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Hoe verlaat je de politiek?

PERSBERICHT

Persbericht: Slotakkoord
Het einde van politieke levens
Verschijnt 11 februari
Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Bram van Ojik
Afscheid nemen na een mooie carrière is moeilijk, zeker als het om het politieke
bedrijf gaat. In Slotakkoord komen de bijzondere vormen van afscheid nemen
door politieke kopstukken aan bod. Stuk voor stuk geschreven door specialisten
op dat gebied. En allemaal met aandacht voor de menselijke kant van de
politiek. Hoe vermengen zich in het afscheid politieke overtuigingen met
persoonlijke emoties?
Aan bod komen:
• Alexander Gogel
• Maarten van der Goes
• Floris van Hall en Dirk Donker Curtius
• Isaäc Dignus Fransen van de Putte
• Wim Treub
• Wilhelmina van Oranje-Nassau
• Gijs van Hall

SAMENSTELLERS: Diederick Slijkerman
en Henk ter Velde
AANTAL PAGINA'S: 324
UITVOERING: Paperback met flappen
ISBN: 9789000372416
PRIJS: € 24,99
ISBN E-BOOK: 9789000372423

• Hilda Verwey-Jonker
• Hans Janmaat
• Ruud Lubbers en Daniele Gatti

Met de Tweede Kamerverkiezingen op komst hebben een aantal Kamerleden
reeds bekend gemaakt dat ze na 17 maart niet meer terugkeren in de Tweede
Kamer.

PRIJS E-BOOK: € 14,99
GENRE: Geschiedenis/Politiek
IMPRINT: SPECTRUM

Download hi res cover

Onder redactie van:
Diederick Slijkerman (1969) is historicus, jurist en theoloog. Hij schreef diverse
publicaties op het gebied van politieke en culturele geschiedenis, waaronder
een proefschrift getiteld Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid
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(Bert Bakker 2011) en een biografie over Wim Treub, Enfant terrible
(Prometheus 2016).
Henk te Velde (1959) is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de
Universiteit Leiden. Hij publiceerde een reeks boeken en studies over
Nederlandse politiek en politici in de negentiende en twintigste eeuw. Ook
schreef hij vergelijkende studies. Momenteel werkt hij aan een boek over de
geschiedenis van politieke welsprekendheid in Nederland.

Niet voor publicatie
De drukproef en recensie-exemplaren van Slotakkoord zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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