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Stellingen

I Wie zijn mening verdedigt met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, presenteert de vrijheid 
om iets te zeggen ten onrechte als een argument voor de aanvaardbaarheid van wat hij zegt.

II Wie een mening aanvaardt die louter en alleen verdedigd is met een beroep op de vrijheid van 
meningsuiting, maakt zichzelf  tot een wandelende illustratie van de Griekse wijsheid dat wie de 
retorica niet bestudeert, er het slachtoffer van wordt.

III De pragma-dialectische argumentatietheorie ontleent haar dialectische karakter niet alleen aan het in 
deze theorie geformuleerde uitgangspunt met betrekking tot het doel van argumentatie, maar ook 
aan de daarin geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot de opbouw en de normering van 
argumentatie. (Dit proefschrift)

IV Afhankelijk van het aspect van strategisch manoeuvreren dat het betreft, kan er met betrekking 
tot de externe samenhang van de discussiezetten die in de achtereenvolgende fasen ten uitvoer 
worden gebracht gesproken worden van een ‘topische strategie’, een ‘aanpassingsstrategie’ en 
een‘presentationele strategie’. (Dit proefschrift)

V Uit de rapportage van Zeno’s opvattingen in Plato’s Parmenides kan worden opgemaakt dat Zeno’s 
‘eerste paradox van de veelheid’ niet begrepen moet worden als een bewijs uit het ongerijmde.  
(Dit proefschrift)

VI De uiteenlopende beschrijvingen van Plato’s ‘methode van hypothetisering’ kunnen met elkaar in 
verband worden gebracht door ze op te vatten als beschrijvingen van verschillende componenten 
van deze methode. (Dit proefschrift)

VII De zogenoemde ‘socratische ironie’ is op te vatten als een rolverdelingsstrategie. (Dit proefschrift)

VIII De historische achtergrond van het in de uitgebreide versie van de pragma-dialectische 
argumentatietheorie als ‘retorisch’ aangemerkte inzicht met betrekking tot de argumentatieve ambi-
ties van de discussianten is behalve in de antieke retorica ook in de antieke dialectica gelegen.  
(Dit proefschrift)

IX Het gegeven dat er in de historisch-materialistische opvatting van de dialectica slechts sprake is van 
één partij is zowel vanuit de antieke als vanuit de hedendaagse dialectica bezien onbegrijpelijk.

X Wanneer iemand die als principe heeft dat hij bereid is al zijn principes ter discussie te stellen ook 
bereid is deze bereidheid zelf  ter discussie te stellen, kan hij niet beschuldigd worden van een  
pragmatische inconsistentie.

Stellingen behorende bij het proefschrift van Jean Wagemans, getiteld ‘Redelijkheid en overredingskracht 
van argumentatie’, te verdedigen op woensdag 30 september 2009 aan de Universiteit van Amsterdam.


