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De Europese literatuur van de 16de en 17de eeuw is rijk aan representaties van het 
amoureuze discours. In zulke ‘minnegesprekken’, die vermoedelijk de nodige openheid 
vertonen naar de toenmalige taalgebruikswerkelijkheid, tracht een minnaar de (quasi-) 
terughoudende beoogde geliefde op grond van argumenten voor zich te winnen. Bij de 
‘alba’ (of dageraadlied) gaat het om de poging van de ene geliefde de ander ertoe te 
bewegen na een nachtelijk samenzijn niet meteen te vertrekken. Onze analyse van de 
argumentatietechnieken en -structuren in een corpus literaire minnegesprekken wijst uit 
dat een aanzienlijk deel van de gebruikte argumenten drogredenen opleveren. 
 

1 Argumentatie en persuasie in historische teksten 
Wie zich een beeld tracht te vormen van literaire teksten uit vroeger tijden zal in eerste 
instantie te rade gaan bij publicaties van literair-historici. Het soort informatie dat dan 
beschikbaar komt, bestaat doorgaans uit filologische gegevens met betrekking tot de 
tekstgenese zoals die naar voren komt in manuscripten en drukken, of inhoudelijk-
thematische achtergronden. Door beide invalshoeken te combineren en de context 
verder te verbreden, komt de relatie met de biografie van de auteur binnen bereik. 
Vanuit de inhoudelijk-thematische kant is daarentegen weer een koppeling voorhanden 
met de klassieke noties op het gebied van de genres en stromingen; onderzoek naar 
literaire kenmerken vormt een wezenlijk aspect van deze benadering. Dat neemt niet 
weg dat ook een meer ergocentrische methode gevolgd kan worden, waarbij de analyse 
van de structuur voorop staat en het effect van literaire stijlmiddelen in relatie tot die 
structuur zichtbaar kan worden gemaakt. 
 Uitgaande van de structuur van de tekst kan een literair-historicus tot diep-
gaande interpretaties komen, maar het blijft de vraag waar de literaire benadering zou 
moeten plaatsmaken voor benaderingen vanuit andere disciplines. De historische prag-
matiek, waaraan te onzent vooral vanuit het vakgebied Taalbeheersing wordt bijgedra-
gen (Bax & Streekstra, 2003, p. 33, 40-41), heeft inmiddels tot een aantal nieuwe 
inzichten geleid. In het algemeen kan gesteld worden dat ook retorische analyses ope-
ningen bieden die vol perspectief zijn. Het is ongetwijfeld dienstig de recente bijdra-
gen van Van Eemeren & Houtlosser (1998, 2003) in herinnering te roepen, waarin met 
behulp van de pragma-dialectische argumentatietheorie nieuw licht werd geworpen op 
de retoriek van Willem van Oranjes Apologie (1580). Nu geldt voor de Apologie (en 
vergelijkbare politieke teksten, zoals het in 1581 door de Staten-Generaal uitgebrachte 
Placcaet van Verlatinghe) dat er een evidente argumentatieve opzet in aanwezig is. 
Genuanceerder uitgedrukt, “Willem van Oranjes Apologie is een uitgelezen voorbeeld 
van strategisch manoeuvreren om dialectische verplichtingen en retorische doelen met 
elkaar te verzoenen” (Van Eemeren & Houtlosser, 2003, p. 60). Het onderzoeksterrein 
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wordt aanmerkelijk gecompliceerder als teksten hun argumentatieve aspecten niet 
rechtstreeks prijsgeven, maar deze ingebed in literaire procédé’s op soms enigszins 
verhulde wijze aan de lezer aanreiken. Wanneer wij dus argumentatie en persuasie in 
vroegmoderne erotische literaire teksten aan de orde stellen, begeven wij ons op een 
lastig terrein qua teksttype. Andere genres voor het moment ter zijde latend, zien we 
bij lyrische en dramatische teksten een aantal communicatieve functies geïntensiveerd 
aan de dag treden, en wel van de soort zoals bijvoorbeeld beschreven in Bühler (1934) 
of Jakobson (1960). 
 Lyriek kent per definitie een sterke emotieve, expressieve functie en focust 
bovendien op de tekst als zodanig door het intensiveren van de (zogenoemde) poëti-
sche functie. Bij het verder inperken van het materiaal tot de categorie erotische poëzie 
doet zich al gauw een probleem voor waar het de relationele, conatieve functie betreft. 
Persuasieve erotische literaire teksten staan inhoudelijk gesproken primair in het teken 
van de poging van de minnaar de geliefde voor zich te winnen, maar het gedicht als 
zodanig heeft die functie niet, althans niet noodzakelijk. De relationele en dus zeker 
ook wel appellerende functie is derhalve een aspect binnen de opgeroepen werkelijk-
heid van het gedicht, ook al is er dikwijls sprake van een aangesproken persoon, een 
‘gij’. Argumentatie en persuasie zijn in feite functionele elementen in een constructie 
die uiteindelijk min of meer dienstbaar is aan de poëtische functie van het geheel. Bij 
het beschrijven en beoordelen van de argumentatietechnieken en argumentatiestructu-
ren in ons corpus liefdeslyriek is het dus van belang in het oog te houden dat deze 
argumentatie ook alles te maken heeft met literaire conventies en literaire structuur-
principes die bepalend zijn voor de compositie van een dergelijke tekst. 
 Voor persuasieve erotische samenspraken in toneelteksten (Honegger, 2000) 
geldt mutatis mutandis hetzelfde, alhoewel de appellerende functie die met zulke dra-
matische proeven van ‘simulated spoken interaction’ (Coulthard, 1977, p. 180) annex 
is, doorgaans een onmiskenbaar pragmatisch aspect uitmaakt van de fictionele wereld 
van het toneelstuk als zodanig. 

