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HISTORIEK 
Rond de eeuwwisseling (1900) was er over de hele 
wereld een grote belangstelling voor het gebruik van 
geïllustreerde postkaarten. Deze kleurrijke kaarten 
waren een goedkope manier om in contact te blijven 
met familie en vrienden, ook al woonde die vriend 
maar enkele kilometers ver. Veel van deze kaarten 
werden ook naar het buitenland gezonden, vaak door 
immigranten die de kaarten naar hun vaderland 
stuurden. Deze postkaarten vielen onder de nog niet 
zo lang ingevoerde reglementen van de Wereld-
postunie (UPU). 
In 1885 had de conventie van de UPU in Lissabon 
een decreet uitgevaardigd dat postkaarten die 
specifiek uitgegeven waren om gebruikt te worden 
binnen de leden van de UPU, een identificatie in het 
Frans moesten hebben (Carte Postale) of in de taal 
van het land waar de kaart uitgegeven werd. 
 
Geïllustreerde postwaardestukken Perzië (1903-1915) 

ok in Perzië (het huidige Iran) werd in het begin 
van de 20

ste
 eeuw een reeks postwaardestukken 

uitgegeven. Het is één van de mooiste reeksen 
uit de geschiedenis van de postwaardestukken en ook 
één van de meest verzamelde. Het is dus niet zo 
eenvoudig om deze kaarten voor een gunstige prijs te 
pakken te krijgen. De prijzen beginnen van 50 euro per 
stuk (of minder als je geluk hebt), en kunnen oplopen tot 
het viervoudige.   
 
Gebaseerd op de afbeeldingen zijn er 65 verschillende 
kaarten: 
- 24 met 1 foto horizontaal; afb. 1 
- 24 met 1 foto vertikaal; afb. 2 
- 17 met 2 foto’s, 1 vertikaal en 1 horizontaal. afb. 3 
 
De afbeeldingen die op de kaarten met 2 foto’s 
voorkomen, staan ook al vaak op de kaarten met maar 
één foto afgebeeld. Bij sommigen gaat het echter om 

totaal nieuwe afbeeldingen (zoals 
bijvoorbeeld de kaart met groeps-
foto’s van de soldaten van de 
cavalerie, afb. 3). 
De kaarten komen dan ook nog 
eens voor in vier verschillende 
kleuren: blauw, groen, rood en 
zwart. Daarnaast zijn er tot 1915 op de zegel ook nog 
een hele reeks opdrukken geweest (o.a. wegens 
veranderingen 
van het tarief), 
zodat er van 
elke kaart heel 
wat varianten 
bestaan.  
 
Voor de the-
matische ver-
zamelaar is 
dat vaak min-
der belangrijk, 
omdat hij of zij 
in de eerste 
plaats geïnte-
resseerd is in 
de beeldzijde. 
Men zou na-
tuurlijk op zoek 
kunnen gaan 
naar de meest 
zeldzame 
kaart, om zo 
op een compe-
titieve tentoon-
stelling hoger te scoren bij het onderdeel filatelistische 
kennis en het onderdeel zeldzaamheid. Dit zal echter het 
best aangetoond worden door de correcte filatelistische 
beschrijving, want welk jurylid kan van elk post-
waardestuk weten wat nu het zeldzaamste is.   
                                                                                  >>>> 

O 

DE GEÏLLUSTREERDE POSTWAARDESTUKKEN 

VAN PERZIË (1903 -1915)    door Koenraad Bracke  

Afb. 2  De pauwentroon in paleis Teheran 

Afb. 1 Moskee in Kerman Afb. 3  Cavalerie en infanterie  
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Op de filatelistische markt vragen handelaars meer voor 
de gelopen stukken dan voor de postfrisse.  
De thematische verzamelaar zal toch vaker de voorkeur 
geven aan het postfrisse stuk, ook al is dat makkelijker te 
vinden. De tekst op de gelopen stukken staat meestal op 
de beeldzijde en kan daarom storend werken. De foto’s 
namen niet de volledige ruimte van de beeldzijde in, 
want de afzender moest ook nog zijn verhaal kwijt. Daar 
werd door sommigen in alle hoeken en kanten dankbaar 
gebruik van gemaakt (afb. 5) 

 
De beschrijvende tekst op de foto’s is in het Frans 
(voorgeschreven door de UPU) en in het Duits, en daar 
is niet zo direct een verklaring voor te vinden. Perzië zat 
toen vooral onder de Russische invloedsfeer, toen nog 
in handen van de tsaar. Om het dan helemaal 
internationaal te maken: de kaarten waren in Nederland 
gedrukt, en het Perzische postsysteem werd in die tijd 
door Belgische specialisten gecontroleerd. Deze 
laatsten schijnen niet zo populair geweest te zijn. De 
Belgen waren uitgekozen omdat de binnengekomen 
gelden door een neutraal land beheerd moesten worden. 
Zij werden er echter van beschuldigd de Russen voor te 
trekken en te weinig rekening te houden met de 
Perzische wensen. Als dan van 1906 tot 1909 in Perzië 
de revolutie uitbreekt, is één van de wensen van de 
revolutionairen om het postwezen terug in Perzische 
handen te krijgen.     

