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FRANKRIJK 

Vrijdag - 8 Oktober 2021 om 10.00 u.
Vendredi - 8 Octobre 2021 à 10.00 h.
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  4000  ____________________________________ Inzet  € 800 

  N° 1 ‘10c bister bruin’ ongebruikt in mooi gerand paar,  
  enkele lichte ouderdomsvlekjes op de gomzijde doch  
  verder zeer fris en zeldzaam, côte Yv. €6.500+

--- ❖ ---

  4001  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 1 ‘10c bister’ in paar, zeer mooi gerand en zuivere  
  centrale afstempeling St. Mihiel P.C.-3216, zeer mooi,  
  côte Yv. €900

--- ❖ ---

  4002  ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 1 ‘10c bister’, zeer goed gerand en zeer mooie centrale  
  afstempeling ‘Étoile’, zeer mooi, côte Yv. €460

--- ❖ ---

  4003  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 1 ‘10c bister’ op briefstukje, breed gerande zegel  
  met lichte afstempeling P.C. 1831-Maiche, zeer mooi,  
  côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4004  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 1 ‘10c bister’ zeer breed gerand met volle geburen  
  en mooie centrale afstempeling P.C.-2830 Saumur  
  met keur Williame, zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4005  ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 1 ‘10c bister’, goed gerand en lichte centrale  
  afstempeling ‘Grille’ met keurmerk J.F. Brun,  
  zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4006  ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 1 ‘10c bister’, breed gerand en lichte centrale  
  afstempeling P.C.-2737-Roubaix, zeer mooi,  
  côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4007  ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 1 ‘10 bister’, zeer goed gerand en lichte centrale  
  afstempeling P.C.-2143-Montreuil-sur-Mer met  
  keurmerk Calves, zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4008  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 1 ‘10c bistre’, goed tot zeer goed gerand en lichte  
  centrale afstempeling ‘Grille’, zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4009  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 1 ‘10c bister’ zeer breed gerand en lichte centrale  
  afstempeling ‘Grille’, zeer frisse tint doch minieme  
  verdunning rechts onderaan, zo niet zeer mooi,  
  côte Yv. €350

--- ❖ ---
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  4010  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 1 ‘10c bister’ breed gerand en lichte centrale  
  afstempeling P.C.- 277-Bastia-Corsica, lichte verdunning  
  in rand rechtsboven, zo niet zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4011  ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 1 ‘10c bister’ in horizontaal paar van Blidah-Algérie  
  naar Orléans, 18/2/1852, 20c was het normale porttarief  
  voor militaire zendingen, bij aankomst extra belast met  
  50c post, zeldzaam, côte Maury €1.350

--- ❖ ---

  4012  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 1 ‘10c bister’ op omslag van rouwbrief van Couches- 
  les-Mines naar Dijon 14/3/1853, zeer goed gerande zegel  
		 met	fijne	centrale	nummerstempel	PC	974	en	daarnaast	 
  datumstempel Type 15 met keurmerk J.F. Brun en  
  fotocertifcaat Fourceaux, côte Yv. €750

--- ❖ ---

  4013  ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 1 ‘10c bister’ op zeer mooie brief van rurale origine  
  van Macon naar Macon 2/1/1851, breed gerande zegel  
  met centrale afstempeling ‘Grille’ en daar naast boiîte  
  rurale ‘S’ en datum stempel Macon Type 14 met  
		 fotocertificaat	W.	Balasse,	côte	Yv.	€750+

--- ❖ ---

  4014  ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 1 ‘10c bister’ op volledige gedrukte rouwbrief van  
  Cahors naar Saint-Chinian 3/10/1852, zegel heel nipt  
  geraakt met lichte afstempeling P.C. Cahors en daarnaast  
  datumstempel Type 14, zeer mooi geheel, côte Yv. €750

--- ❖ ---

  4015  ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 1a ‘10c bruinbister’, zeer goed gerand en mooie  
  centrale afstempeling ‘Grille’, zeer mooi,  
  côte Yv. €450

--- ❖ ---

  4016  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 1a ‘10c bisterbruin’ op zeer mooie brief van Chalons- 
  sur-Marne ter stede 4/11/1851, breed gerande zegel  
  met gebuur en mooie centrale afstempeling ‘Grille’,  
  prachtbrief, côte Yv. €900

--- ❖ ---

  4017  ____________________________________ Inzet  € 1200 

  N° 2 ‘15c groen’ ongebruikt met 4 goede boorden,  
  spoor van lichte horizontale plooi, zeldzame zegel,  
  côte Yv. €27.000)

--- ❖ ---
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  4018  ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 2 ‘15c groen’, zeer breed gerand en mooie centrale  
  afstempeling ‘Étoile’ met keurmerk August Drahn,  
  pracht ex., côte Yv. €1.100

--- ❖ ---

  4019  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 2 ‘15c groen’ Zeer goed tot zeer breed gerand en  
  mooie afstempeling Étoile, zeer mooi, côte Yv. €1.100

--- ❖ ---

  4020  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 2 ‘15c groen’, zeer goed gerand en lichte  
  afstempeling ‘Grille’, zeer mooi, côte Yv. €1.100

--- ❖ ---

  4021  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 2 ‘15c groen’ zeer goed gerand en mooie centrale  
		 afstempeling	‘Grille	sans	fin’	doch	kleine	verdunning	 
  op de achterzijde ter hoogte van het hoofd, zo niet zeer  
  mooi, zm/m, côte Yv. €1.500

--- ❖ ---

  4022  ____________________________________ Inzet  € 320 

  N° 2 ‘15c groen’ op kleine briefomslag van Parijs  
  Ter Stede 30/9/1854, zegel met zeer goede randen en  
  mooie afstempeling ‘Grille’, zeer mooi en zeldzaam,  
  côte Yv. €1.850

--- ❖ ---

  4023  ____________________________________ Inzet  € 640 

  N° 2 + 6 ‘15c groen in verticaal paar + 1fr. karmijn’ op  
  brief van Parijs naar Philadelphia - U.S.A. verzonden 
  met Britse pakket boot via Liverpool met correcte  
  frankering van 1fr. 30c van kracht vanaf 1 december 1851  
  en getaxeerd met 5c bij aankomst in Boston, zeldzaam!,  
  côte Yv. €6.000

--- ❖ ---

  4024  ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 2b ‘15c donkergroen’ op zeer mooie brief van Parijs  
  ter stede, 7/7/1852, breed gerande zegel met een mooie  
		 afstempeling,	‘Étoile’,	prachtig	met	fotocertificaat	 
  Roumst, côte Yv. €2.200

--- ❖ ---

  4025  ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ ongebruikt met 4 brede randen,  
		 originele	gom,	prachtzegel,	fotocertificaat	2015	Albert	 
  Cohen Sabban, côte Yv. €625

--- ❖ ---

  4026  ____________________________________ Inzet  € 320 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ lichte pen ontwaarding +  
  cursive in rood van ‘Vieille vigne’, volrandige zegel  
		 met	fotocertificaat,	Claude	Margue	+	keur	Calves,	 
  zeer zeldzaam, côte Maury €2.500

--- ❖ ---
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 Ex 4028  ____________________________________  Inzet  € 56 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’, 5 breed gerande ex. met zuivere  
  afstempeling ‘Grille’ zeer mooie kwaliteit, côte Yv. €325

--- ❖ ---

  4029  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ met penontwaarding +  
  datumstempel Type 15, goed gerand doch spoor van  
  plooi rechtsboven, zo niet zeer mooi en zeldzaam,  
  côte Yv. €250

--- ❖ ---

  4027  ____________________________________ Inzet  € 280 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ in zeer goed gerande strip van  
  5 zegels, zeer mooi en met keurmerk Aimé Brun,  
  côte Yv. €1.700

--- ❖ ---

  4030  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ in paar, breed gerand en zeer  
  mooie centrale afstempeling Grille, pracht ex.,  
  côte Yv. €150

--- ❖ ---

  4031  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ in zeer goed gerand paar met  
  lichte afstempeling Grille’, côte Yv. €150

--- ❖ ---

  4032  ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 3 ‘20c zwart op wit’, volrandig op mooie brief ‘ 
  origine rurale boîte P.’ van Aloze-Corton naar  
  Grancey-Le-Château 28/5/1849 via Beaune,  
  zeldzaam

--- ❖ ---

  4033  ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ in breed gerand paar op mooie  
  brief van Condé-sur-Noireau naar Caen 8 Febr ‘49,  
  zeer mooi, côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4034  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ op briefomslag van  
  Pont-à-Mousson naar Metz 5 Mars 1849, mooi  
  gerande zegel met zuivere afst. Grille + prachtige  
  datumstempel Type 13, zeer mooi, côte Yv. €110++

--- ❖ ---
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  4035  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ z.g. gerand op mooie briefomslag  
  van Lyon naar Issoire 6/10/1849 via Clermont Ferrand,  
  zeer mooie aankomststempels, Type 13 en Type 14 op  
  rugzijde, côte Yv. €110

--- ❖ ---

  4036  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 3 ‘20c zwart op geel’ 2 afzonderlijke zegels op brief  
  van Libourne naar Bordeaux, beide zegels goed gerand  
  en zuivere afstempeling Grille, zeer mooi, côte Yv. €175+

--- ❖ ---

  4037  ____________________________________ Inzet  € 800 

  N° 3a ‘20c zwart op wit in blok van 4’ met originele gom  
  en duidelijke sporen van keerdruk op rugzijde ‘Impression  
  recto-verso’, niet vermeld in gespecialiseerde catalogi),  
  interessant zeldzaam stuk, côte Yv. €3.200+

--- ❖ ---

  4038  ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’ ongebruikt met 4 brede, gelijk- 
  matige randen en met originele gom en zeer fris met  
		 fotocertificaat	2015	Albert	Cohen	Sabban,	côte	Yv.	€650

--- ❖ ---

  4039  ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’ met eerste dagstempel Paris  
  1 janvier 49 ‘Type 15, breed gerand en in zeer mooie  
  kwaliteit, zeldzaam!, côte Yv. €1.500

--- ❖ ---

  4040  ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 3a Ceres ‘20c zwart op wit’ met centrale afstempeling  
  P.P. rood in kader, volrandig tot zeer goed gerand, zeer  
  mooi en zeldzaam, côte Maury €1.300

--- ❖ ---

 Ex 4041  __________________________________ Inzet  € 64 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’ lot van 7 goed gerande zegels  
  in mooie kwaliteit met afstempeling Carcassonne,  
  côte Yv. €490

--- ❖ ---

  4042  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’ in breed gerand paar met  
  zuivere afstempeling Grille, pracht ex., côte Yv. €170

--- ❖ ---

  4043  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’ zeer mooi gerand paar met  
  zuivere afstempeling Grille met keurmerk Willy Balasse,  
  zeer mooi, côte Yv. €170

--- ❖ ---
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  4044  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 3a ‘Zwart op wit’,  goed gerand op zeer mooie brief  
  van Dijon naar Lunéville met zeer mooie datumstempel,  
  Dijon Type 15 ‘2/3/1849’, côte Yv. €120

--- ❖ ---

  4045  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’ op briefomslag van St. Pièrre- 
  sur-Dives naar Falaise 29 Mars ‘49, breed gerande zegel  
  + gebuur met zuivere afstempeling Grille, zeer mooi,  
  côte Yv. €120

--- ❖ ---

  4046  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’, zeer goed gerand op mooie  
  brief van Huningue naar Altkirch 19/4/1849, zeldzame,  
  doch wat zwakke datumstempel, Type 12 van Huningue,  
  côte Yv. €120+

--- ❖ ---

  4047  ____________________________________ Inzet  € 18 

  N° 3a ‘20c zwart op wit’, volrandig op mooie brief van  
  Parijs naar Angers 26/1/1850, côte Yv. €120

--- ❖ ---

  4048  ____________________________________ Inzet  € 1000 

  N° 3b ‘20c zwart op chamois’ in blok van 4 zegels met  
  volle originele gom waarbij de 2 onderste zegels perfect  
  postfris, uitzonderlijke mooie uitvoering van zowel de  
  zegels als ook van de zeldzame tint met keurmerk Herbert  
  Block + andere, côte Yv. €4.400+++

