-20M-20B-21-21B-21M-23M-24M-26B-26M-28-28M-29-30-30B-34-34B-37M-37B-38-38B-38M39-40B-41-41B-42-45B-47B-52-53-53M-53B-56-56B-57M-59B-61-62-63-65-67-68B-69B-71-72-73-7474M-75-75M-78-78B-79-80-81B-82-85M-93B-96-101M-117-124M-125-141B-150-162-165B-166B-167B171-173B-176-178-180B-182B-194B-197B-198B-220M-222M-231B-237-253-261M-267-279-289M-291296M-304M-305M-306-308B-311-322-328M-329-332-333-338-339-340M-343B-344-351B-355-357M-358362-363M-364M-365M-368-373-377M-383M-388B-389M-390M-394M-395B-396-398B-401-415M-435B445-450-451-451M-456-463-476-478-481B-482-483M-485B-486B-492-495-507M-516-522-523-524B-540543-550-552B-556-558-560-561B-576B-577M-580-581B-584B-606M-613-629-631-638-//D: "Bedeutung"-/-E: "significance"-/-F: "signification"-/-S: "significación"
‹‹Bewering››: 11-11B-13-13M-14-59M-187M-207B-(223M)-244M-246-264M-390M-418M-(427B)-452M463M-486M-501-506-510M-563-563M-564-565M-583B-584-595-609-615-616-//-D: "Vorschlag"-/E: "proposition"-/-F: "proposition"-/-S: "proposición"
‹‹Bewerking››-/-(substantief): 60-62-63-65-66-67-67M-70-71-71B-72-72B-73-74-75-76-77-78-79-80-//-D:
"Assimilation"-/-E: "assimilation"-/-F: "assimilation"-/-S: "asimilación"
‹‹Bijectie››: 333-333M-339-348-//-D: "Bijektion"-/-E: "bijection"-/-F: "bijection"-/-S: "biyección"
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‹‹Biljart››: 561-561B-563-564-565M-571-571M-583B-600-601-601M-602-602M-607M-614-614B-615-616616M-621-622B-624-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Billard"-/-E: "gameboard"-/-F: "billard"-/-S:
"billar"
‹‹Blok››: 54-55-56-56B-57M-57B-72-72M-73-75-77-80-164B-//-D: "Block"-/-E: "block"-/-F: "bloc"-/-S:
"bloque"
‹‹Bloksteen››: 163-163M-168-169-175M-191M-361-401-401B-405-416-432-434B-435-447-448-449-453464-473-//-D: "Bruchstein"-/-E: "freestone"-/-F: "moellon"-/-S: "morrillo"
‹‹Bobbel››: 10-10B-21-85M-138M-252-292M-482-485B-494M-529M-//-D: "Gipfel"-/-E: "peak"-/-F: "pic"-/-S:
"pico"
‹‹Boog››-/-(1/äëïöüÿ)-/-(zonder de samenstellingen): 246-246M-254B-257M-264M-295-301-308-308M-315320-362-566-//-D: "Bogen"-/-E: "arch"-/-F: "arche"-/-S: "arco"
‹‹Boring››: 331-331M-331B-335-336-340M-353-361-363-367-367B-383-384-401-424B-448M-//-D:
"Bohrung"-/-E: "eyelet"-/-F: "perçage"-/-S: "taladro"
‹‹Botsing››-/-(r): 51-51M-52-53-53B-54-54M-55-56-57-57M-59-59B-60-60B-61-62-63-64-64M-65-66-6767B-68-69-70-70B-71-71M-71B-72-72M-72B-73B-74-75-75B-77-79-79B-80-82M-83-83B-84-84B-86B-8787M-87B-88M-89M-93-98-99-99B-101-110-112-112M-117M-121-122-130-131-133-133M-137-139-140145-147M-148M-149-152M-157M-160-161B-162B-164-165-166B-182B-186-186B-188M-189B-194B196B-197-200-202-204M-205-205M-210-211-211M-214-214B-216-218-218B-227-231-233-234-237-237M239-338M-477M-505-505M-509-511-511M-512M-516-520-521-522-526M-533M-535-535M-546-550557-//-D: "Stoß"-/-E: "collision"-/-F: "heurt"-/-S: "colisión"
‹‹Bout››-/-(e•): 595-600-614-614B-615M-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Bolzen"-/-E: "hub"-/F:"boulon"-/-S: "perno"
‹‹Bretel››: 567-567B-580M-580B-//-D: "Riemen"-/-E: "strap"-/-F: "bretelle"-/-S: "tirante"
‹‹Buis››: 573-576-578B-582-583-//-D: "Tube"-/-E: "duct"-/-F: "tube"-/-S: "tubo"
‹‹Bult››: 401-402-403-419B-425-427-432M-435-446-450-455-457-458-461-462-463-468-469-470-472473B-477-481-486-487-488-489M-491B-492-493-494-497-498-501-502M-503-506-506B-507M-509509M-511-516-516M-519-521-521M-522-522M-528-534M-535-536-540-540M-542M-544M-545M-550M553-553M-558M-//-D: "Ballung"-/-E: "heap"-/-F: "tas"-/-S: "montón"
‹‹Bundel››-/-(í): 340-349-357-371-379-397-//-D: "Garbe"-/-E: "sheaf"-/-F: "gerbe"-/-S: "gavilla"
(c): symbool voor externe verwijdering-/-ook c’,c’’…
(c•): symbool voor korf
‹‹Col››-/-[[][]]-/-(is de voorbereiding van)-/-(is de oorzaak van): 565-583-583M-590-597-601-602-602M-//-D:
"Kragen"-/-E: "collar"-/-F: "col"-/-S: "cuello"
‹‹Collage››-/-(áæßœ): 340-341-349-350-350M-353M-355M-357-358-358M-359-360-366-371-372-373374-379-380-381-382-388-389-391-394-397-397M-400-//-D: "Collage"-/-E: "collage"-/-F: "collage"-/-S:
"colaje"
‹‹Collega››: 591-593-594-617-//-D: "Kollege"-/-E: "colleague"-/-F: "collègue"-/-S: "colega"
‹‹Component››-/-(q,e,p,f,z,g,j): 87-87M-87B-95-99-101-112-114-120-121-131-132-133-135B-140-144147M-150M-181-182-193M-210-217B-228-232-233-238M-240-//-D: "Bestandteil"-/-E: "component"-/-F:
"composante"-/-S: "componente"
‹‹Composiet››-/-(soort van stijlfiguur): 406-412-419M-424-425-426-453-458-465-469M-//-D: "Verbundstoff"
-/-E: "composite"-/-F: "composite"-/-S: "compuesto"
‹‹Confrontatie››-/-(met uitsluiting van het werkwoord): 243-244-245-246M-247B-251-251M-251B-255M256-257-259-262M-263-270-270B-273-281-285-289-293-309-309M-310-312M-314-314M-315-318M320M-540-542-543-602B-//-D: "Komparation"-/-E: "confrontation"-/-F: "confrontation"-/-S: "confrontación"
‹‹Connector››: 422-426-486-486M-487-487M-499-500M-501B-502-503-516-518-518M-527-531-536-540M
-541-542-543-545-546-547-550-551-552-553-//-D: "Verknüpfung"-/-E: "connector"-/-F: "connecteur"-/S: "conectador"
‹‹Constructie››: 20-(20M)-20B-21-21M-23-24-25-25M-32-32M-33-34-35-36-36M-37B-41-41B-42-42B-4351-53B-54-54B-57M-67B-80M-89-89M-89B-113B-133-144M-219-//-D: "Gerüst"-/-E: "framework"-/-F: "bâti"
-/-S: "marco"
‹‹Corridor››: 324-325-330-331-333-338-339-339M-339B-340-349B-356-365-377B-386-388-//-D:
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"Korridor"-/-E: "corridor"-/-F: "corridor"-/-S: "corredor"
‹‹Crisis››: 492-492M-492B-493-494-495-505-505M-505B-507-508-509-509M-510-511-511M-512-512M513-513M-514-515-516-517-518-519-520-521-523-524-525-526-526M-527-528-529-529M-530-531-532532M-533-533M-534-534M-535-535M-536-537-538-539-540-541-542-542M-543-544-544M-545-546-547548-549-550-551-552-553-554-554M-555-556-557-558-560-//-D: "Krise"-/-E: "crisis"-/-F: "crise"-/-S:
"crisis"
‹‹Critici››-/-(substantief): 22-30B-31B-33B-82-85M-123B-124B-126M-175B-181M-184M-187M-197B-217M230B-252B-337B-351B-422M-429-431-434-448-449-462-466M-468-469-471-474-476-481-506M-566B572-572M-602-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Kritik"-/-E: "critics"-/-F: "critique"-/-S: "crítica"
‹‹Crypte››: 327-327M-328-343B-363-368-375-//-D: "Krypta"-/-E: "crypt"-/-F: "crypte"-/-S: "cripta"
(d): symbool voor één van de functies-/-voor de ontkenning
(d•): symbool voor angeltje
‹‹Dam››-/-(v): 43-45M-46-48M-49B-50-84-84B-//-D: "Sperre"-/-E: "barrier"-/-F: "barrage"-/-S: "barrera"
‹‹Deining››-/-(w•): 595-608-618-622-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Dünung"-/-E: "swell"-/-F: "houle"
-/-S: "oleaje"
‹‹Deksel››: 568-569-569B-570-585-585M-585B-586-587-587M-587B-590-604-605-605M-606M-606B-626627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-//-D: "Deckel"-/-E: "lid"-/-F: "couvercle"-/S: "tapa"
‹‹Dekzeil››: 98-140-140M-140B-146-146M-149-150-150B-//-D: "Plane"-/-E: "cover"-/-F: "bâche"-/-S:
"cubierta"
‹‹Deur››-/-(zonder de samenstellingen): 493-494-495-502-502M-505-509-511-513-516-516M-521M-525526-544M-550-550M-552-554-556-560-604-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Tor"-/-E: "door"-/F: "porte"-/-S: "puerta"
‹‹Dijk››: 44-49-49B-50-//-D: "Schranke"-/-E: "levy"-/-F: "levée"-/-S: "elevación"
‹‹Directe››-/-(alleen maar "directe formule" hier): 11-11M-11B-13-//-D: "direkte"-/-E: "direct"-/-F: "directe"-/S: "directa"
‹‹Dop››: 329-329M-330-//-D: "Hülse"-/-E: "pod"-/-F: "cosse"-/-S: "vaina"
‹‹Dorpel››-/-(¨): 590-//-D: "Oberschwelle"-/-E: "lintel"-/-F: "linteau"-/-S: "dintel"
‹‹Doublure››: 172-172M-183-183M-185-185B-200-201-211-225-225M-225B-230-//-D: "Futter"-/-E:
"lining"-/-F: "doublure"-/-S: "forro"
‹‹Draagplaats››: 98-99B-131-132-133-133B-134-136-137-138-139-139B-141-142-143-144-144B-145-147148-151-152-154-155-156-157-157B-158-161-161M-161B-//-D: "Austragen"-/-E: "porterage"-/F: "portage"-/-S: "puente"
‹‹Draaikolk››: 569-570-570M-590-590B-619-//-D: "Verzahnung"-/-E: "gear"-/-F: "engrenage"-/S: "engranaje"
‹‹Draaimolen››: 88-91-120-120M-121-121M-139-140-141-143-143M-144-146-147-148-//-D: "Bahn"-/E: "carousel"-/-F: "manège"-/-S: "maniobra"
‹‹Dresseur››-/-(ã): 424-427-437-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-//-D:
"Dresseur"-/-E: "dresser"-/-F: "dresseur"-/-S: "domador"
‹‹Drukknop››-/-([]-): 582-582B-//-D: "Drücker"-/-E: "trigger"-/-F: "poussoir"-/-S: "pulsador"
‹‹Duffel››-/-(-/): 242-243-245-245M-246-246M-247-248-255-256-257-259M-260-261-263M-264-264M265M-265B-267M-268-269B-270-271-274-276M-279-285M-286-286M-288M-290-293M-294-295-298-300305M-308M-312-314M-318-321-321M-322-322M-323B-324M-325M-325B-335-338-340-344-344B-347347M-361-361B-362-362M-365-369M-370M-377-386-394M-477M-//-D: "Tartan"-/-E: "tartan"-/-F: "tartan"-/S: "tartán"
‹‹Duidelijkheid-/-duidelijke-/-niet-duidelijke››-/-(constructie)-/-(werk-/-en bijwoorden niet inbegrepen): 2121B-21M-25-25M-34-35-36-36M-36B-37B-41-41B-42-42B-43-51-53B-54-54B-67B-113B-133-144M-219-//D: "offensichtlich"-/-E: "obviousness-/-obvious-/-unobvious-/-non-obvious"-/-F: "manifestation-/-manifeste-/non-manifeste"-/-S: "manifestación-/-manifiesto-/-no-manifiesto"
‹‹Dwarslat››: 117-117B-//-D: "Querholz"-/-E: "crosspiece"-/-F: "croisillon"-/-S: "travesaño"
(e): symbool voor de snede afkomstig van de rechterkant-/-ook e’,e”...
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(e*): symbool voor de stersnede afkomstig van (e)-/-ook e¹*,e²*…
(e•): symbool voor bout
(ε): symbool voor vloed
‹‹Eg››: 563-564-565-//-D: "Egge"-/-E: "harrow"-/-F: "herse"-/-S: "rastra"
‹‹Eis››: 586-588-588B-588M-590-592B-593-594-606-606M-617-620-626-626B-628-629-630-631-632-633634-635-636-637-638-639-//-D: "Ersuchen"-/-E: "request"-/-F: "requête"-/-S: "demanda"
‹‹El››: 91-91B-92-94-95M-98-122M-123-127-127B-129-136-139-140-142-145-149-150-151-152-153-154155-156-157-157M-158-159-160-160M-//-D: "Elle"-/-E: "ell"-/-F: "aune"-/-S: "aliso"
‹‹Elastiek››: 592-592B-626-628-630-632-634-636-638-//-D: "Latex"-/-E: "elastic"-/-F: "élastique"-/S: "elástico"
‹‹Encoche››-/-(f•): -//-D: ""-/-E: ""-/-F: ""-/-S: ""
‹‹Escabeau››: -//-D: ""-/-E: ""-/-F: ""-/-S: ""
‹‹Externe ruimte››-/-(k)-/-eveneens k’,k’’…): 88-92-94M-95-107-108-108B-109-109M-110-120-121M-121B122-122M-123-123M-128-136-139-140-141-142-142M-143-143M-145-145M-154-154B-155-156-158160-//-D: "äußere Räumlichkeit"-/-E: "exterior spacing"-/-F: "espacement extérieur"-/-S: "espaciamiento
exterior"
‹‹Externe verwijdering››-/-(c)-/-evenals c’,c’’…): 41-41B-42-42B-53-53B-79-108-//-D: "äußere
Entfernung"-/-E: "exterior remoteness"-/-F: "éloignement extérieur"-/-S: "alejamiento exterior"
(f): symbool van het steunstukje-/-ook f’,f’’…
(f•): symbool voor groef
(f*): symbool van het stersteunstukje-/-ook f¹*,f²*…
‹‹Factor››-/-(t,s,m,w): 29-30-31-37-37B-39-40-41-67M-78-87-105-112M-//-D: "Faktor"-/-E: "factor"-/F: "facteur"-/-S: "factor"
‹‹Fender››: 589-589M-591-607-607M-607B-608M-621-624-626-627-628-629-630-631-632-632M-633-634635-636-637-638-638M-639-//-D: "Gestell"-/-E: "andiron"-/-F: "chenet"-/-S: "arrumaje"
‹‹Ferrure››: -//-D: ""-/-E: ""-/-F: ""-/-S: ""
‹‹Feston››-/-[.]: 588-590-592-592M-592B-606-625M-627-633-635-637-638-639-//-D:"Feston"-/-E: "festoon"
-/-F: "feston"-/-S: "festón"
‹‹Fluitje››-/-(<>): 588-//-D: "Pfeife"-/-E: "whistle"-/-F: "sifflet"-/-S: "pito"
‹‹Formule››-/-(substantief-/-zonder "formulering"): 11-11M-11B-13-14B-19-26-26B-27-31-38-39-43-60-6980M-86-96-97B-98-102-105B-116M-117-117B-260-338M-372M-403-488-511-516-521-522-535-550-555M564-565-//-D: "Formel"-/-E: "formula"-/-F: "formule"-/-S: "fórmula"
‹‹Front››: 28-28B-28M-36-36M-36B-37-(37M)-42-42M-42B-53B-56B-63-63B-65-67B-77-80-106-106B-108108B-109-109M-111-113-114B-115-122-127-130-132-133-135-140-145-145B-146B-155-168-193-207B209B-258-258B-259-271-272-295M-302-334-340-349-362-426-436-454-475-479-490-497M-503-504504B-507-514-517-518-519-519M-520-522-523-524M-525-526-527-531-539-555-557-558-559-562-562B571-571M-573-573M-574-574M-576M-578B-579-579M-596M-627-629-631-633-635-//-D: "Front"-/E: "front"-/-F: "front"-/-S: "frente"
‹‹Functie››-/-(aan de ene kant wordt b als symbool toegekend-/-aan de andere d): 20-23-23B-24-32-37B41-43-46-53B-54-//-D: "Stellung"-/-E: "position"-/-F: "position"-/-S: "posición"
(g): symbool voor glijstrook afkomstig van de linkerkant-/-evenals g’\g’’…
(g*): symbool van de sterglijstrook met betrekking tot (g)-/-eveneens g¹*\g²*…
(g•): symbool voor hanger
(G*): symbool van de presterglijstrook aangaande g-/-eveneens G¹*\G²*…
(γ): symbool voor wiel
‹‹Galg››-/-(p•): 595-607-607M-618-621-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Galgen"-/-E: "gibbet"-/F: "gibet"-/-S: "horca"
‹‹Gamba››-/-(\(E(.)H(.)F)[[][]](R(.)L(.)S)/): 565-565M-566-567-568-571-571M-572-573M-573B-574-575578B-580-582-582M-583-583M-584-584M-//-D: "Gamba"-/-E: "gamba"-/-F: "gambe"-/-S: "gamba"
‹‹Gast››: 591-593-594-617-//-D: "Gast"-/-E: "commensal"-/-F: "commensal"-/-S: "comensal"
‹‹Gieter››: 567-567B-580M-//-D: "Kanne"-/-E: "sprinkler"-/-F: "arrosoir"-/-S: "regadera"
‹‹Giststof››-/-(õ,ñ,ã,ù,ò,ì,â,û,ô,å): 424-426-429-436-444-446M-449-453M-463-472M-474-478M-479M-//-D:
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"Ferment"-/-E: "leaven"-/-F: "ferment"-/-S: "fermento"
‹‹Glijstrook››-/-(g,j-/-evenals g’,j’…): 103-104-104M-127M-128B-129-130-131M-133M-137M-138-141141M-147-148-150-157-160-161B-164-165-166-182B-195-196-196B-210-213-220-222M-227-234-239-//D: "Gleitweg"-/-E: "slide"-/-F: "glissoir"-/-S: "pasador"
‹‹Glooiing››-/-(ù): 424-428-438-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-//D: "Abflachung"-/-E: "glaze"-/-F: "glacis"-/-S: "heladero"
‹‹Gom››: 488-489-489M-489B-490-491-492-494-495-496-496M-497-498-501-501B-501M-503-504-504B505-506-507-508M-509-510-511-512-513-515-516-517M-518-520-521-522-524-525-526-530-531-533533M-534-535-536-538-539-540-544-545-545M-546-547-548-549-549M-551-551M-553-554-555-555M556-557-558-559-560-//-D: "Gummi"-/-E: "eraser"-/-F: "gomme"-/-S: "goma"
‹‹Grafheuvel››: 401-404-410-411-414-//-D: "Tumulus"-/-E: "tumulus"-/-F: "tumulus"-/-S: "túmulo"
‹‹Grendel››: 328-329-329M-332-333-333M-339-339M-339B-341-341M-342B-343B-344-344B-346-346B347-348B-349B-350-352-356-357B-358-363B-367-368-370-372B-375-378-380-380B-386-387-389-389B390M-390B-392-392B-394-395-396-398-398B-//-D: "Riegel"-/-E: "bolt"-/-F: "verrou"-/-S: "cerrojo"
‹‹Groef››: 595-601-601M-615-615M-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Raste"-/-E: "nick"-/F: "encoche"-/-S: "empulguera"
‹‹Grondslag››: 104-104M-104B-113-114-128B-129-130-130M-132-139-140-142-145-149-150-152-152B153-154-155B-156-156M-157-158-160-//-D: "Bühne"-/-E: "stratum"-/-F: "assise"-/-S: "lecho"
‹‹Grot››: 562-562M-563-566-566B-568-569-570-571-571M-574-585-585M-596M-604-604M-605-618618B-619M-625M-629M-633-635-637-639-//-D: "Höhle"-/-E: "den"-/-F: "antre"-/-S: "guarida"
(h): symbool voor stroming-/-symbool voor variatie-/-ook h’,h’’…
(h•): symbool voor krukje
(h-): symbool voor zware vouw
‹‹Halte››: 44-48-48B-49-49B-84B-85B-//-D: "Deckung"-/-E: "shelter"-/-F: "abri"-/-S: "cobijo"
‹‹Hard››-/-(,/): 245-248-268-269-269M-270-270M-270B-301-301M-307-//-D: "brüchig"-/-E: "brittle"-/-F:
"cassant"-/-S: "tajante"
‹‹Hak››: 584-585-586-588-588B-589-589M-590-//-D: "Haue"-/-E: "hoe"-/-F: "houe"-/-S: "azada"
‹‹Hanger››-/-(g•): 595-602-616-616M-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Behang"-/-E: "pendant"-/F: "pendentif"-/-S: "colgante"
‹‹Hek››-/-(1/áæßœíóúý): 336-341-343M-349M-350M-353-353M-355M-358M-360-361-362-363-366-367374M-375-382-383-387B-391-392M-394-397M-400-//-D: "Gitter"-/-E: "grill"-/-F: "grille"-/-S: "reja"
‹‹Hengsel››: 595-596-596B-610-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Henkel"-/-E: "bight"-/-F: "anse"-/-S:
"asa"
‹‹Herstelling››: 578-578B-615-//-D: "Dock"-/-E: "dock"-/-F: "radoub"-/-S: "carena"