2 Argumentatie, persuasie en het erotische genre 
Bezien we erotische literaire teksten uit de 16de en 17de eeuw, dan valt op dat het me-
rendeel van de liefdeslyriek ofwel bestaat uit een narratief bestanddeel gevolgd door 
een gemoedsexpressie (meestal een klacht of verzuchting), dan wel is opgebouwd uit 
een metaforisch deel – vaak ontleend aan natuur- en omgevingsbeelden of mythologie 
–, eveneens gevolgd door een persoonlijk getinte conclusie. De geliefde wordt daarbij 
vaak expliciet opgevoerd en dus ook aangesproken met gij of zelfs met een combinatie 
van gij en eigennaam. Een bekend gedicht van Bredero met een narratieve inzet en een 
verzuchtende afsluiting kan de eerste categorie goed illustreren. We zien in Snachts 
rusten meest de dieren dat de ick eenzaam over straat gaat, terwijl de beoogde geliefde 
niet reageert omdat ze slaapt: 
 
 Och slaapt ghy myn behagen, 
 Dewijl ick doe myn clacht? 
 Wat baat my dan myn claagen 
 Nu ghy den dooven slacht [gelijkt] (r. 31-34) 
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In dit gedicht is er geen sprake van argumentatie of persuasie. De minnaar schikt zich 
eenvoudigweg in het lot dat hij over zichzelf heeft afgeroepen, en plaatst zich daarmee 
in de welbekende Petrarkistische traditie. 
Een belangrijk deel van de sonnetten van P.C. Hooft is geconstrueerd volgens het 
model van uitgewerkte metafoor en persoonlijke conclusie en kan daarom dienen als 
voorbeeld van de meest voorkomende andere categorie. In Geswinde grijsart die op 
wackre wiecken staech alsmede in Wanneer de vorst des lichts slaet aen de gulden too-
men alsook in Wanneer door ’s werelts licht, de blindtgebooren jongen (om slechts en-
kele algemeen bekende voorbeelden aan te halen) volgt na uitgesponnen beeldspraak 
een expressief element waarmee de gemoedstoestand van de persona van het gedicht 
wordt uitgedrukt in relatie tot de aangesprokene. De dame in kwestie wordt binnen het 
gedicht evenwel niet met argumenten of anderszins overgehaald. 
  Bij argumentatie en persuasie zijn er echter altijd verbale middelen in het 
spel waarmee de minnaar de (quasi-)terughoudende beoogde geliefde voor zich tracht 
te winnen of te verleiden. Een specifieke verschijningsvorm van argumentatieve eroti-
sche poëzie bestaat uit gedichten van de soort alba. In dat geval gaat het om de literai-
re verbeelding van situaties waarbij de gelieven zich gedwongen zien uiteen te gaan; 
het standaardbeeld behelst de poging van de ene geliefde de ander ertoe te bewegen na 
een intiem (nachtelijk) samenzijn niet aanstonds te vertrekken (Honegger, 1999). 
 Waar de Europese literatuur van de eerste helft van de vroegmoderne tijd 
opmerkelijk rijk is aan representaties van het amoureuze discours en voorbeelden van 
argumentatieve en persuasieve erotische teksten dus in grote aantallen voorhanden 
zijn, zou de behandeling van een veelomvattend corpus het hier geboden beknopte 
bestek ver te buiten gaan. Ook omdat beperking tot slechts een aantal representatieve 
auteurs c.q. teksten dienstig kan zijn met het oog op aandacht voor het detail, zullen 
we hieronder eerst stil staan bij enkele voorbeelden van de Franse Pléiade-dichter 
Pierre de Ronsard (1524-1585), de Nederlandse dichter Pieter Cornelisz. Hooft (1581-
1647) en de Engelse metaphysical poet John Donne (1572-1631) en nader bezien 
welke overtuigingsstrategieën zich in hun erotische poëzie aftekenen (par. 3). Vervol-
gens behandelen wij, uit hetzelfde historisch-pragmatische perspectief, een tamelijk 
platvloerse verleidingsscène uit een toneelstuk van de indertijd vermaarde klucht-
schrijver Willem Dircksz. Hooft (1594-1658) (par. 4).1