--- ❖ ---

  4049  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 3b ‘20c zwart op chamois’ op mooie brief van  
  Strasbourg naar Alger 11/3/1850, breed gerande zegel  
  met lichte afstempeling grille de France, zeer mooi,  
  côte Yv. €375

--- ❖ ---
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  4050  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 3b ‘20c zwart op chamois’ zeer breed gerand + gebuur  
  op zeer mooie kleine briefomslag van Enghien-les-Bains  
  naar Parijs 13/11/1849, côte Yv. €375

--- ❖ ---

  4051  ____________________________________ Inzet  € 120 

  N°3c ‘20c grijszwart op geel’ op briefje van en naar  
  Briey 8 dec 1849, lichte afstempeling Grille +  
  datumstempel Type 46, zeer mooi met keur Calves  
		 en	fotocertificaat	J.F.	Brun,	côte	Yv.	€750

--- ❖ ---

  4052  ____________________________________ Inzet  € 480 

  N° 4 ‘Herdruk 25c blauw’ in een prachtige blok van  
  vier met originele gom en het paar onderaan perfect **,  
  uitzonderlijk fris en hevige tint, côte Yv. €2.400+++

--- ❖ ---

 Ex 4053 __________________________________ Inzet  € 180 

  N° 4 ‘25c blauw’ Samenstelling met 19 goed gerande  
  zegels, allen met afstempeling ‘Grille’, waarbij diverse  
  tinten en papiersoorten, zeer mooi lot, côte Yv. €1.235

--- ❖ ---

 Ex 4054 __________________________________ Inzet  € 90 

  N° 4 ‘25c blauw’ Samenstelling met 8 goed gerande  
  zegels, allen met afstempeling Petits chiffres en  
  waarbij diverse tinten, zeer mooi, côte Yv. €520

--- ❖ ---

 Ex 4055 __________________________________ Inzet  € 90 

  N° 4 ‘25c blauw’ Samenstelling met 8 goed gerande  
  zegels, allen gestempeld met ‘Étoile’ en waarbij ook  
  diverse tinten, zeer mooi, côte Yv. €520

--- ❖ ---

  4056  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 4 ‘25c blauw’ in horizontaal paar, breed gerand  
  met afstempeling ‘grille’, zeer mooi, côte Yv. €140

--- ❖ ---

  4057  ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 4 ‘25c blauw’ Twee losse zegels op brief van Parijs  
  naar Genua, 26/4/1852, beide zegels met afstempeling  
		 ‘Grille	sans	fin’,	zeer	mooi	en	zeldzaam,	 
  côte Maury €2.350

--- ❖ ---
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  4058  ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 4 ‘25c blauw’ op voorzijde van brief van Colmar  
  naar Soleur (Suisse) met vermelding ‘Affranchissement  
		 insuffisant’	en	bij	Taxering	van	40c,	gedateerd	Colmar	 
  28/6/1852 + afstempeling P.C. 908 op goed gerande  
  zegel, zeldzaam stuk

--- ❖ ---

  4059  ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 4 ‘25c blauw’ op brief van Sampigny naar Parijs  
  11/5/1852 zegel mooi gerand met stempel P.C. 2797- 
  Sampigny alsook daarnaast Cursive 53 Sampigny +  
  dateur Type B, zeldzaam distributiekantoor,  
  côte Maury €1.350

--- ❖ ---

  4060  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 4 ‘25c blauw’ op brief van ‘Le Pouzin’ naar Lyon  
  22/12/1851 via Loriol, zegel zeer goed gerand met  
  afstempeling ‘Grille en daarnaast zeer zeldzame  
  Cursive stempel ‘6 Le Pouzin’, côte Maury €1.350

--- ❖ ---

  4061  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 4 ‘25c blauw’ op mooie brief van rurale oorsprong  
  uit de buurt van Bohain-enVermandois naar Parijs  
  6/8/1851, breed gerande zegel met afstempeling  
  ‘Grille’ en daarnaast ‘OR’ in cirkel, zeldzaam

--- ❖ ---

  4062  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 4 ‘25c blauw’ op mooie brief van Amiens naar  
  Ailly-Le-Haut-Clochez, 2/5/1852, goed gerande zegel  
  met plaatfout ‘ontbrekende kaderlijn onderaan’ en lichte  
  afstempeling P.C. 65-Amiens

--- ❖ ---

  4063  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 4 ‘25c blauw’ op zeer mooie brief van Ferrières -  
  Gâtinais naar Romorantin 10/11/1852 breed gerand  
  bladboordje met zuivere afstempeling P.C. 1258 en  
  bij aankomst bij getaxeerd met 25c wegens overgewicht,  
  côte Yv. €80+

--- ❖ ---
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  4064  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4 ‘25c blauw’ op mooie brief van Alençon naar  
  St. Germain-de-la-Coudre, nabij Bellême, 19/11/1851,  
  breed gerande zegel met afstempeling ‘Grille’, 
   côte Yv. €70

--- ❖ ---

  4065  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4 ‘25c blauw’ op zeer mooie brief van Montmorency  
  naar Metz 21/8/1850, zeer goed gerande zegel met  
  afstempeling ‘Grille’ en daarnaast 2 mooie datumstempel  
  Montmorency Type 14, côte Yv. €70

--- ❖ ---

  4066  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4 ‘25c donkerblauw’ op zeer mooie brief van Parijs  
  naar Vervins, 19/4/1851, zeer breed gerande zegel met  
  volle gebuur en lichte afstempeling ‘Grille’, zeer mooi,  
  côte Yv. €80

--- ❖ ---

  4067  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4 ‘25c blauw’ op mooie briefomslag van Condom  
  naar Auch 2/5/1851, zeer breed gerande zegel met  
  volle gebuur en mooie centrale afstempeling ‘Grille’,  
  zeer mooi

--- ❖ ---

  4068  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 4 ‘25c donkerblauw’ op zeer mooie brief van  
  Belleville-sur-Saône naar Lyon 30/1/1852, zeer mooi  
  gerande zegel met zuivere centrale afstempeling  
  ‘Grille’, zeer mooi, côte Yv. €80

--- ❖ ---

  4069  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 4 ‘25c blauw’ op zeer mooie brief van Amiens naar  
  Parijs 19/2/1852, zeer goed gerande zegel met lichte  
  centrale afstempeling P.C. 65-Amiens, côte Yv. €70

--- ❖ ---

  4070  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 4 ‘25c blauw’ op zeer mooie brief van Yvetot naar  
  Dinan 7/7/1852, zeer breed gerande zegel + gebuur met  
  lichte centrale afstempeling PC.C 3702-Yvetot,  
  prachtbriefje, côte Yv. €75

--- ❖ ---



- 15 -

  4071  ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 4 ‘25c blue’ op mooie brief van Bourg-sur-Gironde  
  naar Blaye 27/6/1853 zeer goed gerande zegel met zeer  
  zuivere afstempeling P.C. 476-Bourg-sur-Gironde

--- ❖ ---

  4072  ____________________________________ Inzet  € 3200 

  N° 4a ‘25c donkerblauw’ met intacte gom, absoluut  
  postfris, uitzonderlijk zeldzaam in deze kwaliteit met  
		 fotocertificaat	Behr	(2002),	cataloguswaarde	voor	*	is	 
  €9.000 met 100% meerwaarde voor postfris

--- ❖ ---

  4073  ____________________________________ Inzet  € 800 

  N° 4a ‘25c donker blauw’ in blok van 4 zegels en zeer  
  mooi gerand behalve derde zegel links onderaan licht  
  geraakt, lichte afstempeling P.C. 1727 - Lille, zeldzaam  
		 prachtig	geheel	met	keur	Aimé	Brun	en	fotocertificaat	 
  Claude Margue, côte Yv. €7.000

--- ❖ ---

  4074  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4a + 4f ‘25c donkerblauw’ uitzonderlijk breed gerand  
  bladboordje met 3 geburen en zuivere afstempeling  
  ‘Grille’ prachtzegel + 25c lichtblauw met gebuur  
  doch lichte verticale plooi, mooi!, côte Yv. €140

--- ❖ ---

  4075  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4a ‘25c donkerblauw’ op zeer mooie brief van  
  Vihiers naar Nanterre 8/2/1851, zeer goed gerande zegel  
  met afstempeling ‘Grille’ en daarnaast prachtige datum- 
  stempel Vihiers Type 14, côte Yv. €80

--- ❖ ---

 Ex 4076  __________________________________ Inzet  € 48 

  N° 4b ‘25c blauw op geel’, lot van 3 uitgekozen zegels,  
  waarbij 1 ex. met volle gebuur en 2 op briefstukjes  
  waarvan 1 ex. gestempeld met grille en datumstempel  
  Type 13 en keurmerk Calves, côte Yv. €225+

--- ❖ ---

  4077  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4b ‘25c blauw op geel’ in horizontaal paar op  
  briefstukje, beiden breed gerand en mooie afstempeling  
  ‘Grille’, zeer mooi, côte Yv. €150++

--- ❖ ---

  4078  ____________________________________ Inzet  € 800 

  N° 4b ‘25c blauw op geel’ in blok van 4 zegels op  
  voorzijde brief van Macon met bestemming Le Creuzot,  
  bovenaan nipt maar verder zeer goed gerand, zeldzaam!, 
   côte Yv. +/-€11.000

--- ❖ ---
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  4079  ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 4b ‘25c blauw op geel’ in paar op overgefrankeerde  
  brief van Vesoul naar Brussel 20/11/1850, normaal  
  tarief was 40c ipv 50c, beide zegels goed gerand  
  en met afstempeling ‘Grille’, zeldzaam stuk,  
  côte Maury €1.300+

--- ❖ ---

  4080  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 4b ‘25c blauw op geel’ op mooie brief van Lyon  
  naar Ajaccio, Corsica 26/11/1850, goed gerande zegel  
  met afstempeling ‘Grille’, keurmerk Ceres, zeer mooi

--- ❖ ---

  4081  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 4b ‘25c blauw op geel’ op mooie brief van Niort  
  naar Parijs 9/6/1853, zegel breed gerand met zeer lichte  
  stempel P.C. 2273-Niort, zeer mooi

--- ❖ ---

  4082  ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 5 ‘40c oranje’ Zeer breed gerand + 2 geburen met  
  de zeldzame proefstempel ‘Losange d’essai 49 points’  
  (Maury x1) zeer zeldzaam en prachtig met diverse  
  keurmerken oa. Hassel (Basel)

--- ❖ ---

  4083  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 5 ‘40c oranje’ in horizontaal paar, zeer goed gerand  
  en zeer mooie centrale afstempeling PC 779 -  
  Chateaubriant, zeer mooi, côte Yv. €1.200

--- ❖ ---

  4084  ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 5 ‘40c oranje’, zeer breed gerand en zeer mooie  
  centrale afstempeling P.C., 1818-Lyon, côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4085  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 5 ‘40c oranje’ op briefstukje, overwegend breed  
  gerand + gebuur links en mooie centrale afstempeling  
		 ‘Étoile’	pracht	ex.	met	fotocertificaat	A.	Von	der	Weid,	 
  côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4086  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 5 ‘40c oranje’, zeer goed gerand en zeer mooie  
		 centrale	afstempeling	‘Grille	sans	fin’,	zeer	mooi,	 
  côte Yv. €575

--- ❖ ---

  4087  ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 5 ‘40c oranje’, zeer goed gerand en mooie  
  afstempeling Grille diverse keurmerkjes, côte Yv. €500

--- ❖ ---
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  4088  ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 5 ‘40c oranje’ op briefstukje, nipte marges, maar  
  intact en mooie afstempeling ‘Grille’, côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4089  ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 5 ‘40c oranje’, zeer breed gerand en met afstempeling  
		 ‘Grille	sans	fin’,	wat	zware	plakkerresten	alsook	een	 
  kleine verdunning in de bovenste rand, zo niet  
  zeer mooi, zm/m, côte Yv. €575

--- ❖ ---

  4090  ____________________________________ Inzet  € 480 

  N° 5 ‘40c oranje’ in horizontaal + verticaal paar op  
  mooie brief van de tweede gewichtsklasse, van Parijs  
  naar Londen 4/6/1851, alle zegels breed gerand en  
  centrale afstempeling Grille, prachtig en zeldzaam,  
  côte Maury €2.950 (€1.700 + €1.250)

