
 

22 NOVEMBER 2015  in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe 
Markt 100: 
 

Prof.dr. Johan J. Graafland, over 
 
“GOED EN KWAAD” IN HET ECONOMISCH DENKEN EN HANDELEN 
 
In 2012 publiceerde de Tsjechische filosoof-econoom Sedlácek het spraakmakende boek 
'De Economie van goed en kwaad. De zoektocht naar economische zingeving van Gilga-
mesh tot Wall Street'. Met dit boek wekte Sedlácek internationaal de interesse voor het 
debat over ethiek en economie bij een ongekend breed publiek: kunstenaars, filosofen, 
politici, journalisten, studenten en intellectuelen. Sedlácek geeft in zijn boek een tegen-
draadse analyse. Zijn stelling is dat de economie eigenlijk gaat over de vraag van goed en 
kwaad. Aan de hand van de oudste verhalen uit de mensheid laat hij zien dat ethiek altijd 
belangrijk geweest is in de economie. Maar de oude verhalen laten ook zien dat de mens 
altijd meer wil. De economische vooruitgang lijkt te worden gedreven door hebzucht, ei-
genbelang en dierlijke instincten. 

Tijdens de lezing van 22 november komen de vragen die Sedlácek stelt aan de or-
de: Wat zeggen de oude verhalen over goed en kwaad in de economie? Wat is de invloed 
van waarden? Waarom is schuldkwijtschelding noodzakelijk voor een goede economie? Is 
er een rol voor liefde in het economisch verkeer? Wat is het verband met de oorzaken van 
de economische crisis? Kunnen wij niet beter vertrouwen op de onzichtbare hand van de 
markt en helpt ethiek ons niet van de regen in de drup? Zal de mensheid ooit in staat zijn 
een werkelijke duurzame welvaartsgroei te creëren?  Wat mogen wij verwachten van een 
liberale, vrije markt economie? Prof. Graafland zal ingaan op de visie van Sedlácek, maar 
ook kanttekeningen plaatsen vanuit zijn eigen ervaring en onderzoek. 
 
Prof. dr. Johan Graafland is sinds 2000 als hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek 
verbonden aan de Universiteit van Tilburg en lid van het Tilburg Sustainability Center. In 
de periode 2010-2014 was hij lid van de beraadgroep Samenlevingsvraagstukken van de 
Raad van Kerken. Hij publiceerde diverse boeken over de ethiek van de markt. In de peri-
ode 2010-2013 deed hij een grootschalig onderzoek naar Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen in Europa voor de Europese Unie. 

 

De bijeenkomst op 22 november begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De 
toegang is vrij. 

 

Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 

 
 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111 

http://www.agnietenconvent.nl/
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