3 Argumentatie en persuasie in erotische poëzie 

3.1 Ronsards Quand au temple nous serons 
Quand au temple nous serons (1555), een van de in Frankrijk tot op heden opmerkelijk 
populair gebleven stances van Ronsard, vormt een monoloog waarin de ik-figuur zich 
tot zijn geliefde richt met als uiteindelijk doel haar te bewegen toe te geven op het stuk 
van zijn verlangens in re veneria. De dichter formuleert die laatste nogal expliciet (r. 
46-48): het gaat om kussen (baise moy “kus me”) en de hand die zich op haar boezem 
wil vermeien (que ma main s’esbate dans ton sein “dat mijn hand wat met jouw bor-
sten speelt”) en ook nog wel wat lager wil (ou plus bas “of nog lager”). 
 Hoe structureert Ronsard de argumentatie ten faveure van het standpunt dat 
zij hem wat dat betreft gerust zijn gang kan laten gaan? De eerste twee strofen schetsen 
het algemene kader en lijken te zijn ingegeven door Cicero’s Topica (Reinhardt, 
2003). De gezamenlijkheid van het tweetal in de kerk zou, in de zienswijze van de ‘ik’, 
die hier een dubieuze analogieredenering volgt (Van Eemeren, Grootendorst & Krui-
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ger, 1986, p. 113), eenzelfde gezamenlijkheid in bed moeten opleveren. Blijkens r. 13 
e.v. Pourquoy donque (…)/ Contrefais-tu la nonnain/ Dedans un cloistre enfermée? 
(“Waarom toch ... doe jij als een nonnetje dat reeds voor het klooster heeft gekozen?”) 
blijft het beoogde effect echter uit: de similitudo wordt doorbroken en de differentia 
wordt zichtbaar, en daarmee tevens de onhoudbaarheid van de toegepaste analogiere-
denering. In aansluiting bij de pragma-dialectische theorievorming zoals geëntameerd 
door Van Eemeren & Grootendorst (1982), zou men kunnen stellen dat Ronsard hier 
gebruik maakt van enkelvoudige argumentatie, waarbij ‘gezamenlijkheid in de kerk’ 
‘gezamenlijkheid in bed’ impliceert, maar waarbij de geldigheid van het implicatief 
verband ongeadstrueerd blijft. 
 Vanaf strofe 3, waarin het gebruik van nous overgaat in het gebruik van de 
pronomina je en tu, begint de argumentatie in eigenlijke zin om de discrepantie tussen 
de feitelijke en de gewenste situatie weg te werken. In de stofen 4 t/m 6 bestaat de 
argumentatie uit een aantal variaties op de gedachte dat de fysieke charmes van de 
geliefde bijtijds benut moeten worden, omdat ze na haar dood niet meer beschikbaar 
zullen zijn. Het dodenrijk met de bijbehorende gecodificeerde attributen wordt plas-
tisch geschilderd en de conclusie (in strofe 7) lijkt onontkoombaar: 
 
 Donque tandis que tu vis, 
 Change, Maistresse, d’avis,  
 Et ne m’espargne ta bouche. 
 Incontinent tu mourras, 
 Lors tu te repentiras 
 De m’avoir esté farouche. 

Neem dus tijdens je bestaan, 
Liefste, ’n andre houding aan 
En ontzeg me niet jouw lippen... 
Anders sterf je straks vol spijt 
Met het eeuwige zelfverwijt 
Dat je mij hebt laten glippen. 

 
Dit klinkt als een dreigement en zo lijkt het ook bedoeld. Ook in een wat zwakkere 
interpretatie lijken we hier van doen te hebben met fear appeal in de zin van Walton 
(2000). Het werken met fear appeal is een beproefd middel in contemporaine persua-
sieve teksten en strekt zich uit tot diverse genres, waartoe zeker ook het religieuze 
discours gerekend moet worden. In termen van de traditionele drogredenenleer is dit 
een voorbeeld van het argumentum ad baculum (Van Eemeren et al., 1986, p. 25). 
 In de laatste strofe, 8, beroept de ik-figuur zich nog op een heel ánder argu-
ment dat gezien moet worden als een alternatieve verdediging van hetzelfde standpunt. 
Hij roept uit Ah, je meurs! “O, ik sterf!” (r. 43). Afgezien van de knappe wending hier 
het perspectief van het sterven te laten wisselen, wordt er een argumentum ad miseri-
cordiam in stelling gebracht (Van Eemeren et al., 1986, p. 27). Hierdoor ontstaat een 
meervoudige argumentatie, theoretisch gezien gebaseerd op drogredenen maar qua ap-
pellerend effect de juiste verbinding leggend met de helder geformuleerde wensen van 
de minnaar. 