--- ❖ ---

  4091  ____________________________________ Inzet  € 280 

  N° 5 ‘40c oranje’ in horizontaal paar op mooie brief  
  van Cognac naar Londen 1/5/1853, beide zegels  
		 zeer	goed	gerand	en	met	fijne	afstempeling	 
  P.C. 898* Cognac, prachtbrief, côte Yv. €1.700

--- ❖ ---

  4092  ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 5 ‘40c oranje’ in horizontaal paar op kleine  
  briefomslag van Bordeaux naar Bristol-Engeland  
  24/14/1852, beide zegels zeer goed gerand en zeer  
  centrale afstempeling ‘Grille’, keurmerken W. Engel  
  (BPP) en Calves, côte Yv. €1.700

--- ❖ ---

  4093  ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 5 ‘40c oranje’ op zeer mooie brief van Colmar naar  
  Bazel - Zwitserland 18/1/1852, breed gerande zegel  
  met zuivere afstempeling ‘Grille’, pracht ex.,  
  côte Maury €1.300

--- ❖ ---

  4094  ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 5 ‘40c oranje’ op mooie brief van Arlanc naar Puy  
  21/7/1854, goed gerande zegel met zuivere centrale  
  afstempeling P.C. 130-Arlanc, zeer mooi en met  
  keurmerk Calves, côte Yv. €900

--- ❖ ---
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  4095  ____________________________________ Inzet  € 140 

  N° 5 ‘40c oranje’ op mooie brief van Bar-le-Duc naar  
  Verdun 9/4/1850, zegel bovenaan nipt maar zeer goed  
  gerand en met zeer mooie centrale afstempeling ‘Grille’  
  en datumstempel Bar-Le-Duc Type 14, côte Yv. €900

--- ❖ ---

  4096  ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 5 ‘40c oranje’ op kleine briefomslag van Parijs naar  
  Antwerpen 21/4/1853, zegel onderaan licht geraakt en  
  lichte verticale plooi, zo niet zeer mooi, zm/m,  
  côte Yv. €900

--- ❖ ---

  4097  ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 6 ‘1fr. karmijn’ in strip van 3 zegels met  
		 afstempeling,	grille	sans	fin,	mooi	geheel	met	enkele	 
  lichte verdunningen en défecten, keurmerk Goebel,  
  côte Yv. €5.000

--- ❖ ---

  4098  ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 6 ‘1fr. karmijn’ breed gerand met mooie centrale  
  afstempeling ‘Étoile’ keurmerken Calves en J.F. Brun,  
  pracht ex., côte Yv. +€1.000

--- ❖ ---

  4099   ____________________________________ Inzet  € 200 

  N°6 ‘1fr. karmijn’, breed gerand en lichte afstempeling  
		 ‘Pétits	chiffres’	2435-Pierrefitte-sur-Seine,	zéér	mooi	ex.	 
		 met	fotocertificaat	A.	Vond	der	Weid,	côte	Yv.	€1.100

--- ❖ ---

  4100   ____________________________________ Inzet  € 130 

  N° 6 ‘1fr. karmijn’ zeer goed gerand en lichte centrale  
		 afstempeling	‘Grille	sans	fin’,	zeer	mooie	zegel	zonder	 
  gebreken met keurmerk Williame, côte Yv. €1.000

--- ❖ ---

  4101   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 6 ‘1fr. karmijn’ breed gerand en lichte centrale  
  afstempeling ‘Grille’, minieme verdunning aan  
  voorzijde linksboven, zo niet zeer mooi met  
		 fotocertificaat	A.	von	der	Weid,	côte	Yv.	€1.100

--- ❖ ---

  4102  ______________________________________  Inzet  € 1200 

  N° 6 + 4 (Cérès) in paar: ‘1fr. karmijn + 25c blauw’  
  in paar op voorzijde brief van Parijs met bestemming  
  Martinique 15/6/1851, breed gerande zegels met lichte  
		 centrale	afstempeling	‘Grille	sans	fin’	met	fotocertificaat	 
  Roumst, zeldzaam!, côte Maury 7.000

--- ❖ ---
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  4103   ____________________________________ Inzet  € 320 

  N° 6 + 4 ‘1fr. karmijn + 25c blauw’ in horizontaal paar  
  op brief van Angers naar Syracuse, USA, 29/5/1851  
  met Engelse pakket boot en getaxeerd met 5c bij  
  aankomst in Boston, côte Yv. €2.500

--- ❖ ---

  4104   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 6b ‘1fr. donker karmijn’ goed tot zeer goed gerand  
  met mooie centrale afstempeling ‘petits chiffres’  
  441-Bordeaux, côte Yv. €1.100

--- ❖ ---

  4105   ____________________________________ Inzet  € 280 

  N° 6B ‘1fr.karmijn bruin’ breed gerand op zeer mooie  
  brief van Châteaureux naar Blois via Orléans 2/2/1849,  
  prachtbrief, côte Yv. €1.700

--- ❖ ---

  4106   ____________________________________ Inzet  € 960 

  N° 7 ‘1fr. vermiljoen’ met dubbele afstempeling Grille,  
  boven op de initiële penontwaarding in het midden van  
  de zegel, waarschijnlijk een der eerste dagen van het 
  gebruik, zegel met gebreken doch uiterst zeldzaam met  
  keurmerk Drahn, côte Yv. €21.000

--- ❖ ---

  4107   ____________________________________ Inzet  € 3200 

  N° 7B ‘1fr. vermiljoen Terne’ zeer mooi gerand met  
  lichte centrale afstempeling ‘Grille’, zeer zeldzaam!,  
  pracht ex., côte Yv. €19.000

--- ❖ ---

  4108   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 9 ‘10c bister’ in paar, beide zegels zeer goed gerand 
  doch rechterzegel spoor van lichte plooi, zo niet mooi,  
  côte Yv. €1.900

--- ❖ ---

  4109   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 9 ‘10c bistre’ zeer goed gerand en zeer lichte  
  puntstempel, mogelijk P.C. 1140-Draveil (zeldzaam),  
  zeer mooi, côte Yv. €850

--- ❖ ---

FRANKRIJK - Louis Napoléon

  4110  ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 9 ‘10c bister’ zeer gerand en zuivere afstempeling  
  P.C. 2616-Quintin, zeer mooi en met keur Brun,  
  côte Yv. €850

--- ❖ ---
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  4111   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 9 ‘10c bister’ breed gerand en lichte Parijse  
  afstempeling DS2, Romeinse letters, licht gebrek in  
  linkerhoek bovenaan zo niet zeer mooi, côte Yv. €850

--- ❖ ---

  4112   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 9 ‘10c bistergeel’ met verdunningen op rugzijde,  
  zeer mooi van uitzicht, côte Yv. €850

--- ❖ ---

  4113   ____________________________________ Inzet  € 280 

  N° 9a ‘10c bister bruin’ op zeer mooie brief van  
  Joinville-sur-Marne ter stede 1/10/1854, breed  
  gerande zegel met zuivere afstempeling P.C. 1579  
  en er naast mooie datumstempel Type 15, prachtbrief  
		 met	fotocertificaat	A.	Von	Zeid,	côte	Yv.	€1.200++

--- ❖ ---

  4114   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 9a ‘10c bister bruin’ op briefstukje, uitzonderlijk  
  breed gerand en met betere Parijse afstempeling  
  DS2 Romeine letters, 28 rue de cléry, zeldzaam in  
  deze kwaliteit, côte Yv. €950++

--- ❖ ---

  4115   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 10 ‘25c blauw’ in blok van 4 zegels met afstempeling  
  ‘Étoile’, de 4 zegels zijn goed gerand maar tussen de  
  eerste en de derde regel is er een klein knipje tussen  
  de zegels en een licht gebrek aan de derde zegel, toch  
		 zeer	mooi	en	zeldzaam	stuk	met	fotocertificaat	 
  Claude Margue, côte Yv. €3.000

--- ❖ ---

  4116   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 10 ‘25c blauw’ in strip van 4 zegels goed tot breed  
  gerand en met zuivere afstempeling P.C. 420-Blois,  
  zeer mooi, côte Yv. €800

--- ❖ ---

 Ex 4117  __________________________________ Inzet  € 80 

  N° 10 ‘25c blauw’ samenstelling met 9 uitgezochte  
  zegels van zeer goede kwaliteit, meestal breed gerand,  
  waaronder diverse betere afstempelingen P.C.,  
  côte Yv. €405

--- ❖ ---

  4118   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 10 ‘25c blauw’ in paar op briefstukje, beide zegels  
  goed gerand en lichte afstempeling P.C. 3515-Vendôme,  
  zeer mooi, côte Yv. €120

--- ❖ ---
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  4119   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 10 ‘25c blauw’ in paar op briefstukje, zegels  
  volrandig en lichte centrale afstempeling P.C. 1660- 
  Lassay, linkerzegel met plaatfout ‘Kras door Repub’  
  bovenaan, côte Yv. €120

--- ❖ ---

  4120   ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 10 ‘25c blauw’ op mooie onvoldoende gefrankeerde  
  brief van Châteauroux naar Gosselies - België 29/1/1854,  
  onjuiste frankering, moest 40c zijn, rode lijnstempel  
		 ‘Affranchis	insuffisant’	en	manuscript	40c	in	zwart,	 
  breed gerande zegel met afstempeling P.C.-795, zeer  
  mooi, côte Maury ‘20c’: €5.000 en ‘40c’: €3.850

--- ❖ ---

  4121   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 10 ‘25c blauw’ op prachtig briefje van Coutances  
  naar Sainte-Foy on 24/9/1853, breed gerande zegel met  
  zeer lichte afstempeling P.C. 1012 met daarnaast  
  prachtige datumstempel Coutances Type 13,  
  côte Yv. €80++

--- ❖ ---

  4122   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 10 ‘25c blauw’, twee losse zegels op mooie brief  
  van de tweede gewichtsklasse van Marseille naar Parijs  
  20/2/1853, zeer mooi, côte Yv. €325

--- ❖ ---

FRANKRIJK - Napoléon III  
en Napoléon III Lauré

  4123   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 11 Empire ‘1c olijf’, ongebruikt, zeer goed gerand  
  en frisse originele gom, côte Yv. €275

--- ❖ ---

  4124   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 11 Empire ‘1c olijf’ in blok van 4 zegels, vierde  
  zegel zeer nipt, de andere goed tot zeer goed gerand  
  en lichte datumstempel Valenciennes toch zeer mooi,  
  côte Yv. €1.200

--- ❖ ---

 Ex 4125  ____________________________________  Inzet  € 64 

  N° 11 Empire ‘1c olijf’ lot van 6 goed gerande zegels  
  waarbij diverse tinten en stempels en overwegend  
  zeer mooi, côte Yv. €540+

--- ❖ ---

  4126   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 11 Empire ‘1c olijf’ in horizontaal paar, zeer goed  
  gerand en datumstempel Type 15, zeer mooi,  
  côte Yv. €225

--- ❖ ---



- 22 -

  4127   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 11 Empire ‘1c olijf’ uitzonderlijk breed gerand  
  en lichte datumstempel Abbeville, pracht ex.,  
  côte Yv. €90

--- ❖ ---

  4128   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 11a Empire ‘1c brons’ 11 blok van vier zegels,  
  tweede zegel rechtsboven zeer nipt, doch de andere  
  3 zeer goed gerand en met mooie datumstempel Riom,  
  zeer mooi geheel, côte Yv. €1.200

--- ❖ ---

  4129   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 11c Empire ‘1c mordoré’ perfect postfris,  
  breedgerand en in alle opzichten prachtig en  
  zeldzaam, côte Yv. €450+++

--- ❖ ---

  4130   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ in strip van 3 zegels, allen  
  zeer goed gerand en lichte centrale afstempeling  
  P.C. 441-Bordeaux, pracht ex., côte Yv. €400

--- ❖ ---

  4131   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ met afstempeling étoile bleue  
  en zeer goed gerand, zeer mooi, côte Yv. €250

--- ❖ ---

  4132   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ zeer breed gerand + 2 geburen  
  en lichte afstempeling P.C., prachtzegel, côte Yv. €95++

--- ❖ ---

  4133   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ breed gerand en mooie  
  afstempeling van Parijs, bureau CS1 lettres Batons,  
  zeldzaam en zeer mooi, côte Maury €110

