Bekende hoogtepunten uit de twintigste eeuw
Op 25 oktober verraste PTT Post de verzamelaars met een blokje van 10 zegels van
80 cent, die Nederlandse hoogtepunten uit de twintigste eeuw illustreren.
Een mooi blokje, waarvan je hoogstens kunt opmerken dat de zegels wat donker van
uitvoering zijn. Maar verder: een leuke keuze uit de gebeurtenissen en ontwikkelingen
van de afgelopen 100 jaar. Vooral thematische verzamelaars kunnen de postzegels op
verschillende manieren in een verzameling gebruiken.
Maar was deze uitgifte nu nodig? Afgezien van het feit dat de eenvoudige Nederland
verzamelaar minimaal 8 gulden extra aan kosten maakt, wat voegen deze zegels toe
aan de overvloed die deze eeuw al verschenen is?
Alle onderwerpen uit het nieuwe blokje zijn namelijk al eerder door de post in beeld
gebracht. Hieronder volgt een overzicht.

DE AFSLUITDIJK
Op een geïllustreerde briefkaart uit 1926 (Geuzendam nr. 178) wordt de landwinning
in de Zuiderzee in beeld gebracht, met een prominente plaats voor de Afsluitdijk.

DE NEDERLANDSE RUIMTEVAART
De successen van onze ruimtevaart zijn misschien wat
lastig te illustreren, maar de Europazegel van 1991 toont
in elk geval "Het verlangen het heelal zowel materieel als
immaterieel toegankelijk te maken" (NVPH nr. 1476).
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DE BEURS VAN BERLAGE
Zomerzegel 1955 7 + 5 cent donkerrood (NVPH nr. 657)

DE AUTOLOZE ZONDAG
Veilig verkeer 1982 (NVPH nr.
1270): het fietspad is autovrij en
ook de snelweg ligt er verlaten
bij..

DE OUDERDOMSVOORZIENING
Dr. Willem Drees als symbool voor de AOW (NVPH nr.
1358) of liever de postzegel gewijd aan onze Sociale
Voorzieningen uit 1976 (NVPH nr. 1087)?
DE DELTAWERKEN
Hier is keus te over; we houden het op de simpele
Deltazegel uit 1962 (NVPH nr. 794), maar ook de
Zomerzegels 1959 (NVPH nr. 722-726) of de
Deltawerken-zegels uit 1986 (NVPH nr. 1361-1362)
tonen dit thema.

EK VOETBAL 1988
Een spelmoment uit de wedstrijd Nederland-Rusland is
schematisch in beeld gebracht op de postzegel "100 jaar
KNVB" uit 1989 (NVPH nr. 1433)
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DE BEVRIJDING
Sinds 1945 elke vijf jaar postaal herdacht,
bijvoorbeeld met de bevrijdingszegel uit 1985
(NVPH nr. 1331)

HET KIESRECHT VOOR VROUWEN
Bestond in 1979 60 jaar, wat te zien is op een
herdenkingszegel (NVPH nr. 1183).

DE ELFSTEDENTOCHT
Werd de laatste keer in 1997 verreden; voor PTT
Post aanleiding tot een snelle tussentijdse uitgifte
(NVPH nr. 1710)
J. Spijkerman
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