3.2  P.C. Hoofts Ach Amarillis en Galathea siet den dach comt aen 
Het argumentum ad baculum en het argumentum ad misericordium zijn niet typerend 
voor Ronsard, maar eerder kenmerkend voor een groot deel van de argumentatieve 
erotische poëzie uit de vroegmoderne tijd. Aan de gedichten – of zeker zo toepasselijk: 
songteksten – van P.C. Hooft kan worden gedemonstreerd dat subtiele varianten mo-
gelijk zijn, maar ook dat zo’n argumentatie kan worden ingebed in een dialoogvorm. 
Subtiele varianten van het argumentum ad misericordium doen zich voor wanneer niet 
de minnaar medelijden doet opwekken, maar wanneer een andere instantie daarvoor 
zorg draagt, overigens wel met het beoogde persuasieve doel. In Hoofts bekende lied 
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Klaere, wat heeft ’er vw hartje verlept (ca. 1621) wordt Klaere voorgehouden dat in 
het geval haar sinnetjes niet tot leven kunnen worden gewekt, 
 
 Soo sult ghij maecken aen ’t schrejen [wenen] de bron 
 De boomen, de bloemen, de sujvere Zon. (r. 19-20) 
 
Zoals aangegeven is de dialoogvorm binnen de liefdespoëzie een geschikte drager voor 
argumentatieve patronen en structuren. Door de beurtwisselingen kunnen argumenten 
en tegenargumenten betrekkelijk uitvoerig worden uitgesponnen. Een befaamd langer 
gedicht in dialoogvorm van Hooft is Ach Amarillis (ca. 1603). Cephalus poogt Amaril-
lis tot de zijne te maken, maar slaagt daar uiteindelijk niet in. De argumentatie verloopt 
in een zevental rondes die corresponderen met de strofen van het gedicht. Elke strofe is 
volgens hetzelfde patroon opgebouwd, bestaat zelf weer uit zeven verschillende beur-
ten, en wordt telkens afgesloten door dezelfde ‘persoon’ die ook de openingsbeurt 
realiseerde. Om en om wisselen de strofen wat betreft de opening c.q. sluiting ervan 
door de personages, zodat een naadloze aansluiting over de hele linie het gevolg is. 
 De gebruikte argumentatie is nauw verbonden met het patroon van de verbale 
interactie. Hooft ziet kans op enkele strategische plekken Amarillis een openingsbeurt 
te laten verrichten die preludeert op instemming met betrekking tot Cephalus’ toenade-
ringswensen. R. 25 En of jck bleve? [“En (wat zou er gebeuren) als ik zou blijven?”] 
en r. 41 Of ickse crege? [“(Wat zou er gebeuren) als ik haar (= de ‘ziekte’ van de 
hartstocht) zou krijgen?”] suggereren een verandering van standpunt, maar zijn in feite 
opstapjes voor een nieuwe argumentatiefase. 
 Net als in Ronsards gedicht is in Ach Amarillis het gebruik van fear appeal 
een opvallend element. Cephalus beëindigt zijn pogingen met Ghij weet niet wat ghij 
mijdt (r. 53) en sluit af met 
 
 Wel Amaryl de tijt/ Sal v bet [beter] leeren. (r. 55-56) 
 
Het valt op dat deze laatste twee regels strikt genomen geen persuasieve functie meer 
kunnen vervullen; de beoogde geliefde is immers al aan het weggaan (Adieu ick vlie 
met vlijdt, r. 54). Het argumentum ad baculum is dus geherformuleerd als een conclu-
sio. Voor het zo ver is, worden van beide zijden echter argumenten aangevoerd die 
kwalitatief eveneens thuis horen in de sfeer van de drogredenen. Zo bedient Cephalus 
zich herhaaldelijk van het argumentum ad misericordium: 
 
 Soo moet ick dus verbaest/ Van Min versmachten (r. 23-24) 
 Ja want ick storef [zou sterven] gingdij mij verlaten (r. 28) 
 En ick beswijcke seer (r. 30) 
 V [uw] vlucht sal mij mijn leven roven (r. 35) 
 
Amarillis beroept zich bij haar weigering onder meer op het gezag van haar ouders, 
met name haar moeder; mocht dit beroep oneigenlijk zijn – wat in de context van deze 
dartele flirt het geval lijkt –, dan maakt zij gebruik van de autoriteitsdrogreden (Van 
Eemeren et al., 1986, p. 112). Hoe dan ook, door zich achter haar ouders te verschuilen 
onttrekt zij zich aan haar ‘verdedigingsplicht’ (Van Eemeren & Grootendorst, 1982, p. 
379-381), daarmee een cruciale regel voor redelijke discussies overtredend. 
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 Mijn ouders t rieden (r. 18) 
 Neen neen mijn moeder riet/ Mij noijt aen desen (r. 47-48) 
 