‹‹Hoek››: 181-183-184-184B-185-185M-194B-196-198-199-199M-200-201-210-215-216-216M-220M-222225-229M-230-232M-235-235M-236-239-239M-//-D: "Keil"-/-E: "corner"-/-F: "coin"-/-S: "rincón"
‹‹Hol››: 562-618-//-D: "Schlupfwinkel"-/-E: "burrow"-/-F: "terrier"-/-S: "madriguera"
‹‹Holte››-/-(zonder de samenstellingen): 490-490B-491-492-493M-494-496-497-497M-498-499-499M-500501-503-503M-504-504B-505-506-506M-508-509-510-511-511M-513M-515-516-517-518-518M-519-520521-522-523-525-527-528-530-531-532M-534-535-536-537-538-539-540M-543M-545-546-547-548-550552-553-554-555-556-558-558M-559-560-//-D: "Alveole"-/-E: "cell"-/-F: "alvéole"-/-S: "alveolo"
‹‹Hoop››: 167-168-169-169B-171-172-172M-173-173B-174-174M-176-176M-177-178-180-180M-181181B-182-182M-182B-185-185M-186-186B-187-187B-188-188M-189-189M-189B-190-191-192-193193B-194-194M-195-196-196B-197-199-202-203-203M-204-205-206-206B-207-207M-207B-208-208M210-210B-211-212-213-214-214M-215-219-220-221-225-225M-225B-226-227-227M-228-230M-231231M-232-233-234-235-236-237-238-238M-239-240M-240B-//-D: "Schüttgut"-/-E: "bulk"-/-F: "vrac"-/-S:
"granel"
‹‹Huis››: 570-605-619-619M-629-631-635-637-639-//-D: "Bleibe"-/-E: "lair"-/-F: "gîte"-/-S: "alojamiento"
‹‹Hulpmiddel››: 17-81-81M-106-163-175-193B-401-448M-//-D: "Träger"-/-E: "support"-/-F: "support"-/-S:
"soporte"
(i): symbool voor een deel van een variatie met som-/-eveneens i’, i’’…
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(ì): symbool voor reliëf
(í): symbool voor bundel
‹‹Illustratie››-/-(substantief): 18-18M-18B-82B-93B-96B-101M-107M-152B-181M-413B-445M-466B-481484B-490-492B-505-506M-506B-509M-521M-539M-552M-560B-561-580M-580M-589M-589B-601-627629-631-633-635-637-639-//-D: "Bebilderung"-/-E: "illustration"-/-F: "illustration"-/-S: "ilustración"
‹‹Inburgering››: 253-268M-307-//-D: "Inserat"-/-E: "insert"-/-F: "insertion"-/-S: "inserción"
‹‹Infiltratie››: 485-485M-486-486M-487-492M-492B-493M-502-507-509-511-516-521-522-530-533-534535-536-543M-550-552-553-554-555-558-//-D: "Einsickern"-/-E: "infiltration"-/-F: "infiltration"-/-S:
"infiltración"
‹‹Inning››: 243-244-245M-246M-249-249M-249B-250-250M-251-254-254B-255M-257-257B-258-258B260-260M-262-264-264B-265-267M-268-268M-271-283-289-289M-291-291M-295-296-298-301-306306M-309M-310M-312M-314-314M-318-319-321-//-D: "Überschneidung"-/-E: "overlap-/-overlapping"-/-F:
"recouvrement"-/-S: "recubrimiento"
‹‹Interne ruimte››-/-(z-/-ook z’,z’’…): 105-107-123-132-145M-160-191-191B-192-193-207M-208-209-219227-238-247-247B-258-258B-259-271-272-273-274-295-302-316M-340-349-357-379-397-//-D: "innere
Räumlichkeit"-/-E: "interior spacing"-/-F: "espacement intérieur"-/-S: "espaciamiento interior"
‹‹Interne sterruimte››-/-eveneens z¹*,z²*…): 191-192-209-233-//-D: "Sterneninnereräumlichkeit"-/-E:
"starred interior spacing"-/-F: "espacement intérieur étoile"-/-S: "Espaciamiento interior estrella"
‹‹Interne verwijdering››-/-(s-/-ook s’,s’’…): 31-34-36-42-56-56B-63-65-66-76-77-79-80-105-509-511-516520-521-522-533-535-550-557-//-D: "innere Entfernung"-/-E: "interior remoteness"-/-F: "éloignement
intérieur"-/-S: "alejamiento interior"
(j): symbool voor glijstrook afkomstig van de rechterkant-/-evenals j’, j’’…
(j*): symbool van de sterglijstrook met betrekking tot (j)-/-eveneens j¹*, j²*…
(j-): symbool voor acrobatie
(j•): symbool voor knuppel
(J*): symbool van de presterglijstrook aangaande (j)-/-eveneens J¹*, J²*…
‹‹Juk››-/-((-#)-"voor"-/-(-µ)-"tegen"): 167-170-171-172-180-180M-186M-187-192-195-196-198-205-206207-214-227-231-237-238-239-240M-//-D: "Joch"-/-E: "yoke"-/-F: "joug"-/-S: "yugo"
(k): symbool voor externe ruimte-/-eveneens k’, k’’…
(k•): symbool voor schaar
‹‹Kaap››: 581-//-D: "Kap"-/-E: "promontory"-/-F: "promontoire"-/-S: "promontorio"
‹‹Kaartje››: 565-//-D: "Pappe"-/-E: "cardboard"-/-F: "carton"-/-S: "cartón
‹‹Kabel››: 175-175M-177M-//-D: "Schnur"-/-E: "cordon"-/-F: "cordon"-/-S: "cordón"
‹‹Kaliber››: 609-609-609M-623-640-//-D: "Kaliber"-/-E: "tonnage"-/-F: "gabarit"-/-S: "gálibo"
‹‹Kanteel››-/-(ä): 246-258-258B-259-259M-259B-271-271B-271M-272-273-274-275M-295-302-309-310M316-316M-362-//-D: "Schießscharte"-/-E: "crenellation"-/-F: "créneau"-/-S: "almena"
‹‹Kiosk››: 254-254M-255-255M-256-257-260-296-310-314M-317-//-D: "Kiosk"-/-E: "kiosk"-/-F: "kiosque"-/S: "kiosco"
‹‹Kist››-/-(ñ)-/-(zonder de samenstellingen): 424-426-426M-436-445-446-447-448-449-450-451-452-453454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476477-478-479-480-//-D: "Truhe"-/-E: "chest"-/-F: "coffre"-/-S: "cofre"
‹‹Klink››-/-((-*)-"ten aanzien van"-/-(-#)-"voor"-/-(-µ)-tegen): 167-168-168B-170-171-171M-172-172M-174177-178-179-179B-180-180B-181-181B-182B-183-183M-183B-184-184B-185-185M-185B-187B-188B192B-193-193B-194B-196B-198-198M-201-205-206-207-208-209-210B-213B-214-215-215B-216-218219-222-223-224-225-225B-227-228-228M-229-230-230M-231-233-234-236-236M-237-239M-240M240B-//-D: "Schnappschloss"-/-E: "latch"-/-F: "clenche"-/-S: "pestillo"
‹‹Klinken››: 86-91-121-127M-130-131M-135M-146M-146B-157M-179-209M-234M-235-241-336-355M361-424-506-566-//-D: "Nietung"-/-E: "rivet-/-riveting"-/-F: "rivetage"-/-S: "remachado"
‹‹Klomp››: 572-//-D: "Huf"-/-E: "hoof"-/-F: "sabot"-/-S: "zueco"
‹‹Klopper››-/-(b•): 595-597-611-611B-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Klöppel"-/-E: "mallet"-/F: "maillet"-/-S: "mazo"
‹‹Knellend-/-knelpunt››-/-(r): 27-27M-28-29-29B-29M-30-31-31B-32-32M-32B-33-33B-34-35-36-36M-37365

37B-38-38B-38M-39-39M-40-40M-41-41B-42-42B-43-44-45-45B-46-46M-48M-50-51-51M-54-54M-5556B-57B-63B-73M-82M-87-87M-99-102-103-104-105-107-108M-111-130-133-148-148M-205M-205B237M-//-D: "Spannung"-/-E: "tension-/-tense"-/-F: "tension-/-tendu"-/-S: "tensión-/-tenso"
‹‹Knobbel››-/-(á,æ,ß,œ,í,ó,ú,ý): 336-340-341-345-350M-353M-355M-358M-360M-366-371-374-376M-382387M-391M-392M-²395M-397-//-D: "Knötchen"-/-E: "nodule"-/-F: "nodule-/-nodulaire"-/-S: "nódulo-/nodular"
‹‹Knoop››: 490-492-502-505-511-512-521-522-527-534-535-540-543M-547-558-558M-//-D: "Schlinge"-/-E:
"knot"-/-F: "nœud"-/-S: "nudo"
‹‹Knuppel››-/-(j•): 595-604-605-606-607-608-618-619-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Knüppel"-/E: "rod"-/-F: "bâton"-/-S: "cayado"
‹‹Koker››-/-(-[]): 572-575-576-//-D: "Düse"-/-E: "flue"-/-F: "buse"-/-S: "conducto"
‹‹Koppelstuk››: 182-182B-194-195M-//-D: "Muffe"-/-E: "adaptor"-/-F: "raccord"-/-S: "apósito"
‹‹Korf››-/-(c•): 595-598-598M-612-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Korb"-/-E: "basket"-/-F: "corbeille"-/S: "cesta"
‹‹Krik››: 167-167M-168-169-169B-170-171-172-172M-178M-179B-180-180M-180B-181-181B-182-182B183-185-186-186B-187B-188-188M-189B-190-190M-191-192B-194M-197-200M-203M-204-205-207-210211-212-213-214-214M-217-218-219-220-223-225-226-227-228-231-234-236-237-238M-239-//-D:
"Winde"-/-E: "jack"-/-F: "cric"-/-S: "gato"
‹‹Kring››-/-(substantief)-/-(ô): 424-433-443-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-//-D:
"Gegend"-/-E: "surround"-/-F: "entour"-/-S: "reborde"
‹‹Kristal››-/-(˜*˜): 584-//-D: "Kristall"-/-E: "crystal"-/-F: "cristal"-/-S: "cristal"
‹‹Kroes››: 401-//-D: "Tiegel"-/-E: "crucible"-/-F: "creuset"-/-S: "crisol"
‹‹Krukje››: 595-603-603M-609M-617-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Hocker"-/-E: "stool"-/F: "escabeau"-/-S: "escabel"
‹‹Kwekerij››: 590-591-591M-593-594-609-609M-610-617-623-624M-625-625M-626M-626B-627-629-631633-637-639-640M-//-D: "Zucht"-/-E: "nursery"-/-F: "pépinière"-/-S: "vivero"
(λ): symbool voor standaard
‹‹La››: 593-594-594B-617-//-D: "Kapsel"-/-E: "housing"-/-F: "boîtier"-/-S: "estuche"
‹‹Lading››-/-(1/t*s*q*e*p*f*z*g*j*): 180-181-183-213B-214-214M-222-223-224-228-228M-235-239M-240240M-240B-//-D: "Fracht"-/-E: "freight"-/-F: "fret"-/-S: "flete"
‹‹Landgoed››-/-(1/õñãùòìâûôå): 424-444-445-446-447-449-450-451-453-454-455-456-457M-458-459-460461-462-463-464-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-479-480-503-508-508M-524-524M549-549M-//-D: "Strecke"-/-E: "manse"-/-F: "manse"-/-S: "finca"
‹‹Landmaat››-/-((variatie)(lading)): 168-179-179B-180-181-194-194M-197M-198-201B-205-209M-211-212213-214-215-215B-219-223-224-225-228-235-240-240B-566-//-D: "Ar"-/-E: "acre"-/-F: "arpent"-/S: "fanega"
‹‹Leemte››: 490-507-509-510-512-513-514-515-516-522-523-526-529-531-532-533-534-535-537-540541-544-550-555-556-557-558-//-D: "Hohlraum"-/-E: "gap"-/-F: "béance"-/-S: "hueco"
‹‹Leen››: 403-404-426-449-454-456-458-461-462-469-476-479-//-D: "Pachtgut"-/-E: "tenure"-/-F: "tenure"
-/-S: "cortijo"
‹‹Leiboom››: 252-252M-252B-253-253B-265-266-267-287-288-289-299-299M-306-313-318-//-D:
"Spalier"-/-E: "espalier"-/-F: "espalier"-/-S: "espaldera"
‹‹Leuning››: 580-582B-635B-//-D: "Rampe"-/-E: "banisters"-/-F: "rampe"-/-S: "rampa"
‹‹Lichte››-/-(acrobatie): 413-//-D: "niedere"-/-E: "basic"-/-F: "bas"-/-S: "baja"
‹‹Lichte››-/-(afgietsel): 410-445-447-457-465-//-D: "niederer"-/-E: "basic"-/-F: "basse"-/-S: "baja"
‹‹Lichte››-/-(bemoediging): 419-452-453-460-//-D: "niedere"-/-E: "basic"-/-F: "basse"-/-S: "baja"
‹‹Lichte››-/-(versmalling): 407-//-D: "niedere"-/-E: "basic"-/-F: "bas"-/-S: "baja"
‹‹Lichte››-/-(verzakking): 416-448-//-D: "niederer"-/-E: "basic"-/-F: "bas"-/-S: "bajo"
‹‹Lichte››-/-(vouw): 405-406M-407M-//-D: "niedere"-/-E: "basic"-/-F: "basse"-/-S: "bajo"
‹‹Lid››: 11-11M-11B-13-14-15M-17-18-19-26B-28-31-38-39-39M-80M-521-//-D: "Mitglied"-/-E: "member"-/F: "membre"-/-S: "miembro"
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‹‹Liniaal››-/-(1/a•b•c•d•e•f•g•h•j•k•m•p•w•): 566-592M-595-596M-609-609M-610-618-626-627-629-631-633-635
-635B-637-639-640-//-D: "Klafter"-/-E: "gauge"-/-F: "toise"-/-S: "toesa"
‹‹Lier››: 194-//-D: "Haspel"-/-E: "winch"-/-F: "treuil"-/-S: "polea"
‹‹Linkerspijker››: 583-//-D: "Linksspieker"-/-E: "gem"-/-F: "gemme"-/-S: "gema"
‹‹Lint››-/-(γ,ε,λ,ξ): 501-501M-502-509-517M-526-533-540-547-548-551-552-553-//-D: "Streifen"-/E: "ribbon"-/-F: "ruban"-/-S: "cinta"
‹‹Linze››-/-(•): 595-//-D: "Linse"-/-E: "lentil"-/-F: "lentille"-/-S: "lenteja"
‹‹Lok››: 573-583-583M-//-D: "Docht"-/-E: "wick"-/-F: "mèche"-/-S: "mecha"
‹‹Lokvogel››-/-(<>): 588-590-592-592M-592B-606-//-D: "Köder"-/-E: "lure"-/-F: "appeau"-/-S: "reclamo"
‹‹Loods››: 402-403-408M-410-412M-//-D: "Schuppen"-/-E: "shed"-/-F: "appentis"-/-S: "cobertizo"
‹‹Luik››-/-(ᵒ): 584-//-D: "Luke"-/-E: "hatch"-/-F: "lucarne"-/-S: "lucera"
(m): symbool voor speling afkomstig van het linkerlid-/-ook m’,m’’…
(m-): symbool voor middelmatige vouw
(m•): symbool voor viaduct
‹‹Mand››: 573-583-583M-//-D: "Obdach"-/-E: "shack"-/-F: "gabion"-/-S: "gavión"
‹‹Meander››: 498-498B-509-515-529-//-D: "Schleife"-/-E: "meander"-/-F: "méandre"-/-S: "meandro"
(-µ)-"tegen"-/-symbool van een schadelijke klink-/-van een ongunstig juk
‹‹Meeslepen-/-meesleping››-/-(zonder "meeslepend"): 484-484B-486-486M-486B-487-487M-502-510510M-512-513-514-517-518-519-525-526-527-528-529-531-532-533-538-540-541-542-543-543M-544545-547-548-551-555-558-//-D: "Haken-/-anhaken-(zu)"-/-E: "hitch-(a)-/-hitch-(to)"-/-F: "accroc-accrocher"
-/-S: "enganchón-/-enganchar"
‹‹Melange››: 487-490-492-492B-494-499M-502-502B-511-512-520M-555-//-D: "Maische"-/-E: "brew"-/F: "brassage"-/-S: "caldo"
‹‹Mengelmoes››: 164-165-211M-344M-//-D: "Amalgam"-/-E: "amalgam"-/-F: "amalgame"-/-S: "amalgama"
‹‹Mentor››: 569-569B-570-585-586-588-588B-590-605M-619-627-//-D: "Beschützer"-/-E: "protector"-/F: "tuteur"-/-S: "tutor"
‹‹Metafoor››: 243-243B-244-245-245M-246M-251-251M-255-255M-255B-257-259-261M-262-262M-263263M-267M-270-274-278-279-280-282-282M-286-289M-294-309M-310-314M-316M-317M-318-318M319-320-320M-321M-325M-362-394-395-//-D: "Metapher"-/-E: "metaphor"-/-F: "métaphore"-/-S: "metáfora"
‹‹Metamorfose››: 584-584M-587B-588B-589-589B-590-623-//-D: "Verklärung"-/-E: "avatar"-/-F: "avatar"-/S: "avatar"
‹‹Middelmatige››-/-(afgietsel): 410-411-//-D: "mittlerer"-/-E: "medium"-/-F: "moyenne"-/-S: "media"
‹‹Middelmatige››-/-(versmalling): 408-//-D: "mittlere"-/-E: "medium"-/-F: "moyen"-/-S: "media"
‹‹Middelmatige››-/-(vouw): 405-406M-//-D: "mittlere"-/-E: "medium"-/-F: "moyenne"-/-S: "medio"
‹‹Middelmatige››-/-(acrobatie): 414-//-D: "mittlere"-/-E: "medium"-/-F: "moyen"-/-S: "media"
‹‹Middelmatige››-/-(bemoediging): 420-454-//-D: "mittlere"-/-E: "medium"-/-F: "moyenne"-/-S: "media"
‹‹Middelmatige››-/-(verzakking): 417-//-D: "mittlerer"-/-E: "medium"-/-F: "moyen"-/-S: "medio"
‹‹Module››-/-(1/γελξ): 501-503B-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-519-520-522-523524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-533M-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545546-547-548-548B-549-550-551-552-553-554-555-555-556-558-560-//-D: "Modul"-/-E: "module"-/F: "module"-/-S: "módulo"
‹‹Moer››: 488-488M-489-490-503-505-506-507-507M-517M-518-519-522-525M-529-530-540-546-559-560
-//-D: "Gewinde"-/-E: "nut"-/-F: "écrou"-/-S: "tuerca"
‹‹Monitor-/-monitoraat››-/-(q*,e*,p*,f*,z*,g*,j*): 181-186-188-190-193M-194-209M-227-232M-235-//-D:
"Warner" -/-E: "monitor-/-monitoring"-/-F: "moniteur-/-monitorat"-/-S: "monitor"
(ñ): symbool voor kist
‹‹Nabootsing››:
‹‹Netwerk››: 57-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69B-70-71-72-72B-73-74-75-76-77-79-80-86B-98-//-D:
"Netz"-/-E: "network"-/-F: "réseau"-/-S: "red"
‹‹Neutrale noot››-/-(o): 82-83M-85-85B-86-91-101-103-115M-117-120M-138-169M-//-D: "Neutralglosse"-/E: "neutral gloss"-/-F: "glose neutre"-/-S: "glosa neutra"
‹‹Nivellering››: 86-88-90-90B-91-128-132-154-157M-//-D: "Ebnung"-/-E: "leveler-/-levelling-/-level-(to)"-/-F:
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"nivellement-/-niveler"-/-S: "nivelación"
‹‹Noot: 82-82M-82B-83-83M-84-85-85B-86-87-87M-88-89-89M-89B-90-91-92-94M-94B-95-97-98-98M-99100-101-102-102M-103-103B-104-104B-105-106-106B-107-108-108M-109-110-110M-112-112B-113113B-114M-115-115M-115B-116M-117-117M-118-118B-119-119M-120-120M-121-121B-122M-123-128130-130M-133M-136-136M-137-138-139-142-143-143M-144M-145-148-149-150-151-151M-152-153-154156-157-158-159-160-161B-162M-163-165B-166-166B-167-168-168M-169M-180B-182B-189B-190B191B-197-203-204-205B-206M-207-209-214-218B-220M-221-225-227-228-234-237-238-238M-241-247254M-254B-258-295M-338M-481-502M-576M-576B-//-D: "Glosse"-/-E: "gloss"-/-F: "glose"-/-S: "glosa"
(ξ): symbool voor trein
(o): symbool voor neutrale noot
(ò): symbool voor vracht
(ô): symbool voor kring
(õ): symbool voor ruit
(ó): symbool voor bastion
(ó*): symbool van het pad behorend bij (ó)
(œ): symbool voor verdunningsmiddel
‹‹Onherleidbaar››: 26-26B-//-D: "unauflösbar"-/-E: "irreducible"-/-F: "irréductible"-/-S: "irreductible"
‹‹Ontginning››: 585-586-587M-589-590-//-D: "Urbarmachung"-/-E: "clearance"-/-F: "brûlis"-/-S: "chamicera"
‹‹Oogmerk››: 26-26B-27-28M-29-43-45-80M-89B-//-D: "Zeiger"-/-E: "pointer"-/-F: "visée"-/-S: "objetivo"
‹‹Oordeel-/-oordelen-/-beoordelen-/-beoordeling-/-beoordeeld››-/-(zonder "vooroordeel"): 11-15B-20M-20B73B-88B-117-126B-130-134-162-170M-182-197M-198M-202M-215M-243B-244B-252B-258B-264-264M265B-267M-294B-304M-305-306M-317M-322M-335M-342-346B-356M-360-372B-373M-385M-388B389M-409B-411M-427B-449-460-461M-479M-486M-489-508-510M-519M-520M-525M-532M-538M541M-548M-569M-561-566B-569M-597B-609M-611M-615-621B-636B-639-//-D: "urteilen-(zu)-/-Urteil"-/-E:
"judge-(to)-/-judgement"-/-F: "juger-/-jugement"-/-S: "juzgar-/-juicio"
‹‹Oorsprong››-/-(zonder de daarvan afgeleide woorden): 6-7-17M-35-35B-36-42-82-151M-161-197B-236M
-274B-378-443M-445M-469-474M-481-504-509M-589M-595M-589M-595M-//-D: "Ursprung-/-ursprünglich"
-/-E: "origin"-/-F: "origine"-/-S: "origen"
‹‹Opzichter››: 175-//-D: "Ausguck"-/-E: "look-out"-/-F: "vigie"-/-S: "vigía"
