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25e jaargang van Thema

“Kom eens bij mij langs, ik wil even 
met je praten.” Het was een kenmer-
kende uitnodiging van de voorzitter 
van de vereniging ‘De Beeldfi latelist’, 
Arie van Mazijk. Dus toog ik op een 
regenachtige novembermiddag in 
1986 naar de Fabritiuslaan in Hilver-
sum. Ik had in januari van dat jaar 
het hoofdredacteurschap van het 
verenigingsorgaan ‘De Beeldfi latelist’ 
overgenomen van Drewes Veenstra 
die de thematische rubriek in het 
maandblad ‘Philatelie’ (tegenwoor-
dig ‘Filatelie’) ging verzorgen en die 
het werken voor twee postzegelinfor-
matiebronnen wat te veel vond.
‘De Beeldfi latelist’ was beslist niet 
het enige blad dat de vereniging met 
dezelfde naam uitgaf. Het uitgiftebe-
leid was net als de verenigingstruc-
tuur en de vorm van de contributies 
redelijk complex. De vereniging 
was al vele jaren opgebouwd rond 
studiegroepen van verzamelaars die 
per verzamelonderwerp gerangschikt 
waren. Het waren groepen als Aarde 
en ruimte - Fauna - Flora en land-
bouw - Handel en verkeer - Muziek 
en letterkunde, enz. In 1986 waren 
er elf groepen. Al die studiegroepen 
hadden eigen publicaties, de zoge-
naamde ‘groepsnieuwsen’, waarin de 
nieuwe uitgiften werden besproken 
en op het betreffende verzamelgebied 
gerichte artikelen te vinden waren. 
Die groepsnieuwsen werden geredi-
geerd door elf groepssecretarissen.
Naast een bedrag voor het lidmaat-
schap van de vereniging betaalde 
men als lid ook een bedrag voor elke 
groep waaraan men wilde deelne-
men.
De spil in het hele groepsgebeu-
ren was de heer P.J. Meurs (de 

naamgever van de Meursprijs), die 
eerst in Amsterdam en later in zijn 
woning in Bussum zorgde voor 
overeenstemming in de opzet van 
de groepsnieuwsen en die ze ook 
allemaal drukte op een klein-offset-
machine. Voor de verzending van 
de groepsnieuwsen zorgde in 1986 
de familie Waltmann (ook toen al 
volop actief in onze vereniging). In 
‘De Beeldfi latelist’ werd het overige 
nieuws geplaatst: verenigingsnieuws, 
tentoonstellingsnieuws, algemene 
artikelen, zo nu en dan een vraag-
gesprek, agenda e.d. Al die bladen 
verschenen in een klein formaat.
Het was die gecompliceerde struc-
tuur van de verenigingspublicaties 
waarover voorzitter Van Mazijk met 
mij wilde praten. De aanleiding was 

de verslechterende gezondheid van de 
inmiddels hoogbejaarde heer Meurs, 
waardoor de productie van de 
groepsnieuwsen al een paar keer in 
de knel was gekomen. Na gesprekken 
met anderen binnen het informatie-
circuit was de heer Van Mazijk tot de 
conclusie gekomen dat er niemand te 
vinden was die eventueel de produc-
tiewerkzaamheden van de heer Meurs 
zou kunnen overnemen. Hij vond 
samen met de meeste bestuursleden 
dat er dus naar een nieuwe vorm van 
de verenigingspublicaties gezocht 
moest worden. Omdat hij wist dat ik 
al een paar keer een nieuw tijdschrift 
had opgezet, vroeg hij mij of ik daar-
over na wilde denken en een voorstel 
over zo’n nieuwe vorm zou willen 
maken, inclusief een begroting van de 
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1  Wolter van der Zwaan
De eerste jaren: oprichting en hard werken
Om eens terug te kijken in de geschiedenis van Thema hebben drie hoofdredacteuren 
hun ervaringen op papier gezet en dat heeft geleid tot het huidige overzicht. Het eerste 
deel is geschreven door Wolter van der Zwaan, het tweede door Paul Daverschot en het 
derde door Henk van Zutphen, de huidige hoofdredacteur. De delen zullen in opvolgen-
de nummers van Thema worden opgenomen. Hier komt het eerste.
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kosten. Hij liet ook doorschemeren 
dat deze nieuwe opzet tevens gezien 
zou moeten worden als een aanzet 
tot modernisering van de vereniging.

