Gespreksvragen bij Hoe handel ik eerlijk? (Olthaar & Schenderling, 2021)
Bij hoofdstuk 1 & 2
1. De figuur van Johan staat voor ‘verbeteren van binnenuit’. Door het huidige
economische systeem eerlijker te maken kunnen we meer mensen helpen.
Vandaar dat Johan de lonen wil verdubbelen en werkgelegenheid in Ethiopië wil
stimuleren. Wat vind je daarvan nu je de eerste twee hoofdstukken gelezen
hebt?
Bij hoofdstuk 3 t/m 6
2. In hoofdstuk 6 (p. 78-96) staat er een verhaal over kleding en bloemen uit
niet-westerse landen. Klopt dat volgens jou? Zou dit representatief zijn voor wat
we verder nog uit deze landen importeren? De schrijvers roepen op tot een
boycot van alle producten (bloemen, kleding enz.) die door onrecht in arme
landen geproduceerd worden (p. 168-169). Wat vind je daarvan? En als we het
ermee eens zijn, wat betekent dat dan voor ons koopgedrag?
Bij hoofdstuk 7 t/m 9
3. President Franklin D. Roosevelt zag een keten van oorzakelijke factoren:
consumptie – hogere productie – grotere levensstandaard – (te)vrede(nheid)
onder de mensen (p. 109). De schrijvers wijzen juist op de verbinding van
consumptie – behoeften – ontevredenheid. Kunnen we zeggen dat het Bijbelse
patroon van Wees tevreden met genoeg en concentreer je op de kern haaks op
het moderne consumptiepatroon staat?
4. Kende je de termen van geplande veroudering en gepercipieerde veroudering (p. 112-113) en helpen ze je
om te analyseren wat er in marketing en reclame gebeurt? Kun je concrete voorbeelden geven hoe het ook
jouw leven beïnvloedt?
Bij hoofdstuk 10 t/m 12
5. In dit boek wordt opgeroepen om minder te consumeren (p. 184). Daarmee pleiten de schrijvers tegen de
noodzaak van economische groei, het dogma van veel economen. Kun je daarin meekomen?
6. Op p. 197 lezen we dat het pijn kan doen als je je spullen moet wegdoen en je levensstijl moet loslaten.
Herken je dat en kun je daar voorbeelden van geven? Levert het, behalve voor deze wereld, ook voor jezelf
iets op?
Na lezing van het boek
7. Veel christenen krijgen het niet goed bij elkaar. Op zondag heeft het evangelie het voor het zeggen, maar
op maandag heersen weer de harde wetten van de samenleving en de economie. De schrijvers van dit boek
willen van die gespletenheid af. Zijn ze daarin volgens jou geslaagd?
8. De figuur van Johan staat voor ‘verbeteren van binnenuit’, zoals beschreven bij vraag 1. Wat vind je
daarvan nu je het boek uit hebt?
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