In de voorlaatste strofe zet Cephalus zijn overredingspoging kracht bij met een twijfel-
achtig argumentum ad consequentiam (cf. Van Eemeren et al., 1986, p. 114). Op Ama-
rillis’ vraag wat er zou gebeuren Wanneer wij beij sieck (van hartstocht) souden wesen 
(r. 43), antwoordt hij namelijk: dan souden wij eerst (= pas) beij genesen (r. 44). De 
kwaliteit van de in dit gedicht gebruikte argumentatie is niet indrukwekkend, maar 
zeker indicatief voor het genre van erotische lyriek uit de vroegmoderne periode. De 
vervlochtenheid ervan met de structuur van de interactionele rondes zoals tot uiting 
gebracht in de strofenopbouw, brengt echter wel een interessant literair effect te weeg. 
 Dat overwegingen van literaire aard een rol kunnen spelen bij de ‘rolverde-
ling’ binnen een dialogisch opgezet minnegedicht, bewijst de tekstgenese van Hoofts 
Galathea siet den dach comt aen (ca. 1602). Dit gedicht behoort tot de alba, een sub-
genre waarin het noodzakelijke vertrek van een der gelieven in de ochtendstond cen-
traal staat. De argumentatie is er hier op gericht nog wat langer bij elkaar te blijven. In 
Hoofts gedicht is een drieledige structuur aangebracht, met voor de middelste, geza-
menlijk gesproken (of gezongen) strofe drie strofen met argumentatie met betrekking 
tot het vertrekken dan wel langer blijven van de minnaar en erna wat deliberaties over 
wat er nu moet volgen. De eerste regel, uitgesproken door de minnaar, vertoont een 
zekere moderne ‘pragmatische’ indirectheid (cf. Bax, 2004): 
 
 Galathea siet de dach comt aen 
 
De implicatuur van deze mededeling luidt dat zijn vertrek helaas aanstaande is. Na 
wisseling van (schijn)argumenten die alle zakelijk van aard zijn, zoals de ‘herdefinitie’ 
van het ochtendgloren: 
 
 Neen mijn lief wilt noch wat marren [dralen] // t sijn de starren, 
 Neen mijn lief wilt noch wat marren t is de Maen. (r. 2-3) 
 
of dat de klok-van-enen, die de morgenstond aankondigt, nog niet geslagen heeft: 
 
 Hoe t’ is noch geen een geslagen // wat soud ’t dagen? 
 Hoe? t’ is noch geen een, t’en can den dach niet sijn. (r. 5-6), 
 
stemt Galathea in met het standpunt van de minnaar dat de tijd van gaan gekomen is: 
Las! [helaas!] Ick sie den daegeraedt de tijt is snel (r. 9). Het meningsverschil is dus 
opgelost, maar deze oplossing vindt relatief vroeg plaats. In de voorlaatste strofe wordt 
inhoudelijk een nieuw element geïntroduceerd, de eventuele herhaling van het samen-
zijn in de komende nacht. Galathea (G) doet het voorstel en de minnaar (M) stemt toe, 
zij het met de aantekening dat haar moeder wel eens bezwaar zou kunnen maken: 
 
 G. Och mijn leven, coomdij t’avont weer? 
 M. Las v moeder mocht het hooren // en haer [zich] stooren, 
  Maer al sous’ haer stooren ick coom even seer (r. 16-18) 
 
Zowel de contra-argumentatie die Galathea’s opspelende moeder betreft, als het besluit 
niettemin even seer te komen, zijn in vroege versies verschillend vormgegeven (Tuyn-
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man & Van der Stroom, 1994, dl. 2, p. 59). In de latere redacties van manuscript en 
druk worden tegenargument en conclusie aan de minnaar ‘toegedicht’ (zie boven), in 
de oudere lezing van het handschrift echter aan Galathea: 
 
 M. Galathea coom ick t’avont weer? 
 G. Och mijn moeder mocht het horen // en haer stooren, 
  Och sy mocht het hooren maar comt even seer. 
 
Waarom heeft Hooft voor deze wijziging gekozen? Het antwoord moet gezocht wor-
den in zijn streven een symmetrische compositie te verkrijgen, waarbij de laatste drie 
strofen een spiegeling van de eerste drie opleveren. Daartoe wordt Galathea in de 
laatste strofen steeds als eerste spreker opgevoerd, en moet inhoudelijk een omkering 
plaatsvinden. Een zuiver literaire vormfactor interfereert hier dus met het (inhoudelij-
ke) ‘taalhandelingsschema’. 

3.3  Donne’s The Flea 
Is het bij Ronsard en Hooft zeer wel mogelijk argumentatie en persuasie tekstueel 
eenduidig te determineren, bij de Engelse metaphysical poets ligt dat een stuk lastiger. 
John Donne, de bekendste representant van deze stroming, geldt dan ook als complex 
en moeilijk toegankelijk. Het meest in het oog springende kenmerk van zijn poëzie is 
het gebruik van de ‘metaphysical’ conceit, een intellectueel doorwrochte, ver uitge-
werkte beeldspraak waarin ongelijksoortige bestanddelen met ingenieuze ‘logica’ met 
elkaar worden verbonden (cf. Streekstra, 1994). Argumentatie en persuasie vormen 
daarbij het richtinggevende principe. De renaissanciste Helen Gardner merkt in dit ver-
band op: “Argument and persuasion, and the use of the conceit as their instrument, are 
the elements or body of a metaphysical poem” (1957/1985, p. 22). 
 Een gedicht dat bij uitstek argumentatie en persuasie op het vlak van de 
erotische thematiek in zich verenigt, is Donne’s fameuze The Flea, dat uit het einde 
van de 16de eeuw dateert. In dit gedicht wordt een vlo als uitgangspunt genomen, en 
wel een die zowel de minnaar als de onwillige dame heeft gebeten: 
 
 It suck’d me first, and now sucks thee, 
 And in this flea, our two bloods mingled bee; (r. 3-4) 
 
 Hij zoog mij eerst en doet zich nu tegoed 
 Aan u; in hem mengt zich ons bloed. 
 