 
De afbeeldingen 
De foto’s zijn een schitterende afspiegeling van de 
Perzische cultuur en de diversiteit van de volkeren van 
het Perzische grondgebied.Op dit moment is het wellicht 
ondenkbaar, maar in die tijd werden niet alleen Arabieren 
afgebeeld (afb. 6), maar kregen ook andere groepen in 
de maatschappij “hun” postwaardestuk: joden, 
christenen, Koerden, Armeniërs, Derwisch-bedelaars 
(afb. 7) en Parsi (vuuraanbidders) (afb. 8).  

Afb. 7  Derwisch 
bedelaar en de 
ruïnes  van 
Persopolis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8 Parsi -
vrouw 
(vuuraanbidders) 

Afb. 4   Parsi-vrouw en Tuin van Sjah van Iran. 

Kaart met afbeeldingen van andere kaarten. 

Afb. 6  Arabische vrouw en brug van Karadje  

Afb. 5  Moskee in Rescht  
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De oude Perzische beschaving wordt vooral weer-
gegeven op de vele afbeeldingen van de ruïnes van 
Persepolis (afb. 9) en moskeeën en paleizen. Ook  
historische bruggen, een oude stadspoort en tuinen 
komen aan bod.  

 
Opvallend zijn de thematisch interessante kaarten met 
de (oude) beroepen. Op de eerste plaats is er alles wat 
te maken heeft met zijde (afb 10) en tapijten (afb 11). 
Zowel de weverijen als de handel worden afgebeeld. 
Dan zijn er nog de theekokers en de rozijneninpakkers. 
Fruithandelaars zijn ook de dag van vandaag nog heel 
normaal. En wat zou men nu zeggen over de opium-
arbeiders (afb. 12)?  

 
Ook het thema landbouw wordt behandeld op een kaart 
met de oogst. En mensen poseerden toen maar al te 
graag bij een eeuwenoude eik. (afb 13). 
Wie op zoek gaat naar meer thematische details zal nog 
heel wat meer op deze kaarten ontdekken. De zwart-wit 
foto’s van die tijd hoeven zeker niet onder te doen voor 
de snel gemaakte digitale foto’s die nu postogrammen of 
telegrammen sieren.  
Behalve deze 65 verschillende afbeeldingen zijn ook 
heel wat kaarten met ingedrukte zegel van 5 chahis 
bekend met private opdrukken. Deze zijn makkelijk te 
onderscheiden van de officiële kaarten; want die zijn her-
kenbaar aan de typische versieringen rond de afbeel-
dingen.                                                                       

Afb. 12  Opiumarbeiders in Shiraz 

Afb. 10  Zijdehandelaars 

Afb. 9  De ruines van Persepolis 

Afb. 11 Tapijtenweefsters in Sultanabad 

Afb. 13  Een eik van 2300 jaar in de buurt van Kerman 

         >>>>   
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1903 5 chahis ** 500.000 O 200.000 

1903-4 Rubberstempel 
3 chahis (violet) 

** 400.000 O 200.000 

1903-4 Rubberstempel 
3 chahis (blauw) 

** 400.000 O 200.000 

1904 Opdruk in Farsi 
“Keizerlijke Post” (zwart) 

** 400.000 O 100.000 

1904 Opdruk 2 chahis op 5 chahis 
(binnenland) 

** 200.000 O 100.000 

1904 Opdruk 6 chahis op 5 chahis 
(binnenland) 

** 400.000 O 150.000 

1913 Opdruk 6 chahis op 5 chahis 
(vermindering tarief buitenland) 

** 500.000 O 150.000 

1915 Opdruk 2 chahis op 6 chahis op 
5 chahis 

** 500.000 O 150.000 

1915 Opdruk 5 chahis op 6 chahis op 
5 chahis 

** 500.000 O 150.000 
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Enkele uitvergrote scans van de 

ingedrukte zegel met rubberstempel 

in de kleuren violet en blauw 

 Een paar briefkaarten met de postale kant afgebeeld 

Drukkerij: J. Enschede & Zonen (NL) 
Vorm: bladen van 32 of 64 
Kleur: 4 verschillende kleuren  

(zwart, blauw, groen, roodbruin) 
Rand: sierrand in grijs 
Afbeelding: 65 verschillende  

Cataloguswaarden, 
uitgedrukt in chahis 