‹‹Originele››-/-(alleen maar "originele tekst" hier): 60-60B-64-65-80-//-D: "erster (Text)"-/-E: "premier
(text)"-/-F: "premier (tekst)"-/-S: "primer (texto)"
‹‹Overhemd››: 572-573-574-574M-574B-575M-576M-578B-579-579M-583B-587-588-592-625M-627-//D: "Überzug"-/-E: "jacket"-/-F: "chemise"-/-S: "carpeta"
‹‹Overloop››: 38-38B-38M-39-39M-40-71-165B-182B-195B-220-//-D: "Podest"-/-E: "landing"-/-F: "palier"-/S: "rellano"
(p): symbool voor stok-/-eveneens p’, p’’…
(p*): symbool voor sterstok-/-eveneens p’, p’’…
(p•): symbool voor galg
‹‹Paaltje››: 565-//-D: "Boje"-/-E: "buoy"-/-F: "balise"-/-S: "baliza"
‹‹Pad››-/-(ó*,ú*,ý*):
341-341M-342-343-350-350M-351-352-352M-358-359-360-360M-361M-372-372M372B-373-373B-374-380-380M-381-382-389-390-391-398-399-400-//-D: "Pfad"-/-E: "path"-/-F: "sentier"-/S: "sendero"
‹‹Paneel»-/-(¨): 590-590M-590B-591-592-592M-592B-593-594-594M-595-595M-596-596M-596B-597-598598M-599-600-601B-601M-602-603-603M-604-604B-607-607M-607B-608-608B-608M-609-609M-609B610-610B-611-611M-612-613-613M-614-615-615M-616-616M-617-617M-618-618M-619-620-621-622622M-623-623M-623B-624-624M-625M-626-627-629-630-631-632-633-635-636-637-638-639-//D: "Klappe"-/-E: "flap"-/-F: "vantail"-/-S: "batiente"
‹‹Paraaf››: 169-169M-169B-173B-196B-208-208M-237-326-327-329-//-D: "Kralle"-/-E: "claw"-/-F: "griffe"-/S: "zarpa"
‹‹Perforatie››-/-(a•\b•\c•\d•\e•\f•\g•\h•\j•\k•\m•\p•\w•): 595-596M-598M-603-606-608-618-620M-623-627-629635M-637-639-//-D: "Teufen"-/-E: "borehole"-/-F: "forage"-/-S: "horadamiento"
‹‹Pier››-/-(ý): 341-343-352-360-382-391-400-//-D: "Mole"-/-E: "jetty"-/-F: "jetée"-/-S: "escollera"
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‹‹Pijl››: 496-497-497M-511-513-514-517-519-525-528-529-530-541-//-D: "Pfeil"-/-E: "arrow"-/-F: "flèche"-/S: "flecha"
‹‹Pion››: 481-482B-483M-484-485-486-487-489-489M-489B-490-492B-498-583-611M-//-D: "Jeton"-/E: "pawn"-/-F: "pion"-/-S: "peón"
‹‹Plaat››: 100-100M-100B-//-D: "Brett"-/-E: "target"-/-F: "plaque"-/-S: "placa"
‹‹Plafond››: 403-403M-427-428-428B-428M-431-447-448-449-451-452-454-455-456-457-458-462-463464-469-470-471-472-473-476-477-479-480-//-D: "Limit"-/-E: "ceiling"-/-F: "plafond"-/-S: "techo"
‹‹Plak››: 253-//-D: "Scheibe"-/-E: "slice"-/-F: "tranche"-/-S: "cortadera"
‹‹Plankje››: 325-327-330-333-338M-339-339B-342-343B-345-346-346B-347-348-349-350-351-352-353354-354M-356-357-358-360-363-364-364B-365-365M-367-371-372B-373B-374-375-376-377-378-379380-381-382-383-386-387-387B-388-388B-389-389B-390-391-391B-392-394-395-396-397-398-399-//-D:
"Rost"-//-E: "rack"-/-F: "clayon"-/-S: "encella"
‹‹Platte››-/-(hoek)-/-(t*-/-eveneens t¹*,t²*…): 184-184B-198-199-215-225-//-D: "glatter"-/-E: "flat"-/-F: "plat"
-/-S: "plano"
‹‹Plectrum››: 256-256M-257-261-261M-262M-262B-263-270B-289M-309M-310-314M-318M-320M-543-//D: "Plektron"-/-E: "plectrum"-/-F: "plectre"-/-S: "plectro"
‹‹Plooiing››: 106-109-//-D: "Falz"-/-E: "fold"-/-F: "pliure"-/-S: "plegado"
‹‹Podium››-/-(ß): 338-339M-347-347M-355-355M-361-365-377-377B-386-386M-394-395-//-D: "Podium"-/E: "podium"-/-F: "podium"-/-S: "podio"
‹‹Presterglijstrook››-/-(G*,J*-/-eveneens G¹*,J¹*,G²*,J²*…): 194-194B-195-196-210-234-239-//D: "Sternenvorgleitweg"-/-E: "starred pre-slide"-/-F: "pré-glissoir étoile"-/-S: "prepasador estrella"
‹‹Probleemnoot››-/-(r): 82-83-84-85-85B-86-91-92-95-100-101-(103)-104B-110-112-117-117M-122M133M-143M-167-169M-182B-204-218B-227-234-237-338M-//-D: "Problemglosse"-/-E: "problem gloss"-/F: "glose de problème"-/-S: "glosa de problema"
‹‹Profiel››: 506-507-507M-519-523M-544-560-562-562B-627-629-631-//-D: "Profil"-/-E: "profile"-/-F: "profil"
-/-S: "perfil"
‹‹Publiek››-/-(zonder de samenstellingen): 7-7M-9-10B-27M-35-42-73B-150B-193B-221B-231B-246B-256262-263-267B-277B-279-284B-288B-297B-298B-315M-323-325B-327M-332-332M-333-337-337M-346346M-346B-347-351M-354-360B-364M-368-376-377M-388M-391B-393-422-425-445-446-447-449-450452-457-458-459-460-461-465-467M-472-473B-474-475M-477-480-480B-487-492-493M-502B-509-511512M-521-527-527M-561-562-568-589B-602B-639B-//-D: "Publikum"-/-E: "audience"-/-F: "public"-/S: "público"
‹‹Punaise››-/-(-[]): 575-576-//-D: "Heftzwecke"-/-E: "thumbtack"-/-F: "punaise"-/-S: "chinche"
‹‹Puntgevel››: 579-//-D: "Giebel"-/-E: "pinion"-/-F: "pignon"-/-S: "aguilón"
‹‹Puntje puntje puntje››-/-(- - -): 487-//-D: "Punzen"-/-E: "dotted line"-/-F: "pointillé"-/-S: "punteado"
‹‹Pyloon››: 593-594-//-D: "Pylon"-/-E: "pylon"-/-F: "pylône"-/-S: "pilono"
(q): symbool voor snede afkomstig van de linkerkant-/-evenals q’, q’’…
(q*): symbool voor stersnede aangaande (q)-/-eveneens q¹*, q²*…
‹‹Quota››: 489-489B-559-//-D: "Quote"-/-E: "quota"-/-F: "quota"-/-S: "cuota"
(r): symbool voor knelpunt-/-symbool voor probleemnoot
(r-): symbool voor bemoediging
‹‹Rail››: 161-161M-161B-162-163-164-166-166B-169-171B-175-176M-186B-187B-188-188B-189B-190190M-193-195B-196B-202-204-206B-207B-208-208M-208B-211-212-213B-219-221-226M-227-229-235237-237B-238M-241-267B-268B-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-283-284-285-286-287288-289-290-292-293-326-327-332B-340B-344B-346-346B-364-384-386-401-403-435-436-439-442-464467B-482B-492B-495-556-612-//-D: "Schiene"-/-E: "rail"-/-F: "rail"-/-S: "raíl"
‹‹Rang››-/-(zonder de samenstellingen)-/-(t-/-ook t’,t’’…): 31-32-32M-32B-33-33M-37-37B-62-65-66B-7070B-72-78-79-102-140-151-157M-158M-509-511-516-520-521-533-533M-535-550-557-//-D: "Rang"-/E: "rank"-/-F: "rang"-/-S: "rango"
‹‹Rasp››-/-({}): 488-//-D: "Raspel"-/-E: "grater"-/-F: "râpe"-/-S: "rallador"
‹‹Ravijn››-/-(å): 424-434-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457M-458-459-460461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-598-//369

D: "Schlucht"-/-E: "combe"-/-F: "combe"-/-S: "cañada"
‹‹Rechterspijker››: 583-//-D: "Rechtsspieker"-/-E: "cabochon"-/-F: "cabochon"-/-S: "cabujón"
‹‹Regulator››-/-(æ): 337-346-354-361-364-364M-364B-368-376-385-393-395-//-D: "Regler"-/E: "regulator"-/-F: "régulateur"-/-S: "regulador"
‹‹Rekruut››: 591-593-594-617-//-D: "Gemusterte"-/-E: "conscript"-/-F: "conscrit"-/-S: "recluta"
‹‹Reliëf››-/-(ì): 424-430-440-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-472M-473-474-475-476-477-478-479-480-//-D:
"Bossierung"-/-E: "boss"-/-F: "bossage"-/-S: "almohadilla"
‹‹Ribstof››: 401-401M-402-402B-403-404-406-409-410M-413B-414B-418M-418B-422B-423-424-425-426426B-428M-429-429B-430B-431-433M-434-435M-436M-437M-438M-439-440-442M-446-446M-447-448M
-450-453-454M-456-459M-460-461-463-464-465-467-468-470-474M-477-478-479-480-481-482-482M482B-483-485-487-490-491-492-492M-503-503M-508-508M-524-524M-532M-549-549M-559B-576M-598
-//-D: "Rips"-/-E: "rep"-/-F: "reps"-/-S: "lona"
‹‹Richting››-/-(substantief): 24-24B-25-32-//-D: "Ausrichtung"-/-E: "orientation"-/-F: "orientation"-/S: "orientación"
‹‹Riet››-/-(.\.): 587-//-D: "Stock"-/-E: "cane"-/-F: "canne"-/-S: "bastón"
‹‹Rolletje››: 402-402M-403M-406B-//-D: "Rändel"-/-E: "cog-wheel"-/-F: "molette"-/-S: "ruleta"
‹‹Ruimte››-/-(externe-/-interne)
‹‹Ruit››-/-(õ): 424-425-426-426M-435-436-442M-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456456M-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478479-480-//-D: "Glaswand"-/-E: "conservatory"-/-F: "verrière"-/-S: "vidriera"
‹‹Ruwe››-/-(hoek)-/-(s*-/-eveneens s¹*\s²*…): 185-194B-200-201-216-230-236-239M-//-D: "grober"-/E: "rough"-/-F: "rugueux"-/-S: "rugoso"
(s): symbool voor interne verwijdering-/-eveneens s’, s’’…
(s*): symbool voor ruwe hoek-/-eveneens s¹*, s²*…
‹‹Schaal››: 253-253B-//-D: "Sprosse"-/-E: "rung"-/-F: "échelon"-/-S: "grada"
‹‹Schaapskooi››: 252-253-//-D: "Kate"-/-E: "cottage"-/-F: "mas"-/-S: "masía"
‹‹Schaar››-/-(k•): 595-605-618-619-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Schere"-/-E: "trimmer"-/F: "cisaille"-/-S: "cizalla"
‹‹Schaduwbeeld››: 594-594M-594B-603-603M-609M-617-617M-623-623M-623B-624-625-627-629-631633-635-637-639-//-D: "Verdüsterung"-/-E: "shadiness"-/-F: "ombrage"-/-S: "ensombrecimiento"
‹‹Schenker››: 98-131-132-133-135M-137-138-139-141-142-143-144-145-147-151-152-153-154-155-156157-158-//-D: "Schnabel"-/-E: "dispenser"-/-F: "verseur"-/-S: "vertedor"
‹‹Schepper-/-schepping-/-scheppen››-/-(zonder "schepsel"): 6-7M-13-13B-17M-19-27M-31B-35-42-81-8288B-98-105-105M-107M-120-124M-130M-139B-141B-142M-144B-149B-150B-151M-162-171-173-174175-176-176M-177-178-180B-184M-193B-197M-197B-198B-215-217B-220B-224-224M-227M-230B-231B
-240M-246-248-252-252M-253-256M-258B-260-261-262-263-264-265-266-269-270-275-279M-280-281M284B-290-290M-293B-294B-306-308B-315M-317-321M-322-329B-330M-332-337M-340B-343M-354377M-386B-388M-400-401-422M-424-425B-427M-429-433-434-441B-443M-444M-445-449-453-457-460462-466-467B-468M-472M-473M-474-474M-475M-477-479-480-481-481M-483-484-484B-484M-485485B-487-492-493-494B-495-496-496B-501-502-504-506-509-511-512M-516-521-522-527-527M-528M529-535-536M-540M-542M-548M-549-550M-553M-556M-557-560M-561-561M-562-562M-562B-565565M-566B-567-567M-568M-571-571M-572-572M-577-579-582M-583M-583B-584-584M-585-586B586M-589-594-594M-594B-595-595M-596M-598-600-602-604M-605B-607M-607B-609-616M-617-621621M-624-626-627M-628-629-629M-630-631-632-632M-633-633M-634-635-636-637-637M-638-//-D: "Sc
haffende-/-schaffen-(zu)"-/-E: "creator-/-creation-/-creative-/-create-(to)"-/-F: "créateur-/-création-/-créer"-/S: "creador-/-creación-/-crear"
‹‹Schijf››: 91-92-94-95-95M-96-97-98-110-114B-122M-123-124-124B-125-126-127-127B-128-129M-136143M-151-154-156-157-159-159B-160-//-D: "Platte"-/-E: "plateau"-/-F: "plateau"-/-S: "bandeja"
‹‹Schommeling››-/-(tsmw): 29-29M-31-31M-31B-34M-39-40-41-51-53M-87-103-105-//-D: "Schweben"-/-E:
"vacillation"-/-F: "flottement"-/-S: "fluctuación"
‹‹Schors››: 406-406M-407-410-425-442M-456-456M-//-D: "Langholz"-/-E: "log"-/-F: "grume"-/-S: "madera"
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‹‹Schot››: 564-564M-565-565M-573-574-574M-576-576M-576B-578-582-582B-583-583M-583B-586-588588B-594-596-597-598-600-600M-601-601M-602-602M-607M-610-610B-611-614B-615M-616-616M-617618-618M-621-623M-623B-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Schott"-/-E: "septum"-/-F: "cloison"-/S: "tabique"
‹‹Schroef››: 496-508-//-D: "Klemme"-/-E: "vice"-/-F: "étau"-/-S: "limadora"
‹‹Sierlijk››-/-(zonder de samenstellingen)-/-(:/): 244-244B-248-264-269M-270M-270B-298-301-301M-307312-314-318-320-362-//-D: "verziert"-/-E: "ornate"-/-F: "orné"-/-S: "adornado"
‹‹Site››: 252-252M-252B-265-266-267-287-288-289-299-299M-306-313-318-//-D: "Gau"-/-E: "site"-/-F:
"site"-/-S: "paraje"
‹‹Slinger››: 500-500B-//-D: "Schleuder"-/-E: "catapult"-/-F: "fronde"-/-S: "honda"
‹‹Sluippoort››-/-(ÿ): 246-268-269-269M-269B-270-289M-291-292-293-293M-294-294M-300-307-314-319319M-362-362M-//-D: "Öffnung"-/-E: "postern"-/-F: "poterne"-/-S: "poterna"
‹‹Sluiskolk››: 257-257M-260-260B-261-261M-296-//-D: "Mühlbach"-/-E: "reach"-/-F: "bief"-/-S: "saetín"
‹‹Sluitstuk››: 43-44-44M-48-48M-49M-84-84B-//-D: "Gelenk"-/-E: "join"-/-F: "joint"-/-S: "junta"
‹‹Snede››-/-(q\e-/-evenals q’\e’…): 99-99B-112-115-139-149-186-187-187B-202-203-217-229M-231-236-//D: "Schärfe"-/-E: "carver"-/-F: "taillant"-/-S: "corte"
‹‹Solide-/-soliditeit››-/-(werk-/-en bijwoorden niet inbegrepen): 22-23-23B-24-24B-25M-28-29-29B-32-32M32B-33-37B-41-43-45-51-54-54B-55M-57B-63B-82M-87-87M-99-102-103-104-105-107-108M-133-148M205M-205B-237M-//-D: "ausführlich-/-Ausführlichkeit"-/-E: "broad-/-breadth"-/-F: "ample-/-ampleur"-/-S:
"amplio-/-amplitud"
‹‹Specerij››: 403-//-D: "Würze"-/-E: "condiment"-/-F: "condiment"-/-S: "condimento"
‹‹Speld››-/-(substantief): 253-253M-253B-268-269-270-307-//-D: "Nadel"-/-E: "pin"-/-F: "épingle"-/S: "alfiler"
‹‹Speling››-/-(zonder "woordspeling")-/-(m\w-/-ook m’\w’…): 31-39-40-40M-64-67-71-73-74-75-78-79-80103-152M-509-511-516-520-521-522-535-550-557-558-//-D: "Schwingung"-/-E: "oscillation"-/-F:
"oscillation"-/-S: "oscilación"
‹‹Spies››: 573-582-583-583M-//-D: "Pike"-/-E: "pike"-/-F: "pique"-/-S: "pica"
‹‹Spijker››-/-(.): 564-583-//-D: "Spieker"-/-E: "stud"-/-F: "clou"-/-S: "clavo"
‹‹Spil››: 81-81M-81B-85M-87-87M-87B-99-99M-99B-102M-103M-103B-106-106M-106B-109-109M-110M112-121-131M-139M-156-186-193B-202-203-229M-361-401-435-447-448-448M-448B-449-453-464-//D: "Stift"-/-E: "pivot"-/-F: "pivot"-/-S: "eje"
‹‹Spinsel››: 401-435-447-448-449-453-464-471-//-D: "Gespinst"-/-E: "thread"-/-F: "filage"-/-S: "hilado"
‹‹Spit››: 89-89M-89B-90-102-105-106-116B-119-120M-130-206M-//-D: "Zapfen"-/-E: "spit"-/-F: "broche"-/S: "broche"
‹‹Spoor››-/-(met uitsluiting van het werkwoord)-/-((…), (A, A’…), (B, B’…), (C, C’…)…(Z, Z’…)…): 81-8282M-87M-88-88M-99-105M-106-107-108-108B-109-109M-111-115-117-118-119-121M-121B-123-130-133144-147B-163-164-165-167-168-170-190M-190B-191M-193B-194M-198-200-201-209M-211-216-226230M-233-236-241-247-254M-260-261-271B-272M-277-//-D: "Spur"-/-E: "trace"-/-F: "trace"-/-S: "traza"
‹‹Springplank››: 247-247B-247M-248-254M-254B-255-256-258-258B-259-259B-271-272-273-274-295302-310M-340-357-371-379-397-//-D: "Sprungschanze"-/-E: "springboard"-/-F: "tremplin"-/-S: "trampolín"
‹‹Sprong››-/-(zonder "oorsprong"): 496-498-499-500-//-D: "Hupf"-/-E: "leap"-/-F: "bond"-/-S: "bote"
‹‹Stadsmuur››-/-(ë): 246-260-261-261M-270B-275-275M-276-277-278-280M-288M-296-303-303M-310310M-317-362-//-D: "Wall"-/-E: "rampart"-/-F: "rempart"-/-S: "muralla"
‹‹Standaard››-/-(λ): 504-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-//-D: "Wimpel"-/-E: "flag"-/-F: "pavillon"-/-S: "pabellón"
‹‹Stelling››-/-(zonder de samenstellingen): 90-90B-116M-130-//-D: "Wabe"-/-E: "shelving"-/-F: "rayonnage"
-/-S: "estantería"
‹‹Stempel››-/-(t*\s*\q*\e*\p*\f*\z*\g*\j*): 180-181-183-184-186-199M-209M-213-217B-222-222M-238-240391M-//-D: "Stempel"-/-E: "perforator"-/-F: "poinçon"-/-S: "buril"
‹‹Sterglijstrook››-/-(g*\j*-/-eveneens g¹*\j¹*\g²*\j²*…): 194-195-196-199M-210B-212-220-234-239-//-D:
"Sternengleitweg"-/-E: "starred slide"-/-F: "glissoir étoile"-/-S: "pasador estrella"
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‹‹Stersnede››-/-(q*\e*-/-evenals q¹*\e¹*\q²*\e²*…): 186-186M-187-202-203-203M-231-232-//-D:
"Sternenschärfe"-/-E: "starred carver"-/-F: "taillant étoile"-/-S: "corte estrella"
‹‹Stersteunstukje››-/-(f*-/-ook f¹*\f²*…): 190-207-238-//-D: "Sternenknagge"-/-E: "starred peg"-/-F: "taquet
étoile"-/-S: "taco estrella"
‹‹Sterstok››-/-(p*-/-eveneens p¹*\p²*…): 188-188M-189B-204-205-218-233-//-D: "Sternenstange"-/-E:
"starred pole"-/-F: "perche étoile"-/-S: "vara estrella"
‹‹Steunpunt››: 8-9-10-10B-13M-21-23M-24M-28-29M-41-42-82-85M-101-101M-102-104-105-106B-107126B-138M-149B-162M-181M-190B-202M-225-227-238-252-292M-332M-422-426-427-429-447-463474M-494M-506M-506B-509M-540M-561-565M-565B-567-577-580M-589M-601-//-D: "Merkposten"-/E: "buffer"-/-F: "butoir"-/-S: "tope"
‹‹Steunstukje››-/-(f-/-ook f’\f’’…): 102-132-134-135-141-142-143-153-154B-157M-158-190-206-206M-219226M-238-//-D: "Knagge"-/-E: "peg"-/-F: "taquet"-/-S: "taco"
‹‹Stimulans››: 56-56B-57-57M-69-69M-72-72M-72B-73-75-77-80-117M-//-D: "Erhöhung"-/-E:
"enhancement"-/-F: "relèvement"-/-S: "refección"
‹‹Stok››-/-(p-/-ook p’\p’’…): 101-112-132-140-150-188-188M-189-189M-204-204M-205-218-218B-237237M-//-D: "Stange"-/-E: "pole"-/-F: "perche"-/-S: "vara"
‹‹Storing››: 9-9M-27-29-29M-38-104-133-137-237B-527-//-D: "Spezifität"-/-E: "oddity-/-odd"-/-F:
"bizarrerie-/-bizarre"-/-S: "rareza"
‹‹Stramien››: 44-47-47M-47B-50-51-52-63-70-110-205-205M-205B-//-D: "Raster"-/-E: "canvas"-/-F:
"canevas"-/-S: "boceto"