--- ❖ ---

  4134   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ op briefstukje, breed gerande  
  zegel met afstempeling van Parijs, bureau ES1-lettres  
  bâtons, prachtzegel, côte Maury €105

--- ❖ ---

  4135   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ breed gerand en lichte  
  afstempeling P.C., pracht ex., côte Yv. €95

--- ❖ ---
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 Ex 4136  ____________________________________  Inzet  € 400 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ zeer mooie samenstelling  
  met 24 goed gerande zegels, diverse betere tinten  
  en stempels en verschillende pracht ex. zeer mooi  
  lot voor specialiteit verzamelaar, côte Yv. €2.280+

--- ❖ ---

  4137   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 12 Empire ‘5c groen’ breed gerand en afgestempeld  
  met Parijse stempel bureau ‘K’ op drukwerkje dat lokaal  
  werd verzonden, daarnaast mooie datumstempel  
  ‘Distribution’ 20-4-1857, côte Yv. €400

--- ❖ ---

  4138   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 12a Empire ‘5c geelgroen’, ongebruikt met originele  
  gom en zeer goed gerand met frisse heldere tint,  
  côte Yv. €1.400

--- ❖ ---

  4139   ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 12a Empire 5c geelgroen in blok van 4 zegels en  
  alle 4 zeer goed gerand en lichte centrale afstempeling  
  1028-Crépy-en-Valois, miniem kreukspoor tussen de  
  zegels buiten het zegelbeeld, toch zeer mooi en met  
  keurmerk Calves, côte Yv. €1.600

--- ❖ ---

  4140   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 12a Empire ‘5c geelgroen’ in paar, goed tot zeer  
  breed gerand en met betere Parijse stempels lettres  
  bâtons ‘DS1’, côte Yv. €225+

--- ❖ ---

  4141   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 12a Empire ‘5c geelgroen’ met étoile rouge  
  afstempeling, zeer licht geraakt rechtsboven doch  
  verder zeer goed tot breed gerand + gebuur en prachtig  
  van uitzicht, côte Yv. €275+

--- ❖ ---

  4142   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 12a Empire ‘5c geelgroen’, zeer breed gerand en  
  lichte datumstempel, pracht ex., côte Yv. €95

--- ❖ ---

  4143   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 12a Empire ‘5c geelgroen’ in verticaal paar op brief  
  van 1862 van rurale oorsprong naar Crépy-en-Valois,  
  lichte afstempeling PC-1038 en postbusstempel ‘K’  
  in kleine cirkel, zeer mooi

--- ❖ ---

  4144   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 12c Empire ‘5c donker groen op groen’ breed gerand  
  en mooie centrale afstempeling P.C.-1855 van Le Mans,  
  zeer mooi, côte Yv. €380

--- ❖ ---
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  4145   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 13A Empire ‘10c bister’ Type I, breed gerand en  
  originele gom, zeer mooie zegel, côte Yv. €900

--- ❖ ---

  4146   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 13A Empire ‘10c bister’, zeer goed gerand en met  
  centrale zeldzame rode datumstempel ‘Bureau  
  Maritime Havre 1861’, manuscript Peter Holcombe  
  op rugzijde

--- ❖ ---

  4147   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 13A Empire ‘10c bister’ Type I zeer breed gerand  
  en prachtige afstempeling van Parijs, bureau DS2  
  lettres Romaines, luxezegel

--- ❖ ---

  4148   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 13A Empire ‘10c bister’ Type I goed gerand en  
  met mooie stempel ‘OR’ in cirkeltje ‘Origine Rurale’,  
  zeer mooi, côte Yv. €80

--- ❖ ---

 Ex 4149  __________________________________ Inzet  € 16 

  N° 13A Empire ‘10c bister’ Type I met 3 goed gerande  
  zegels met variëteit ‘gedeeltelijk ontbrekende  
  kaderlijnen’, côte Yv. €65+

--- ❖ ---

 Ex 4150 __________________________________ Inzet  € 160 

  N° 13A Empire ‘10c bister’ Type I samenstelling  
  met 21 paartjes waaronder veel verschillende  
  afstempelingen en diverse tinten en allen in  
  zeer mooie kwaliteit, côte Yv. €945++

--- ❖ ---

 Ex 4151 __________________________________ Inzet  € 120 

  N° 13A Empire ‘20c bister’ Type I zeer mooie  
  samenstelling met 39 zegels, allen goed gerand  
  en waarbij veel betere tinten en afstempelingen,  
  prachtlot voor specialist verzamelaar, côte Yv. €780++

--- ❖ ---

  4152   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 13A + 14A Empire ‘10c bister’ Type I en ‘20c blauw’  
  enkel, in paar en in strip van 5 op brief van Parijs naar  
  Quebec, Canada 28.6.1855, de tarief van 1fr.70 was  
  slechts kortstondig van kracht, alle zegels ontwaard  
  met roulette de points zeldzaam en aantrekkelijk stuk,  
  côte Maury €3.000

--- ❖ ---
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  4154   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 13A + 14A + 16 Empire ‘10c bister’ Type I +  
  ‘20c blauw’ Type I + ‘40c oranje’, prachtige Tricolore  
  frankering op brief van Parijs naar Schwerin- 
  Meclenburg, 26/10/1857 met zeer mooie afstempeling  
  ‘Gros points’ zeldzaam en prachtig van uitzicht,  
  côte Maury €450

--- ❖ ---

  4155   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 13A + 16 Empire ‘10c bister’ Type I in strip van  
  3 zegels in paar en 1 zegel los + ‘40c oranje’, allen  
  gestempeld met P.C.-3707 op groot brieffragment van  
  Constantinopel naar Parijs 27/6/1860 met keurmerk  
  Roumet, zeldzaam

--- ❖ ---

  4156   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 13A + 14A + 16 Empire ‘10c bister’ Type I +  
  ‘20c blauw’ Type I + ‘40c oranje’, mooie tricolore  
  frankering op brief uit 1859 van Marseille naar Genua,  
  de zegels werden niet afgestempeld, alleen de 10c is  
  licht geraakt door de lijnstempel ‘DA Marsiglia Via  
  di mare’, zeldzaam

--- ❖ ---

  4157   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 13A + 16 Empire ‘10c bister’ Type I + ‘40c oranje’,  
  beiden goed gerand en afgestempeld met ‘Gros points’  
  op rouwbrief opgemaakt Breuilpont 28/1/1855 en  
  verstuurd van Parijs 6/2/1855 aan graaf De Jonghe,  
  Belgisch ambassadeur in Torino, interessant  
  geschiedkundig document, côte Yv. €325++

--- ❖ ---

  4158   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 13A + 14Ae Empire ‘10c bister’ Type I en ‘20c blauw  
  op lila’ in paar met licht afstempeling P.C. op zeer mooie  
  brief van Digne naar Pinerolo-Sardinië 6/11//1860,  
  initieel gemerkt P.E. (zeldzaam) doch daarna geschrapt  
  en correct gemerkt P.D. zeldzame combinatie en  
  zeer mooi, côte Maury €185++

--- ❖ ---

  4153   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 13A + 14A Empire ‘10c bister’ Type I + ‘20c blauw’  
  maal 5, allen goed gerand en met Parijse afstempeling  
  bureau BS2 - lettres bâtons op brief van Parijs naar  
  St. Petersburg - Rusland in 1860, zeer mooi van  
  uitzicht en zeldzaam, côte Maury €750

--- ❖ ---
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  4159   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 13A + 16 Empire ‘10c bister’ Type I + ‘40c oranje’,  
  beiden zeer goed gerand en zeer licht gestempeld met  
  afstempeling P.C.-3704 van het buitenlands kantoor  
  Alexandrie, Egypte verstuurd naar Marseille per  
  Franse pakketboot 13.1.1861, zeer mooi

--- ❖ ---

  4160   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 13A + 14A Empire ‘10c bister’ + ‘20c blauw’,  
  beiden Type I op dagvaarding van het tribunaal  
  van Villefranche-sur-Saône, 6/4/1860, zuivere  
  afstempeling P.C. 3611 en rode handstempel  
  CHARGÉ, zeer mooi monument

--- ❖ ---

  4161   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 13A Empire ‘10c bister’ in strip van 4 zegels, zeer  
  goed gerand, op zeer mooie brief van Vrigne-aux-bas  
  naar St. Michel-België 31/1/1860, zeer mooie  
  afstempeling P.C. 4004 en zuivere distributiestempel,  
  Type 22 en zwarte handstempel ‘Après le départ’,  
  prachtbrief

--- ❖ ---

  4162   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 13A + 16 Empire ‘10c bister’ Type I + ‘40c oranje’,  
  beiden met afstempeling P.C.-908 op brief van Colmar  
  naar Frankfurt am Main, 9/5/1856, correcte frankering  
  van 50c, côte Maury €250

--- ❖ ---

  4163   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 13A + 16 Empire ‘10c bister’ Type I + ‘40c oranje’  
  op brief van het buitenlandse postkantoor Smyrna,  
  Turkije naar Lyon 31.8.1858, zegels zeer licht  
  afgestempeld met P.C. 3709

--- ❖ ---

  4164   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 13A + 14A Empire ‘10c bister’ Type I + ‘20c blauw’  
  Type I, beiden goed gerand en met mooie Parijse stempel  
  bureau C lettres Batons op mooie brief van Parijs naar  
  Freiburg 12-4-1858, aanvankelijk werd de brief gemerkt  
  als onvoldoende gefrankeerd, maar nadien gecorrigeerd,  
  zeer mooi, côte Maury €150

--- ❖ ---
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  4165   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 13A + 14A Empire ‘10c bister’ en ‘20c blauw’, beiden  
  Type I op brief van Mulhouse naar Baden 16/9/1858,  
  mooie afstempeling P.C.-2199, correcte frankering,  
  côte Maury €150

--- ❖ ---

  4166   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 13Aa Empire ‘10c citroen’, impression défecteuse,  
  breed gerand op brief van de La Villette naar Parijs  
  27-4-1857, côte Yv. €110

--- ❖ ---

  4167   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 13B Empire ‘10c bister’ Type II in verticaal paar,  
  zeer breed gerand en volle gebuur bovenaan, zuivere  
  afstempeling P.C. 3374-Tonnerre, prachtpaar,  
  côte Yv. €80

--- ❖ ---

  4168   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 13B Empire ‘10c bister’ Type II in horizontaal paar,  
  zeer goed gerand en lichte afstempeling PC 2706- 
  La Rochelle, zeer mooi, côte Yv. €80

--- ❖ ---

 Ex 4169  __________________________________ Inzet  € 90 

  N° 13B Empire ‘10c bister’ Type II zeer mooie  
  samenstelling met 17 goed gerande zegels waarbij  
  diverse tinten en afstempelingen zeer mooi lot voor  
  specialist verzamelaar, côte Yv. €595+

--- ❖ ---

  4170   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 13B Empire ‘10c bister’ Type II in paar op zeer mooie  
  brief van rurale oorsprong via Auneuil naar Nimes  
  17/11/1862, breed gerand paar met zuivere centrale  
  afstempeling PC. 182 en postbusstempel ‘F’ in cirkeltje,  
  prachtbriefje

--- ❖ ---

  4171   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 13B + 14A Empire ‘10c bister’ Type II en ‘20c blauw’  
  Type I in verticaal paar met afstempeling P.C. 245 op  
  mooie brief van Bandol naar Livorno-Sadrinië 27/2/1862,  
  zeer mooi, côte Maury €210

--- ❖ ---
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  4173   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’, Type I met uitzonderlijk  
  magere druk, goed gerand en volle originele gom, zeer  
  mooie curiositeit, zeer zeldzaam, côte Yv. €450++

--- ❖ ---

  4174   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I met uitzonderlijke  
  bladboord en ‘Filet d’endorcement’, licht gestempeld  
  P.C. 908-Colmar, pracht ex., côte Yv. €400

--- ❖ ---

  4175   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ met ‘Filet d’encradement’,  
  onderaan nipt maar intact, lichte afstempeling  
  P.C.-3013-St. Brieuc, zeer mooi, côte Yv. €400

--- ❖ ---

 Ex 4176  __________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ samenstelling met 6 strippen  
  van 4 zegels, allen goed tot zeer breed gerand, diverse  
  postnummers en betere tinten, zeer mooi lot,  
  côte Yv. €228++

--- ❖ ---

  4177   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ type I met enorme  
  hoekbladboord, lichte afstempeling P.C. 1303- 
  Fontainebleau, pracht ex.

