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Martha Nussbaum 
De Breekbaarheid van het Goede

Theo Meereboer en Petra Bolhuis

Zie ook www.maieutiek.nl
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Wie is Martha Nussbaum?

• Geboren Craven 1947 

• Gehuwd geweest met Nussbaum houdt de 

naam en het synagogebezoek na het 

huwelijk

• Filologie en filosofie als hoofdvakken

• Fragility of goodness 1986 is doorbraak

• Werk voor VN ( Amartya Sen,Wider)

• Hoogleraar recht en filosofie in Chicago
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Thema’s 

• Kwetsbaarheid 

• Emoties

• Rationaliteit 

• Lijden

• Ethiek 

• Capability &functioning 
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Breekbaarheid van het goede 

• Positie van dit boek in 80-iger jaren 

• Intelligibiliteit van emoties.

– Strijd tussen continentale en Anglo-

Amerikaanse filosofen 

– Nu aandacht voor rol van emoties vanuit 

exacte wetenschappen 

• Thema van waarde van kwetsbaarheid 

blijft belangrijk
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Hoofdpersonen in dit boek 

• Plato

• Socrates

• Protagoras, Alcibiades, Faidros

• Aristoteles

• Schrijvers van de tragediën
– Aischylos

– Sophokles

– Euripides 
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Klassieke filosofie 

• Philo-sofia liefde of begeerte voor of naar 

kennis en wijsheid

• Rol van rationaliteit

• Wat is een mens?

• Benadrukken van vrijheid (vrnl. vrij van 
noodlot en begeerten)

• Individualiteit is bij Griekse ‘vrije man’ 

anders dan bij moderne mens
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Inleiding Nussbaum 

• Nauwelijks uitleg term ‘emotie’ bij Nussbaum 

• Te veel benadrukken van positieve rol van 

emoties zegt ze zelf (blz 22)

• Relatie emotie- gevoel

• Relatie emotie- verstand

• Damasio beschrijft emoties als een voorselectie 

gericht op het overleven. Voor het adequaat 

kunnen nemen van beslissingen is het ervaren 

van emoties essentieel is (Damasio,  2000).
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Begin analyse kwetsbaarheid in 
klassieke periode 

• Waarom begint Nussbaum daar?

• Mens maakt zich los van de noodzaak,

• Andere cultuur Aristoteles en nu, (blz 24-25)

• Rol van rede (blz 30) en de blijvende 

kwetsbaarheid, (blz 34)

• Het aanklagen van de Griekse goden als 

bron van toeval en noodlot itt christelijke 

leer. (blz 40)
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Het lezen van dit boek

• Gebruik door ‘profs’ en ‘amateurs’

• Verlies je niet in allerlei namen en verwijzingen.

• Grote lijn van het betoog en de noten in de 
hoofdstukken staan centraal

• Het geven van een nieuwe analyse van Plato en 
Aristoteles m.b.t. kwetsbaarheid geeft 
denkgereedschap. 

• Relatie met keuzes in dagelijks 
leven/praktijk/politiek is volgens Nussbaum 
belangrijk.
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