Drie maanden later, nu precies 
25 jaar geleden, was ik terug in de 
woning van de voorzitter. Ik had 
mijn huiswerk gedaan en kon hem 
een gedocumenteerde opzet pre-
senteren van een tijdschrift waarin 
zowel het algemene nieuws als grote 
delen uit de groepsnieuwsen zou-
den worden ondergebracht. Voor 
de groepsnieuwsen ging dat om de 
informatie over nieuwe uitgiften en 
korte berichten. De grotere artikelen 
zouden hun plaats kunnen vinden in 
het algemene gedeelte met veel meer 
illustratiemogelijkheden. De druk-
kwaliteit zou professioneel moeten 
zijn en het formaat A4.
Het kostenplaatje was wel even slik-
ken voor de voorzitter en later ook 

voor de rest van het bestuur. Vooral 
de penningmeester had het er (begrij-
pelijk) moeilijk mee. Ik heb in 1987 
alle bestuursvergaderingen (ook de 
extra vergaderingen) bijgewoond. 
Het ging er soms heftig aan toe. Dat 
was heel begrijpelijk, want het ging 
niet alleen over een nieuw blad, maar 
ook over een andere opzet van de 
vereniging, waarbij de groepsstruc-
tuur veel losser zou worden. Voorzit-
ter Van Mazijk was een duidelijke 
pleitbezorger voor de nieuwe opzet 
en het was voornamelijk aan hem te 
danken, dat die nieuwe opzet binnen 
een paar maanden door het bestuur 
en de ledenvergadering werd geaccep-
teerd. Hij had mij op het hart gedrukt 
me niet kandidaat te stellen voor het 
bestuur (wat gezien mijn redacteur-
schap van het verenigingsorgaan 
vanzelfsprekend zou zijn geweest). 
Volgens hem kon ik veel beter tegen 
de mening van de bestuursleden 

ingaan, wanneer ik niet in dat bestuur 
zat. Hij had gelijk. Tijdens de themati-
sche tentoonstelling Themaphilex ‘87 
in Amsterdam (waar het 35-jarig be-
staan van de vereniging gevierd werd) 
was op de stand van ‘De Beeldfi la-
telist’ een dummy (nulnummer) van 
het nieuwe tijdschrift te bekijken. Als 
naam was ‘Thema’ gekozen. Alleen 
de uitgever van het Zwitserse ‘Thema 
International’ had het daar wat moei-
lijk mee, maar dat werd in een goed 
gesprek opgelost.

In februari 1988 verscheen het eerste 
nummer van Thema. Ik was er de 
hoofdredacteur van en Bert Reiz 
was, net als bij ‘De Beeldfi latelist’ de 
vormgever en de redactiesecretaris. 
Van computers en tekstverwerkers 
was nog geen sprake. Alle kopij werd 
getypt op zogenaamde kopijvellen: 
A4-vellen met voorgedrukte cijfer-
marges, zodat zowel de redacteur als 
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de drukker een idee over de lengte 
ervan in gedrukte vorm konden 
krijgen. Na het verzamelen van de op 
deze manier geproduceerde kopij en 
de daarbij behorende illustraties (in 
de vorm van de echte postzegels e.d.) 
werd door Bert Reiz de ruwe opmaak 
gemaakt. Dat ging niet altijd in har-
monie, omdat Bert een veel conserva-
tievere opvatting had dan ik over de 
presentatie van het blad.
Wanneer we eruit gekomen waren, 
ging ik met alle materialen naar onze 
drukker: Bolhuis in Ermelo. Eén van 
onze bestuursleden had goede erva-
ringen opgedaan met deze drukker, 
die ook postzegelverzamelaar was. Bij 
Bolhuis werd de voorlopige opmaak 
doorgesproken en vervolgens werd 
daar de complete kopij overgetypt en 
drukklaar gemaakt en werden de illu-
straties gerasterd en gefotografeerd. 
Twee weken na de inlevering van de 
kopij meldde ik mij dan opnieuw 
bij de drukker om de opgemaakte 
proef te bekijken, te corrigeren en te 
accorderen. Een week later werden 
de gedrukte bladen afgeleverd bij de 
familie Waltmann en het verzenden 
kon beginnen.
Het openingsartikel van de eerste 
Thema was niet het artikel uit de 
oorspronkelijke kopij. Op de dag 
waarop ik de materialen bij de 
drukker inleverde (15 januari 1988) 
overleed P.J. Meurs. Het eerste 