--- ❖ ---

  4178   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c donkerblauw’ in zeer goed gerand  
  paar met zuivere centrale afstempeling ‘Gros points’,  
  zeer mooi, côte Yv. €140+

--- ❖ ---

  4179   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ in goed gerande  
  blok van 4 zegels, lichte puntafstempeling  
  P.C. 2164-Morlaix, enkele lichte sporen van  
  plooitjes, zo niet zeer mooi, côte Yv. €100

--- ❖ ---

  4172   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’, Type I, in blok van 4 zegels  
  met originele gom en allen mooi gerand doch enkele 
  lichte verdunningen, zeldzaam, côte Yv. €2000

--- ❖ ---
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  4180   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ op mooie briefomslag  
  van rurale oorsprong in de buurt van Valence,  
  datumstempel Valence Type 15 en daarnaast  
  postbusletter I, in cirkel

--- ❖ ---

 Ex 4181  __________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14A + 14B Empire ‘20c blauw’, samenstelling  
  met 5 prachtzegels met bladboord waaronder 1 zegel  
  Type II op rouwbriefje Mirande naar Auch 19/5/1862,  
  prachtlot

--- ❖ ---

 Ex 4182 __________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A + 14B Empire ‘20c blauw’ Type I en II,  
  samenstelling met 7 zegels met verschillende Types  
  afstempelingen ‘cercles de points’ en losanges etc.,  
  zeer mooi

--- ❖ ---

 Ex 4183  __________________________________ Inzet  € 48 

  N° 14A + 16 (x3) + 17A Samenstelling met 5 zegels,  
  allen goed gerand met de Spaanse afstempeling ‘ 
  Estrangero Barcelona’ 1 zegel n° 16 met kleine  
  verdunning in rand, alle andere zeer mooi,  
  côte Maury €415

--- ❖ ---

  4184   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 14A + 17A Empire ‘20c blauw’ Type I + ‘80 karmijn’  
  met stempel P.C.-1818 op brief van Lyon naar  
  Constantinopel 31/7/1858, correcte frankering  
  van 1fr. voor zending per Franse pakketboot,  
  côte Maury €600

--- ❖ ---

  4185   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 14A +17A Empire ‘20c blauw’ Type I + ‘80c karmijn’,  
  beiden met zeer lichte afstempeling P.C.-3709 van het  
  buitenlands postkantoor van Smyrna op brief naar  
  Marseille 24.10.1860, mooie rode handstempel  
  ‘Paquebots de la Méditeranée’ in kader, zeer mooi  
  van uitzicht

--- ❖ ---

  4186   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14A Empire ‘20c blue’ Type I op mooie brief van  
  Domart 6/8/1858, uitzonderlijk breed gerande zegel  
  met volledige bladboord en gedeelte van de blauwe  
  stempel, controle T.P. en mooie centrale afstempeling  
  P.C. 1110-Domart, zeer mooi en zeldzaam

--- ❖ ---
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  4187   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ breed gerand in blok van 
  4 zegels op brief van Laon naar Craonne, 28/9/1858,  
  zeer mooi, côte Yv. €275

--- ❖ ---

  4188   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ op mooie brief van rurale  
  oorsprong verstuurd via Dijon naar Le Creuzot  
  30/1/1857, lichte afstempeling PC-1102 +  
  datumstempel Dijon Type 15 en postbusstempel  
  B in cirkel, zeer mooi

--- ❖ ---

  4189   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14A + 16 + 17A Empire ‘20c blauw’ Type I + ‘ 
  40c oranje’ + ‘80c karmijn’ allen met stempel P.C.-209  
  op brief van Avignon naar New York 19/3/1858, zegels  
  met onvoldoende frankering voor een brief van de  
  tweede gewichtsklasse, 1fr.40c ipv 1fr.20c werd de  
  brief waarschijnlijk terug gestuurd naar afzender want  
  er zijn geen Engelse of Amerikaanse postmerken,  
  mooi van uitzicht

--- ❖ ---

  4190   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I breed gerand op  
  omslag uit de Krimoorlog met afstempeling ‘AOQG’  
  P.C. en datumstempel ‘Armée d’Orient Quartz Gal’  
  5/12/1854 met bestemming Haguenau, prachtbriefje,  
  côte Maury €475

--- ❖ ---

  4191   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I, vier maal op  
  drukwerk, allen met stempel P.C.-455, verzonden  
  van Boulogne-sur-mer naar New York 13/7/1859,  
  côte Maury €400

--- ❖ ---

  4192   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 14A + 16 Empire ‘20c blauw’ Type I + ‘40c oranje’,  
  beiden goed gerand en met Parijse afstempeling  
  bureau C, lettres bâtons op rouwbriefje van Parijs  
  naar Den Haag - NL, zeer mooi, côte Maury €400

--- ❖ ---
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  4193   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I Tweemaal op brief  
  van Parijs naar Antwerpen 17/3/1855, beide zegels zeer  
  goed gerand en lichte afstempeling ‘Gros points’,  
  zeer mooi!, côte Yv. €275++

--- ❖ ---

  4194   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14A + 17A Empire ‘20c blauw’ Type I + ‘80c karmijn’,  
  beiden afgestempeld met bureau ‘J’ van Parijs, lettres  
  bâtons en beiden zeer goed gerand op brief verstuurd  
  van Parijs naar Rome 11/7/1859, zeer mooi en met  
  keurmerken Calves en Silvance Sorani,  
  côte Maury €250

--- ❖ ---

  4195   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14A + 16 empire ‘20c blauw’ Type I +’40c oranje’  
  in paar met Parijse afstempeling DS2-lettres Romaines  
  op mooie brief van Parijs naar Harburg-Hamburg,  
  24.8.1854, côte Maury €350

--- ❖ ---

  4196   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ in strip van 3 zegels op  
  brief van rurale oorsprong naar New York zowel  
  zegels als brief met diverse gebreken, doch zeldzame  
  bestemming en combinatie, na te zien

--- ❖ ---

  4197   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A ‘20c blauw’ Type I op mooie brief van rurale  
  oorsprong via Altkirch naar Ronchamp 8/3/1855,  
  goed gerande zegel met zuivere afstempeling P.C.-52  
  en daarnaast postbus stempel A2 in cirkel

--- ❖ ---

  4198   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I Frauduleus  
  hergebruik van de reeds ontwaarde zegel P.C.-3851  
  van Amance naar Besançon 22/4/1854 handgeschreven  
  ‘timbre poste ayant servi’ in rood en extra belast met  
  30c, zeer mooi en interessante brief

--- ❖ ---
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  4199   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ op briefomslag van Chablis  
  naar Parijs 4/12/1859, manuscript, ‘Affranchissement  
		 insuffissant’	en	rode	handstempel	‘Taxe	Rectifié	CS-5’,	 
  breed gerand, zegel met zuivere afstempeling P.C. 691,  
  zeer ongewoon stuk

--- ❖ ---

  4200   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I op mooie brief van  
  Besançon naar Porrentruy-Zwitserland 15.2.1855, zeer  
  goed gerande zegel met zuivere afstempeling P.C. 378,  
  speciale rode grensstempel DEPT. LIMIT om aan te  
  duiden dat het om een speciaal grenstarief van 20c betrof 
  door onwetendheid toch belast met 25c taxe bij  
  aankomst, zeldzaam mooie brief

--- ❖ ---

 Ex 4201 __________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I op 2 brieven van  
  rurale oorsprong verzonden van Chamblay naar  
  Porrentruy-Zwitserland in de tijdspanne van 1 maand,  
  beiden met postbusstempel ‘C in cirkel’ en beiden  
  afgestempeld met P.C.-2182 en datumstempel van  
  Mouchard, de een bezwaard met 25 cent taxe en de  
  andere met 35c taxe wegens onvoldoende frankering,  
  een zeer mooi duo

--- ❖ ---

  4202   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I breed gerand en met 
  afstempeling P.C-.1896 op zeer mooie brief van Marseille  
  naar Nice, toen nog een deel van Sardinië en aldus 5c te  
  weinig gefrankeerd en belast met extra port bij aankomst,  
		 ‘Affranchissement	insuffisant’	in	rood,	prachtbrief

--- ❖ ---

  4203   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14A + 17A Empire ‘20c blauw’ Type I + ‘80c karmijn’,  
  beiden volrandig en met Parijse afstempeling bureau  
  F-lettres bâtons op brief van tweede gewichtsklasse  
  van Parijs naar Monaco dat in 1860 nog deel uitmaakte  
  van Sardinië en met langstempel ‘Via di nizza’ werd  
  gemerkt, côte Maury €285

--- ❖ ---

  4204   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14A Empire ‘20c blue’ Type I goed gerand met  
  afstempeling P.C.-2481 op brief van Poitiers naar Lille  
  23.6-1860, deze brief werd iets te zwaar bevonden  
  voor de geldende 1e gewichtsklasse van 7,50gr en  
  dus bijgetaxeerd, mooie rode lijnstempel zonder kader  
		 ‘Affranchissement	insuffisant’,	zeldzaam!

--- ❖ ---
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  4205   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I in paar op brief  
  van Parijs naar Londen 18.2. 1857, mooi afgestempeld  
  met ‘roulette de points’, côte Maury €235

--- ❖ ---

  4206   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ op mooie brief van Lyon  
  naar Porentuy-Zwitserland 3/12/1855 wegens  
  onvoldoene frankering extra belast met 35 cent  
  bij aankomst, eerder zeldzame Zwitserse stempel

--- ❖ ---

  4207   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I op mooie brieven  
  van Lyon naar Porrentury, Zwitserland 10/12/1855  
  bij aankomst extra belast met 35c wegens onvoldoende  
		 frankering	‘Timbre	insuffisant’,	zeer	mooie	brief

--- ❖ ---

  4208   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I in paar, beiden met  
  Parijse stempel bureau D-lettres bâtons en beiden goed  
  gerand op mooie brief van Parijs naar Beaumont  
  16/11/1858, zeer mooi

--- ❖ ---

  4209   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I op zeer mooie brief  
  van rurale oorsprong van Mirambeau naar Saint-Geniès  
  17/10/1859, breed gerande zegel met bladboord en  
  zuivere afstempeling P.C. 2003-Mirambeau en postbus  
  letter ‘0’ in cirkel, zeer mooi

--- ❖ ---

  4210   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ in zeer goed gerande strip  
  van 4 zegels op mooie brief van Isigny naar Caen  
  5/3/1858 met mooie afstempeling P.C. 1541-Caen,  
  zeer mooi, côte Yv. €60

--- ❖ ---
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  4211   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ op mooie brief van  
  St. Antonin naar Bordeaux 21/7/1860 en doorgestuurd  
  naar Lyon wegens onbestelbaar en nadien naar Parijs  
  30/7/1860 bij de Rebuts dienst, mooie rode  
  ovaalhandstempel ‘Rebuts’, zeer mooi

--- ❖ ---

  4212   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I op mooie brief  
  van rurale oorsprong via Monterau naar Villeneuve- 
  la-Guyard 3/9/1859, goed gerande zegel met mooie  
  afstempeling P.C.-2082 en postbusletter ‘P’ in cirkel,  
  zeer mooi

--- ❖ ---

  4213   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ op mooie brief van rurale  
  oorsprong via pressigne Le Groud naar Parijs 8/6/1858  
  Zeer goed gerande zegel met zuivere centrale  
  afstemepeling P.C. 2576 en daarnaast postbus  
  letter B in cirkel

--- ❖ ---

  4214   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I in verticaal paar  
  op chargé brief van Parijs-bureau CS2 naar Marseille  
  3/2/1856, zeer mooie stempels CS2 in cirkel en  
  datumstempel Parijs CS2 + chargé in het rood,  
  côte Maury €75

--- ❖ ---

  4215   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I goed gerand op  
  mooie briefomslag van Calais naar Parijs 8/1/1857  
		 Manuscript	‘Timbres	insuffisant’	8g20