Nu in die vlo hun beider bloed is vermengd, heeft hun ‘vereniging’ in zekere zin al 
plaatsgevonden. Er is dus, gegeven de analogieredenering die de (mannelijke) persona 
in het gedicht hanteert – en die op het destijds gangbare inzicht berust dat tijdens de 
coïtus het bloed van de minnaars vermengd raakt (Gardner, 1965/1978, p. 175) –, geen 
reden om bezwaar te maken tegen een ándere vorm van vereniging, de seksuele. Via 
de imperativus Marke but this flea “Let slechts op deze vlo” (r. 1) introduceert de ‘ik’ 
bij de toegesprokene zowel het onderwerp van de vlo als zijn (eigen) lichamelijke 
verlangens: 
 
 Yet this enjoyes before it wooe, 
 And pamper’d swells with one blood made of two, 
 And this, alas, is more then wee would doe. (r. 7-9) 
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 Maar hij [= de vlo] geniet eer dat hij heeft gevreeën 
 En zwelt verwend met één bloed van ons tweeën 
 En dat, helaas, is meer dan wat wij deden. 
 
Langs verbale weg tracht hij vervolgens de dame te verleiden en bij deze persuasieve 
strategie maakt hij gebruik van complexe argumentatie (strofe 2 en 3). Wat met name 
opvalt, is dat ofschoon het gedicht één lange monoloog is, er toch interactionaliteit in 
het geding is. Op geen enkel moment laat Donne de vrouw spreken, maar niettemin 
gelden haar geïmpliceerde reacties steeds als zetten in een argumentatief spel. 
 De eerste woorden van de tweede strofe, Oh stay “O wacht (met het doden 
van die vlo)”, geven aan dat de dame de in de eerste stofe betrokken stelling dat zij 
beiden in de vlo één zijn geworden, verwerpt, en a fortiori het op analogieargumen-
tatie berustende (hoofd)standpunt dat ze zonder bezwaar met elkaar naar bed kunnen 
(cf. Van Eemeren, Grootendorst & Kruiger, 1983, p. 210 e.v.). Want waar de ‘ik’ van 
mening blijkt dat w’are met,/ And cloysterd in these living walls of Jet “wij geklit 
(zijn)/ en opgesloten in dit huis van levend git (= het lichaam van de vlo)”, maakt zij 
juist aanstalten de vlo te doden. Dit zou echter sacrilege, three sinnes in killing three 
impliceren, “doodzonde in drievoud”, te weten moord op de vlo en op de ‘ik’ en zelf-
moord van de dame. 
 Bij de aanvang van de derde strofe zien we dat de argumentatie in de tweede 
ontoereikend is gebleven, want de vlo blijkt inmiddels toch gedood: 
 
 Cruell and sodaine, hast thou since 
 Purpled thy naile, in blood of innocence? (r. 19-20) 
 
 Hebt gij uw nagels toen wreed, onverhoeds, 
 Purper geverfd met onschulds bloed? 
 
In r. 23-24 nemen we voor het eerst een verbale reactie van de dame waar, zij het dat 
die in de indirecte rede weergegeven is. Daarin komt een steekhoudend argument naar 
voren tegen de ‘unificatie’-gedachte waar de analogieredenering op gegrondvest is: 
 
 Yet thou triumph’st, and saist that thou 
 Find’st not thy selfe, nor mee the weaker now; 
 
 Toch doet ge triomfant’lijk en beweert 
 Dat gij en ik [nadat de vlo gedood is] niet merkbaar zijn gedeerd. 
 
Met het verwoorden van die bevinding ondergraaft de dame op indirecte wijze de 
similitudo die het uitgangspunt van de verleidingspoging van de ‘ik’ vormt (zie par. 
3.1). Waar bijgevolg de differentia weer volop aan de dag treedt, volgt een qua argu-
mentatiestrategie interessante tegenzet. De minnaar stemt weliswaar in met haar ‘em-
pirische’ tegenargument (’Tis true), maar benut dit tevens – door het nu wat de vlo 
aangaat over een heel ándere boeg te gooien – om zijn uiteindelijke gelijk te bewijzen 
en de dame opnieuw te confronteren met zijn seksuele verlangens: 
 
 Tis true, then learne how false, feares bee; 
 Just so much honor, when thou yeeld’st to mee, 
 Will wast, as this flea’s death tooke life from thee. (r. 25-27) 
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 ’t Is waar en leert hieruit: vals is uw angst; 
 Uw eer, als gij bezwijkt, lijdt net zo lang 
 Als ’t sterven van die vlo u ’t leven nam.  
 
