Zeldzaam ?

Wat is er nu eigenlijk zo speciaal aan dit blokje? Het ziet er immers heel gewoon
uit. W i l t u meer weten? Lees dan het artikel op de achterzijde van d i t blad.

Vierdaagse en stadspost
Veel is er al geschreven over de Vierdaagse in de filatelie, maar over het onderdeel stadspost daarbij is in Novioposta nooit geschreven. Een aantal mensen is
in archieven gedoken en heeft heel interessant materiaal aangetroffen. In dit
extra dikke nummer w o r d t alles uit de doeken gedaan!
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1986, met blokje, zonder de velranden
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Iedereen kan wel wat zeldzaamheden
uit het begintijd van de postzegels
noemen zoals de blauwe Mauritus. In
de moderne filatelie heeft het Audrey
Hepburn velletje van Duitsland enig
opzien gebaard. Maar er zijn meer
gevallen, minder spectaculair, bekend.
Zo zijn er zegels van Z u i d Korea, die
maar 2 dagen in de verkoop zijn geweest. Begin oktober 1983 ging de
Z u i d Koreaanse president een aantal
staatsbezoeken afleggen. In de planning zaten Myanmar, India, Sri Lanka,
Australië en N i e u w Zeeland. Ter gelegenheid van deze bezoeken werden er
5 zegels uitgegeven die ook met 2 in
een blokje (zie voorblad) verschenen.
Uitgifte datum 8-10-1983.
Myanmar was het eerste land dat werd
bezocht. Op de eerste dag van het bezoek ging de president naar de Martyr
Memorial H a l l in Rangoon voor een
kranslegging. Daar w e r d een aanslag
op hem en zijn v r o u w gepleegd door
een aantal N o o r d Koreanen. Gelukkig
waren beiden ongedeerd.
Het staatsbezoek w e r d afgebroken, de
president staakte zijn trip en vloog
terug naar Z u i d Korea. Op 10 oktober
werden de zegels en blokjes teruggetrokken. Op dat moment waren er nog
geen blokjes en zegels naar het buitenland verstuurd.
Niet extreem zeldzaam, maar wel een
sterk gelimiteerde oplage.
J. Mulder
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