--- ❖ ---

  4216   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blue’ Type I breed gerand op een  
  zeer mooie brief van Saint-Dié-des-Vosges, PC-3043  
  naar Chatillon, 15/4/1859, de brief woog net te veel,  
  7,7gr ipv 7,5gr voor de 1e gewichtsklasse en werd  
  bijgetaxeerd, manuscript 7,70gr en zwart omkaderde  
		 handstempel	‘Affranchissement	insuffisant’,	 
  mooi interessant document

--- ❖ ---
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  4217   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I zeer goed gerand  
  met afstempeling P.C. 1738 van Lisieux naar Caen  
  14/14/1859, deze brief werd iets te zwaar bevonden  
  voor de 1e gewichtsklasse tot 7,50gr en dus bij getaxeerd,  
  rode handstempel in kader, zeer mooi interessant  
  document

--- ❖ ---

  4218   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ ten onrechte gebruikt als  
  enkelfrankering voor een zending van Marseille naar  
  Lobbes, België en dus bezwaard met 40c taxe bij  
  aankomst, mooie lijnstempel ‘Affranchissement  
		 insuffisant’	in	het	rood,	zeer	mooi

--- ❖ ---

  4219   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N ° 14A Empire ‘20c blauw’ tweemaal op brief van  
  Marseille naar Bienne-Zwitserland 22/7/1859, beide  
  zegels zeer goed gerand en mooie afstempeling  
  P.C. 1896, zeer mooi, côte Maury €100

--- ❖ ---

  4220   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I op brief van  
  Dannemarie naar Porentruy-Zwitserland, zeer breed  
  gerande zegel + 3 geburen en lichte afstempeling  
  P.C.-1076, bij aankomst extra belast wegens onvoldoende  
		 frankering	‘Affranchissement	insuffisant’,	zeer	mooi

--- ❖ ---

  4221   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ op brief van Lyon naar  
  Porentruy-Zwitserland 20-11-1856 bij aankomst extra  
		 belast	wegens	onvoldoende	frankering	‘timbre	insuffisant’

--- ❖ ---

  4222   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I op brief van rurale 
  origine, verstuurd via Martigues naar Marseille  
  14.8.1858, zuivere afstempeling ‘OR’ in cirkeltje,  
  P.C. 1904 en daarnaast zuivere datumstempel Type 15,  
  zeer mooi

--- ❖ ---
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  4223   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14A Empire ‘20c blauw’ Type I zeer breed gerand 
  en met privé perforatie ‘percé en lignes’ op zeer mooie  
  brief van Amiens naar Flixecourt 28-7-1859 met  
  keurmerk Jamet, zeer mooi, côte Yv. €100

--- ❖ ---

  4224   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 14A (Yv.) Empire ‘20c blauw’ Type I, tweemaal op  
  brief van Parijs naar Brussel 9/5/1856, beide zegels goed  
  gerand en mooie centrale afstempeling ‘roulette de points’,  
  côte Maury +/-€100

--- ❖ ---

  4225   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 14Aa Empire ‘20c donkerblauw’, Type I, perfect  
  postfris en goed gerand, pracht ex., côte Yv. €600

--- ❖ ---

  4226   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14Aa Empire ‘20c donker blauw’ in blok van 4,  
  zeer goed gerand doch spoor van plooi op de 2 onderste  
  zegels en 2 speldenprik in de marge van zegel 1 en 3,  
  zm/m, côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4227   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 14Ad Empire ‘20c donkerblauw op groen’, zeer goed  
  gerand bladboordje met lichte centrale afstempeling van  
  Parijs ‘bureau D’, lettres bâtons, zeer mooi, côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4228   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14Ad Empire ‘20c donkerblauw op groen’ zeer goed  
  gerand en zuivere puntstempel P.C. 1476-Guiscard,  
  zeer mooi, côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4229   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14Ad Empire ‘20c blauw op groen’ 2 goed gerande 
   zegels met lichte sporen van plooi, zm/m, côte Yv. €600

--- ❖ ---

 Ex 4230 __________________________________ Inzet  € 20 

  N° 14Ae Empire ‘20c blauw op azuré’ - 2 goed gerande  
  zegels waarvan 1 met keur Brun + 2 ex. blauw op lila  
  eveneens zeer goed gerand, côte Yv. €160

--- ❖ ---
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  4231   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14Af Empire ‘20c melkblauw’, Type I, perfect  
  postfris, goed tot zeer goed gerand en zeer fris met  
  keurmerk Calves, côte Yv. €500+++

--- ❖ ---

 Ex 4232 __________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14Ah Empire ‘20c blauw’ 3 goede gerande zegels  
  met variëteit ‘POSTFS’, 1 zegel met lichte plooi, zm/m,  
  côte Yv. €225

--- ❖ ---

  4233   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14Ah Empire ‘20c blauw’ Type I met variëteit  
  ‘POSTFS’ op zeer mooie brief van Neuilly-sur-Seine  
  naar Parijs 27/1/1859, goed gerande zegel met zuivere  
  afstempeling P.C. 2250 en datumstempel type 15,  
  pracht ex., côte Yv. €150

--- ❖ ---

  4234   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14Am Empire ‘20c blauw’ op mooie brief van rurale  
  oorsprong via Pressigny-le-Grand naar Parijs 8/6/1858,  
  zeer goed gerande zegel met zuivere centrale  
  afstempeling P.C.-2576 en daarnaast postbus  
  letter ‘B’ in cirkel, zeer mooi

--- ❖ ---

  4235   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14Am Empire ‘20c melkblauw op groen’ op zeer  
  mooie brief van Grenoble naar Moirans 31/5/1855,  
  breed gerande zegel met mooie afstempeling  
  P.C. 1452-Grenoble, zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4236   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II op briefstukje,  
  breed gerande zegel met de zeldzame proefstempel  
  GC.1818-Type bâton, welke slechts 5 dagen in gebruik  
  was in februari 1862, zeer zeldzaam en zeer mooi

--- ❖ ---

  4237   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14Ba Empire ‘20c blauw op groen’ Type II, breed  
  gerand en zuivere afstempeling P.C. 2217-Nancy,  
  pracht ex., côte Yv. €210

--- ❖ ---

  4238   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14Ba Empire ‘20c blauw op groen’, zeer goed  
  gerand en licht gestempeld, zeer mooi met keurmerk  
  J.F. Brun, côte Yv. €210

--- ❖ ---
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  4239   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II met opvallende  
  plaatfout ‘witte breuklijn onderaan de baard tot 20c  
  links onderaan’, zeer mooi

--- ❖ ---

  4240   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II uitzonderlijk breed  
  gerand met quasi integrale bladboord op briefstukje  
  en met zuivere afstempeling P.C. 3876-Pont-à-Bucy,  
  pracht ex.

--- ❖ ---

  4241   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 14B + 22 Empire ‘20c blauw’ Type II getand en  
  ongetand te samen op brief met zeldzame pointillés  
  afstempeling, van Parijs naar Mainz, Duitsland,  
  30/4/1863, zeldzame combinatie en zeer mooi

--- ❖ ---

  4242   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II tweemaal met privé  
  perforaties ‘percé en lignes’ op brief van Parijs naar  
  Amsterdam 14.2.1862, bij aankomst bij getaxeerd  
  wegens onvoldoende frankering, het geldende tarief  
  bedroeg 60c, zeldzaam, côte Maury €400 (60c)

--- ❖ ---

  4243   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ op briefje van rurale origine  
  en met stempel ‘OR’ in cirkeltje bij aankomst te Parijs  
  nogmaals gestempeld met de Parijse stempel bureau  
  D-lettres bâtons en dan verstuurd naar Fontenay-le-Comte  
  13.8.1861, zeldzaam, côte Yv. €1.200

--- ❖ ---

  4244   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II in paar op mooie  
  brief van Parijs naar Amsterdam, 28.2.861, dus 20c  
  te weinig gefrankeerd, het toenmalig tarief was 60c,  
  dus bij aankomst extra belast met 40c taxe met  
  keurmerk Schollmeyer, zeer mooi, côte Maury €400  
  (voor 60c tarief)

--- ❖ ---

  4245   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II, tweemaal op brief  
  van Marseille nar Amsterdam 12/8/1862, dus 20c te  
  weinig gefrankeerd, het toenmalig tarief met NL was  
  60c, dus bij aankomst met extra taxe belast, zwarte  
		 stempel	‘Affranchissement	isuffisant’	in	kader,	 
  côte Maury €400 (60c)

--- ❖ ---
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  4246   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II met afstempeling  
  ‘Grille’ op brief van de ‘Campagne Italienne’ - Corps  
  expedionnaire d’Italie ) 2de division, verstuurd naar  
  Parijs 9/11/1861, zegel bovenaan ingesneden,  
  mooi van uitzicht, côte Maury €650

--- ❖ ---

  4247   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II op brief van  
  Marseille naar Toulon 16/9/1862, het port van 20c  
  was correct, maar waarschijnlijk werd de zegel per  
  ongeluk afgestempeld met de ‘Taxe 30’ handstempel,  
  interessante brief en zeer mooi

--- ❖ ---

  4248   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II tweemaal in  
  horizontaal paar op mooie brief van Reims naar  
  Dampremy bij Charleroi 16/2/1862, correct tarief  
  voor een brief van tweede gewichtsklasse, alle zegels  
  zeer mooi gerand en mooie afstempeling P.C.-2042,  
  côte Maury €225

--- ❖ ---

  4249   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II met privé  
  perforatie ‘piquage Susse’ op brief Van Melun  
  naar Parijs 24-12-1861, zeer mooi, côte Yv. €175

--- ❖ ---

  4250   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II met privé  
  perforatie ‘piquage Susse’ en met Parijse afstempeling  
  bureau ‘H’ lettres bâtons op zeer mooie brief van Parijs  
  naar Cette 4.7.1861, zeer mooi, côte Yv. €175

--- ❖ ---

  4251   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type I op zeer mooie brief  
  van rurale oorsprong, verzonden via Recey-sur Ource,  
		 fijne	centrale	afstempeling	P.C.	2635,	prachtige	 
  datumstempel Type 15 en postbus B in cirkel, zeer mooi

--- ❖ ---
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  4252   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 14B Empire ‘20c blauw’ Type II met privéperforatie  
  ‘percé en lignes’ en mooie afstempeling étoile op mooie  
  brief van Parijs naar Marseille, 19.5.1862, côte Yv. €120

--- ❖ ---

  4253   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 14Ba Empire ‘20c blauw op groen’ Type II, breed  
		 gerand	en	fijne	centrale	afstempeling	P.C.	‘1834’ 
  -Maillezais, zeer mooi, côte Yv. €210

--- ❖ ---

  4254   ____________________________________ Inzet  € 600 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ ongebruikt goed tot zeer goed  
  gerand met frisse originele gom, zeer frisse tint en zeer  
		 zeldzaam	in	deze	kwaliteit	met	fotocertificaat	2005	 
  Fourcaut, côte Yv. €3.600

--- ❖ ---

  4255   ____________________________________ nzet  € 480 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ ongebruikt, zeer breed gerand  
  en met frisse partiële, originele gom, zeer fris ex.,  
  côte Yv. €3.600

--- ❖ ---

  4256   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 15 Empire - Herdruk ‘25c blauw’ zeer goed gerand  
  en frisse originele gom, zeer heldere, karakteristieke  
  druk voor de herdruk van 1862, côte Yv. €600

--- ❖ ---

  4257   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ in blok van 4 zegels, miniem  
  geraakt rechts onderaan doch verder zeer goed gerand  
  en zeer mooie centrale afstempeling P.C. 66-Amou op  
  elke zegel, zeer mooi stuk en keurmerk Roumet en  
		 Calves	plus	fotocetificaat	Claude	Margue,	 
  côte Yv. €2.750

--- ❖ ---

  4258   ____________________________________ Inzet  € 320 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ in blok van 4 zegels, zegel  
  rechtsboven zeer licht geraakt, doch verder zeer goed  
  gerand en mooie centrale afstempeling P.C. 1818-Lyon  
  met keurmerk A. Brun, côte Yv. €2.750

--- ❖ ---

  4259   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ horizontaal paar, breed T.T.  
  zeer breed gerand en lichte centrale afstempeling P.C.,  
		 pracht	ex.	met	fotocertificaat	Claude	Margue,	 
  côte Yv. €650