‹‹Stroming››-/-((zonder de samenstellingen)-/-(1/tsmw)-/-h-/-eveneens h’\h’’…): 51-51M-53-53M-53B-55M56-56B-57-68-70-71-71M-71B-72-72B-73-74-75-76-77-78-79-79B-80-82M-86B-87-90B-102-112M-114B133-139-140-150-151-160-237M-505-505M-509-511-516-520-521-522-533-533M-535-546-550-557-558566-//-D: "Kanal"-/-E: "channel"-/-F: "filière"-/-S: "canal"
‹‹Surrogaat››: 403-403B-//-D: "Surrogat"-/-E: "substitute"-/-F: "succédané"-/-S: "sucedáneo"
‹‹Symbool››-/-("Symbool" hier gebruikt en «symbolen» in het gedicht van Baudelaire moeten van elkaar
onderscheiden worden.): 4-4M-5-11-13-17-17B-31-81B-82-117-119-123M-167-170M-173M-242-243-244M
-322-331-342-365M-401-403-404-405-418-422-432-473-482-487-488-564-565-575-582-584-587-564-565575-582-584-587//-D: "Symbool"-/-E: "symbool"-/-F: "symbole"-/-S: "símbolo"
(t): symbool voor rang-/-ook t’, t’’…
(t*): symbool voor platte hoek-/-eveneens t¹*, t²*…
(t-): symbool voor verzakking
‹‹Takel››: 590-590M-590B-//-D: "Takel"-/-E: "pulley"-/-F: "palan"-/-S: "polipasto"
‹‹Takkenbos››: 589-590-591-//-D: "Bündel"-/-E: "bundle"-/-F: "fagot"-/-S: "leña"
‹‹Tandem››: 52-53-57M-57B-68-70-71B-74-76-79-86B-148M-164B-227-//-D: "Tandem"-/-E: "tandem"-/-F:
"tandem"-/-S: "tándem"
‹‹Tang››: 44-45-45M-45B-46-47-47M-47B-49-63-70-84B-110-//-D: "Zange"-/-E: "pincer"-/-F: "pince"-/-S:
"pinza"
‹‹Tegenover-/-ertegenover››-/-(zonder de andere samenstellingen): 60-61-62-64-65-66-67-71-71B-72-7475-77-78-//-D: "gegenüber"-/-E: "facing"-/-F: "face"-/-S: "enfrente"
‹‹Tekst››-/-(substantief)-/-(zonder de samenstellingen): 6-7-7M-8-9-9B-10-10B-11-11B-12-13-13B-15B-1616B-17-18-19-19B-20B-21B-22-23M-24M-25-25M-28-29B-31B-37M-37B-40M-41-41B-44-46M-46B-48-4949M-53B-58-58M-59B-60-60B-62M-64-65-73B-74M-78B-80-80M-81-82-82B-83-84-85M-85B-86M-88B90M-92M-93B-96-98-99-101-102-103-104-104M-105-105M-106-111M-112-113-114-115-115M-116-118118M-119-119B-120-121-122-123B-130-132M-133-133B-134M-135-136M-139-140-141-142M-143-146B150-151M-155-156B-157-157B-159B-161-162-163-167M-169-169M-173B-175-175B-182B-185M-187M192B-193B-195B-197M-198M-198B-201B-202-204M-206M-206B-207B-208-209M-212M-214-219M-220223B-224M-226-227B-228M-230B-235-236M-237-237B-239-241-246B-247-248-249-251B-252M-257M258-258M-260-260B-261-261M-264-266-267-269-270B-271M-276M-277-277B-279-283-284B-287M292M-294B-296M-300B-301M-304M-306-308B-310-311B-313M-315-318-322-325-326-328M-329B-333340M-343M-344-347M-356M-362-365M-366-370-370M-373-388B-389-393M-394B-399-401-404M-407411B-415B-423M-424B-425B-440B-445M-446-451-457M-463B-466B-467-473M-474M-479-480-481-484B
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-484M-485B-486M-488M-490M-495-495M-496-502B-503M-506B-509-510-511-515M-516-517M-519520M-522-523-527-528M-529M-530M-531-532M-534M-535-536M-546-550-553M-554M-559B-560-560M561-562-563M-564M-565M-569-569M-570-570M-571-571B-572-572M-573-574-574M-575-577-578-578M
-578B-580B-582M-583B-584-584M-585-585M-586M-587M-588B-589-590-590M-591M-593-593M-594594B-595B-596-598-599-600M-600B-601B-602-604M-604B-605-605M-606-607-607M-608M-609-610B611-612-612M-612B-613-613M-614M-616M-618-618M-619-619M-619B-624M-625M-627-629- 629M-631633-635-636B-637-639-639M-conclusie-/-Zie ook "Originele" voor "originele tekst".-//-D: "Text"-/-E: "text"-/F: "texte"-/-S: "texto"
‹‹Ten aanzien van››-/-(-*): symbool voor klink-//-D: "zu"-/-E: "towards"-/-F: "envers"-/-S: "revés"
‹‹Term››-/-((…), (A, A’…), (B, B’…), (C, C’…)…(Z, Z’…)…): 15-16-16B-20-21B-25-28-31-36-36M-36B-3838B-38M-39-39M-40-40B-41-41M-42-42B-45-46-48M-48B-50-54-55-56B-57M-57B-63B-64M-66B-67B-7071B-77-78-79-80-81-82M-87M-87B-88M-92M-92B-93B-94M-95B-96B-99-103B-106-106B-108-109M-110B
-111-112-113-114B-117B-120-121-121B-122-127-127B-130-131-132-132M-132B-133-133M-136-137B139-140-141-145-146-146M-146B-148B-150-151-152M-153M-155B-160-161B-163-164-165M-166-176B180B-182B-186-198-200-202-202M-204-209-210B-211-211M-212-216-217-218B-219-220B-221-222B226-227-231-232-233-233B-235-236-237-238-247-248-249-252M-254-254M-254B-256-257B-258-258M258B-259-260-261-261M-271B-271M-272-274-276-279-283-284-286-288M-295-296-296M-302-303M309-310-311B-315M-316-316M-317-322-322M-323-324M-326-338-338M-339M-340-344-349-354-356357-358-362-(362B)-365-(365M)-369-371-373-377-379M-388M-395M-397-400-401-410M-435-447-448449-453-454-464-482B-483-502M-505-510M-511-516-521-522-535-550-557-558-558M-559-587B-//D: "Begriff"-/-E: "term"-/-F: "terme"-/-S: "término"
‹‹Terp››-/-(á): 336-336B-345-345B-353-361-363-367-375-383-384B-392-395-//-D: "Anhöhe"-/-E: "mound"-/F: "tertre"-/-S: "cerro"
‹‹Terras››-/-([]-): 572-577-578-579-580-581-582-635B-//-D: "Terrasse"-/-E: "terrace"-/-F: "terrasse"-/S: "terraza"
‹‹Terrein››-/-(zonder de samenstellingen): 323-324-325-328-329-329M-330-331-333-333M-338-339-339M339B-340-341-341M-343B-344B-349B-356-365-370-375-377B-378-384-386-387-388-396-//-D:
"Gelände"-/-E: "terrain"-/-F: "terrain"-/-S: "terreno"
‹‹Tijk››: 487-487M-488-501M-//-D: "Drell"-/-E: "twill"-/-F: "coutil"-/-S: "dril"
‹‹Tolk››: 55-55B-56-56B-75-77-77B-80-//-D: "Zwischenstück"-/-E: "intermediary"-/-F: "truchement"-/-S:
"Intermediario"
‹‹Toonbank››: 572-590-600M-//-D: "Theke"-/-E: "bar-/-F: "zinc"-/-S: "barra"
‹‹Torentje››-/-(ï): 246-262-263-263M-263B-267M-279-280-280M-281-282-290M-297-304-311-317-317M319M-362-//-D: "Türmchen"-/-E: "turret"-/-F: "tourelle"-/-S: "garita"
‹‹Touw››: 592-592M-606-//-D: "Kabel"-/-E: "rope"-/-F: "cordage"-/-S: "cordaje"
‹‹Traagheid››: 494-516M-552-554-554M-560-//-D: "Trägheit"-/-E: "inertia"-/-F: "inertie"-/-S: "inercia"
‹‹Trapeze››-/-(.\.): 587-587B-590-592-592M-594-606-606M-625M-626-627-628-632-633-634-635-636-637638-639-//-D: "Trapez"-/-E: "trapeze"-/-F: "trapèze"-/-S: "trapecio"
‹‹Trein››-/-(ξ): 505-507-508-509-510-511-511M-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-//-D: "Tross"-/-E: "train"-/-F: "train"-/-S: "tren"
‹‹Transplantatie››: 243-244-245-246M-250-250M-251-255-255M-257-258-258M-260-260B-262-266-266B266M-269-269B-272-272B-276-280-280M-292-302-304-306M-307-309M-314M-347-362-369-370B-//-D:
"Verpflanzung"-/-E: graft"-/-F: "greffe"-/-S: "injerto"
‹‹Trede››-/-(substantief): 38-38M-39M-54-71-220-//-D: "Stufe"-/-E: "step"-/-F: "marche"-/-S: "escalón"
‹‹Tros››: 175-175M-177M-//-D: "Haltetau"-/-E: "hawser"-/-F: "amarre"-/-S: "amarra"
‹‹Tunnel››: 577-584-586-586B-587B-588-588B-589-632M-638-//-D: "Tunnel"-/-E: "tunnel"-/-F: "tunnel"-/-S:
"túnel"
(ù): symbool voor glooiing
(û): symbool voor uitlaat
(ú): symbool voor bestuurder
(ú*): symbool van het pad behorend bij (ú)
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‹‹Uitdrukken››-/-(zonder de bijvoeglijke en zelfstandige naamworden van hetzelfde woord afkomstig): 4-89-11-13-13B-14B-16-23M-28-28M-31-36B-39-41B-48B-59B-66B-325-333-370-387-481-482-487-492492M-500B-511-516-521-522-535-550-588-//-D: "vortragen-(zu)"-/-E: "express-(to)"-/-F: "dire"-/-S: "decir"
‹‹Uithangbord››: 163-166-166M-167-167M-168-169-169B-173M-175M-177-177M-178B-186-188B-189M190B-191M-193-196B-197M-198B-211M-220M-221-230M-236-236M-//-D:
"Fahne"-/-E:
"ensign"-/-F:
"enseigne"-/-S: "letrero"
‹‹Uitlaat››-/-(û): 424-432-432M-442-445-446-447-447M-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-//-D:
"Auspuff"-/-E: "headroom"-/-F: "échappement"-/-S: "escape"
‹‹Uitspraak››-/-(met uitsluiting van het werkwoord): 13-13B-13M-14-14M-14B-15-15B-16-17-18-18M-1919M-20-22-23-23B-24-24M-25M-26-26B-27-31B-32M-32B-33-33M-33B-80M-81-87M-89-89B-110M-559576M-//-D: "Schiedsspruch"-/-E: "arbitration"-/-F: "arbitrage"-/-S: "arbitraje"
(v): symbool voor dam-/-symbool voor verklarende noot
‹‹Vak-/-vakje››: 12-12B-13-13B-16-17-18-19-26-26B-28-28M-37-37B-80M-106-106M-323-333-356-401411B-578B-596M-631-638M-//-D: "Feld"-/-E: "compartment"-/-F: "case"-/-S: "compartimiento"
‹‹Variatie››-/-((1/qepfzgj)-/-h-/-evenals h’\h’’…): 82-82M-83M-84-84B-85-86-87-87B-88-90-90B-91-92-9494M-95M-98-103-110-111-112-112M-113-114-115-115B-116-116M-118-119-119M-120-120M-121-122127M-130-130M-131-131M-133-134-135-135B-136-136M-136B-137-138-139-140-141-142-143-145-149150-151-156-157-159-160-162B-164-165-165B-166-166B-167-168M-169-170-178M-178B-179-179B-180180M-181B-182-182M-186-186M-187B-190-191-192-195-197M-200-200M-211M-213-214-214B-214M216-218B-220B-222B-223-224-228-235-235M-237M-240-240M-240B-566-//-D: "Gradiente"-/-E: "gradient"
-/-F: "gradient"-/-S: "gradiente"
‹‹Vastberadenheid››: 495-502-502M-505-505M-516-516M-521-522-522M-533M-535-546-552-554M-557560-604-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Haltung"-/-E: "poise"-/-F: "aplomb"-/-S: "aplomo"
‹‹Ventilatie››: 332-332M-332B-337-337M-342-343-346-352-354M-385-393-399-//-D: "Lüftung"-/-E:
"ventilation"-/-F: "aération"-/-S: "aeración"
‹‹Verbindingsstreepje››-/-(–): 13-15-20-//-D: "Strich"-/-E: "dash"-/-F: "trait"-/-S: "guion"
‹‹Verdoezelen››: 482-482B-483-483M-487-492M-//-D: "belasten"-/-E: "burden"-/-F: "grever"-/-S: "gravar"
‹‹Verdunningsmiddel››-/-(œ): 339-339B-348-356-361M-366-370-378-387-387B-396-//-D: "Verdünner"-/-E:
"thinner"-/-F: "diluant"-/-S: "diluyente"
‹‹Verharder››: 422-422M-426-436-446-447-451-458-459-480-480B-500-500M-507-514-524-536-//-D:
"Härter"-/-E: "hardener"-/-F: "durcisseur"-/-S: "endurecedor"
‹‹Verklarende noot››-/-(v): 82-83M-84-85-85B-86-88-91-92-94M-95-100-101-104-110-118-(121)-121B-130(130M)-139-143M-145-158-159-160-168M-502M-//-D: "Linderungsglosse"-/-E: "attenuation gloss"-/-F:
"glose d'atténuation"-/-S: "glosa de atenuación"
‹‹Vermenging››: 94-159-160-//-D: "Beschneiden"-/-E: "cut"-/-F: "coupage"-/-S: "supresión"
‹‹Vernis››-/-(â): 424-431-441-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-//-D:
"Firnis"-/-E:
"varnish"-/-F: "vernis"-/-S: "barniz"
‹‹Versmalling››-/-(a-): 404-406-406M-407-408-409-410M-413M-//-D: "Reifung"-/-E: "fining"-/-F: "affinage"-/S: "afinación"
‹‹Versterking››: 53-53B-57-57M-68-70-70B-71-71B-74-76-79-79B-80-86B-86M-88M-117M-//-D:
"Verstärkung"-/-E: "shouldering"-/-F: "épaulement"-/-S: "parapeto"
‹‹Versteviging››: 43-44-47-47B-48-49-49B-50-51-52-70-93-97M-110-//-D: "Kerbe"-/-E: "notch-/-notched"-/F: "cran"-/-S: "muesca"
‹‹Verwijdering››-/-(interne-/-externe)
‹‹Verzakking››-/-(t-): 404-406M-416-417-418-448-//-D: "Stapel"-/-E: "subsidence"-/-F: "tassement"-/-S:
"apilamiento"
‹‹Verzoeken»: 586-620M-631-633-637-639-//-D: "Besorgungen"-/-E: "rogations"-/-F: "rogations"-/S: "rogativas"
‹‹Vestinggracht››-/-(ü): 246-265-265B-266-266B-267-267M-267B-270B-280M-287-287M-288-288M-289289M-290-290M-299-306-313-313M-318-362-//-D: "Graben"-/-E: "moat"-/-F: "douve"-/-S: "zanja"
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‹‹Vestingmuur››-/-(ö): 246-264-269M-283-284-285-286-298-305-305M-312-318-362-//-D: "Kurtine"-/-E:
"curtain"-/-F: "courtine"-/-S: "cortina"
‹‹Vezelplaat››: 403-403B-//-D: "Pressling"-/-E: "agglomerate"-/-F: "aggloméré"-/-S: "aglomerado"
‹‹Viaduct››-/-(m•): 595-606-618-620-620M-627-629-631-633-635-637-639-//-D: "Viadukt"-/-E: "viaduct"-/F: "viaduc"-/-S: "viaducto"
‹‹Vierkantje››: 401-403-//-D: "Scherben"-/-E: "shard"-/-F: "tessère"-/-S: "casco"
‹‹Vilt››: 322-322M-322B-323-323B-324-324M-325-325M-325B-326-327-327M-329-329M-330-331-332333-333M-334-335-336-337-337M-337B-338-339-340-340B-342-343-344-344B-345-345M-346M-346B347-347M-348-348M-348B-349-350-352-353-354-354M-355-357-358-360-361-365-366-366M-367-369369M-370M-370B-372-374-375-375M-376-378-378M-380-380M-381M-382M-383-384M-385-386-387387B-389M-389B-390B-391B-392M-393-394-394M-395-396M-397M-400-477M-576M-615B-//-D: "Filz"-/E: "felt"-/-F: "feutre"-/-S: "fieltro"
‹‹Vlecht››-/-(a-,f-,j-,t-,r-): 404-406-406M-//-D: "Flechte"-/-E: "braid"-/-F: "tresse"-/-S: "trenza"
‹‹Vloed››-/-(zonder de samenstellingen): 503-507-508-508M-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541542-543-544-545-546-547-548-549-549M-550-551-552-553-554-555-556-557-558-//-D:
"Strömung"-/-E:
"flux"-/-F: "flux"-/-S: "flujo"
‹‹Voetstuk››: 60-62-63-64-65-66-67-67M-70-71-72-72B-74-76-78-79-80-//-D: "Sockel"-/-E: "socket"-/F: "socle" -/-S: "pedestal"
‹‹Voltige››: 586-587-587B-588M-590-593-594-606-606M-617-620-626-628-629-630-631-632-633-634-635
-636-637-638-639-//-D: "Volte"-/-E: "stunt"-/-F: "voltige"-/-S: "volteo"
‹‹Voorplein››: 321-321M-322-322M-323-324-324M-325M-347-353-363-370B-394-//-D: "Vorplatz"-/E: "parvis"-/-F: "parvis"-/-S: "atrio"
‹‹Vormbaar››-/-(’/): 245-248-268-268B-269-269M-269B-270-270B-300-301-301M-314-318-319-320-362-//D: "verformbar"-/-E: "ductile"-/-F: "ductile"-/-S: "dúctil"
‹‹Vouw››-/-(substantief-/-(b-\m-\h-): 405-405M-406-406M-407M-412M-417M-//-D: "Falte"-/-E: "gather"-/-F:
"fronce"-/-S: "fruncido"
‹‹Vracht››-/-(ò): 424-429-439-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-//-D:
"Karre"-/-E:
"cartage"-/-F: "charroi"-/-S: "carreta"
‹‹Vulling››: 401-//-D: "Füllstoff"-/-E: "wad"-/-F: "bourre"-/-S: "borra"
(w): symbool voor speling afkomstig van het rechterlid-/-ook w’,w’’…
(w*): symbool voor "b of d"
(w•): symbool voor deining
‹‹Weerbarstig››-/-(holte): 491-492-496-//-D: "störrisch"-/-E: "recalcitrant"-/-F: "rétive"-/-S: "reacio-(alveolo)"
‹‹Weerspiegeling››: 483-483B-485-486-486M-487-487B-502-524-549-//-D: "Spiegelung"-/-E: "gleam"-/-F:
"miroitement"-/-S: "espejeo"
‹‹Werk››-/-(zonder de samenstellingen-/-met uitsluiting van het werkwoord-/-met uitsluiting van "werking"):
5-5M-6-7M-49B-58M-62B-84-85M-87B-96B-101M-109B-123B-124-126B-130M-132B-134B-136B-137M139B-151M-156M-162-175-178-187M-212M-217B-221M-234B-243B-257B-260-277B-284M-286M-300B312B-324M-325B-329B-340B-356B-373M-377M-387B-388B-389M-391B-410M-423M-425B-431B-438B444-446-448M-450-455-458-461M-463M-467-469M-471-473M-474M-484M-491M-494M-534B-561-566B567M-568M-569-569M-572-572B-573-573B-574-584-589B-596M-599-604B-605B-607M-608M-612B614M-624M-625M-626M-627-627B-628M-629-637-conclusie-//-D: "Werk"-/-E: "work"-/-F: "ouvrage"-/-S:
"obra"
‹‹Werpschijf››-/-[.]: 588-//-D: "Puck"-/-E: "puck"-/-F: "palet"-/-S: "tejo"
‹‹Wieg››: 401-425-435-446-448M-451-452-454-457-458-462-463-469-//-D: "Krippe"-/-E: "crib"-/F: "crèche"-/-S: "pesebre"
‹‹Wiel››: 502-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549550-551-552-553-554-555-556-557-558-//-D: "Rad"-/-E: "wheel"-/-F: "roue"-/-S: "rueda"
‹‹Wissel››: 44-46-46M-46B-49-119M-//-D: "Weiche"-/-E: "shunt"-/-F: "aiguillage"-/-S: "aguja"
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‹‹Worp››: 330-330M-342B-344B-346-348B-349B-357B-//-D: "Projektion"-/-E: "projection"-/-F: "projection"-/S: "proyección"
(ý): symbool voor pier
(ý*): symbool van het pad behorend bij (ý)
(z): symbool voor interne ruimte-/-eveneens z’\z’’…
(z*): symbool voor interne sterruimte-/-eveneens z¹*\z²*…
Zeef››: 100-//-D: "Sieb"-/-E: "sieve"-/-F: "crible"-/-S: "criba"
‹‹Zitbank››: 561-561B-563-563M-565M-571-601M-602-602M-616-//-D: "Sitzung"-/-E: "bench"-/-F: "banc"-/S: "bancada"
‹‹Zware››-/-(acrobatie): 415-459-466-//-D: "obere"-/-E: "high"-/-F: "haut"-/-S: "alta"
‹‹Zware››-/-(afgietsel): 412-//-D: "oberer"-/-E: "high"-/-F: "haute"-/-S: "alta"
‹‹Zware››-/-(bemoediging): 421-439-446-464-//-D: "obere"-/-E: "high"-/-F: "haute"-/-S: "alta"
‹‹Zware››-/-(versmalling): 409-//-D: "obere"-/-E: "high"-/-F: "haut"-/-S: "alta"
‹‹Zware››-/-(verzakking): 418-//-D: "oberer"-/-E: "high"-/-F: "haut"-/-S: "alto"
‹‹Zware››-/-(vouw): 405-405M-406M-412M-//-D: "obere"-/-E: "high"-/-F: "haute"-/-S: "alto"
‹‹Zwengel››: 626-//-D: "Einrahmung"-/-E: "wedge"-/-F: "armon"-/-S: "telera"
(.\.): "riet"-/-symbool voor trapeze
(-*): "ten aanzien van": symbool voor klink
(˜*˜): Symbool voor de metamorfose met tunnel
(ᵒ): Symbool voor de metamorfose zonder tunnel
(-#)-/-"voor": symbool voor gunstig klink of gunstig juk
(•): "linze"-/-symbool voor scheur
(.): De punt; deze wordt aan het eind van een citaat weggelaten, als de zin die het citaat bevat, daarna nog
op een andere wijze dan door middel van een korte uitleg of vertaling ervan doorloopt.