artikel in het nieuwe orgaan werd 
dus een in memoriam voor de man 
die meer dan 25 jaar de spil in de nu 
afgesloten bladenproductie van de 
vereniging was geweest. Voor de rest 
bevatte het blad artikelen over biat-
lon, componist Von Gluck en heel 
veel groepsnieuws.
In dit eerste nummer en ook in de 
nummers van de volgende jaren bleek 
de groepsnieuwskopij meer dan de 
helft van het aantal bladzijden te 
vullen. Ondanks dat vier groepen 
zonder groepssecretaris zaten, was er 
soms zoveel kopij, dat gekozen moest 
worden voor een kleiner lettertype 
met als motto ‘iedere fi latelist heeft 
wel een vergrootglas’. Het maximum 
aantal pagina’s (44) werd steeds ge-
haald en de kosten kwamen hoger uit 
dan was begroot. De oorspronkelijke 
opzet van vijf bladen per jaar kon dus 
niet gerealiseerd worden en er werd al 
snel besloten dat er maar vier afl eve-
ringen per jaar konden verschijnen. 
Het zou nog vele jaren duren voor-
dat er vijf nummers per jaar gingen 
verschijnen.

Het verzamelen van de kopij, schrij-
ven en gereedmaken van Thema 
kostte ook veel meer tijd dan ik had 
verwacht. Vooral het verwerken van 
de groepsnieuwskopij en het schrijven 
van kopij voor de groepen die zonder 
secretaris zaten, was arbeidsintensief. 

Ik heb daarbij ook een fout gemaakt. 
Als geboren solist heb ik verzuimd 
om een redactieteam samen te stel-
len. Dat brak mij op toen ik een jaar 
na de start van Thema problemen 
kreeg. Vanaf januari 1989 kreeg ik de 
redactie van de Compact Disc catalo-
gus ‘Populair’ van Wegener (‘Luister’) 
waardoor ik ineens veel minder tijd 
overhield voor de andere bladen die 
ik redigeerde. Ik probeerde het wel en 
werd prompt ziek. De dokters raad-
den mij sterk aan mijn activiteiten in 
te perken. Bij de bladen waar ik toen 
afscheid van moest nemen, was ook 
Thema. Het geschrokken bestuur 
deed een beroep op twee oudgedien-
den: de heren Bloem (toen secretaris 
van de groep Aarde en Ruimte, maar 
twintig jaar eerder redacteur van ‘De 
Beeldfi latelist’) en Stokkentreeff. Zij 
namen het vanaf het tweede nummer 
van 1989 van mij over, noemden het 
blad ‘Thema-De Beeldfi latelist’ (dat 
heeft maar heel even geduurd) en 
losten het probleem van veel kopij en 
een beperkt budget op door het blad 
uit twee onderdelen te laten bestaan: 
twintig bladzijden op goed papier en 
met illustraties en een binnenkatern 
op goedkoper papier. Men verhuisde 
ook naar een andere drukker: Van 
Galen in Amsterdam. Een facet 
veranderde niet: Bert Reiz bleef de 
redactiesecretaris en vormgever. <
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