--- ❖ ---
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  4260   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’, zeer goed gerand en  
  zuivere afstempeling P.C. 2235- Nemoers,  
  zeer mooi, côte Yv. €290

--- ❖ ---

  4261   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’, zeer mooi gerand en  
  lichte centrale afstempeling P.C. 1187-Epinal,  
  pracht ex., côte Yv. €290

--- ❖ ---

  4262   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 15 Empire ‘50c blauw’ in strip van 3 zegels, zeer  
  goed gerand en met Parijse afstempeling ‘DS2-lettres  
  Romaines’ op brief van Parijs naar München Gladbach  
  13/6/1854, de juiste frankering bedroeg echter slechts  
  70c, zeer mooie en zeldzame brief, côte Maury €2.700++

--- ❖ ---

  4263   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ op mooie brief van rurale  
  origine, Laignes naar Châtillon S.S., breed gerande zegel  
  met lichte afstempeling P.C. 1619-Laignes + daar naast  
  datum stempel Type 14 en postbus N in cirkel,  
  zeer mooi, côte Yv. €500+

--- ❖ ---

  4264   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ op zeer mooie brief van  
  Gyé-sur-Seine naar Châtillon-S.Seine 17/2/1858,  
  zeer goed gerande zegel met zuivere afstempeling  
  P.C. 1481-Gyé-S.S en daar naast datumstempel  
  Type 15, zeer mooi, côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4265   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 15 Empire ‘25c blauw’ op mooie briefomslag van  
  Neufchâtel-en-Bray naar Faloise 24/5/1854, goed  
  gerande zegel met lichte afstempeling P.C. 2243  
  en daarnaast datumstempel Type 15, zeer mooi,  
  côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4266   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ volrandig en met centrale  
  zeldzame proefstempel G.C. 1818-Type bâton van  
  Lyon, deze stempel was slechts 5 dagen in gebruik  
  tijdens februari 1862, zeldzaam! en zeer mooi

--- ❖ ---

  4267   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ met privé perforatie ‘percé  
  en lignes’ en prachtige centrale afstempeling Étoile  
  chiffrée n° 22, zeer mooi!, côte Yv. €200++

--- ❖ ---
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  4268   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ zeer mooi gerand en  
		 afgestempeld	met	pointillés	fins	en	Annexe	stempel	 
  ‘chiffre 45 dans un cercle’, zeer mooi en zeldzaam

--- ❖ ---

 Ex 4269 __________________________________ Inzet  € 160 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ zeer mooie samenstelling  
  met 47 goed gerande zegels, waarbij veel betere tinten  
  en stempels en verschillende pracht ex. zeer mooi lot  
  voor specialist verzamelaar, côte Yv. €1.034+

--- ❖ ---

  4270   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 16 + 17A Empire ‘40c oranje’ + ‘80c karmijn’, beiden  
  zeer goed gerand en afgestempeld P.C. 441 op brief van  
  Bordeaux naar Lima, Peru 26/11/1857 en dus correct  
  gefrankeerd met 1fr.20c, zeer mooi, côte Maury €700

--- ❖ ---

  4271   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 16 + 17A Empire ‘40c oranje’ + twee maal ‘80c  
  karmijn’ op brief van het buitenlandse Frans postkantoor  
  van Constantinopel naar Genua met Franse pakketboot  
  26/1/1859, zegels met lichte afstempeling P.C.-3707,  
		 daarnaast	rode	stempel	‘Piroscafi	Postali	Franchesi’,	 
  kenmerk A. Von der Weid (binnenin brief)

--- ❖ ---

  4272   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 16 + 17a Empire ‘40c oranje’ Tweemaal + ‘80c  
  karmijn’ in paar, allen met stempel P.C.-2706 op mooie  
  brief van de derde gewichtsklasse van La Rochelle naar  
  New York 9/3/1859, correct port van driemaal 80c =  
  2fr.40c, brief mist een groot gedeelte van de achterzijde,  
  doch verder zeer mooi, côte Maury €600

--- ❖ ---

  4273   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ in breed gerande strip van  
  3 zegels afgestempeld met P.C. 1818 op brief van Lyon  
  naar Wenen 22/12/1857, dus 20c te veel gefrankeerd,  
  want tussen Augustus ‘56 en eind 57’ gold het nieuwe  
  tarief van 1fr., het oude tarief van 1fr.20c gold slechts  
  tot einde juli 1856, côte Maury €500

--- ❖ ---

  4274   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 16 + 17A Empire ‘40c oranje’ + ‘80c karmijn’,  
  beiden met grote boorden en zuivere ‘ambulant-stempel  
  ML 1e’ op zeer mooie brief van Tain via Marseille naar  
  Wenen, Oostenrijk, 15.10.1858, correcte frankering  
  van 1,20fr., côte Maury €500

--- ❖ ---
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  4275   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’, tweemaal, beiden zeer breed  
  gerand en lichte afstempeling van Parijs, bureau J.  
  lettres Romaines op brief van de tweede gewichtsklasse  
  naar Brussel 21.2.1857, zeer mooi

--- ❖ ---

  4276   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ drie maal op brief van de  
  derde gewichtsklasse van Thann naar Brussel 7/9/1854,  
  zuivere afstempeling P.C.-3337, côte Maury €350

--- ❖ ---

  4277   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 16 + 17A Empire ‘40c oranje’ + ‘80c karmijn’, beide  
  afgestempeld met de Parijse stempel Bureau L-lettres  
  bâtons op brief van Parijs naar Rome 9-6-1858, er werd  
  20c te veel port betaald aangezien het normale tarief  
  slechts 1fr. bedroeg, interessante brief en mooi van  
  uitzicht, côte Maury €250

--- ❖ ---

  4278   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 16 Empire getand ‘40c oranje’ met afstempeling  
  Étoile Muette op brief van Parijs naar Vilvoorde  
  (Brussel), 23.4.1862, côte Maury €180

--- ❖ ---

  4279   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ op zeer mooie brief van  
  Marle naar Doornik-België 26.2.1855, zeer breed  
  gerande zegel met zuivere afstempeling P.C. 1883,  
  prachtbrief

--- ❖ ---

  4280   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ in verticaal paar op mooie  
  brief van Lunoux-sur-Aude 5/8/1857, zuivere  
  afstempeling P.C. 1734 + datumstempel Type 15,  
  zeer mooi, côte Yv. €75

--- ❖ ---
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  4281   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’, zeer breed gerand op brief- 
  omslag van Parijs naar Hull-Engeland, mooie centrale  
  afstempeling ‘Gros points’, côte Yv. €175

--- ❖ ---

  4282   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’, zeer breed gerand en met  
  zuivere afstempeling GC-1880 op zeer mooie brief van  
  Jonchery-sur-Vesle naar Waterloo, België, 7-5-1863,  
  zeer mooi, côte Yv. €60+

--- ❖ ---

  4283   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ breed gerand en zuivere  
  afstempeling GC-2046 op brief van Lille naar Antwerpen,  
  7-3-1863, zeer mooi, côte Yv. €60

--- ❖ ---

  4284   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 16 Empire ‘40c oranje’ breed gerand en mooie  
  afstempeling GC-2602 op brief van Nantes naar  
  Couvet-Suisse, zeer mooi, côte Yv. €60

--- ❖ ---

  4285   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 17A + 17B Empire ‘80c karmijn en roze’, beiden  
  goed gerand met mooie datumstempel van Parijs,  
  Type 15, côte Yv. €400

--- ❖ ---

  4286   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 17A Empire ‘80c karmijn’ in mooi gerand verticaal  
  paar met afstempeling P.C. 1896-Marseille, keurmerk  
  Mirco, côte Yv. €150

--- ❖ ---

  4287   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 17A Empire ‘80c karmijn’ zeer goed gerand en mooie  
		 centrale	afstempeling	‘Pointillés	fins’,	côte	Yv.	€80

--- ❖ ---

 Ex 4288 __________________________________ Inzet  € 240 

  N° 17A Empire ‘80c karmijn’, zeer mooie samenstelling  
  met 20 goed gerande zegels, waarbij diverse betere  
  tinten en stempels, zeer mooi lot voor specialist  
  verzamelaar, côte Yv. €1.400+

--- ❖ ---
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  4289   ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 17A Empire ‘80c karmijn’ op mooie brief van Parijs  
  naar Havanna-Cuba 30/4/1863, deze tarief eindigde  
  einde 1862, zegel licht geraakt onderaan links doch  
  zeer mooi van uitzicht, côte Yv. €1.500

--- ❖ ---

  4290   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 17A Empire ‘80c karmijn’ zeer breed gerand met  
  afstempeling P.C.-1896 op zeer mooie brief van  
  Marseille naar Rio de Janeiro, Brazilië 6/8/1859,  
  correct gefrankeerd, prachtbrief, côte Maury €700

--- ❖ ---

  4291   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 17A Empire ‘80c karmijn’ in paar met afstempeling  
  P.C. 2422 op brief van de tweede gewichtsklasse van  
  Peyrehorade naar Vera Cruz, Mexico, 28/12/1859  
  en dus correct gefrankeerd 80c x2 = 1fr.60c,  
  côte Maury €500++

--- ❖ ---

  4292   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 17A Empire ‘80c karmijn’ op mooie brief van de  
  derde gewichtsklasse verstuurd van Aix-en-Provence  
  naar Draguignan, 20/3/1860 zeer goed gerande zegel  
  met zuivere afstempeling P.C. 33 en datumstempel  
  Type 15, zeer mooi, côte Yv. €100

--- ❖ ---

  4293   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 17Ad Empire ‘80c vermiljoen’, zeer goed gerande  
  zegel met deze zeldzame tint en lichte afstempeling  
  P.C. zeldzaam en zeer mooi, côte Yv. €620

--- ❖ ---

  4294   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 17Ad Empire ‘80c vermiljoen’ op zeer mooie brief  
  van de derde gewichtsklasse van Nevers naar Cosne  
  12/6/1857, zeer breed gerande zegel + gebuur en lichte  
  afstempeling P.C. 2268 en datumstempel Type 15,  
  prachtbrief, côte Yv. €850

--- ❖ ---
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  4295   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 17Ad Empire ‘80c vermiljoen’ op mooie brief  
  van de derde gewichtsklasse van Marseille naar  
  Parijs 23/6/1857 met afstempeling P.C. 1896 met  
		 fotocertificaat	Cérès,	côte	Yv.	€850

--- ❖ ---

  4296   ____________________________________ Inzet  € 600 

  N° 17Ah Empire, herdruk van 1862 ‘80c karmijnroze’,  
  breed gerand en met originele gom en licht plakker  
		 spoor,	zeer	fris,	pracht	ex.,	met	fotocertificaat	2016	 
  Cohen Sabban, côte Yv. €3.000

--- ❖ ---

  4297   ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 17B Empire 80c roze” in strip van 6 zegels met  
  volledige tot breed gerande boorden en licht gestempeld  
  P.C., uitzonderlijk liefhebbersstuk, côte Yv. €750++

--- ❖ ---

 Ex 4298 __________________________________ Inzet  € 160 

  N° 17B Empire ‘80c roze’ zeer mooie samenstelling met  
  15 goed gerande zegels waarbij diverse betere tinten en  
  stempels, zeer mooi lot voor specialist verzamelaar,  
  côte Yv. €900+

--- ❖ ---

  4299   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 17B Empire ‘80c roze’ in blok van 4 zegels, allen  
  goed gerand en met lichte Parijse stempel Bureau  
  ‘KS2’-lettres bâtons met keurmerk Brun, côte Yv. €800

--- ❖ ---

  4300   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 17B Empire ‘80c roze’ in strip van 5 zegels op  
  briefstukje, alle zegels volrandig tot breed gerand  
  en de eerste zegel met bladboord, zeer zeldzaam,  
  côte Yv. €650

--- ❖ ---

  4301   ____________________________________ Inzet  € 1400 

  N° 18 Empire ‘1fr. karmijn’, ongebruikt, zeer breed  
  gerand en volle originele gom met zéér licht scharnier- 
  spoor, prachtige zegel, uitzonderlijk fris, zeldzaam  
		 in	deze	kwaliteit	met	2009	fotocertificaat	Calves,	 
  côte €8.000

