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franse proeven, commentaar
  

De thematische Commissie van de Fédération Internationale de Philatélie geeft een bulletin uit onder de 
naam TCNews. U kunt het vinden op de website www.fi pthematicphilately.org. In nummer 26 van januari 
2014 stond op de pagina’s 5-7 een artikel van de hand van Gunnar Dahlvig, een internationaal fIP-jurylid 

uit Zweden. Het leek ons interessant genoeg om er een vertaling van te publiceren in thema.
Het verwijst naar een artikel dat twee afl everingen eerder in TCNews had gestaan. Daaruit is eveneens een 

belangrijke alinea overgenomen.

In TCNews nummer 24 was een arti-
kel/advertentie over Franse proeven 
geplaatst. Naar mijn mening (red: G. 
Dahlvig) is enig commentaar op zijn 
plaats.

Voor een goed begrip is enige basis-
kennis van het drukproces belangrijk 
bij lezen van het volgende artikel. bij 
het drukken van de Franse postze-
gels en die van de voormalige Franse 
koloniën worden twee drukmethoden 
toegepast, te weten heliogravure en 
graveren. Voor elke emissie nodigt 
de post een kunstenaar of groep van 
kunstenaars uit om het ontwerp van 
de nieuwe uitgave te maken. het ont-
werp kan via een fotografi sch proces 
omgezet worden naar een drukplaat. 
men spreekt dan van heliogravure. 
als gekozen wordt voor graveren 
dan maakt de kunstenaar zelf of een 
daarvoor ingeschakelde graveur in 
een cliché van zacht staal op ware 
grootte de tekening. als het cliché 
gereed is, worden proefdrukken 
gemaakt. Vervolgens wordt het cliché 
gehard en gebruikt om de drukplaten 
te produceren.

1  Drukproef 
(Épreuve d’artist) (1)

met ingang van 1928 maakten gra-
veurs proefdrukken van de zegels met 
behulp van een handpers, waarbij ze 
de originele gravure gebruikten. De 
afdrukken werden gemaakt om ze te 
kunnen voorleggen aan gezagheb-
bende functionarissen van de poste-
rijen. De kleur van de twee tot vijftien 
afdrukken was vaak zwart maar ook 
andere kleuren bijvoorbeeld blauw of 
groen komen voor en men gebruikte 
dik, zacht papier. De afmetingen 
van het papier varieerden, maar was 
meestal 12x10 cm. De graveur onder-
tekende de drukken altijd met 
potlood.
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Van elke zegel gingen enkele afdruk-
ken (maximaal vijf) naar de poste-
rijen, het postmuseum en het postar-
chief. De graveur kreeg de overige 
ter beschikking. De proeven die in 
het bezit van de graveur kwamen, 
zijn later op de fi latelistische markt 
terechtgekomen.

Vanaf 1956 nam de drukkerij de 
productie van deze drukproeven over 
en het aantal werd op achttien gezet. 

De helft daarvan ging naar het post-
museum en andere postinstanties en 
de andere helft kreeg de graveur ter 
beschikking.
het papier had een droogstempel 
(red.: om vervalsing tegen te gaan) 
met de tekst: ‘République Française’. 
men kan verschillende kleuren vin-
den.
In 1964 werd het droogstempel 
gewijzigd (een handpers) en het 
aantal kopieën voor de graveur werd 

verminderd tot acht, terwijl de post 
er twaalf kreeg (monaco dertien, 
andorra veertien en de voormalige 
koloniën twintig). sommige daarvan 
gingen naar functionarissen van de 
post en ook deze exemplaren beland-
den vaak op de vrije markt (2).
In tegenstelling tot de vroegere proe-
ven ontbreekt in het cliché de naam 
van de graveur. De kleuren varieerden 
nog steeds.

2  Sepia drukkersproef 
(Épreuve de réception) (3)

Dit type is onder de Franse drukproe-
ven het zeldzaamst. Ze werden van 
het nog niet geharde cliché gemaakt. 
Ze vormden de laatste controlemo-
gelijkheid voor correcties van de gra-
vure. er werden drie tot vijf kopieën 
gemaakt, waarvan er één naar de 
archieven van de post ging, één naar 
het postmuseum en de rest naar de 
vrije markt.
al deze proeven werden op zacht 
papier gemaakt en de kleur was altijd 
sepia. Onderaan het papier zijn drie 
gaten te vinden: twee ruiten en een 
boog. er was geen droogstempel en 
geen handtekening.

3  Kleurproeven 
(Épreuve de couleur)

Vroege methode (4)

hetzelfde geperforeerde papier als 
voor de sepia drukkersproeven werd 
gebruikt om kleurproeven te maken. 

Ze werden met het geharde originele 
clichéstempel in vijftien tot twintig 
verschillende kleuren gedrukt; elke 
kleur in twee of drie kopieën. In de 
hoek rechtsonder stond met potlood 
een aantekening betreffende het 
nummer van de kleur.

