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25e jaargang van Thema
2  Paul Daverschot
De volgende twintig jaren: groepsnieuws eruit, 
van vier naar vijf nummers, de computer helpt, 
Thema krijgt een beetje kleur op de wangen
Om eens terug te kijken in de geschiedenis van Thema hebben drie hoofdredacteu-
ren 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. Het 
eerste deel is in het julinummer van Thema opgenomen. Dit is het tweede.

In de eerste jaren veranderde Thema 
niet noemenswaardig. Het blad viel 
overal goed in de smaak; in zijn jaar-
rede zei voorzitter Arie van Mazijk: 
“Thema is intussen een begrip gewor-
den. Er zijn belangrijke fi latelisten die 
ons verzekeren dat dit blad voor hen, 
wanneer het in de bus valt, het eerste 
is waar ze naar grijpen”. 
Halverwege dat jaar nam de heer 
Bloem afscheid van de redactie en 
kwam Rob Frieke in zijn plaats.
Het jaar daarop nam Pim van den 
Bold het stokje van voorzitter van 
de NVTF over van Arie van Mazijk, 
die daarna toetrad tot de redactie 
van Thema. Na korte tijd verliet Rob 
Frieke de redactie weer. Hij werd op-
gevolgd door Ætse de Jong, die daar-
naast ook al de schriftelijke veilingen 
in de vereniging verzorgde. 

Wijzigingen in de samenstelling 
van de redactie en de taakverde-

ling bleken in de loop der jaren ‘aan 
de orde van de dag’. In 1993 trok 
Egbert Stokkentreeff zich terug uit 
de redactie en werd opgevolgd door 
Dick van Engelenburg. Een jaar later 
verliet Bert Reiz de redactie. Zijn taak 
als vormgever van Thema ging naar 
Ætse de Jong, die daarmee zo langza-
merhand het manusje-van-alles werd 
in de redactie. Vanaf dat jaar werd 
Thema gedrukt door de fi rma Pas-
werk in Haarlem. De redactieverga-
deringen hielden we in het vervolg bij 
Dick van Engelenburg in Amstelveen. 
In 1994 was ik opgenomen in het 
bestuur van de NVTF als Commissa-
ris In- en Externe betrekkingen (later 
Pers en Publiciteit) en ging ik tevens 
deel uitmaken van de redactie. Om 
de nogal ongestructureerde com-
municatie tussen bestuur en redactie 
over de inhoud van Thema te ver-
beteren, werd ik door het bestuur 
aangewezen als aanspreekpunt. 

Door het toegenomen aanbod van 
kopij werd in overleg met het bestuur 
besloten om met ingang van 1996 
elk jaar vijf nummers van Thema te 
publiceren en ook de veilinglijsten, 
die tot dan apart werden verzonden, 
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in het blad op te nemen. De omvang 
van Thema nam daardoor toe tot 
52 pagina’s. Ook kreeg Thema een 
nieuw omslag.
Begin 1996 trad Gerrie Coerts toe 
tot de redactie, maar hij vertrok weer 
na een jaar vanwege andere drukke 
werkzaamheden. Medio 1997 verliet 
Arie van Mazijk ons team; hij over-
leed kort daarna. Dat jaar werd de 
verzending van Thema overgenomen 
van Beatrix Waltmann door Ætse de 
Jong en Gerrit van der Ham.

Intussen was een Redactiestatuut 
vastgesteld, waarin onder meer werd 
bepaald dat de redactie diende te 
bestaan uit een hoofdredacteur met 
overige redactieleden, ieder te be-
noemen door het bestuur. Over de 
inhoud van Thema werd bepaald dat 
deze moest bestaan uit een redactio-
neel deel (artikelen, verenigingsnieuws 
e.d.), een veilinglijst en Themanieuws, 
elk voor een derde deel. Verder werd 
bepaald dat redactieleden die ge-
bruikmaakten van elektronische 
hulpmiddelen bij de samenstelling en 
opmaak van Thema, daarvoor een 
fi nanciële vergoeding van het bestuur 
zouden ontvangen. Bij aanschaf van 
nieuwe pparatuur en software op 
kosten van de vereniging zou deze 
eigendom van de vereniging blijven. 
Dit statuut bestaat nog wel, maar is 
in latere jaren danig gemoderniseerd.

