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25e jaargang van Thema
3  Henk van Zutphen
De jongste geschiedenis: kleur!
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 eerste twee delen 
zijn in de vorige nummers van Thema opgenomen. Dit het derde deel, 
tevens het slot.

In 2008 traden veel veranderingen op 
in de samenstelling van de redactie. 
Anke van Leeuwen verliet de redactie. 
Ook Paul Daverschot trad na veertien 
jaar af als hoofdredacteur. Er werd 
naar opvolgers gezocht. Die kwamen 
snel. Franz Warmenhoven werd de 
nieuwe hoofdredacteur en ook Peter 
Bleekrode ging meewerken. Henk 
Suiveer bleef degene die Thema een 
gezicht gaf. In feite waren we toen met 
z’n drieën en dat was toch wel wat 
te weinig. Franz kwam in juli 2008 
in functie. Bij het volgende nummer 
waren Adri Struik en Peter Bleekrode 
ook offi cieel toegetreden en maakten 
we kennis met Peter Koch. Peter was 
een professionele grafi cus zonder 
baan en wilde wel voor Thema gaan 
werken. Dat zag er allemaal veelbelo-
vend uit, maar zo plezierig bleef het 
niet. 

Franz bleek ernstig ziek en moest 
chemokuren ondergaan, waardoor hij 

meteen weer werd uitgeschakeld voor 
zijn redactionele bezigheden. Zodoen-
de werd ik tot hoofdredacteur gepro-
moveerd. In een jaar tijd klom ik van 
jongste bediende in de redactie op tot 
waarnemend chef. Gelukkig was daar 
Henk Suiveer als oude rot nog om me 
voor domme dingen te behoeden.

2008 liep goed af. Thema kreeg voor 
de tweede keer de prijs voor het beste 
gespecialiseerde fi latelistische tijd-
schrift. Henk Suiveer opperde toen 
het lumineuze voorstel het gewonnen 
geldbedrag van € 250 te steken in 
het produceren van een afl evering van 
Thema volledig in kleur. Dat kostte 
wel wat meer dan we als prijs hadden 
gekregen, maar het bestuur steunde 
het voorstel, lapte het restant bij en zo 
kon Peter Koch meteen laten zien wat 
hij in zijn mars had.
Het februarinummer van de 22e 
jaargang was het eerste in full colour 
en sloeg in als een bom. Iedereen 

vond het prachtig en de redactie wilde 
natuurlijk graag zo verder. Dat zou 
echter niet kunnen zonder verhoging 
van de contributie. Via een enquête 
in het februarinummer vroegen we 
de mening van de leden. Die was heel 
positief; slechts één lid dreigde zijn lid-
maatschap op te geven als die verho-
ging doorgevoerd zou worden. In de 
ALV van dat jaar besloot de vergade-
ring unaniem de contributieverhoging 
te accepteren en was de weg vrij voor 
een gekleurde Thema! Ik heb het even 
opgezocht, maar dat ene tegenstrib-
belende lid is toch gebleven!

Inmiddels was Franz enigszins op-
geknapt en weer in functie. Helaas 
zou dat niet lang duren. Bij de ALV 
fungeerde hij nog als waarnemend 
voorzitter, maar dat was zijn laat-
ste daad voor de NVTF. Hij nam in 
het voorwoord van het julinummer 
afscheid. Het nummer zelf heeft hij 
niet meer gelezen; op 11 juli overleed 
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hij. Drie maanden later benoemde 
het bestuur mij defi nitief tot nieuwe 
hoofdredacteur.

Vanaf de 23e jaargang verschijnt 
Thema nu in kleur. Peter Koch weet er 
steeds weer een prachtige uitgave van 
te maken. 
Een leuke wetenswaardigheid tussen-
door. Tegen het einde van 2011 zegde 
een van de leden zijn lidmaatschap 
op bij de penningmeester. Toen hij 
even later het novembernummer van 
Thema toch nog ontving, veranderde 
hij van mening en meldde zich prompt 
weer aan!

Hoewel Henk Suiveer in zijn tijd met 
heel wat minder mogelijkheden al een 
prijswinnend tijdschrift wist te produ-
ceren, staat Thema momenteel toch 
op een nog hoger niveau. We zijn zeer 

benieuwd of we dit jaar weer tot beste 
gespecialiseerde fi latelistische blad 
gekozen zullen worden. De redactie 
doet er haar uiterste best voor. 
Henk Suiveer is degene die meestal het 
eerste contact heeft met auteurs en 
hij weet ze nog steeds enthousiast te 
maken. De werkwijze van de redac-
tie is momenteel zo, dat alle kopij 
inclusief de afbeeldingen eerst bij mij 
terechtkomt. Nadat ik die geredigeerd 
heb, gaat hij achtereenvolgens naar 
Adri Struik en Peter Bleekrode die er 
hun opmerkingen aan toevoegen. Na 
deze rondgang gaat het goedgekeurde 
artikel naar Peter Koch. Die maakt het 
op in de stijl van Thema en bewaart 
het. Nadat de deadline verstreken is 
en de onvermijdelijke nakomertjes ook 
bij Peter zijn beland, stelt hij een voor-
lopige opmaak samen die hij als pdf-
bestand toestuurt. Daarover wordt 

dan vergaderd, meestal doen we 
dat in het Postillion-hotel in Nulde. 
Daarna volgt de correctie van de proef 
en maakt Peter de defi nitieve versie op 
die vervolgens naar drukker Scholma 
wordt gestuurd. Henk Suiveer zorgt 
dat de drukker de bijgewerkte leden-
lijst krijgt. Twee weken later ligt het 
blad bij u en ons in de bus.

Gelukkig hebben we geen gebrek aan 
medewerkers. Er zijn enkele vaste 
auteurs die hun gewaardeerde werk 
regelmatig inleveren. Jan Cees van 
Duin spant natuurlijk de kroon met 
twee vaste rubrieken. Jan Botman 
(literatuur), Laurentz Jonker (olympi-
sche poststukken), Gerrit Mosselman 
(bloemen), Peter van Nies (vogels) en 
Piet Struik (bijzondere stukken en ten-
toonstellingsuitslagen) waren en/of 
zijn onmisbare leveranciers. Ik ga hier 

niet alle andere auteurs 
noemen, kijk maar in 
de lijst in het register 
van Thema, dan ziet u 
hoeveel het er zijn. Ik wil 
ze op deze plaats wel 
allemaal bedanken voor 
hun energie en mooie 
verhalen met afbeel-
dingen. Dank gaat ook 
uit naar Al Brull die het 
register maakt.

Last bot not least dank ik 
mijn mederedactiele-
den Adri Struik, Henk 
Suiveer, Peter Bleekrode 
en grafi cus Peter Koch 
en hoop nog vele jaren 
samen met hen een 
mooi tijdschrift voor u 
te mogen maken. <

dan vergaderd, meestal doen we 

DE HUIDIGE REDACTIE BIJEEN IN NULDE
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