Latere methode (5)

In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
werden de proeven in drie kleuren 
gedrukt en in de jaren zestig zelfs in 
zes kleuren.
Deze kleurproeven werden gedrukt 
op vellen van vijfentwintig zegels (vijf 
rijen van vijf). De eerste drie rijen 
werden elk in één kleur gedrukt. In 
de vierde rij kwamen twee van die 
kleuren afwisselend aan bod en in 
de laatste rij werden de kleuren op 
elke zegel op verschillende manieren 
gecombineerd. als meer dan drie 
kleuren moesten worden getest, 
drukte men aanvullende vellen met 
andere kleuren.
afgezien van de kopieën voor de post 
en het postmuseum, werden enkele 
zegels aan hoge functionarissen ge-
geven. Ook charitatieve instellingen 
van de post kregen een aantal zegels. 
tussen vierhonderd en duizend zegels 
werden gedrukt (van kleinformaatze-
gels achthonderd tot tweeduizend). 
Ze werden los verkocht, in paartjes, 
in rijen van vijf en, slechts zelden, in 
hele vellen.
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4  Luxe blokken 
(Épreuve de Luxe) (6)

Deze blokken - ook wel minister-
blokken genoemd - zijn sinds 1923 
gedrukt met behulp van een apart 
vervaardigd cliché dat nooit gebruikt 
werd voor de reguliere zegels. De 
blokken werden gedrukt in dezelfde 
kleur als de uit te geven zegels (hoe-
wel af en toe in zwart) op papier 

in de maten 165x130, 155x130, 
145x130 en sinds 1960 150x100 
mm. tot 1960 bevatte het papier 
dezelfde perforatie als de sepia druk-
kersproeven en de kleurproeven. In 
de hoek rechtsonder is ‘Atelier de 
Fabrication des Timbres-Poste – Paris’ ge-
drukt of ‘Imprimerie des Timbres-Poste 
– Paris’ of ‘Imprimeries des Timbres-
Poste – France’ (verschillende teksten 
in verschillende periodes).

In Frankrijk werden ongeveer twee-
honderdvijftig van dergelijke blokken 
gedrukt om aan belangrijke personen 
en ministers uit te delen.
er bestaan blokken met meer dan 
één zegel (Épreuve de Luxe Collectives). 
Die werden in aantallen van slechts 
vijfentwintig gedrukt. het is mij niet 
gelukt te ontdekken voor wie derge-
lijke blokken bestemd waren, maar 
waarschijnlijk waren het dezelfde 
personen als eerder genoemd.
tussen 1946 en 1959 bestaan deze 
blokken ook met gom en van tanding 
voorzien (Épreuve de Luxe Dentelées 
et Gommées). het aantal daarvan 
bedroeg twintig stuks en, in tegen-
stelling tot alle andere proefdrukken, 
konden ze gebruikt worden voor 
frankering.
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5 Ongetande zegels (7 en 8)

Deze behoren in feite niet tot de 
drukproeven of luxe blokken, maar ze 
zijn eraan verwant.
Ongetande zegels tot 1941 worden 
door de Fransen beschouwd als va-
rianten in de postzegelproductie. Na 

Wat is de moeite van het 
verzamelen waard?

Natuurlijk mag iedereen alles verza-
melen, maar voor de tentoonstellers 
is het van wezenlijk belang te weten 
wat de FIp-regels over het tentoonge-

stelde materiaal zeggen. Veel van het 
besproken materiaal is erg duur.
De richtlijnen bij de bijzondere 
thematische regels geven aan: 
“toepasselijk fi latelistisch materiaal, 
is materiaal dat werd uitgegeven, be-
stemd was om te worden uitgegeven, 

of aangemaakt ter voorbereiding van 
een uitgifte, gebruikt, of behandeld 
als geldig voor frankering door over-
heids-, lokale of particuliere postor-
ganisaties, of door andere daartoe 
belaste of gemachtigde autoriteiten, 
bedoeld voor het overbrengen van 
post of voor ander postaal verkeer of 
andere zaken ter voldoening van of-
fi ciële rechten, fi scale rechten inbe-
grepen”.
Franse fi latelisten hebben mij de 
volgende aanbeveling gedaan, waar 
ik het geheel mee eens ben. De types 
1, 2 en 3 uit de opsomming komen 
volledig overeen met de tekst van de 
richtlijn en kunnen derhalve in een 
thematische tentoonstelling worden 
opgenomen. De types 4 en 5 daar-
entegen voldoen niet aan de defi ni-
tie van geschikt materiaal en horen 
daarom niet in een collectie voor een 
tentoonstelling thuis.
Nu is het lastig om alle kenmerken 
van de beschreven drukproeven voor 
de geest te halen als u aan de stand 
van een handelaar een stuk krijgt 
aangeboden. een eenvoudige vuistre-
gel is de volgende: als u een gedrukte 
tekst in de hoek rechtsonder op het 
vel ziet staan: niet kopen want u kunt 
het stuk niet gebruiken in uw ten-
toonstellingscollectie!) Ongetande 
zegels (red.: niet te verwarren met de 
zegels uit de kleurproeven) van voor 
1941 zijn in orde, die van een latere 
datum niet. <

(Met toestemming van de auteur vertaald 
en bewerkt door Henk van Zutphen en Jan 
Vermeule.)

1941 werden duizend of tweeduizend 
(kleinformaat) zegels ongetand ge-
produceerd. Ze werden uitgedeeld als 
‘deluxe’ blokken aan hoog geplaatste 
personen op de ministeries, maar 
sommige werden aan twee of drie 
(groot)handelaren verkocht. Ze zijn 
niet geldig voor frankering.
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