(…): Tekstgedeelte dat we weglaten, zonder het te schrappen -dus enkel voor de handigheid- zodat de
aandacht van de lezer meer op wat overblijft wordt gevestigd.
(::): Gedeelte uit gemak weggelaten, maar dat wel degelijk bij het bestuderen van de passage in kwestie
in aanmerking genomen moet worden.
([…]): Passage die door de geciteerde auteur wordt weggelaten, in een citaat dat zich binnenin een door
onszelf vermeld citaat bevindt.
((…)): Een tekstgedeelte dat we weglaten, om een meting uit te proberen.
(" "): rechte aanhalingstekens gebruikt 1°) voor de hierbij vermelde samengestelde woorden; 2°) voor de
tussen haakjes staande vermeldingen; 3°) voor "Bloemen van het kwaad"; 4°) in de citaten -behalve in
een speciaal uitzonderlijk geval
(« »): aanhalingstekens die we aan het begin en het eind van door ons vermelde citaten gebruiken.
(“ ”): aanhalingstekens gebruikt voor hetgeen we bedenken of vervormen.
(‘’ ‘’): is van toepassing als we niet voldoende geschikte aanhalingstekens voor de betreffende situatie
hebben, nadat we meer gebruikelijke soorten al ingezet hebben.
Hoofdletter: deze wordt geplaatst 1°) op de plaats waar we deze drukletter openlijk een rol willen laten
spelen; 2°) aan het begin van de regel indien de tekst niet is veranderd; 3°) aan het begin van de zin als
het om een nabootsing of een toelichting bij „Samenspel“ gaat; 4°) aan het begin van een zin, als deze
verzonnen is, maar toch minimaal één thema met het sonnet gelijk heeft.
(/): bij verandering van regel alleen als er geen gedachtepuntjes voor de tekst staan.
(//): bij verandering van strofe enkel indien er geen gedachtepuntjes voor de tekst staan.
INDEX V: Langste optellingen
Onderstaand schema biedt een overzicht van de fronten, aangeduid met stipjes, en de vakjes die
overblijven, vermeld tussen haakjes:
-0°).//-1°)(La)..(un)..(de)../-2°)...(de)../-3°)(L')...(à).(des).(de)./-4°)....(des)..//-5°).(de)..(qui)(de).../-6°).(une).
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(et)../-7°)..(la)..(comme)(la)./-8°)(Les).(les).(et)(les)...//-9°)(Il).(des)...(des).(d')./-10°)..(les)...(les)./-11°)(Et)
(d')...(et).//-12°).(l').(des)../-13°).(l').(le).(le).(et)(l')./-14°)..(les).(de)(l').(et)(des).
Wat alinea 77 in ’t bijzonder betreft, moet men beginnen na (1); (3) en (4) ervan aftrekken, wat tot aan het
einde vijfenvijftig fronten oplevert, waarbij zich de volgende zeven woorden voegen: “/////(L')homme passe
(à) travers (des) forêts (de) symboles Qui l'/////observent avec des regards familiers” (De mens gaat er
door wouden van symbolen die hem gadeslaan met vertrouwde blikken.) De genoemde uitkomst van
tweeënzestig fronten is dus wel degelijk bereikt.
Aangaande alinea 79, met de woorden “choses (du) temple” (dingen van de tempel) , is de tekst sterk
gewijzigd, maar de telling vraagt slechts om geduld. Volgens hetgeen alinea 80 voorstelt, worden (1) en
(2) vervangen door “En ce temple les piliers/////(de) (la) Nature (sont) vivants (et) Laissent parfois sortir
(de) confuses paroles…” (In deze tempel zijn de pilaren van de Natuur levend en Laten soms verwarde
woorden los…) We beginnen hier de fronten opnieuw te tellen vanaf regel (3) op een gebruikelijker wijze.
Men moet dan (8) aftrekken, en, na (14) er “(Les) parfums, (les) couleurs (et) (les) sons (de) (leurs) belles
voix mêlées se///répondent”, aan toevoegen (De geuren, de kleuren en de geluiden geven elkaar met hun
mooie, door elkaar klinkende stemmen, antwoord.) Wat betreft (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), zijn nu zevenenvijftig fronten overgebleven en zeven worden eraan toegevoegd voor het
verzonnen begin, plus nogmaals zeven door het gewijzigde einde dat we net hebben beschreven.
Bijgevolg stijgt het totaal tot éénenzeventig.
Alles bij elkaar genomen komen er 74 fronten in het sonnet voor; de berekening staat in paragraaf 106: 1
voor de titel; 23 in het eerste kwatrijn; 20 in het tweede; 16 in de eerste terzine; 14 in de tweede. In
paragraaf 115 wordt in de achtste regel de afstand van «homme» tot aan de term «parfums» op 26 fronten
berekend. Paragraaf 122 vermeldt er 37 tussen «Nature» en «parfums»; 38 tussen «Nature» en
«couleurs», vervolgens, nog steeds in de achtste regel, 35 tussen «temple» en «parfums», en tenslotte 36
tussen «temple» en «couleurs», hetgeen allemaal uitgebreid herhaald wordt in paragraaf 123.
In paragraaf 127 komen we weer het aantal van 53 fronten tegen tussen «temple» en «corrompus» en er
worden er twee aan toegevoegd voor de afstand tussen «Nature» en «corrompus». In paragraaf 130
worden van «corrompus» tot «sens» 15 fronten geteld. Een gewijzigde tekst levert in paragraaf 135 het
aantal van 59 fronten op tussen “piliers” enerzijds en “forêts” anderzijds: voor regel twee moeten er 5
gerekend worden, vervolgens 50 fronten (namelijk 20+16+14) met het tweede kwatrijn plus de terzinen, en
om te besluiten “homme”, “y”, “passe”, en “travers”: 5+(20+16+14)+4=59. Sommige aantallen uit paragraaf
122 komen opnieuw voor in paragraaf 136.
Voor het eerste dekzeil in paragraaf 140 wordt het aantal van 130 aangaande de afstand "corrompussens" (bedorven-zintuigen) opnieuw gebruikt. Met de omwisseling van de terzinen en de kwatrijnen, wordt
tussen “corrompus” en “Nature” (bedorven-Natuur) ternauwernood een afstand van 16 fronten verkregen:
gezien het feit dat “Nature” de eerste term is die na “sens” komt. In het tweede dekzeil bestaat de afstand
"sens-corrompus" (zintuigen-bedorven) uit 4 fronten, te weten “est”, “savoir”, “s'” en “ils”; die van “encens”
tot “corrompus” bevat er 9: “Qui”, “chantent”, “transports”, “esprit”, “sens”, “est”, “savoir”, “s'”, “ils”; tenslotte
bestaat de afstand "sens-Nature" (zintuigen-Natuur) uit 8 fronten: “est”, “savoir”, “s'”, “ils”, “corrompus”,
“riches”, “triomphants”, “Or”.
Paragraaf 142 vereist een telling van 28 fronten van «parfums» tot «encens»; vervolgens 30 tussen
dezelfde term «parfums» in de achtste versregel en «chantent»: 28+2 wegens «encens» en «Qui» die
erbij zijn gekomen. In paragraaf 145 tellen we 15 fronten tussen «Nature» en «symboles» en daarna 10
van «piliers» tot «symboles» en treffen daarbij een uitleg aan van de overige daar voorkomende tellingen.
De hoeveelheid fronten in paragraaf 151 komt uit de paragrafen 122 en 123 vandaan.
Om paragraaf 152 te begrijpen is het raadzaam hem met paragraaf 142 te vergelijken en de 41 fronten toe
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te voegen die zich tussen «Nature» en «répondent» bevinden, hetgeen acceptabel blijft met de 43 fronten
van de kwatrijnen. Bovendien moeten er 68 fronten van «Nature» tot «chantent» gerekend worden, wat
niets bijzonders is, aangezien het sonnet er 74 bevat. De tellingen van de paragrafen 153 tot 160 worden
door de reeds gegeven berekeningen vergemakkelijkt. Hetgeen in het derde, vierde en vijfde deel van de
analyse geteld moet worden levert geen enkele moeilijkheid op.
We stellen voor het door ons bedachte voorbeeld in paragraaf 349 te bekijken: “Dieu ou la société a
besoin de vous,/////de caisses de résonance, d'instruments d'alerte: dans un moment important de la
transformation graduelle des mœurs, lui aussi a joué son rôle,/////Baudelaire!” (God of de maatschappij
heeft u, heeft klankbodems, instrumenten die een waarschuwingssignaal laten horen nodig: op een
belangrijk moment van de geleidelijke verandering van de zeden heeft hìj ook zijn bijdrage geleverd,
Baudelaire!) Tussen de twee van elkaar gescheiden gedeeltes komen 14 fronten. Dat levert
z=2+(1(14/10)) op. Het betreft “caisse”, “résonance”, “instruments”, “alerte”, “dans”, “moment”, “important”,
“transformation”, “graduelle”, “mœurs”, “lui”, “aussi”, “joué”, “rôle” (“bodem”, “klank”, instrumenten”,
“waarschuwing”, “op”, “moment”, “belangrijk”, “verandering”, “geleidelijke”, “zeden”, “hij”, “ook”, “geleverd”
en “bijdrage”). We hebben 10 vakjes niet meegeteld: “de”, “de”, “d'”, “d'”, “un”, “de”, “la”, “des”, “a”, “son”
(“de”, “van”, “de”, “van”, “de”, “een”, “van”, “de”, “heeft” en “zijn”).
INDEX VI: Opmerkingen over Baudelaire
1B: Regel dertien
2B: Tegenstellingen
3B: Talrijke provocaties
4B: Natuur
5B: Uitgave van 1857
6B: Leakey’s veronderstelling
7B: Teleurstelling van de schrijver
8B: De term «où»
9B: Symbolen, antwoorden, bezingen, bedorven
10B: De term «répondent»
11B: Natuur, tempel
12B: Twee regels waarin «parfums» voorkomt.
13B: De tekst bedenken die becommentarieerd moet worden
14B: Interpretatie
15B: Tempel
16B: Samenspel, geuren
17B: „Zij helemaal“
18B: Dodona
19B: Germaine de Staël, Balzac, Plato, Plotinus
20B: Aesopus
21B: Echo’s
22B: Eiken
23B: Woorden
24B: Eredienst
25B: Salomo op hoge leeftijd
26B: De achtste regel
27B: „Avondharmonie“
28B: De negende regel
29B: De elfde regel
30B: Onverwachte interpretaties
31B: De „Ilias“
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32B: Geest
33B: Claude Pichois en Jacques Gengoux
34B: De derde regel
35B: Feesten voor de geest
36B: Terzinen
37B: „Mademoiselle de Maupin“
38B: Opnieuw de achtste regel
39B: Over tegenstellingen
40B: Musikale kleur
41B: Fysica, poëzie
42B: De term «corrompus»
43B: Claude Pichois en symbolisme
44B: Het gedicht
45B: Wat de natuur met een tempel gemeen heeft
46B: De term «autres»
47B: Bossen en woorden
48B: Zachtheid
49B: Sympathieën
50B: Het bederf van wierook
51B: Opnieuw «corrompus»
52B: Invloeden
53B: Loftuigingen en wierook
54B: Het zwaard
55B: „het Vorige leven“
56B: De duisternis van een godshuis
57B: abstract en concreet
58B: Geannoteerde uitgaven
59B: Schokken
60B: De tiende regel
61B: De eerste, elfde en dertiende regel
62B: De N in «Nature»
63B: Het tweede kwatrijn
64B: Balzac en het orgel
65B: Wij kijken naar de dingen waar we van houden
66B: De term «Comme»
67B: De term «frais»
68B: Edgar Allan Poe, Balzac, en de eenheid van de werkelijkheid
69B: Het Supernaturalisme
70B: Pilaren
71B: Lamartine
72B: Wijn
73B: De term «clarté»
74B: De overvloed aan beelden
75B: „Uitnodiging tot de reis“
76B: Het unieke karakter van een beroemde poëtische tekst
77B: Balzac en mentale iconografie
78B: Venus
79B: Een onvolledig onderzoek
80B: Kleuren
81B: Opnieuw de N van «Nature»
82B: Anthologie
83B: Perzen
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84B: De indruk van willekeurigheid enigszins wegnemen
85B: Poëzie of constatering
86B: Opnieuw «temple»
87B: „het Flesje“
88B: „Droevig ronddolend“
89B: „Massimilla Doni“
90B: Opnieuw «Nature»
91B: Nogmaals interpretaties
92B: Denkbeeldig opschrift
93B: Opnieuw lofzang
94B: „Séraphîta“
95B: De dichter of de mens meer in het algemeen?
96B: Een eik voor Baudelaire
97B: De pilaren der wijsheid
98B: Chevreul
99B: Het absolute
100B: Wierook in de bijbel
101B: Nogmaals Dodona
102B: Dionysos
103B: Het gehele universum
104B: „het Onherstelbare“
105B: Geronk
106B: Courtois
107B: Philo
108B: Opnieuw de term «wierook»
109B: „Ik schenk je deze verzen opdat, als mijn naam…“
110B: De wijze
111B: Paul en Athene
112B: Plinius over het Hercynisch woud
113B: Plinius over het gelukkige Arabië
114B: Overeenstemming
115B: De geuren van de aarde
116B: Porfier
117B: De «andere» geuren
118B: Boom-pilaren
119B: De koorleiders
120B: De merries en de zefier
121B: Spiritualisme
122B: Trismegistos
123B: De schulden van de boeren
124B: Interpretatief schema
125B: Stimulerende middelen
126B: „de Litanieën van Satan“
127B: Afstand
128B: Kleur en reuk
129B: Claude Pichois’ reflectie over anachronismen
130B: Het symbolisme
131B: Ovidius en het antropomorfisme
132B: „de Verloochening van Petrus“
133B: Metafysica of poëzie
134B: Philopoemen
135B: „Exotisch parfum“
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136B: „Verheffing“
137B: De context
138B: „de Zieke muze“
139B: „de Pech“
140B: Geschriften en schilderijen
141B: „de Vijand“
142B: Pijn en creatie
143B: De doodsweide
144B: De marteling door de rozen
145B: Spotternijen die uit bewondering voortkomen
146B: De Pyreneeën
147B: Nogmaals de context
148B: Wierook en Pythia
149B: Kwaadsprekerij
150B: Waarheid
151B: Tertullianus en Celsius
152B: Plotinus en Lucretius
153B: Asselineau over de methode van Baudelaire
154B: Contact
155B: De tegenstellingen van goed en kwaad
156B: De Natuur ziet eruit als een tempel
157B: De kracht van de sensualiteit
158B: Intuïtie
159B: De beste ideeën worden simpel.
