
Leeswijzer Breekbaarheid van het goede 

 

Het boek van Nussbaum ‘De breekbaarheid van het goede’ dat we in deze colleges bespreken is zeer uitvoerig 

en gaat gedetailleerd op de door haar onderzochte materie in. Tijdens de colleges richten we onze aandacht 

voornamelijk op de hieronder genoemde hoofdstukken. Om u in staat te stellen om mee te lezen geven we deze 

hoofdstukken alvast aan.  

Het gaat het niet om tekstverklaring, maar om de behandeling van het thema zoals dat door Nussbaum is 

gepresenteerd en de vertaling daarvan naar een maatschappelijk ethos anno nu. De hoeveelheid tekst is groot, 

maar het gaat –in het kader de colleges- om de lijn van haar betoog.  

 

College 1 en 2 

De eerste twee colleges zullen we ons bezig houden met een inleiding. 

We gebruiken dan:  

het voorwoord bij de herziene uitgave, 

het voorwoord en 

hoofdstuk 1 ‘Toeval en Ethiek  p. 17 t/m 74  

 

College 3 en 4 

Het derde  (en vierde )college zullen gaan over het ontstaan van een wetenschappelijke ethiek, techne en tuche. 

Hierbij horen: 

Hoofdstuk 2 Aischylos en morele conflicten Blz 78 t/m 108  

Hoofdstuk 4 ‘ De Protagoras: een wetenschappelijke ethiek p.155 t/m 197 

 

College 5 en 6 en 7  

De volgende colleges zullen gaan over Plato, Socrates en Alkibiades. En Aristoteles opvatting over de ethiek en 

de rol van de verschijnselen daarin. 

Daarbij horen: 

Hoofdstuk 6  De toespraak van Alcibiades; een interpretatie van het symposion p.250 t/m 293 

Hoofdstuk 7  ‘dit verhaal is niet waar’: waanzin, rede en herroeping in de Faidros p. 294 t/m 298 



Hoofdstuk 8 Het redden van Aristoteles’ verschijnselen ( met inleiding) p.339 t/m 371 

 

College 8 en 9  

De concluderende colleges gaan over de kwetsbaarheid van het goede en de rol van relaties en het goede.  

Daarbij horen: Hoofdstuk 11, p.439 t/m 470 De kwetsbaarheid van het goede menselijke leven: handelen en 

rampspoed 

Hst 12 De kwetsbaarheid van het goede menselijke leven: relaties p. 471 t/m 508 

 

College 10 

Wat nog rest en De epiloog (voor de tekst zie onze website ww.maieutiek.nl) 