Omstreeks begin 1998 kwam Coen 
Homan in de redactie en ging The-
manieuws verzorgen.
Af en toe kwamen er klachten van 
lezers over type- en drukfouten in 
Thema; die schreven wij natuurlijk 
toe aan de computer, maar we be-
loofden tegelijkertijd de drukproeven 
beter te controleren. De omvang van 
Thema nam dat jaar verder toe tot 

gemiddeld 60 pagina’s; het eerste 
nummer van 1999 had er zelfs 72! 
Overigens verliep het jaar 1999 niet 
voorspoedig. Ætse de Jong werd 
ernstig ziek en het bleek niet mogelijk 
om het vierde nummer van Thema 
op tijd te publiceren. Mede door de 
inzet van Gerrit van de Ham lukte het 
uiteindelijk in december om dit num-
mer als laatste nummer van dat jaar 
uit te geven.
Gerrit van der Ham nam bovendien 
voorlopig de functie van veilingmees-
ter over.

Het jaar 2000 werd gekenmerkt 
door veel veranderingen. Begin dat 
jaar overleed Ætse de Jong. Hij werd 
opgevolgd door Henk van Dijk, 
die de opmaak en vormgeving van 
Thema op zich nam, waarbij ook het 
omslag van het blad werd vernieuwd. 
Dick van Engelenburg en ook Gerrit 
van der Ham trokken zich terug om 
gezondheidsredenen. De redactie-
vergaderingen hielden we daarna bij 
Henk van Dijk in Hoogeveen. Omdat 
nog veel veilingmateriaal in voorraad 
bleek, besloot het bestuur dat dit 

eerst zou worden uitgezocht en in 
verkooplijsten in Thema zou worden 
opgenomen. Coen Homan nam deze 
tijdrovende klus op zich, waardoor in 
de laatste twee nummers van dat jaar 
geen veilinglijsten en ook geen The-
manieuws meer werden opgenomen. 
In het februarinummer van 2001 
werd de eerste van deze verkooplijs-
ten opgenomen.
Dat jaar kwam Henk Suiveer in de 
redactie. Hij werd ingewerkt voor de 
taak van vormgever van Thema door 
Henk van Dijk, die daarna afscheid 
nam van de redactie. De redactie-
vergaderingen ‘verhuisden’ vervol-
gens naar mijn adres in Ermelo. De 
redactie werd later in het jaar weer 
versterkt door Anke van Leeuwen. 
Zij begon de rubriek ‘Portret van…’, 
waarin achtereenvolgens alle be-
stuursleden werden ‘geschilderd’. 
Later zette zij die rubriek voort onder 
de naam ‘In gesprek met…’, waarin 
diverse leden van de vereniging aan 
bod kwamen.
Thema werd nog steeds geheel in 
zwart-wit gedrukt en de kwaliteit van 
de afbeeldingen liet nogal eens te 

GERRIT VAN DER HAM

COEN HOMAN

HENK VAN DIJK

HENK SUIVEER

ANKE VAN LEEUWEN

Th1204_26-28 GeschiedenisNVTF2.i27   27 30-08-2012   09:56:05



THEMA NVTF  • 28 •  SEPTEMBER 2012

wensen over. Het laatste nummer van 
2001 werd daarom op een betere pa-
piersoort gedrukt, maar het resultaat 
was geen echte verbetering. Omdat 
het andere papier ook duurder was, 
werd daarna weer het ‘oude’ papier 
gebruikt, maar werd wel een betere 
scanner aangeschaft.
Omdat de hoeveelheid nieuwe post-
zegeluitgiften door gebrek aan man-
kracht niet meer te verwerken bleek, 
werd gestopt met de rubriek ‘The-
manieuws’. Deze rubriek werd door 
Anke van Leeuwen voortgezet onder 
de naam ‘Nieuwe uitgiften’, waarin 
een selectie van de laatstverschenen 
zegels werd opgenomen.

Het jaar 2002 stond in het teken van 
het 50-jarig bestaan van de NVTF. 
Dit jubileum werd gevierd in Dieren 
met de tentoonstelling Themanifestatie 
2002. Het vijfde nummer van Thema 
werd uitgegeven als catalogus van 
deze tentoonstelling. Aan deze cata-
logus, die uit 110 pagina’s bestond, 
leverden Pim van den Bold en Jan 
Cees van Duin een grote bijdrage. 
Voor het eerst verschenen daarin 
enkele pagina’s in kleur.
Nadat de laatste, door Coen Homan 
samengestelde verkooplijst in Thema 
was opgenomen, werden de veilingen 
overgenomen door een aparte com-
missie van vier personen. 