160B: Beteugelde stoutmoedigheid
161B: Samentrekking
162B: Nieuw proces
163B: Symbolen en wouden
164B: Er ontbreekt een stukje
165B: Verschijning van een overloop
166B: Ogenschijnlijke terugkeer
167B: Hartstocht toegestaan
168B: Een zwakke waarschijnlijkheid
169B: Geuren en meren
170B: Een mooie leegte
171B: Lyrisme
172B: Onderricht
173B: Moeilijkheid om de hoop goed te kiezen
174B: Twijfel over geluiden
175B: Nog vers in het geheugen
176B: Directe winst
177B: Moeilijke meting
178B: Kasteel
179B: Opnieuw in vorm brengen
180B: De dichter met de sabel
181B: Emotie
182B: Gevaar van artefact
183B: Een scherp bewustzijn
184B: Wouden en Natuur
185B: Tijd en ruimte
186B: Ondergrondse echo’s
187B: Wonderen die zich voor ons afspelen
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188B: Plinus volgend
189B: Galvani
190B: Gezondheid dankzij wierook
191B: Plotselinge glans
192B: Sporen van het einddoel
193B: Diepte temidden van de vaagheid
194B: De nieuwe strijd van de atomen
195B: Poezen
196B: De oorlog der liefde
197B: De eerste verdieping van het bouwwerk
198B: Keus die te verdedigen valt
199B: Cleopatra
200B: Ongelovigen
201B: Reisfantasieën
202B: Hoofdletter
203B: Spelen met kleuren
204B: Vergiftige plant
205B: De koppigheid van de grote libertijn
206B: Scrupules
207B: Het eerste paar
208B: Verblinding
209B: Een vreemde keus
210B: Onverbiddelijke moraal
211B: Rozen en kool
212B: Dwazen
213B: Dubbele macht
214B: Eenstemmigheid
215B: Balzac en Homerus
216B: Deformatie van de berekening
217B: Andere omgeving
218B: Onvoorzichtige trotsheid
219B: Kunst en verrassing
220B: Overwinningen
221B: De routine van het gevoel omverwerpen
222B: Aanvullende gelovigheid
223B: Helder voorbeeld
224B: „Met haar wiegende, parelmoerkleurige rokken…“
225B: Verwekkingsproces
226B: Kindertijd
227B: Kerk-landschap
228B: Gemengde lust
229B: Pandora
230B: Heimwee
231B: Het tijdperk
232B: Verdeling van de inspanningen
233B: Oneindige
234B: Paradoxale dierkunde
235B: Verscherpte blik
236B: Vrouw-tuin
237B: Cosmos
238B: Grandioze vergezichten
239B: Eventuele voorzichtigheid
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240B: Terugkeer naar een belangrijke situatie
241B: Wiskunde en verbeelding
242B: Tegenstelling gepaard met sierlijkheid
243B: Tussen kennis en geloof
244B: De dromen
245B: Egypte en de leer van Plato
246B: Een vage wijze van coderen
247B: Evident grammaticaal verband
248B: Spelen met klanken
249B: „Mistige hemel“
250B: „Bekentenis“
251B: Het platteland
252B: De wereldtentoonstelling
253B: Schalen en sites
254B: Afwezigheid van springplanken
255B: Een bijvoeglijk naamwoord anders uitgelegd
256B: Een ophelderende omslachtigheid
257B: De gewenste sluiskolk
258B: Grote ruimte
259B: De volkomen gelukkige kunstenaar
260B: Poëzie of nut
261B: Het «uitgestrekte» volgens Saint-Évremond
262B: „Bestraffing van de trots“
263B: Kindvolken
264B: Een weduwe in Saint-Pancras
265B: Wanklanken
266B: Gedeeltelijk verkeerde interpretatie
267B: Gelijksoortige bomen
268B: Een scherpe toon
269B: Ver van huis
270B: Kiezen alnaargelang de situatie
271B: Weinig hechte termen
272B: Een godslastering
273B: ¨Symphonie fantastique¨
274B: Kaartspel
275B: De verdorvenheid van het te veel willen zien
276B: Twee schoonheden
277B: Het verleden in het heden
278B: Ver van de blik uit de hemel
279B: Verborgen voor zichzelf
280B: Eindeloos veel herinneringen
281B: „de Muziek“
282B: In de schaduw van de bergen
283B: Maatschappijbiologie
284B: Een geur van herinnering
285B: De analogie in de oudheid
286B: Vastgewortelde profeten
287B: De vertrouwde geest
288B: Mystiek blauw
289B: Moeheid
290B: De heilige nacht
291B: Architecturaal gebruik van de echo
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292B: Parfum en zang
293B: Gemaskeerde glimlach
294B: Eiken
295B: Overbrenging
296B: Dromerig ontwerp
297B: Leer van de aangeboren eigenschappen
298B: Schoolarbeid
299B: Een komma
300B: Latijnse gezangen
301B: Interne kronkel
302B: Boze buien
303B: Schrikwekkende afschuw
304B: Scheikunde in combinatie met godsdienst
305B: Uitbreiding van welluidendheid
306B: Beschermde triomf
307B: Het kwaad
308B: Spot
309B: Groen en rood
310B: Velden, stad en weiden
311B: De oorspronkelijke strekking wint het
312B: Bos en groen
313B: Parfum en het leven
314B: Een zacht gazon
315B: Cybele
316B: De huisgoden
317B: Levende mineralen
318B: Kerkhof van de missie
319B: Menswording van het gevoel
320B: De meester der natuur
321B: Het algemene karakter van de metafoor
322B: Milieu
323B: Mensen en dingen
324B: Kleding en het menselijke wezen
325B: Vergelding van fouten
326B: Bijzondere inspiraties
327B: Essentieel en bijkomstig
328B: Beschrijven door middel van contrasten
329B: Regelmatige vormen
330B: Angst voor schema’s
331B: Alliteraties
332B: Trillingen
333B: Bijectieve relatie
334B: Het voortbestaan van de dingen en mensen
335B: Spleen
336B: Spel met de ruimte
337B: Ver van de klassieken
338B: Prachtige binnenwegen
339B: Slechte compensatie
340B: Aanzienlijke afstand
341B: De uiterlijke schijn van het verstand
342B: Heilige plaatsen
343B: Eventuele afkeuring
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344B: Geslaagde annexatie
345B: Gebladerte
346B: Liefde en vriendschap
347B: Zwakheid van de Messias
348B: Hardnekkige vraag
349B: Vaagheid van het terrein
350B: Nachtelijke bedreiging
351B: Dubbele visie
352B: Zeldzame onbeweeglijkheid
353B: Lichamelijke verwantschap
354B: Combinaties op het gebied van de liefde
355B: Krachten
356B: Overeenkomst in scheikundig opzicht
357B: Rode draad
358B: Unitaristische theologie
359B: Beelden van de wereld
360B: Heftige gedachtewisseling
361B: Gelijksoortige opvattingen
362B: Weinig overtuigende etymologie
363B: Geest der tijd
364B: Denkbeeld in bepaalde kring
365B: Woorden in de tempel
366B: Onder het natuurlijke scharen
367B: Wieg der harmonie
368B: Mentaliteit
369B: Wortels
370B: Levenswoord
371B: Hahnemann, Messmer, Gall
372B: Kleding en natuur
373B: De term «soms»
374B: Jean Paul
375B: Eer
376B: Geleidelijkheid
377B: Hel
378B: Onwetendheid over het ontstaan
379B: Ontsnapping
380B: Gewoonten en natuur
381B: Einddoel
382B: Begrijpelijke opvattingen
383B: Evenwicht in de materialen
384B: Geërfde woorden
385B: List
386B: Spleen en vernietiging
387B: Tekstuele echo’s
388B: Vage inhoud
389B: Pijnlijk begin
390B: Overschrijding
391B: Onvoldoende voorzorgsmaatregel
392B: Prostitutie
393B: Saffisme
394B: Schijnheilige moraal
395B: Intuïtie aangaande synthese
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396B: Vers mensenvlees
397B: Licht, geur, sieraad en filter
398B: Bederf en liefde
399B: Gebeden
400B: De duivel
401B: Eisen op het typografische vlak
402B: Cazotte
403B: Verblinding en nacht
404B: Een kreet
405B: Intellectuele ontwikkeling
406B: Huis en tempel
407B: Gemiauw
408B: Water en wijn
409B: Angst op politiek gebied
410B: Bedrieglijke decodering
411B: Schitterende oplossing
412B: Eenheid op taalgebied
413B: Leonardo da Vinci en Baudelaire
414B: Wisselende kunstzinnige vitaliteit
415B: Helende kracht
416B: Allori en Baudelaire
417B: Een woud van diepere bedoelingen
418B: Middelen en doeleinden
419B: Kunst en imitatie
420B: Stoffen, volkeren en teksten
421B: Verlangen naar verandering
422B: Laatste woord identiek aan de titel
423B: Kannibalisme
424B: De letter "i" en bloed
425B: Verrukkelijke heerlijkheid
426B: Dubbele overeenkomst
427B: Kunst en ongerustheid
428B: Lachende weiden
429B: Dood en gezondheid
430B: Duivelse lach
431B: Twee gevallen van ondoorzichtigheid
432B: Gelijkelijk verdeelde zon
433B: Dialect
434B: Slordigheid
435B: Onzekerheid
436B: Het verband met de Oudheid
437B: Wat de Fransen betreft
438B: Het dier in de mens
439B: Streektaal
440B: De dichter van poezen
441B: De dubbele “R” in «corrompus»
442B: Geordende mijmerij
443B: Het niet respecteren van de chronologie
444B: Streven naar volmaaktheid
445B: Samenhang van de faculteiten
446B: Gevoel voor opoffering
447B: Een heel vage weerspiegeling van het bestaan
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448B: Vreemde fusie
449B: Verbinding met lang vervlogen tijden
450B: Cadmos en Cuvier
451B: De liefde steekt de draak met de doden
452B: Leeuw en eenhoorn
453B: Copernicus en Laplace
454B: Godsdienst en kunst
455B: „de Dood van de kunstenaars“
456B: „de Veile Muze“
457B: Uit het leven gegrepen
458B: Denkbeeldige proef
459B: Impressie van verwisseling
460B: Voor een laag prijsje verkopen
461B: Poussin en Corneille
462B: De behoefte te begrijpen
463B: Seksualiteit met of zonder bloem
464B: Geuren als gebed
465B: Weinig verre landen
466B: Eenvoudige versiering
467B: Het plezier te choqueren
468B: Een verrassende rijm
469B: „de Wijn van de moordenaar“
470B: Vertrouwelijke waarnemingen
471B: Rousseau en Baudelaire
472B: Weiden, melk en honing
473B: Bittere beschouwingen
474B: De sombere kant van Aphrodite
475B: Don Juan en Zeus
476B: Door de rook heen
477B: Walgelijke geur
478B: God als absoluut houvast
479B: Parijs
480B: Nieuw compleet landgoed
481B: Geleidelijke vordering
482B: Uitdrukken of schetsen
483B: Expansi-on (Expansie)
484B: Levensfases van de mens in echo's
485B: “Die elkaar van ver antwoorden” en «…die zich van ver vermengen…»
486B: Goed verborgen bederf
487B: Waarschijnlijkheid van de betrekkingen
488B: De inhoud en de beschrijving ervan
489B: Twijfelachtige reputatie
490B: “Die hem gadeslaan” en “Die hij gadeslaat”.
491B: Een voorbeeld bedenken
492B: Negen illustraties
493B: Een verbazingwekkende aard
494B: De beduidenis en het voorwerp
495B: Een milieu van kunstliefhebbers
496B: Het aantal woordjes « als » en « Als »
497B: Het « Gouden Huis »
498B: «Lief»
499B: Hoe Saint-Évremond over eer denkt
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500B: Chemie inzake verbreiding
501B: Opium
502B: Moeilijk te ontleden gezegdes
503B: De 7 woordjes « Als » of « als »
504B: Buurschap in de kunst
505B: Lelie of perversie?
506B: Het gevaar van de illustratie
507B: Uitwisseling tussen kunstenaars; ofwel het heiligdom van de liefde
508B: Kunst als overdenking; ofwel het liefdesideaal
509B: Een universeel museum; of het gebouw van het volmaakte lichaam
510B: De grote uitvinder van een stijlfiguur ondersteunt de kunst zoals de benen het lichaam
511B: Een paal is een stijl; oftewel de benen, levende kolommen
512B: De aanwijzingen in de tempel; of het verlangen in de benen
513B: Slechts nu en dan gaat ergens inspiratie vanuit; ofwel, het verlangen komt onverwachts.
514B: Stijlen met een verwarrende beduidenis; of liefdesuiting
515B: Het inspireren van kunstenaars; ofwel het vrouwelijk verlangen
516B: De woorden van de stijl; of de uiting van de benen
517B: De kunstenaar dienaar van het schone; of de geliefde
518B: Kunstenaars doorlopen het museum; ofwel de doorgang van de ideale schoonheid
519B: Een groot aantal vertrekken; oftewel het organische woud
520B: Wouden van offerandes; ofwel wonderen van het lichaam
521B: De ogen van de geest; ofwel de liefde die toezicht houdt
522B: Gevoelde bescherming; of het teken dat de geliefde ziet
523B: Zich een blik verbeelden
524B: Een aanhoudend ritme
525B: Roem; of vreugdekreet
526B: Toejuiching door het volk; ofwel uitroepen van plezier
527B: Poëzie; ofwel fijne geuren
528B: Volks rumoer; of diepte van de liefde
529B: Samensmelting van geroezemoes bij overwinning; oftewel verliefde kreten
530B: Culturele overwinning; of vreugde van het één-zijn
531B: Vaagheid van reputatie; krachtige verreikende kreet
532B: Volk; of vrouw
533B: Goed en kwaad
534B: Kunst; of liefde
535B: Onderhoud
536B: Diverse vertrekken in de tempel; ofwel geur als wapen van de vrouw
537B: Methodisch handelende dichter
538B: Een vrolijke sfeer; of tradities van de vrouw
539B: Schrijvers en schilders; of kinderfeesten
540B: Het geschenk van de kunstenaar; of de glans van jonge huidjes
541B: Pastorales; of jonge mensen
542B: Gedichten en muziek; ofwel geuren van een herderinnetje
543B: Poëzie over de op handen zijnde ontluiking; of het vrouwelijk wezen weldra helemaal volwassen
544B: Het groen in het gedicht; oftewel de appel in de wei
545B: Verontrustende poëzie; of de slechte kant van de liefde
546B: Het laatste verrassende vertrek; of de hardnekkige zonde
547B: Satan
548B: Dichtregels met een belangrijke inhoud; of geuren van ons natuurlijk milieu afkomstig
549B: Succesvolle gedichten, oftewel triomf van een schoonheid die zware parfums bij haar draagt
550B: Poëzie die gevaarlijk is voor naïevelingen; oftewel intieme geuren
551B: Verschillende bronnen van inspiratie; of geuren afkomstig van organische bronnen
388

552B: Frisheid vòòr het tegenovergestelde ervan; of de inwijding
553B: Inhoudrijke dichtregels; of dure geuren
554B: Triomfantelijke poëzie; of de volwassen jeugd
555B: Gedichten door andere kunsten geïnspireerd; of de liefde gezien door de ogen van een dandy
556B: Fenomenale gedichten; of geuren die duizelig maken
557B: Eenheid van het schone; of zware natuurlijke geuren
558B: Geest en zintuigen; ofwel laatste viering in de tempel
559B: Een twijfelachtige status
560B: Een combinatie van beelden
561B: Een viering in de natuurlijke tempel
562B: De herinnering aan veertien regels
563B: Eventuele tegenstellingen tussen symbolen
564B: De woordvolgorde
565B: Mensen en geuren
566B: Begin en einde
567B: De schepper en zijn tijdsperiode
568B: Oefening Latijnse verzen
569B: Kunst en een kunst
570B: Gelijksoortige gedichten
571B: Korte literaire vorm
572B: Lexicaal vindingrijkheid
573B: Oversteek van een gedicht
574B: Levend of levendig
575B: Twee kunstgrepen tegelijk gebruikt
576B: Schotten en noten
577B: Constatering en gedicht
578B: Talrijke soortgelijke operaties
579B: Verschillende soorten symbolen
580B: Een parallel zonder volledige garantie
581B: De regels 1 en 9
582B: Aanduiding van elke aangebrachte wijziging
583B: Mogelijke vergissing van de exegeet
584B: Uitdieping van het denkbeeld
585B: Voorzichtigheid bij het interpreteren
586B: Een handig kunstmiddel
587B: De indruk dat het verleden het heden helpt
588B: Inspirerend woud van het verleden
589B: Het doen begrijpen van de auteur verhindert geenszins zich van hem te onderscheiden
590B: De grote dosis solidariteit die paneel en takel met elkaar verbindt
591B: Van de spontane gedachte tot het zorgvuldig opgezet commentaar
592B: Overeenkomsten die tegenstellingen met elkaar verbinden
593B: Vreemde rol van de wierook
594B: Het is mogelijk dat Baudelaire de inhoud gecompliceerd heeft willen maken
595B: Een voorbeeld dat voor een geheel van teksten geldt
596B: Gebrek aan bezuiniging
597B: Gebrek aan rigorositeit
598B: Geen ironie in „Samenspel“
599B: Alert reukvermogen
600B: Toelichting zonder rechtvaardiging
601B: Herinnering aan de opmerking in 583B
602B: Een gemakkelijk waar te nemen voorbereiding
603B: Herhaling en tegenstelling
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604B: Een onmogelijk paneel
605B: Mannen en vrouwen
606B: De dichter
607B: Verwantschap tussen al wat gevoelig is
608B: Interne en externe overeenkomsten
609B: Uitgestrekte en coherente ensembles
610B: Gelijksoortige woorden
611B: Fouten die niet bij elkaar opgeteld kunnen worden
612B: Belang van geleerdheid
613B: Niet geretoucheerde kunst
614B: Doden die zouden spreken
615B: Komische verwarring in de tijdsrekening
616B: Petrus Borel
617B: Een kunst die uit viering bestaat
618B: De rangschikking van de gedichten
619B: Opnieuw Petrus Borel
620B: „de Roman van Fauvel“
621B: Grap
622B: Verdwalen
623B: Thema’s waar we omheen draaien
624B: De gemeenschappelijke basis onder een anders lijkend aanzien
625B: De techniek op natuurlijke wijze benadrukt
626B: Nadeel voor de kennis maar voordeel op esthetisch gebied
627B: De verwijzing als beschermster van de grote meesters aller kunsten
628B: Wil van het kwade en natuurlijk geweld
629B: Op realistische wijze vereren van het schone
630B: Geuren en architectuur
631B: Culturele vorming van het kind
632B: Elkaar kruisende invloeden
633B: Kruisen en pilaren
634B: Rembrandt
635B: Samensmelting van licht en donker
636B: Dronkenschap verwart tegengestelden
637B: „de Vampier“
638B: Intuïtieve vergelijking van sensaties
639B: Van het gevoelige naar het morele
640B: De nieuwe kunstenaar wordt zelf een pilaar
INDEX VII: Opmerkingen over methoden
1M: Het formele
2M: Paradox
3M: Procedure
4M: Voorwerp, idee van een voorwerp
5M: Dichterlijke combinaties
6M: Wil van de schrijver
7M: Verschillende schrijvers
8M: Regels betreffende betekenissen
9M: Tegenstellingen en logica
10M: Eenhorens en Ulysses
11M: Relaties aangaande de inhoud
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12M: Woordenboeken en losstaande woorden
13M: Juist, onjuist en oordeel
14M: Toekenning en uitspraak
15M: Begrippen en leden
16M: Synoniemen en termen
17M: Oorspronkelijke plannen
18M: Uitspraken en illustratie
19M: Uitbreiding van het begrip bron
20M: Constructie,oordeel en betekenis
21M: Belang
22M: De kenners
23M: Zichtbare werkelijkheid en werken
24M: Strikte zin
25M: Vragen en ironie
26M: Wezenlijke inhoud
27M: Niet systematische schok
28M: Het terzijde leggen van mogelijke oplossingen
29M: Vaagheid van voornamelijk aan verbeeldingskracht ontsproten teksten
30M: Kansspelen
31M: De schommeling als product
32M: Rivaliteit in uitspraak
33M: Geruststellende uitspraken
34M: Nul uitgesloten van de noemer
35M: Vage gedachte
36M: Coëfficiënt van de tientallen fronten
37M: Schip in brand
38M: Verandering van de inhoud van een bepaald woord
39M: Het afhankelijk zijn van de context
40M: Knelpunt en tekst
41M: Het beperkte vermogen van de grammatica
42M: Telling van fronten
43M: Het commentariëren dateert uit de Oudheid
44M: Verzuim
45M: De manier waarop de tang functioneert
46M: Het vormen van voorbeelden
47M: Het stramien en afhankelijkheid
48M: Dominerende intuïtie
49M: Belang van de schepper
50M: Willekeur in vergelijkingen en bestrijding
51M: Optelling van waarden
52M: Formele wederkerigheid
53M: Het omgekeerde van de schommeling
54M: Geen overdreven eisen betreffende het blok
55M: Soliditeit en definitie
56M: Wantrouwen ten opzichte van betekenissen
57M: Wisseling in combinaties met dezelfde term
58M: De faam van teksten
59M: In het koninkrijk der verschijnselen
60M: De moeilijkheid van de tests
61M: Een mogelijke vervorming van het perspectief
62M: Het nageslacht
63M: Voordeel van telegrafische berichten
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64M: Onderscheid
65M: Oppervlakte-energie
66M: Een tekst zonder leestekens
67M: Methode bestaande uit wisseling
68M: Moeilijke berekening
69M: Andere berekening
70M: Indruk en aantal
71M: Verstrengeling van wisselingen
72M: Onafhankelijkheid van wisselingen
73M: Belang en aantal
74M: Een beperkte manier om de inhoud te onderzoeken
75M: Kwaliteit
76M: Eindeloze veranderingen
77M: Wederkerigheid
78M: Schikkingen in verband met de tekstwijzigingen
79M: Kwetsbaarheid van het onderzoek
80M: Analyse
81M: Het papier waarop een tekst gedrukt wordt
82M: Botsingen en noten
83M: Numerieke resultaten en plausibiliteit
84M: Vermenigvuldiging
85M: Inventarissen
86M: Terug naar 53B
87M: De stok als filter voor niet-botsingen
88M: Vergelijking c-k
89M: Constructies en spitten
90M: Een model dat ver boven onze mogelijkheden uitsteekt
91M: Moeilijk een limiet te vinden die lager ligt
92M: Gedeeltelijke nalatigheid en inhoud
93M: De vrees voor vaagheid
94M: Twee manieren om de externe ruimte te gebruiken
95M: Tussentijdse meting
96M: Intelligentie
97M: Verstevigingen
98M: Cartografie
99M: Spillen en vaagheid
100M: Het voordeel van platen
101M: Steunpunten en poëzie
102M: f=1 met een spil
103M: Bobbel en spil
104M: Grondslagen
105M: De grote gedachtelijnen van de auteur volgen
106M: Overzicht van de telling
107M: Auteurs en vertolkers
108M: Solide knelpunten en noten
109M: De De De schip
110M: (–) en (~)
111M: Het van de titel afhankeljik zijn van een boekwerk
112M: Variatie en stroming
113M: Enige definities en nuttige oefeningen met betrekking tot (s) en (z)
114M: De meest algemene componenten
