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16 feb verschijnt Lodewijk: portret van een stoïcijns optimist

Journalist Wilfred Scholten volgde Asscher de afgelopen vier jaar en schreef het

ware verhaal achter de comeback van een groot politiek talent. Op 16 februari

verschijnt zijn boek: Lodewijk. Portret van een stoïcijns optimist.

Hij was het grootste politieke talent binnen de PvdA, maar hij leed bij de verkiezingen van 2017

de grootste nederlaag ooit. Lodewijk Asscher stapte niet op, maar begon aan een tocht door de

woestijn. Met vallen en opstaan werkte hij aan zijn politieke profiel en een nieuwe koers voor de

PvdA, geholpen door een reclameman en merkenstrateeg. Wie is deze politicus met joodse

roots? Wat drijft hem, wat maakt hem boos, waarom ergert hij zich aan Mark Rutte?
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Journalist Wilfred Scholten volgde Asscher de afgelopen vier jaar in zijn pogingen de

sociaaldemocratie weer relevant te maken. Hij zag een familieman, een debater en een

vakbekwaam parlementariër, maar ook een politicus op zoek naar een achterban, naar

aandacht en naar macht. Scholten sprak met mensen binnen en buiten de partij en bezocht

bijeenkomsten om te achterhalen wat er schuilgaat achter het gezicht dat zo weinig prijsgeeft.

Wilfred Scholten (Gouda, 1964) studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit en werkte als

politiek journalist voor onder andere AT5, KRO-NCRV (Netwerk en Altijd Wat) en als

freelancer voor dagblad Trouw. Hij promoveerde met Mooie Barend, een biografie van oud-

premier Barend Biesheuvel. Scholten kreeg daarvoor de Brusseprijs voor het Beste

Journalistieke Boek van 2013.

Lodewijk verschijnt op 16 februari 2021 • ca. € 24,99 • paperback • geïllustreerd • 15 x 22,8 cm •

ca. 432 blz. • isbn 978 90 263 4303 2 • nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • verschijnt

ook als e-book
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