mooi als ze geweest is, indien wij haar maar mooi willen maken. Daarvoor is
allereerst echter morele moed nodig om de waarheid te zeggen en te willen
heren."
Van de stichting 'De Waag' werd Wigersma voorzitter, Hessing een der
bestuursleden - en het nieuwe weekblad begon januari '37 te verschijnen,
zulks onder eindredactie
van een drs. Th. B. Hoyer. De oplaag kwam
nauwelijks
boven de vierduizend
exemplaren
uit,2, er werd weinig in
geadverteerd - in '37 moest Deterding f 60 000, in '38 f 34 000 bijpassenê ;
na zijn overlijden, begin februari' 39, deden de erfgenamen uit het nagelaten
fortuin een laatste schenking van f 30000.4 Andere kapitaalkrachtigen
schonken in de eerste anderhalf jaar van verschijnen tezamen f 6500 aan De
Waag;; daar waren kleine bedragen onder van Deterdings
opvolger als
directeur-generaal
van de 'Koninklijke',
ir. J. E. F. de Kok," en van de
Twentse industrieel J. H. van Heek,' terwijl de minister van landbouw,
nijverheid en handel uit de eerste wereldoorlog,
dr. F. E. Posthuma, f IOOO
beloofd had 'op voorwaarde dat er ook vijf-en-twintig
anderen zouden zijn
die dit bedrag geven" - die vijf-en-twintig
waren niet te vinden.
Wij treffen in de kring van de vaste medewerkers
aan De Waag tal van
figuren aan die tijdens de bezetting aan Duitse kant stonden: H. W. van
Etten, de latere hoofdredacteur
van Storm-SS; mr. dr. H. J. von Brucken
Fock, economisch expert van de NSB; prof. mr. D. H. Westra, de latere
burgemeester
van Den Haag; prof. mr. J. J. Schrieke, de latere secretarisgeneraal van justitie; ook generaal Seyffardt die, uit de NSB getreden, De
Waag als 'militair adviseur' diende"; en last but not least Max Blokzijl,
's vijands beste radiopropagandist,
in die tijd Berlijns verslaggever van het
Algemeen Handelsblad, 'door de redactie van zijn eigen dagblad steeds belemmerd ... ten aanzien van zijn uitlatingen betreffende Duitsland'9 - welnu,
De Waag wenste hem geen strobreed in de weg te leggen en Blokzijl, zijn
Exemplaar in Archief De Waag, map U 8 a. 2 Brief, IS dec. 1938, van C. C.
Küpfer aan W. H. Streng (a.v., map U 9 g). Er waren in maart 1939 ca. 3000
abonné's terwijl ca. 1000 losse nummers verkocht werden (Brief, 24 maart 1939,
van Wigersma aan H. Krekel, a.v., map U 10 c). 8 Brief, 13 febr. 1939, van
Wigersma aan mr. A. baron van Haersolte (a.v., map U 10 b). 4 Brief, 20 maart
1939, vannotaris A. M. Vroom aan Wigersma (a.v., map U 10 c). 5 Brief, 30 juni
1938, van Wigersma aan Deterding (a.v., map U 9 a). 6 Maar de Kok schonk in
juni '38 f 1000 ten behoeve van de Protestants-Joodse vluchtelingen uit Duitsland
(Brief, 17 juni 1938, van J. E. F. de Kok aan V. H. Rutgers,' Archief voorzitter
Protest. Hulpcomité, map 'Inzameling. Brieven').
7 Brief,
28 maart 1938, van
Wigersma aan Deterding (a.v., map U 8 g). 8 Brief, IS april 1937, van Th. B. F.
Hoyer aan H. Th. de Booy (a.v., map U 8 c). 9 Brief, 12 nov. 1938, van C. C.
Küpfer aan H. P. Beets (a.v., map U 9 f).
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