Ingebed tussen de intro en de sterk persuasieve afsluiting ligt een al met al tamelijk in-
gewikkeld complex van deelargumentaties. De argumentaties in strofe 1 en 2 te zamen 
kunnen gelden als een meervoudige argumentatie ten gunste van het hoofdstandpunt 
van de ‘ik’ dat zij en hij zich gegeven de door de vlo veroorzaakte toestand van simili-
tudo zonder bezwaar (ook) seksueel kunnen verenigen; beide subargumentaties hebben 
intern een verdere geleding, waarbij die van strofe 2, die op de eventuele ‘moord’ op 
de vlo betrekking heeft, weer wat complexer is (cf. Van Eemeren et al., 1983, p. 210). 

4 Argumentatie en persuasie in een vroegmodern toneelstuk 
In d’eerste uytkomst (“bedrijf”) van de scabreuze klucht op het thema overspel Door-
trapte Meelis de Metselaer (1623) van W.D. Hooft komt een tweespraak voor tussen 
Sytien, een zeemansvrouw wier man onlangs is uitgevaren (om de hiele soomer weg te 
blijven), en haar buurman Melis, die zijn kans schoon ziet haar te verleiden. Ten be-
sluite van onze bijdrage over argumentatie en persuasie in vroegmoderne literatuur 
bespreken we de overredingstactieken die Melis beproeft om zijn doel te bereiken.  
 Melis begint zijn verleidingspoging met te vragen of Sytien en haar man het 
samen eigenlijk wel goed hebben (r. 69). Als zij beweert dat dat inderdaad zo is, uit hij 
twijfel aan haar standpunt: Maer tis vremt dat hy jou dan so licht kan begheven (“zo 
gemakkelijk kan verlaten”, r. 71). Het tegen haar echtgenoot gerichte ad hominem-
karakter van Melis’ ouverture klinkt ook duidelijk door in wat hij stelt in reactie op 
Sytiens verweer dat haar man, die kan geen Ambacht “geen vak geleerd heeft” (r. 73), 
toch iéts moet doen voor de kost: 
 
 Nochtans duncktme ist ien ding dat niet en behoort [geen pas geeft]  
 Voor ien ghehylict [getrouwd] man, want hy liet zijn wijfie in droefheit 
              en in klagen. (r. 74-75) 
 
Door in te spelen op het verdriet dat de varensgast bij zijn eega veroorzaakt, maakt 
Melis ook nog eens gebruik van de pathetische drogreden (Van Eemeren et al., 1986, 
p. 65 e.v.) Dat hij vervolgens stellig beweert iets zo verwerpelijks zélf nooit te zullen 
doen (r. 76-77), levert uiteraard een ethische drogreden op (Van Eemeren et al., 1986, 
p. 67-69). Melis bedient zich opnieuw van de pathetische drogreden door ook op het 
seksuele gemis te zinspelen dat Sytien als ‘onbestorven weduwe’ moet ervaren: 
 
 ... het is ooc onlustich [onbevredigend] voor een Vrou so langh te slapen  
                  allien, 
 En het soetste soet ’t gheense ghewoon is, moet soo langh ontbeere (r. 82-83) 
 
Als zij tegenwerpt dat voor haar man nochtans hetzelfde geldt, ziet Melis andermaal 
kans hem zwart te maken: 
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 Wat mien [denk] jy dat hyt soolangh sonder vrou kan maecken [stellen], 
 Och neen moer [‘moedertje’], de iest de best [de eerste de beste (vrouw)], 
      so haest [zodra] alsse slechts an lant rake [aan land komen] 
 Want dat scheepsvolckie is te hettich [geil] alsse in langh geen vrouluy 
      hebben e sien. (r. 87-89) 
 
Sytien verklaart dat het in het geval van haar man zo’n vaart wel niet zal lopen, omdat 
hij soo hiel hietjes niet en is e bakert “van nature niet zo hitsig is” (r. 91). Laat haar 
man dan een drooghen slapert zijn, zoals Melis – kien op ad hominem-argumenten die 
zijn ‘rivaal’ betreffen – concludeert, voor hém geldt dat allerminst: Voor mijn en ist 
gien deech ast mijn wijfie gien twiemael s’nachts wil ghehenghen (r. 93). Met te stellen 
dat het wat hem betreft “niet okee (is) als mijn vrouw het niet twee keer per nacht 
toelaat”, vijzelt Melis (wederom) zijn ethos op, althans dat in re veneria. Wanneer 
Sytien daarop schampert dat Melis wat hij kennelijk ‘over heeft’, beter int Gasthuys 
kan brengen (r. 94), houdt hij haar voor dat zij daar ook zélf van zou kunnen profite-
ren: 
 
 met het overschot [aan sperma] stelden ick jou in wel mier [en ook  anderen]  
                te vreen (r. 95)       
 
Sytien reageert kwansuis afhoudend, met plagerige en uitdagende opmerkingen (r. 96-
97, 100-101, 106-107), culminerend in het voluit in twijfel trekken van buurmans 
exceptionele viriliteit: 
 
