
 16 december 2019, 08:40 (CET)

Socrates op sneakers: de kunst van een goed
gesprek
Hoe mooi zou het zijn als je op elk moment en in iedere situatie weet hoe je precies díé vraag

stelt die leidt tot een goed gesprek? In Socrates op sneakers leert praktisch filosoof Elke Wiss je

hoe je dat doet.

Socrates op sneakers leert je de vaardigheden die nodig zijn om die vragen te stellen die

verrassen en aan het denken zetten. Zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en

verbinding. Met een ander, én met jezelf.

In een tijd waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen al snel dezelfde waarde als

feiten krijgen, is de verbinding vaak ver te zoeken. We proberen de ander eerder te overtuigen

van ons gelijk dan dat we samen op zoek gaan naar wezenlijke antwoorden. Veel van onze

gesprekken hebben daardoor meer weg van een debat dan van een dialoog. We praten liever

dan dat we luisteren, voor vragen stellen hebben we geen tijd. En toegeven iets niet te weten is

al helemaal geen optie. Met Socrates en andere filosofen als inspiratiebron laat Elke Wiss zien

waarom we zo slecht zijn in het stellen van goede vragen, én hoe we er beter in worden.

Elke Wiss is theatermaker en praktisch filosoof. Ze schrijft en regisseert voorstellingen en geeft

diverse trainingen en workshops in praktische filosofie en de kunst van het vragen stellen. Ook

voert Wiss socratische gesprekken binnen organisaties en geeft ze individuele filosofische

consulten.

Socrates op sneakers verschijnt op 28 februari 2020 • ca. € 20,– • paperback • 12,5 x 20 cm •

ca. 224 blz. • isbn 978 90 263 4689 7 • nur 734 • omslagontwerp Bas van Vuurde • e-book ca. €

12,99 • isbn 978 90 263 4690 3 
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het
Nederlandstalige literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De
constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse
uitgeverijen gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat
met ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het
boek Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.
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Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer,
Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.

Ambo|Anthos
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