Kousbroek door Bert Poll in 1975. Van der
Hoeven kiest zulke inkijkjes echter zuinig en
bewust. In dit geval illustreert zij ermee hoe
zowel Poll als zelfs Spoor zich lieten kennen
en ontspoorden. Tegelijk maakt de auteur
duidelijk dat Hofland in de opbouw van de
nieuwe krant een minder grote rol had dan
eerder is gedacht. Vooral Spoor is daardoor
onderbelicht. Hij wordt geprezen omdat hij
“tegen de mode in” (pag. 440) ging om de
Koude Oorlog te bagatelliseren en om linkse
ideeën te volgen, zoals de Volkskrant deed. Hij
zorgde intussen wel voor een politiek
gemengde journalistengroep, waardoor de
krant objectiever was. Geen wonder dat bijna
40% van de lezers links stemde en bijna 19%
christelijk, tegen 44% VVD. De krant was dus
progressiever dan de liberale partij.

al bij cadeau gekregen. Pien van der Hoeven
heeft bewezen dat zij de eerste kandidaat is als
de NRC de recente tijd nog eens wil laten
beschrijven.

Gemist
Het is geen kunst om op elke slak zout te
leggen in een boek als dit. Waarom lees je
bijvoorbeeld niets over de arrogantie van de
cultuurredactie of weinig over de vrouwelijke
lezer? Mooij geeft veel meer kleur aan haar
hoofdfiguren, terwijl die bij Van der Hoeven
zakelijk blijven; de auteurs hebben daarbij de
pag. 462: Vers van de pers. Een lid van het
stijl van hun krant ook in hun boek tot
technische personeel van de NDU keurt een nieuw
uitdrukking gebracht. En natuurlijk missen we
nummer van NRC HANDELSBLAD.
de geschiedenis van 1828 tot 1958 en na 1977.
De interessantste periode is belicht; de
voorgeschiedenis hebben we er in korte vorm
________________________________________________________________________________
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