 Och vaer [‘vadertje’] je bint al drooch daer is met [in] jou gien vocht [zaad], 
 Tis jou maer slechts te doen om een soet slordich praetje [vuil praatje]. 
                     (r. 108-109) 
 
Melis stelt haar voor de proef op de som te nemen: Jae gaet daer mitmen op an (“Wel-
nu, probeer het maar eens uit met mij”, r. 110), en Sytien – kennelijk ontvankelijk voor 
de pathetische drogreden die het inspelen op haar lustgevoelens hier behelst – begint te 
zwichten: 
 
 Jae wel k’sout schier bestaen [ik zou het haast doen], je maeckme voorwaer  
     schier groen [waarachtig bijkans geil], 
 Ghenomen [gesteld dat] ick sulcx toeliet je mostet teghe niemet kalle 
      [doorvertellen]. (r. 112-113) 
 
Aan het voorbehoud dat hun amoureuze rendez-vous onder de Roos blijft (r. 115), wil 
Melis vanzelfsprekend graag tegemoetkomen. Als Sytien echter naar voren brengt dat 
haar toegevendheid enkel voor de grap was, voert hij aan dat almen goetien rechte 
voort over eynt schiet “dat ik een stijve krijg” (r. 120). Het onverholen in stelling bren-
gen van dit zware geschut (met mogelijk lichte connotaties in de sfeer van ad miseri-
cordiam) geeft zo te zien de doorslag, want Sytien snijdt terstond de praktische kwes-
tie aan hoe ze het moeten aanleggen opdat Melis’ wijfie hun overspel niet bemerkt (r. 
123). Dat een en ander nogal wat voeten in de aarde blijkt te hebben, is een dramatisch 
gegeven dat er hier verder niet toe doet. 
 Wat in het onderhavige verband wél van belang is, is de complexiteit van 
Melis’ argumentatie. Hoe onbetamelijk de vrijmoedige kluchtscène ook moge wezen, 
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we zien dat de loze buur zijn verleidingspoging bijzonder handig inkleedt. Het hoofd-
standpunt dat er voor Sytien amper beletselen zijn om een cartieruyrtie (“kwartiertje”) 
t’samen in een hoppesack te duiken “samen effen van de bil te gaan” ( r. 98), berust op 
nevenschikkend samengestelde argumentatie (Van Eemeren et al., 1983, p. 234), waar-
bij Melis enerzijds met uiteenlopende, meest nevengeschikte drogredelijke argumenten 
de stelling tracht te onderbouwen dat Sytiens wederhelft in moreel en seksueel opzicht 
te kort schiet (substandpunt 1), en anderzijds, door op drogredelijke wijze te schermen 
met zijn eigen kwaliteiten, met name zijn viriele status, probeert aan te tonen dat hij-
zelf een uitgelezen kandidaat voor het buitenechtelijke minnespel is (substandpunt 2). 

5 Besluit 
Zonder nader in details te hoeven treden kunnen we veilig stellen dat gedichten als The 
Flea kwalitatief uitstijgen boven die van Ronsard en Hooft waar het de verfijning en 
gelaagdheid van het argumentatieve ‘design’ betreft. De indirectheid die Donne’s 
gedicht kenmerkt, alsmede de afwezigheid van clichématige, enigszins banale drogre-
denen als het argumentum ad baculum of ad misericordium en de niet geringe com-
plexiteit van de argumentatie, vormen een indicatie dat binnen de intellectuele moder-
niteit van de Renaissance verschillende profielen aan de dag kunnen treden. Terzelfder 
tijd toont een grove klucht als Door-trapte Meelis aan dat ook binnen de ‘triviaallitera-
tuur’ betrekkelijk ingewikkelde argumentatiestructuren kunnen zijn aangebracht. 
 In breder cultuurhistorisch verband illustreren de hier besproken proeven van 
argumentatie en persuasie in ‘hoge’ en ‘lage’ literaire kunst overigens ook dat in de 
vroegmoderne tijd ‘discursieve rationaliteit’ een gevestigd taalgebruiksverschijnsel is, 
en dat de tendens naar rationalisatie van het discours die in West-Europa in de late 
Middeleeuwen inzet, zich aan het eind van de 16de eeuw reeds opmerkelijk krachtig 
manifesteert, ook – of misschien juist voorál – in de literaire context. 

Noot 
1. Het citaat van Bredero stamt uit Stuivelings editie van het Groot Lied-Boeck 
(1975). De citaten van Ronsard en hun vertaling zijn afkomstig uit de door Van Altena 
bezorgde tweetalige tekstuitgave (1992). Voor het werk van Donne werd gebruik 
gemaakt van de editie-Grierson (1912); de vertaling is van Eijkelboom (1988). In het 
geval van P.C. Hooft werd van Tuynman en Van der Stroom (1994) gebruik gemaakt; 
de vertalingen zijn van onze hand. W.D. Hoofts klucht werd recent heruitgegeven en 
van annotaties voorzien door Van Leuvensteijn en Stuart (1999). 
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