115M: Opsommingen, redenering en neutrale noten
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116M: Eén verklaring opgehelderd met verschillende problemen die opgehelderd zijn
117M: Zich ervan weerhouden om elke willekeurige relatie tussen de woorden van de tekst te behandelen
118M: De vrees voor het onvoorziene denkbeeld
119M: Ondersteuning van noten met een (d)
120M: Situatie waarin de kracht die wederzijds gegeven wordt, even groot is
121M: Eén enkele externe ruimte voor twee verklaringen
122M: Ruimtewaarden
123M: Ingewikkeldheid van ruimteberekeningen bij veel verklaringen
124M: Betekenissen op de achtergrond
125M: Samen grote dingen meten
126M: De methode staat toe dat enkel de exactheid van de interpretatie beslissend is
127M: Kwestie van grens
128M: Optelling en product
129M: Soortgelijke intuïties, soortgelijke getallen
130M: Het oordeel dat iemand geeft over zijn eigen werk
131M: Opwaardering van de diskwalificerende kracht
132M: De wijziging van een term in een tekst heeft als gevolg dat alle andere veranderen
133M: Een botsing en een niet-botsing zijn de probleemnoot ten opzichte van glijstroken
134M: Vereenvoudiging en snelheid
135M: Het enigszins willekeurige karakter van de numerieke grens
136M: Potentieel onbepaalde kracht
137M: Voor (g) of (j) kiezen als ((g)(j))=2
138M: Verbeelding en controle
139M: Spil en context
140M: Eén argument is voldoende om een tekst te wijzigen
141M: Buitensporig ruime denkbeelden, denkbeelden waarvan we niet goed weten waartoe ze dienen
142M: Verwarring
143M: Illusie van een schijf
144M: Tegenhanger van de duidelijke constructie bij een noot
145M: Te onnauwkeurige evaluaties vermijden
146M: Kostbare dekzeilen
147M: Grotere zelfstandigheid voor de botsingen dan voor de andere noten
148M: Wervelende inhoud
149M: Insinuatie en vergelijking van inhoud
150M: Onafhankelijkheid van de componenten onderling
151M: De inbreng van de schrijver onderscheiden teneinde de juiste noten te gebruiken
152M: Twee volkomen afzonderlijke motieven voor m=2 en w=2
153M: Combinaties en associaties
154M: Fase waarin we moeten nivelleren
155M: Numeriek verlies
156M: In je eigen tekst aan het werk gaan door middel van berekening
157M: Lichte onzekerheden omtrent de nivellering en het klinken
158M: Rekentrucs
159M: Het wezenlijke onderscheiden
160M: Risico, belang, numerieke waarde
161M: Verandering
162M: Gewijzigde steunpunten
163M: De tweeslachtigheid
164M: Moeilijke omstandigheden
165M: Niet erg serieus
166M: Coördinatie
167M: Belang van de tegenstellingen
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168M: De afzwakkende noten
169M: Nuttige neutrale noten
170M: Twee soorten ontkenning
171M: Dichotomieën
172M: Soorten
173M: Hoofdletters
174M: Opvallende schrapping
175M: Definities
176M: Te schriele hoop
177M: Voorlopige inhoud
178M: Verschillende manieren van tellen behouden
179M: Weten dat men onwetend is
180M: Bedrijvigheid van de hoop
181M: Interpretatie en bewijs
182M: Onvolmaaktheid en voorbeeld
183M: Voldoende keus
184M: Terugkeer naar Dilthey
185M: Vermijden van de cirkel
186M: Inkleding van de beschrijving
187M: Venus is gesluierd
188M: De sterstok van een klink met botsing
189M: Reserve uitleg
190M: Ziek door fantasie
191M: In het geval van een bloksteen
192M: Soort vaste maatregel
193M: Stabiliteit
194M: Compensatie
195M: Gelijkheid middels omweg
196M: Afwezigheid als indicator
197M: Tweede verdieping van het bouwwerk
198M: Onderbreking
199M: Afleiding en tasten
200M: Geen enkele zwerfdrang
201M: List van de vereenvoudiging
202M: Aantrekkingskracht
203M: Dubbele ontkenning
204M: Binnenweg
205M: Een voorwaarde die bepalend is
206M: Gebruik van (b) of (d)
207M: Overvloedige maar geen nutteloze voorbeelden
208M: Het gevaar van abusievelijke klinken
209M: Doeltreffendheid van z*
210M: Onderzoek
211M: Terug bij een mengelmoes
212M: Fysica
213M: De stempels voltallig
214M: Moeilijke reconstructie
215M: Het meten doet de aandacht verscherpen
216M: Modale logica
217M: Vereisten
218M: Kinderlijke berekeningen
219M: Vraag
394

220M: Verdelen
221M: Zaak van context
222M: Samenvatting
223M: Manipulatie en kennis
224M: Opzettelijk hergebruik van onwillekeurige materialen
225M: De doublures hebben heel verschillende hopen
226M: Samenhang verplicht
227M: vergelijkings
228M: Berekening aan de hand van de schade
229M: Interpreteerbare fantasieën
230M: Gemak
231M: Niveaus van eenvoud
232M: Speciale monitoren
233M: Verschil tussen (f) en (z)
234M: Uitsluiting door het klinken
235M: Twijfel over de berekening
236M: Toeval
237M: Tussenresultaat
238M: Taalmisbruik
239M: Rijkelijke rechtvaardiging
240M: Twee soorten berekeningen
241M: Ombuiging naar het spel
242M: Diverse situaties
243M: Een zeer oude zaak
244M: De implicatie
245M: Types met verschillende verdiensten
246M: Vaststelling van de tekortkoming
247M: Zinloos detail
248M: Toezicht door de bakens
249M: Het overgaan op voorbeelden
250M: Inkorting
251M: Correcte stijlfiguren
252M: Ongevaarlijke beslissing
253M: Striktheid
254M: Zes vereiste springplanken
255M: Herinterpreteren
256M: Beduidenis en vorm
257M: Veranderingen
258M: Twijfelachtige analogie
259M: De geliefde, maar foute interpretatie bestrijden
260M: Lange inning
261M: Slijtage van de metafoor
262M: Inzicht
263M: Levendig contact
264M: De afleiding
265M: Kwaliteit of hoeveelheid
266M: Samenstelling
267M: Verandering van controlemiddel
268M: Zinswending van het harde type
269M: Soortgelijke functies
270M: Maatstaven van gelijk nut
271M: Beslissend aspect van de kanteel
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272M: Geheel van variaties
273M: Verdeling
274M: Kwestie van schaal
275M: Kanteel en stadsmuur
276M: Geordende nabootsing
277M: Twijfelachtige onderneming
278M: Vergeten beeldspraken
279M: Verdenking van wanbegrip wordt onmogelijk
280M: Verenigde krachten
281M: Inwendige rechtvaardiging
282M: Verstand en gevoel
283M: Geleerde analogieën
284M: Ongelijke rigueur
285M: Nuance
286M: De toelichting opsporen
287M: Gefantaseerde tekst
288M: Onderscheid
289M: Analyse zonder absolute zekerheid
290M: Productieve variaties
291M: Drieledigheid
292M: Classificatie van de bobbels
293M: Progressie van de eigenschappen
294M: Twee soorten bedenksels
295M: Kloof op logische wijze overbrugd
296M: Soms pas na enige tijd begrijpelijk wordende termen
297M: Dingen en ideeën
298M: Tevergeefse, geleerde woorden
299M: Weinig waarschijnlijke onnadenkendheid
300M: Het willekeurige beperken
301M: Instructie
302M: Veronderstelling en meting
303M: Eenheid van de stadsmuur
304M: Duister mengsel
305M: Diskrediet
306M: De tekst niet verdraaien
307M: Ondeelbaarheid of niveaus
308M: Weinig opzienbarend resultaat
309M: Tussenpositie
310M: Versnippering of eenheid
311M: Overhaaste redenering
312M: Gebrek aan uitleg
313M: Meerdere interpretaties
314M: Verenigen of scheiden
315M: Wat telt is de afloop
316M: Afstand met herinnering
317M: Unie zonder geweld
318M: Het gebied van de plectrums
319M: Synthese
320M: Voor de hand liggende beslissing
321M: Continuïteit
322M: Aan- of afwezigheid
323M: Verhelderende vervanging
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324M: Het bestaan van feiten
325M: Afwisseling in voorplein
326M: Gemakkelijke vervanging
327M: Zich een vervanging voorstellen
328M: Onverstandige eis
329M: Onmerkbare verschillen
330M: Intuïtieve snelheid
331M: Tweeslachtigheid
332M: Steunpunt onbekend bij het publiek
333M: De dubbele betekenis
334M: Belang van een synthese
335M: Ontleningen
336M: Intuïtieve bepaling van beduidenis
337M: Situaties te midden van duizenden
338M: Nalatigheid
339M: Verschillende herhalingen
340M: Deel gaan uitmaken van een proces of zich ervan bedienen
341M: Aanwijzing
342M: Geliefde woorden
343M: Nalatigheid
344M: Naburige fenomenen
345M: Verschillende toonaarden
346M: Vereenvoudiging van methode
347M: Slechte duffels
348M: Verzameling van voorbeelden
349M: Onherroepelijk proces
350M: Te verwaarlozen hek
351M: Warwinkel van ongelukkige omstandigheden
352M: Verschillende rollen
353M: Hergebruik
354M: Vervorming
355M: Mislukking in het vooruitzicht
356M: Graden van vaagheid
357M: Ondoorzichtigheid, complexiteit en afstand
358M: Enkel tot voorbeeld dienende uiteenzetting
359M: De voornaamste tendens
360M: Verscherping door middel van het pad
361M: Uitzichtloze waarschijnlijkheid
362M: Verwijzing naar 294
363M: Onveranderlijkheid van voorbeeld
364M: Poging tot objectiviteit
365M: Verfijning
366M: De originaliteit van de vormwelsprekendheid onderkennen
367M: Steeds terugkerende herhalingen
368M: Illusie de enige te zijn
369M: Coëxistentie
370M: Vereenvoudigend houvast
371M: Onveranderlijk hoofdthema
372M: Gedeeltelijke overeenkomst
373M: Kunstgreep
374M: De vier laatste knobbels
375M: vergelijking
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376M: Vermoeiende methode
377M: Afdwalen en weer bij het publiek terugkomen
378M: Twee verschillende risico’s
379M: Foucault en de afstand
380M: Suggestie
381M: Korte omschrijving
382M: Tegenstrijdigheid en vilt
383M: Niet alles door elkaar halen
384M: Verdenking
385M: Handelen en kennen
386M: Te vage bepaling
387M: Het globale functioneren
388M: Neiging te vergeten
389M: Eindeloze argumenten
390M: Onafhankelijkheid van ò* en ù*
391M: Stempels en knobbels
392M: Verandering van mening
393M: Stijlfiguren en raadsels
394M: Doorslaggevende betekenis
395M: Rationeel handelen en aftasten
396M: Formele vreugde
397M: Inrichting
398M: Een netelig besluit
399M: Vermaak en kennis
400M: Twijfel zaaien
401M: Intrusies
402M: Toegankelijke lectuur
403M: Aardkluit, plafond en rolletjes
404M: Gebruikelijk onderscheid
405M: Voorvoegsels
406M: Vijftien afkortingen
407M: Dierengeluiden en -gezang
408M: Het geluid en het voorwerp
409M: Op elkaar lijkende woorden
410M: Verhelderende toevoeging
411M: Bijgelovigheid
412M: Interne ingewikkeldheid
413M: Stilzwijgende vervanging
414M: Eenvoudig principe van de ribstof
415M: Innerlijke ongerustheid
416M: Concentrische cirkels
417M: Voorwerp, woord, beeld
418M: De fysieke verschijning en het idee
419M: Gebundelde behandeling
420M: Een beroemd voorbeeld
421M: Opeenvolging van emoties
422M: Begin en einde
423M: Illumineringen
424M: Documentatie
425M: Onomatopee
426M: Nuttige foutjes
427M: Kostbare aanwijzingen
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428M: Genesareth
429M: Warwinkel van talen
430M: Het onderbrengen van de woorden
431M: Sleutel of code
432M: Literaire verplichtingen
433M: Individueel en gezamenlijk
434M: Listen
435M: Grondslagen der wetenschap
436M: Verschillen betreffende de talen
437M: Ontbrekende hoofdletter
438M: Een tegengestelde gebruikmaking
439M: Het begin van de poëzie
440M: Het lage niveau van de ribstof
441M: Opzettelijk verbergen
442M: Ribstof en schors
443M: Wijziging van gewoontes
444M: Verschillende milieus
445M: Zich van illusies ontdoen maar wel dynamiek blijven
446M: Veelvuldige controles
447M: Versbouw
448M: Hulpmiddelen en spillen in een wieg
449M: De verhouding tussen gevallen deel uitmakend van verschillende situaties
450M: Lettergrepen of voeten
451M: Klank als begeleiding
452M: Het intellect en het betreffende voorwerp
453M: Specialisatie
454M: Onverwachte feiten
455M: De werkelijkheid zoals die is
456M: Eventuele verbeteringen
457M: De als test dienende tekst bewaren
458M: Aspecten aangaande de juistheid
459M: Vaag voorgevoel
460M: Aanwijzing
461M: Waar en onwaar, de twee extreme mogelijkheden van de varianten open laten
462M: Numeriek werktuig
463M: Gevolgtrekkingen en poëzie
464M: Wispelturigheid
465M: Behoefte aan eenheid
466M: Serieusheid van bedoelingen
467M: Hinderlijk geworden stijlfiguren of mentale voorstellingen
468M: Omzwervingen
469M: Een ongeschikt kader
470M: De beweegredenen van het bestaan
471M: Vol en leeg
472M: Indeling van de waarheid
473M: De schepper en de kunstenaar
474M: Ogenblik en gedachte
475M: Overspringende dromerij
476M: Becijfering en taalcode
477M: Waar het bij de kern om gaat
478M: Een onmisbare aanvulling
479M: Wiskundige gewoonte
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480M: Nut van een denkbeeldige situatie
481M: Reeds bestaande verwarring
482M: Voorzorgsmaatregelen
483M: Teken, voorwerp, pion
484M: Ontwikkeling van de waarheid
485M: Kruising
486M: Waar en onwaar
487M: De afstand tussen de woorden
488M: Verandering van niveau
489M: Herhaling
490M: Gunstige gelegenheid
491M: Hedendaagse edities
492M: De beduidenis van een ribstof veroorzaakt nooit een crisis
493M: Een minimale beduidenis
494M: Fantasie en subjectiviteit
495M: Schifting uitgevoerd
496M: Aftastende handelwijze
497M: Telegramstijl
498M: Taalkundige reisjes
499M: Logische inhoud
500M: Intuïtieve indeling
501M: Een onmetelijk aantal zaken in een paar regels behandelen
502M: Afzwakking en deur
503M: Een zich veelvuldig voordoende kwestie uitgelegd aan de hand van een zelden voorkomende zaak
504M: Dromerige theorie
505M: Botsingen en verklaringen
506M: Een illustratie die geen gelijke tred houdt met een steunpunt
507M: De geest van de schepper
508M: Verwijzing naar paragraaf 448
509M: De grenzen van de illustratie
510M: Zelfvoldaanheid
511M: Zeer beperkte grenzen
512M: Het publiek daadwerkelijk in moeilijkheden gebracht
513M: Dingen, ideeën, wendingen
514M: Redenen die elkaar op nog onhandige wijze aanvullen
515M: Irritaties
516M: De intellectuele achtergrond
517M: De abwezigheid van allemaal geheugenopfrisser
518M: Hulp in de vorm van linten
519M: Onmisbare ideeën
520M: Invloed van de gewoonte
521M: Eenvoudigheid van de deur
522M: Het principe van besparing
523M: Een profiel in gevaar gebracht
524M: Holtes en beduidenis van een front
525M: Moer en algemene overeenstemming
526M: Onveranderlijkheid van daadwerkelijke problemen
527M: Onveranderlijkheid van de veronderstelling van de grondgedachte
528M: De niveaus van het begrip
529M: De ontleding van weinig heldere inhoud
530M: De zwakke kant van intuïtie
531M: Meting van immateriële zaken
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532M: Ribstof en crisis
533M: Zijn toevlucht nemen tot een stroming
534M: Afpaling van de grondgedachte
535M: Botsingen en crises
536M: Het wensen of weigeren van samenhang
537M: De deur moet historisch gezien mogelijk zijn
538M: De methode waarbij de dingen in concrete vorm gebracht worden
539M: Drie verschillende gedachtes
540M: Onaanvaardbare excuses
541M: Doeltreffendheid van de goed gefundeerde abstractie
542M: Artistiek evenwicht
543M: Meesleping en infiltratie ongelijk bevoordeeld
544M: De linten … geven elkaar soms wederzijds kracht
545M: Voordeel van hetgeen gewoonlijk niet in aanmerking wordt genomen
546M: Tot ervaringsleer omgebogen wiskunde
547M: Bagage van een goed kenner van de praktijk
548M: De interpreet door spelletjes van de schepper op de proef gesteld
549M: Verwijzing naar paragraaf 477
550M: De ondoorzichtigheid van de schepper vervangen door die van de interpreet
551M: Nieuwe moeilijkheden
552M: Geleerdheid en beduidenis in kwestie
553M: Subjectiviteit
554M: Traagheid, vastberadenheid en crisis
555M: Een geriskeerde handigheid
556M: Te vermijden gezegdes
557M: Kwetsbaarheid van het onderzoek
558M: Noten en gommen
559M: Gedetailleerde telling
560M: Berekening en intuïtie
561M: Beoogde doeleinden en materiële oorzakelijkheid
562M: Een compacte gedachte
563M: Min of meer ambitieuze beschrijvingen
564M: Mogelijke reorganisatie
565M: Status van beweringen en voorwerpen
566M: Lichte abstractie van handelingen
567M: De denkstromingen
568M: Plaatmateriaal met een bepaalde bedoeling
569M: Gelijksoortige voorwerpen en objectiviteit
570M: Het methodologische begrip serie
571M: Wil of mijmering
572M: Woorden uit verschillende tijdperken
573M: Een garantie
574M: Een wisselend uiterlijk
575M: Eventueel commentaar met betrekking tot het overhemd
576M: Wijziging van de fronten
577M: Inhoud en object
578M: De toelichting vergemakkelijken
579M: Een lichte abstractie
580M: Bretel, gieter en illustratie
581M: De toepassingen van het werkwoord «zijn»
582M: Een heel lichte vervorming
583M: Een drietal syntheses
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584M: Voorbereiding en oorzaak
585M: Het deksel beoogt eenheid
586M: De invloed van voorwerpen
587M: Berekening kan niet vaag zijn
588M: Niet steeds van criterium veranderen
589M: Illustreren is een vorm van toepassen
590M: Elk paneel heeft slechts één takel
591M: Een zeer beperkte vrijheid
592M: De herinnering schrijdt voort van het ene voorwerp naar het andere
593M: Een van onsamenhangendheid beschuldigde vage tekst is gemakkelijk te verdedigen
594M: Tweetallen bestaande uit gemakkelijk te vergelijken dingen
595M: De dromerij van de schepper volgen
596M: Uniek karakter van de balk
597M: Het vermijden van een eindeloze discussie
598M: Niets bevoorrechten aangaande de metingen
599M: Men kan een idee gebruiken zonder het bijbehorend voorwerp te behandelen
600M: De vervorming door het overhemd moet gering blijven
601M: Een foutieve beschrijving van het biljart vermijden
602M: Het herinneren aan de paragrafen 563, 584 en 590
603M: Eén enkele fout bederft de uitkomst
604M: De grot garandeert de globale samenhang
605M: Een gedeeltelijke gelijkenis
606M: Weinig storende vragen
607M: Van het biljart naar de fender
608M: Voorbeelden toevoegen van de mogelijke beduidenissen van de tekst
609M: Het onbillijke wantrouwen met betrekking tot het onderzoek
610M: Feiten geworden beelden
611M: Mogelijke aanpassingen
612M: Veel voorkomende verwarringen in de tijd bij vervalsingen
613M: Teksten die het midden houden tussen kunst en wetenschap
614M: Een veel voorkomende wederwaardigheid
615M: Een schot of alle twee tegelijk
616M: Dromerij of volkomen helderheid
617M: Handigheid in het redigeren
618M: Een niet serieuze toelichting
619M: Aandachtige onderscheiding
620M: Algemene wensen
621M: Onaannemelijkheid van het principe van een verborgen beduidenis
622M: Nut van het formalisme
623M: De herhaling die naar het schaduwbeeld leidt moet volledig zijn
624M: Een paneel voor gemiddeld twee regels
625M: Verificatie van beduidenis
626M: Begin van de kwekerij
627M: De schepper bevindt zich achter zijn woorden
628M: Begin en eind met elkaar verbinden
629M: Het beheersen van zijn eigen tekst
630M: Bijgelovigheid zelfs bij de wetenschap
631M: Verblinding door de hatelijkheid jegens de metingen
632M: Soepelheid van de vorm met tunnel
633M: De bedoelingen achter de gebruikte woorden
634M: Goed en kwaad in contact
635M: Zeer ingewikkelde definitie van de eenvoud
402

636M: De fases van een zin of een proces
637M: Samentreffen van de gedachte van de schepper en die van de interpreet
638M: Verwijzing naar 589, 607B en 630
639M: De herhaling
640M: Globale intuïtie van de tot voorbeeld dienende kwekerij
INDEX VIII: Paragrafen
1: Eerste intuïtie
2: Tweede intuïtie
3: Doel
4: Betekenis
5: Werk
6: Tekst
7: Publiek
8: Steunpunt
9: Storing
10: Bobbel
11: Directe formule
12: Vakje
13: Uitspraak
14: Volgorde
15: Term
16: Synoniemen
17: Hulpmiddel
18: Illustratie
19: Bron
20: Functie
21: Duidelijke constructie
22: Soliditeit
23: Constructie, functie, uitspraak, soliditeit
24: Richting
25: Richtingsmogelijkheden
26: Oogmerk
27: Knelpunt
28: Front
29: Schommeling
30: Mogelijkheden
31: Symbolen
32: Rang 1
33: Rang 2
34: Interne verwijdering 1
35: Drie situaties
36: Interne verwijdering van 2 of hoger
37: Het evenwicht tussen de factoren
38: Trede, overloop
39: Speling
40: Waarden van de speling
41: Externe verwijdering 1
42: Externe verwijdering van 2 of hoger
43: Sluitstukken
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44: Sluitstukken met of zonder versteviging
45: Tang
46: Wissel
47: Stramien
48: Halte
49: Dijk
50: Invloeden
51: Botsing en stroming
52: Tandem
53: Versterking
54: Blok
55: Tolk
56: Stimulans
57: Netwerk
58: Tests
59: Veronderstelling
60: Nabootsing, bewerking en voetstuk
61: De te verifiëren stelling
62: Verandering van rang
63: Verandering van interne verwijdering
64: Verandering van speling
