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zelfde hoogte; de Joodse medewerkers kregen slechts salaris tot eind juni.
Voor één medewerkster die bij Vaz Dias en het ANP tezamen twee-en-
twintig jaar in dienst geweest was, achtte van de Pol een pensioen van vijftig
gulden per maand voldoende maar de raad van beheer van het ANP vond
dat bedrag te hoog.
Die raad van beheer bestond in '40 uit de directeuren van zeven dagblad-

bedrijven. H. Kuypers, directeur van het meest gezaghebbende katholieke
dagblad, De Maasbode (Rotterdam), was voorzitter, L. Evers, directeur van
Het Rotterdoms Nieuwsblad (neutraal), vice-voorzitter, Y. G. van der Veen,
algemeen directeur van de Arbeiderspers, secretaris. Lid waren voorts
H. Diemer, directeur van De Rotterdauuner (anti-revolutionair), C. M.
Dosker, directeur van De Nieuwe Koerier (Roermond; katholiek), F. H. H.
Herold, directeur-generaal van het Neerlandia-concern (met dagbladen in
Utrecht, Maastricht en Breda; katholiek) en Th. M. Houwert, directeur van
Tubantia (Enschede; neutraal). Toen deze raad op 20 juni voor het eer-stna
de capitulatie bijeenkwam, keurde hij met uitzondering van de genoemde
pensioenkwestie, aile regelingen goed die van de Pol in mei getroffen had.
Er kwamen nadien enige wijzigingen in de samenstelling: Kuypers en Diemer -
trokken zich terug (Diemer werd in '4I weer bestuurslid), Evers werd
waarnemend voorzitter en de plaats van van der Veenwerdna zijn dood door
zijn opvolger bij de Arbeiderspers ingenomen, de NSB'er Kerkmeester."
Het is overigens niet onze indruk dat van de Pol aan het overleg met zijn
raad van beheer veel waarde toekende: hij was een bijzonder eigenzinnig
man met dictatoriale neigingen - en hij was er in '40 van overtuigd dat
Duitsland de oorlog practisch al gewonnen had. Met Hushahn die een soort
vaste toezichthouder op het ANP werd, kwam, aldus het jaarverslag
over '40, een 'goede persoonlijke en zakelijke samenwerking' tot stand,
van de Pol riep eind juli bij voorbaat de hulp van het Deutsche Nochrichten-
biiro in teneinde, na de geslaagde Duitse landingen in Engeland, met zo
weinig mogelijk moeite van zijn overeenkomst met het Engelse persbureau
Reuter af te komen, in september nam hij aan dat het ANP na 'een wijziging
van staatkundige grenzen' die uit de 'vrede' zou voortvloeien, een eigen
groot bureau in Brussel zou kunnen vestigen en enkele maanden later koos

1 Evers werd in '41 voorzitter, in '42 werd dat de directeur van de Nieuwe Rotter-
damse Courant, mr. H. de Bloeme. In '41 was de plaats van Dosker ingenomen door
de directeur van De Telegraaf, F. H. ]. Holdert. Deze was de enige die steeds
weigerde, na afloop van de vergaderingen van de raad van beheer met Hnshahn of
diens opvolger te lunchen of te dineren. (H.H.].). van de Pol. 'Het ANP in oorlogs-
tijd' (1969), p. Ia, Doc II-19, a-,X).
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