Postzegels voor Kosovo
In het door oorlogsgeweld verwoeste Kosovo heeft men aan allerlei zaken gebrek.
De Verenigde Naties hebben het bestuur over de Joegoslavische provmcie tijdelijk
overgenomen en proberen het dagelijkse leven weer op gang te brengen. Natuurlijk
is er in de eerste plaats behoefte aan voedsel, kleding en huisvesting, maar ook
andere zaken moeten geregeld worden. Eén van die zaken is de post.
UNMIK, de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo", zoals het tijdelijke
bestuur officieel heet, heeft voor het gebied eigen postzegels uitgegeven. Ze zijn
vervaardigd in Frankrijk (door de drukkerij van de Franse Postenjen) en werden in
maart 2000 overgebracht naar Pristina.
Het gaat om een serie van vijf postzegels. Merkwaardigerwijs hebben ze geen
waardeaanduiding in lokale valuta, maar in Duitse marken. Ze zijn daarnaast
voorzien van teksten in het Engels, het Albanees en het Servisch. Een internationale
emissie, kun je wel zeggen.
Deze eerste Kosovaarse postzegels zijn ontworpen door Shyqri Nimani, die zowel
historische als moderne thema's gekozen heeft. De zegels zijn geproduceerd in
vellen van 40 stuks. Formaat 30 mm horizontaal en 40 mm verticaal; tanding 13:13.
(zegel 0,20 DM)
Fragment van een mozaïek uit de 5 of 6 eeuw, afkomstig uit de vloer van een huis
in Podujeve. Het mozaïek toont de mythologische dichter/zanger Orfeus, wiens
zang niet alleen mensen maar ook dieren in vervoering bracht.
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(zegel 0,30 DM)
Een godenbeeldje uit 3500 voor Christus, een van de oudste bewijzen van menselijk
aanwezigheid die archeologen in Kosovo gevonden hebben.
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(zegel 0,50 DM)
Zilveren munt uit de 4 eeuw v. Chr., afkomstig uit de Illirische stad Damastion in
Dardania, het huidige Kosovo.
e

(zegel 1 DM)
Standbeeld in Prizren van Moeder Theresa, winnares van de Nobelprijs voor de
Vrede. De Albanese Moeder Theresa is voor de Kosovaren van bijzondere
betekems omdat het grootste deel van de bevolking zelf van Albanese afkomst is.
(zegel 2 DM)
Landkaart van Kosovo, opgebouwd uit fotofragmenten. Naast beelden van
verwoesting en wederopbouw worden ook plaatsen van natuurlijke en culturele
schoonheid getoond.
De officiële uitgiftedatum is 15 maart 2000. De eerste twee maanden waren de
postzegels alleen binnen Kosovo geldig, daarna mochten ze ook gebruikt worden
voor frankering van zendingen naar het buitenland. Of de zegels in voldoende mate
beschikbaar waren, hoe men ze moest betalen en of ze inderdaad gebruikt zijn is ons
niet bekend.
Hoewel de UNMIK-postzegels niet als VN-zegels beschouwd mogen worden, waren
ze voor verzamelaars in mei te verkrijgen bij de Postadministratie van de Verenigde
Naties in Genève. Voor verschillende thematische verzamelingen kunnen ze een
aardige aanwinst vormen.
J Spijkerman
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