Begin 2003 stapten we over naar 
drukkerij Scholma in Bedum, die ook 
de verzending van Thema ging verzor-
gen. Een belangrijke reden was dat de 
drukkerij zich dicht bij de woonplaats 
van Henk Suiveer bevond, waardoor 
persoonlijk contact met de drukkerij 
beter mogelijk werd, wat de opmaak 
en vormgeving van Thema ten goede 

kwam. Bovendien werd de kwaliteit 
van het papier sterk verbeterd.
Er was meer: na lange tijd bij het 
bestuur te hebben aangedrongen op 
kleur in Thema, kwam de penning-
meester over de brug en konden we 
acht pagina’s in kleur opnemen.
Begin 2004 vertrok Coen Homan uit 
de redactie, maar er waren ook posi-
tieve zaken. Er kwamen enkele num-
mers met zestien pagina’s in kleur en 
in november won Thema de wed-
strijd voor het beste verenigingsblad 
van gespecialiseerde verenigingen 
met als prijs een bedrag van € 250. 
Bovendien werd ik tot beste hoofdre-
dacteur uitgeroepen. Dat jaar werd 
voor de laatste keer een veilinglijst 
in Thema opgenomen. Deze lijsten 
werden voortaan alleen nog per post 
of e-mail aan belangstellende leden 
gezonden. 

Vanaf 2005 bestond de inhoud van 
Thema uit gevarieerde artikelen, 
verenigingsnieuws en een aantal vaste 
rubrieken en bevatte steeds zestien 
pagina’s in kleur. In mei van dat 
jaar stuurden we een jaargang van 
Thema in voor de Literatuurklasse 
van de Multilaterale tentoonstelling 
Parkstad-Fila in Kerkrade en werd 
ons tijdschrift bekroond met Groot 
Zilver. In het najaar deed Thema weer 
mee aan de wedstrijd voor het beste 
verenigingsblad. De redactie wist dat 
ons blad niet meteen weer de hoofd-
prijs kon winnen en de jury had het 
daar moeilijk mee, want het juryrap-
port vermeldde: Volgens het reglement 
mag een blad dat als nummer één uit de 
bus komt, wel ingestuurd worden, maar 
dan twee jaar niet in aanmerking komen 
voor dezelfde prijs. Dit overkomt nu het 
blad Thema, dat vorig jaar volgens ons het 
beste gespecialiseerde blad was en ook dit 

jaar weer als beter blad beoordeeld werd”.
Thema trok steeds meer de aandacht 
in fi latelistische kringen, zowel in Ne-
derland als daarbuiten. Mede daar-
door nam het aanbod van artikelen 
toe en kreeg de redactie het drukker. 
Ook de omvang van Thema groeide 
naar gemiddeld 52 pagina’s. Geluk-
kig kwam begin 2006 Henk van Zut-
phen de redactie versterken en nam 
om te beginnen de rubriek ‘Nieuwe 
uitgiften’ over van Anke van Leeuwen. 
Omdat het bestuur meer bekendheid 
wilde geven aan de activiteiten van de 
jeugd, bood de redactie de stichting 
Jeugd Filatelie Nederland aan voort-
aan in elk nummer van Thema een 
door JFN te verzorgen pagina over 
het verzamelen door de jeugd op te 
nemen; tot op heden maakt JFN daar 
gebruik van. 

Door intensief gebruik van e-mail en 
nieuwe software voor de opmaak van 
Thema verliep de voorbereiding van 
elk nummer van Thema ‘op rolletjes’, 
waarna ter afsluiting elke keer een 
redactievergadering werd gehouden 
om de laatste puntjes op de i te zet-
ten. De samenstelling en opmaak van 
Thema in 2007 was voor de redactie 
bijna routine. Om elke keer toch 
weer een goed gevuld blad te kunnen 
uitgeven, werden de leden voortdu-
rend opgeroepen om kopij aan te 
leveren. Gelukkig lieten die leden ons 
daarbij niet in de steek.Ook werd er 
om nieuwe redactieleden gevraagd, 
omdat Anke van Leeuwen en ik ons 
vertrek aankondigden.
Vanaf 2008 werd Thema verzonden 
in een plastic hoes, waarmee een lang 
gekoesterde wens van de leden in 
vervulling ging en dat ook nog zonder 
dat drukkerij Scholma daarvoor kos-
ten in rekening bracht. <
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