65: Inversie van de verandering zowel door interne verwijdering als door de rang
66: Inversie van de verandering enkel door interne verwijdering
67: Inversie van de verandering door de speling
68: Schrapping van versterking
69: Schrapping van stimulans
70: Verandering van versterking door de rang
71: Verandering van versterking door de speling
72: Verandering van stimulans door de rang
73: Verandering van stimulans door de speling
74: Omgekeerde verandering van versterking door de speling
75: Omgekeerde verandering van stimulans door de speling
76: Verandering van versterking door de verwijdering
77: Verandering van stimulans door de verwijdering
78: Twee gelijktijdige maar tegengestelde veranderingen van de factoren bij een stroming
79: Tegengestelde veranderingen van onderling van elkaar verschillende waarden voor een versterking
80: Tegengestelde veranderingen van onderling van elkaar verschillende waarden voor een stimulans
81: Spoor, spil
82: Noot, variatie
83: Probleemnoot
84: Verklarende noot
85: Neutrale noot
86: Nivellering en klinken
87: Componenten
88: Baan en draaimolen
89: Spit
90: Stelling
91: Schijf en el
92: Externe ruimte
93: Moeilijkheid die als opheldering gebruikt wordt
94: Vermenging
95: Externe ruimtes bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
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96: Beperking
97: Andere beperking
98: Draagplaats, berging, schenker en dekzeil
99: Snede
100: Plaat; zeef
101: Stok
102: Steunstukje
103: Glijstrook
104: Grondslag
105: Een interne ruimte van 1
106: Plooiing
107: Externe ruimte van 1
108: Externe ruimte met een andere waarde dan 1 en met termen
109: Externe ruimte met een andere waarde dan 1 en met een spil
110: Schijf en opheldering
111: Berekening van de variatie van een probleem zonder spil
112: Berekening van de variatie van een probleem met spil
113: Berekening van een verklaring zonder spil
114: Berekening van een verklaring met spil
115: Berekening van een neutrale noot zonder spil
116: Berekening van een neutrale noot met spil
117: Dwarslat
118: Het geval van een verklaring die een andere kracht geeft
119: Verklaringen die kracht ontvangen in twee noten
120: Berekening van de tweevoudige kracht die noten met een (r) ontvangen
121: Berekening van de tweevoudige kracht die noten met een (o) ontvangen
122: Berekening van de kracht die een verklaring ontvangt in twee noten
123: Een schijf
124: Het is gevaarlijk alle moeilijke interpretaties in één schijf te willen samenbrengen
125: De waarschijnlijkheid van een interpretatie verhogen
126: Behandeling van ogenschijnlijk vreemde ideeën
127: Een el
128: Nieuwe berekening van een el
129: Twee ellen
130: Weinig schijven zijn interessant
131: Verkleining van een snede
132: Verkleining van verschillende componenten
133: Vergroting van componenten
134: Verkleining van het steunstukje van een variatie
135: Vergroting van het steunstukje van een variatie
136: Verkleining van de ruimte bij een variatie
137: Vergroting van glijstrook bij een variatie
138: Glijstroken 1
139: Wijziging van el
140: Verzwakking zowel van een stok als van andere componenten
141: Vergroting zowel van een steunstukje als van een ruimte
142: Verkleining van een steunstukje aangaande een el
143: Vergroting van een steunstukje aangaande een draaimolen of een el
144: Verkleining van ruimtes bij een draaimolen of een el
145: Vergroting van ruimtes bij een el
146: Gebruik van dekzeilen bij een wijziging van ruimtes
147: Vergroting van glijstroken bij een draaimolen of een el
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148: Verkleining van een glijstrook bij een draaimolen of een el
149: Verkleining van snede bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
150: Twee dekzeilen
151: De rang en de verwijdering tussen de termen doen toenemen
152: Verandering van ruimtes bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
153: Verkleining van een steunstukje bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
154: Verkleining van ruimtes bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
155: Vergroting van ruimtes bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
156: Verkleining van ruimtes met spil en een opheldering die kracht heeft ontvangen
157: Verkleining van glijstroken en ruimtes bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
158: Evenwicht van wijzigingen bij een opheldering die kracht heeft ontvangen
159: Risico’s van schijven met een zwakke el
160: Een waardevolle schijf
161: Rail
162: Verandering van schepper
163: Bloksteen en uithangbord
164: Mengelmoes
165: Vereenvoudigde mengelmoes
166: Een voorbeeld
167: Klink
168: Landmaat
169: Paraaf
170: Klinksoorten
171: Jukken
172: Doublure
173: Klink met -#
174: Klink met -µ
175: Een opeenvolging van beduidenissen
176: Enorme hoop in de situatie met (-#)
177: Enorme hoop in de situatie met -µ
178: Hoop die onderbrekingen insluit
179: Veralgemenisering van het klinken
180: Landmaat=((lading)(variatie))
181: Toezicht houden
182: Koppelstuk
183: Twee aanvullende groottes
184: Platte hoek
185: Ruwe hoek en doublure
186: Stersneden
187: Stersneden aangaande de situatie -µrd
188: De sterstok bij -#
189: De sterstok bij -µ190: Het stersteunstukje
191: De interne sterruimte bij -#
192: De interne sterruimte bij -µ193: Enorme spillen
194: Lier
195: De linkersterglijstrook bij -#
196: De linkersterglijstrook bij -µ197: Botsingen en niet-botsingen
198: Platte hoek van een klink bij -#
199: Platte hoek van een klink bij -µ406

200: Ruwe hoek 2
201: Ruwe hoek 1
202: Stersnede bij -#
203: Stersnede bij -µ
204: Sterstok 2
205: Opnieuw een sterstok 2 maar met een juk -µ
206: Stersteunstukje met juk -#
207: Stersteunstukje met juk -µ
208: Sterruimte met juk -#
209: Sterruimte met juk -µ
210: Sterglijstroken 1
211: Berekening van 7 stempels
212: Linker sterglijstrook
213: Rechter sterglijstrook
214: De variatie met of zonder hoop
215: vergelijking tussen klinken
216: Ruwe hoek van de met elkaar vergeleken invloeden
217: Overal sneden 1
218: Met elkaar vergeleken stokken
219: Steunstukjes en interne ruimtes
220: De linkersterglijstrook
221: Verrassende stabiliteit
222: Gevolgtrekking betreffende de lading
223: De gemeenschappelijke variatie
224: Vergelijking van de landmaten
225: De invloed van «andere»
226: q*\e*\p* en f* bij (-En.andere,-µrb(bedorven~fris))
227: z*\g* en j* bij dezelfde klink
228: Tenslotte de landmaat
229: Twee klinken bij situatie -µ
230: Twee ruwe hoeken bij situatie -µ
231: Linker stersneden
232: Rechter stersneden
233: Stokken, steunstukjes, en ruimtes
234: Sterglijstroken met elkaar vergeleken
235: Te verwaarlozen landmaten
236: Nieuwe klink
237: Sterstok 1 bij -µ
238: Steunstukjes en ruimtes
239: Sterglijstroken bij -µ
240: Variatie en landmaat bij -µ
241: Analogieën
242: Duffel
243: De naam van de duffels
244: Abrupt en sierlijk
245: Hard en vormbaar
246: Bakens en boog
247: Springplanken
248: Een grote mate van waarschijnlijkheid
249: Inningen
250: Transplantaties
251: Metaforen en confrontaties
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252: Schaapskooi, leiboom en site
253: Schaal, speld en plak
254: Kiosken van de inning
255: De transplantatie, de metafoor en hun kiosken
256: Kiosken en plectrum
257: Sluiskolk
258: Kanteel voor de inning en de transplantatie
259: Kanteel voor de confrontatie en de metafoor
260: Stadsmuur van inning en transplantatie
261: Stadsmuur van confrontatie en metafoor
262: Het torentje van de inning en de transplantatie
263: Torentje voor de confrontatie en de metafoor
264: De vestingmuur
265: Vestinggracht van de inning (E-/F-/H-/R)
266: Vestinggracht van de transplantatie (E-/F-/H)
267: De vestinggracht van confrontatie en metafoor
268: De sluippoort van de inning (E-/F-/H-/R)
269: De sluippoort van de transplantatie (E-/F-/H)
270: De sluippoort van confrontatie en metafoor
271: Andere veronderstelling en eerste verandering van de kanteel
272: Variatie van de kanteel voor een transplantatie
273: Variatie van de kanteel voor een confrontatie
274: Variatie van de kanteel voor een metafoor
275: Variatie van de stadsmuur voor een inning
276: Variatie van de stadsmuur voor een transplantatie
277: Variatie van de stadsmuur bij een confrontatie
278: Variatie van de stadsmuur bij een metafoor
279: Variatie van het torentje bij een inning
280: Variatie van het torentje bij een transplantatie
281: Variatie van het torentje bij een confrontatie
282: Variatie van het torentje bij een metafoor
283: Variatie van de vestingmuur voor een inning
284: Variatie van de vestingmuur voor een transplantatie
285: Variatie van de vestingmuur voor een confrontatie
286: Variatie van de vestingmuur voor een metafoor
287: Variatie van de vestinggracht voor een inning
288: Variatie van de vestinggracht van een transplantatie
289: Variatie van de vestinggracht van een confrontatie
290: Variatie vande vestinggracht van een metafoor
291: Variatie van de sluippoort voor een inning
292: Variatie van de sluippoort voor een transplantatie
293: Variatie van de sluippoort voor een confrontatie
294: Variatie van de sluipport voor een metafoor
295: Kanteel van de inning
296: Stadsmuur van de inning
297: Torentje van de inning
298: Vestingmuur van de inning
299: Vestinggracht van de inning
300: Sluippoort van de inning
301: Resultaat van de boog aangaande een inning
302: Kanteel van de transplantatie
303: Stadsmuur van de transplantatie
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304: Torentje van de transplantatie
305: Vestingmuur van de transplantatie
306: Vestinggracht van de transplantatie
307: Sluippoort van de transplantatie
308: Resultaat van de boog aangaande een transplantatie
309: Kanteel van de confrontatie
310: Stadsmuur van de confrontatie
311: Torentje van de confrontatie
312: Vestingmuur van de confrontatie
313: Vestinggracht van de confrontatie
314: Sluippoort van de confrontatie
315: Resultaat van de boog aangaande een confrontatie
316: Kanteel van de metafoor
317: Stadsmuur en torentje van de metafoor
318: Vestingmuur en vestinggracht van de metafoor
319: Sluippoort van de metafoor
320: Resultaat van de boog aangaande een metafoor
321: Voorplein
322: Vilt
323: Terrein
324: Corridor
325: Plankje
326: Raadsel
327: Crypte
328: Grendel
329: Dop
330: Worp
331: Boring
332: Ventilatie
333: Bijectie
334: Sinds lange tijd bestudeerde onderwerpen
335: Slechts zelden interessante vergissingen
336: Hek, terp
337: Regulator
338: Podium
339: Verdunningsmiddel
340: Bundel, collage
341: Bastion en pad
342: Bestuurder
343: Pier
344: Annexatie
345: Meting van terp
346: Meting van regulator
347: Meting van podium
348: Meting betreffende verdunningsmiddel
349: Meting van bundel
350: Meting van bastion
351: Meting van bestuurder
352: Meting van pier
353: Terp van hek I
354: Regulator van hek I
355: Podium van hek I
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356: Verdunningsmiddel van hek I
357: Bundel van hek I
358: Bastion van hek I
359: Bestuurder van hek I
360: Pier van hek I
361: Te verwaarlozen hekken
362: Waardevolle boog
363: Terp van hek II
364: Regulator van hek II
365: Podium van hek II
366: Verdunningsmiddel van hek II
367: Terp van hek III
368: Regulator van hek III
369: Podium van hek III
370: Verdunningsmiddel van hek III
371: Bundel van hek III
372: Bastion van hek III
373: Bestuurder van hek III
374: Pier van hek III
375: Terp van hek IV
376: Regulator van hek IV
377: Podium van hek IV
378: Verdunningsmiddel van hek IV
379: Bundel van hek IV
380: Bastion van hek IV
381: Bestuurder van hek IV
382: Hek met waarde 1
383: Terp van hek V
384: Terp van hek VI
385: Regulator van hek VI
386: Podium van hek VI
387: Verdunningsmiddel van hek VI
388: Bundel van hek VI
389: Bastion van hek VI
390: Bestuurder van hek VI
391: Hek van ¼
392: Terp van hek VII
393: Regulator van hek VII
394: Podium van hek VII
395: Terp, regulator en podium van hek VIII
396: Verdunningsmiddel van hek VIII
397: Bundel van hek VIII
398: Bastion van hek VIII
399: Bestuurder van hek VIII
400: Hek van ⅛
401: Bult, spinsel en ribstof
402: Loods en rolletjes
403: Leen, plafond en aardkluit
404: Vlecht
405: Vouw
406: Schorsen en composieten
407: Lichte versmalling
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408: Middelmatige versmalling
409: Zware versmalling
410: Lichte afgietsel
411: Middelmatige afgietsel
412: Zware afgietsel
413: Lichte acrobatie
414: Middelmatige acrobatie
415: Zware acrobatie
416: Lichte verzakking
417: Middelmatige verzakking
418: Zware verzakking
419: Lichte bemoediging
420: Middelmatige bemoediging
421: Zware bemoediging
422: Connectoren
423: Obstakels die de waarschijnlijkheid tenietdoen
424: Landgoed
425: De giststofruit
426: Kist
427: Dresseur
428: Glooiing
429: Vracht
430: Reliëf
431: Vernis
432: Uitlaat
433: Kring
434: Ravijn
435: Proef met ruit
436: Proef met kist
437: Proef betreffende de dresseur
438: Proef met glooiing
439: Proef met vracht
440: Proef met reliëf
441: Proef met vernis
442: Proef met uitlaat
443: Proef met kring
444: Proef met ravijn
445: Volledige berekening I, aangaande (F-Correspondances/-¦¦¦¦-/S-corps responds danse)
446: Volledige berekening II, aangaande (F-Correspondances…répondent-¦¦¦¦-herhaling)
447: Volledige berekening III van het gehele landgoed
448: Volledige berekening IV, aangaande (N-¦¦¦¦-belang)
449: Volledige berekening V, aangaande (F-est un temple-¦¦¦¦-S-estt un ttemple)
450: Volledige berekening VI, voor (F-piliers-¦¦¦¦-S-pieds)
451: Volledige berekening VII, betreffende (piliers…familiers-¦¦¦¦-verband van betekenis)
452: Volledige berekening VIII, voor (liers/Lai-¦¦¦¦-lichtheid)
453: Volledige berekening IX, voor (F-Laissent parfois sortir de confuses paroles/-¦¦¦¦-/S-Laissssent parffois
ssortir de conffuses paroles)
454: Volledige berekening X, betreffende (confuses…confondent-¦¦¦¦-beklemtoning)
455: Volledige berekening XI, voor (F-L'homme y passe-¦¦¦¦-S-Pille la somme)
456: Volledige berekening XII, aangaande (F-die-¦¦¦¦-S-twijfel tussen "wouden die" en "symbolen die") 457:
Volledige berekening XIII, voor (F-Comme de longs échos-¦¦¦¦-S-CComme de longs écchos)
458: Volledige berekening XIV, aangaande (F-Comme…comme…comme…comme…comme…comme…
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Comme/-¦¦¦¦-/S-accentuatie)
459: Volledige berekening XV, met betrekking tot (F-confondent…répondent-¦¦¦¦-répondent…confondent)
460: Volledige berekening XVI, aangaande (F-confondent/Dans-¦¦¦¦-S-confondd/DDans)
461: Berekening XVII, voor (F-échos-¦¦¦¦-S-écoles)
462: Berekening XVIII van gehele landgoed
463: Berekening XIX van gehele landgoed
464: Berekening XX van gehele landgoed
465: Berekening XXI, voor (Il est/-¦¦¦¦-/Id est)
466: Berekening XXII met betrekking tot (F-fris…zacht-¦¦¦¦-S-zacht…fris)
467: Berekening XXIII van gehele landgoed
468: Berekening XXIV, voor (F-chairs d'enfants-¦¦¦¦-chers enfants)
469: Berekening XXV van gehele landgoed
470: Berekening XXVI betreffende (F-hautbois-¦¦¦¦-S-hauts bois)
471: Berekening XXVII van gehele landgoed
472: Berekening XXVIII van gehele landgoed
473: Berekening XXIX voor (F-gedachtestreep in de elfde regel-¦¦¦¦-S-scheiding)
474: Berekening XXX van gehele landgoed
475: Berekening XXXI, voor (F-Corr…corr-¦¦¦¦-S-beklemtoning)
476: Berekening XXXII voor gehele landgoed
477: Berekening XXXIII, betreffende (F-triomphants…expansion-/-¦¦¦¦-/S-tri-omphants…expansi-on)
478: Berekening XXXIV, voor (F-infinies-¦¦¦¦-S-infinie…infinitésimales)
479: Berekening XXXV, aangaande (F-die…die…die-¦¦¦¦-S-onderstreping van de dingen genoemd in drie
gevallen)
480: Berekening XXXVI aangaande (F-encens…sens-¦¦¦¦-S-onjuistheid)
481: Pion
482: Verdoezelen
483: Weerspiegeling
484: Meesleping
485: Infiltratie
486: Infiltratie, meesleping, weerspiegeling
487: Tijk en betrekking
488: Moer en gom
489: Quota
490: Knoop, holte en leemte
491: Weerbarstige holte
492: Crisis
493: Deur
494: Traagheid
495: Vastberadenheid
496: Schroef, pijl en sprong
497: Het model van de pijl
498: Meander
499: Anker
500: Slinger
501: Module (1/γελξ) en linten (γ, ε, λ, ξ)
502: Wiel
503: Vloed
504: Standaard
505: Trein
506: Profiel
507: (Samenspel{}antwoorden)
508: (Natuur{}N)
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509: (Natuur{}tempel)
510: (Natuur{}is) en (tempel{}waar, pilaren)
511: (levende{}pilaren)
512: (pilaren{}loslaten)
513: (soms{}loslaten)
514: (verwarde{}woorden)
515: (loslaten{}woorden)
516: (pilaren{}woorden)
517: (mens{}er)
518: (mens{}gaat, door)
519: (door{}wouden)
520: (wouden{}symbolen)
521: (symbolen{}die hem, gadeslaan)
522: (symbolen{}met vertrouwde blikken)
523: (vertrouwde blikken{}Als lange echo’s)
524: ((Als¹, als¹, als², als³, als'¹, als'², Als²{}echo's)
525: (echo's{}ver)
526: (echo's{}vermengen, zich)
527: (Als lange echo’s, zich, ver vermengen{}geuren, kleuren, geluiden)
528: (diepe{}eenheid)
529: (donkere{}eenheid)
530: (duistere{}diepe)
531: (in{}eenheid) en (eenheid{}weids)
532: (weids{}als)
533: (weids{}als, nacht en, dag) plus (nacht{}dag)
534: (geuren1{}kleuren) en (kleuren{}geluiden)
535: (geuren1.kleuren, geluiden{}antwoorden, elkaar)
536: (geuren1{}geuren2)
537: (zijn{}geuren2)
538: (geuren2{}fris)
539: (als{}een kinderhuid)
540: (fris{}een kinderhuid)
541: (geuren2{}zacht)
542: (geuren2{}als hobo's)
543: (geuren2{}zo groen als weiden)
544: (groen{}weiden)
545: (geuren2{}andere)
546: (geuren²{}bedorven), (geuren²{}rijk) en (geuren²{}zegevierend)
547: (andere{}uitbreiding, oneindige dingen bezittend)
548: (oneindige dingen{}zoals amber), (oneindige dingen{}zoals, muskus), (oneindige dingen{}zoals,
benzoë) en (oneindige dingen{}zoals, wierook)
549: (triomphants{}tri-omphants) en (expansion{}expansi-on)
550: (bedorven{}wierook)
551: (bedorven{}amber), (bedorven{}muskus) en (bedorven{}benzoë)
552: (rijk{}wierook)
553: (rijk{}amber), (rijk{}muskus) en (rijk{}benzoë)
554: (zegevierend{}amber), (zegevierend{}muskus), (zegevierend{}benzoë) en (zegevierend{}wierook)
555: (zoals{}amber, muskus, benzoë, wierook), (amber{}muskus), (muskus{}benzoë) en (benzoë{}wierook)
556: (die{}vervoeringen bezingen)
557: (bezingen{}vervoeringen)
558: (vervoeringen{}geest.zintuigen) en (geest{}zintuigen)
559: Het bestuderen van de quota
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560: Deuren en vastberadenheid
561: Biljart en zitbank
562: Hol, aantal fronten, profiel en grot
563: Eg
564: Spijker en bespijkeren
565: De gamba
566: Linialen en klinken
567: Gieter en bretel
568: Deksel
569: Mentor en draaikolk
570: Acolieten en huizen
571: De opgeheven afstand in een grot
572: Het overhemd
573: Buis
574: Balk
575: Punaise
576: Bezuiniging van tekens
577: Tunnel
578: Herstelling
579: Puntgevel
580: Leuning
581: Kaap
582: Drukknop
583: Linkerspijker en rechterspijker
584: Hak
585: Ontginning
586: Verzoeken
587: Voltige
588: Eis
589: Fender en bekleding
590: Takel
591: Gast, rekruut en collega
592: Het elastiek noemt het front van elk van de touwen
593: La
594: Schaduwbeeld
595: Liniaal
596: Hengsel
597: Klopper
598: Korf
599: Haakje
600: Bout
601: Groef
602: Hanger
603: Krukje
604: Knuppel
605: Schaar
606: Viaduct
607: Galg
608: Deining
609: Kaliber
610: Hengsel 2
611: Klopper 2
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612: Korf 2
613: Haakje 2
614: Bout 2
615: Groef 2
616: Hanger 2
617: Krukje 2
618: Een slecht gedefinieerde grot
619: Een andere bundel dan wij hier lezen
620: Misverstand
621: Verwarring van thema’s
622: Inversie van de oorzakelijkheid
623: Panelen van een kwekerij
624: Fenders van een kwekerij
625: Bekledingen van een kwekerij
626: Eerste paneel
627: Liniaal van het eerste paneel
628: Tweede paneel
629: Liniaal van het tweede paneel
630: Derde paneel
631: Liniaal van het derde paneel
632: Vierde paneel
633: Liniaal van het vierde paneel
634: Vijfde paneel
635: Liniaal van het vijfde paneel
636: Zesde paneel
637: Liniaal van het zesde paneel
638: Zevende paneel
639: Liniaal van het zevende paneel
640: Kaliber van de kwekerij
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