--- ❖ ---

  4302   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 18 Empire ‘1fr. karmijn’ breed gerand en lichte  
  centrale afstempeling P.C., zeer mooi en zeldzaam  
  in deze kwaliteit, côte Yv. €3.400

--- ❖ ---
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  4303   ____________________________________ Inzet  € 2400 

  N° 18 Empire ‘1fr. karmijn’ uitzonderlijk mooie en  
  breedgerande zegel op brief van Parijs naar Batavia- 
  Java 8/2/1854 met de vermelding ‘Voie de Marseille  
  et d’Alexandrie’, de frankering was correct doch zijn  
  er geen transit of aankomststempels wat er op zou  
  kunnen wijzen dat deze brief niet werd verstuurd, dit  
  zou ook de prachtige staat van deze brief verklaren,  
  uitzonderlijk stuk, côte Maury €9.500

--- ❖ ---

  4304  ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 19 ‘1c olijfgroen’ in blok van 4 zegels met volle  
  originele gom, de 2 zegels onderaan zijn postfris,  
  enkele minieme ouderdomsvlekjes op de gomzijde,  
  doch toch zeer mooi en zeldzaam, côte Yv. €1.100

--- ❖ ---

  4305   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 19 ‘1c olijfgroen’ getand, ongebruikt met licht  
  plakkerspoor in prachtkwaliteit, côte Yv. €240

--- ❖ ---

  4306   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 19 ‘1c olijfgroen’, ongebruikt met originele gom  
  met toevallige curiositeit; ‘witte vlek onder de baard’,  
  côte Yv. €240

--- ❖ ---

 Ex 4307  __________________________________ Inzet  € 80 

  N° 19 Empire getand ‘1c olijfgroen’ samenstelling  
  met 10 zegels waarbij diverse betere tinten en  
  afstempelingen en merendeel zeer mooi,  
  côte Yv. €500+

--- ❖ ---

  4308   ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 19 + 20 Empire getand ‘1c olijfgroen’ + ‘5c groen’,  
  afgestempeld met cachet à date Type 15 op drukwerk  
  onder band, verstuurd van Lyon naar Pescia, Italië  
  12.1.1866, zeldzame frankering van 6c en zeer mooi

--- ❖ ---
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  4309   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 19a ‘1c bronsgroen’ ongebruikt met volle originele  
  gom en zeer mooi gecentreerd, frisse zegel met lichte  
  verticale gomplooi, zo niet zeer mooi, côte Yv. €240

--- ❖ ---

  4310   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 19b getand ‘1c Mordoré’, postfris in perfecte  
		 kwaliteit,	zeldzaam	met	fotocertificaat	2005	Fourcaut,	 
  côte Yv. €400+++

--- ❖ ---

  4311   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 20 ‘5c groen’ ongebruikt met originele gom,  
  zeer mooie zegel zonder gebreken, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4312   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 20 Empire getand ‘5c groen’ met blauwe stempel  
  ‘Ancre’, côte Maury €200

--- ❖ ---

  4313   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 20 Empire getand ‘5c groen’ met afstempeling GC  
  in het blauw, zeer mooi

--- ❖ ---

  4314   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 20 + 23 getand ‘5c groen’ tweemaal + ‘40c oranje’  
  tweemaal met afstempeling GC-3827 op mooie brief  
  van de derde gewichtsklasse van St. Quentin naar  
  Genève-Suisse, 12.3.1866, zeldzame combinatie

--- ❖ ---

  4315   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 20 + 22 Empire getand ‘5c groen’ in paar +  
  ‘20c blauw’ met afstempeling GC-3219 op mooie  
  brief van Rouen naar Bazel, Suisse, juiste frankering  
  van 30c, côte Maury €140

--- ❖ ---

  4316   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 20 + 22 Empire getand ‘5c groen’ tweemaal +  
  ‘20c blauw’ met afstempeling GC-2123 op mooie  
  brief van Lunel naar Couvet, Suisse 18.10.1866,  
  correct gefrankeerd met 30c, mooie stempel ‘Bureau’  
  de passe’ N° 1307 op rugzijde, côte Maury €140

--- ❖ ---
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  4317   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 20 + 29 Empire getand ‘5c groen’ in paar + Lauré  
  ‘20c blauw’ met afstempeling GC-2964 op mooie brief  
  van Pontarlier naar Brienne, Suisse 17.2.1869, correcte  
  frankering met 2 verschillende emissies van 30c,  
  côte Maury €160

--- ❖ ---

  4318   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 20 Empire getand ‘5c groen’ op rouwbriefje uit Parijs,  
  lokaal verstuurd januari 1870, zeer mooi

--- ❖ ---

  4319   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 21 + 23 Empire getand ‘10c bister’ + ‘40c oranje’  
  op briefstukje met zeer mooie en zeldzame afstempeling  
  ‘Corps Exp. Mexique - Bau N’, 50c was de correcte  
  frankering voor zendingen naar Frankrijk, maar meestal  
  werden tweemaal 20c+10c gebruikt en in  
  40c zeer zeldzaam

--- ❖ ---

  4320   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 21 + 22 +24 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’  
  + ‘80c roze’, zeer mooie tricolore frankering met  
  afstempeling GC-1769 op mooie brief van Le Havre  
  naar Moskou, Rusland 21.11.1864, zeldzame frankering  
  van 1,10fr., zeer mooi, côte Maury €750

--- ❖ ---

  4321   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 21 Empire getand ‘10c bister’ in horizontaal paar  
  op ‘Bezetting van Rome’ brief uit 1863 met typische  
  grille de France stempel en datumstempel ‘Corps  
  Expéditionnaire d’Italie - 2e Division’ met bestem- 
  ming Camp de Chalons, enkele kleine gebreken,  
  maar toch zeldzaam, côte Maury €650

--- ❖ ---

  4322   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’,  
  tweemaal op brief met afstempeling van Parijs-bureau  
  DS1-lettres bâtons naar Oybin, Sachsen 3.9-1863,  
  côte Maury €200

--- ❖ ---
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  4323   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’  
  met sterstempel 39-Paris rue des écluses - St. Martin,  
  één van de betere étoile stempels en verstuurd naar  
  Bienne-Suisse, 16.1.1868, zeer mooi

--- ❖ ---

  4324   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’  
  met zuivere afstempeling GC-2123 op zeer mooie brief  
  van Lunel naar Couvet, Suisse, 8.2.1868 ‘Ambulant  
  circulaire n°3’, correct gefrankeerd, zeer mooi

--- ❖ ---

  4325   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’  
  op brief van rurale origine met stempel GC-712,  
  verstuurd via Campagne-lès-Hesdin naar St. Gilles- 
  Brussel 9-4-1867, correcte port van 30c ‘OR’ in  
  cirkeltje postbus van Maresquel

--- ❖ ---

  4326   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’,  
  beiden met afstempeling G.C. 2046 op brief van Lille  
  naar Antwerpen 24.2.1866 en dus met correcte  
  frankering, zeer mooi

--- ❖ ---

  4327   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister ‘ + ‘20c blauw’  
  met stempel GC-1769 op brief van Le Havre naar  
  Doornik 7-7-1867, correcte frankering

--- ❖ ---

  4328   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’  
  met stempel GC 3465 op mooie brief van Strasbourg  
  naar Höllsteig-Baden 21-3-1866, correcte frankering,  
  zeer mooi

--- ❖ ---
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  4329   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’  
  met zuivere afstempeling GC. ‘2240’ op mooie brief  
  van Marseille naar Couvet, Suisse 19.2.1867,  
  correct gefrankeerd

--- ❖ ---

  4330   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 21 + 22 Empire getand ‘10c bister’ + ‘20c blauw’  
  met stempel GC. ‘1307’ op mooie brief van Dijon  
  naar Couvet, Suisse 27.7.1867, correct gefrankeerd

--- ❖ ---

 Ex 4331 __________________________________ Inzet  € 40 

  N° 22, 23 en 24 Empire getand ‘20c blauw’ tweemaal  
  op briefstukje + ‘40c oranje’ + ‘80c roze’, alle 4 met  
  betere afstempeling ‘Gros Points’, côte Yv. €320

--- ❖ ---

  4332   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ op ‘bezetting van  
  Rome’ brief uit 1864 met Typische Grille de France  
  afstempeling en daarnaast datumstempel ‘Brigade  
  Françoise-Italië’ met bestemming Vauvillers,  
  côte Maury €700

--- ❖ ---

  4333   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in strip van 3 zegels  
  met stempel GC-3921 op brief van Les Ternes naar  
  Amsterdam 22.7-1864, juiste frankering van 60c,  
  côte Maury €400

--- ❖ ---

  4334   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in strip van 4 zegels  
  + 1 zegel los met afstempeling GC 2602 op chargé  
  brief van de derde gewichtsklasse van Nantes naar  
  Bordeaux 9.2.1865, zeldzaam, côte Maury €400

--- ❖ ---
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  4335   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in paar + eenmaal los  
  met stempel GC. 5005 op chargé brief van Alger-Algerië  
  naar Villefranche-De-Belves (Dordogne) 18.8.1864 
  -zeldzame frankering, côte Maury €350

--- ❖ ---

  4336   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ tweemaal op brief  
  van Parijs naar Amsterdam 30.7.1863 en bij aankomst  
  extra belast met 40c wegens onder frankering, het  
  correcte port bedroeg 60c, rode stempel  
		 ‘Affranchissement	insuffisant’,	côte	Maury	€400

--- ❖ ---

  4337   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’, driemaal met  
  afstempeling étoile-4, Paris rue d’Enghien op brief  
  naar Amsterdam 28-10-1867, correct gefrankeerd  
  met 60c, zeer mooi, côte Maury €400

--- ❖ ---

  4338   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in verticaal paar op  
  brief van rurale oorsprong met stempel GC 4167 van  
  Verzy naar Hannover 25.10.1866 De brief was 10c  
  ondergefrankeerd doch zonder bijkomende taxe, mooie  
  Pruissische transitstempel + ‘B’ in cirkeltje,  
  côte Maury €325

--- ❖ ---

  4339   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ vier maal op brief met  
  afstempeling GC 2145 van de tweede gewichtsklasse  
  verstuurd van Lyon naar Couvet-Suisse 21-1-1863,  
  correcte frankering 40c x 2 = 80c, perfecte frankering

--- ❖ ---

  4340   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ met zeldzame  
  stempel G.C.-’3730’ van Sainte-Lucie-di-Tollano  
  (Corsica) naar Ajaccio ‘Corsica’ 11.3.1865 en daarnaast  
  distributiestempel Type 22, zeldzaam

--- ❖ ---
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  4341   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 22 + 23 Empire getand ‘20c blauw’ tweemaal +  
  ‘40c oranje’ met gevoel GC-3891 op mooie brief  
  van Toulon naar Livorno-Italië, 28.7.1864 correct  
  port voor brief van de tweede gewichtsklasse,  
  côte Maury €140

--- ❖ ---

 Ex 4342 __________________________________ Inzet  € 40 

  N° 22 Empire getand ‘20c bauw’ tweemaal met  
  afstempeling GC-3734 op 2 mooie brieven beiden  
  van St. Malo naar Bienne, Suisse, de ene uit 1864  
  en de andere uit 1967 en beide zegels met sterk  
  verschoven tanding, côte Maury €200

--- ❖ ---

  4343   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in paar en 1 zegel  
  los met zuivere afstempeling GC-777 op chargé brief  
  van de tweede gewichtsklasse van Caudebec naar Rouen  
  31.8.1866, zeldzame frankering, côte Maury €350

--- ❖ ---

  4344   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ op brief van rurale  
  origine met stempel GC-2162 via Maiche naar Bienne - 
  Suisse 7-3-1863 en bij aankomst extra belast met 40c  
  wegens foutief gebruik van het goedkope grenstarief,  
		 rode	stempels	‘Affranchissement	insuffisant’	en	rode	 
  handstempel ‘40’ + postbusletter A in cirkeltje

--- ❖ ---

 Ex 4345  __________________________________ Inzet  € 32 

  N° 22 + 23 Empire getand ‘20c blauw’ in paar + ‘40c  
  oranje’ op 2 brieven met afstempeling GC-2145 beiden  
  verstuurd van Lyon naar Torino, de ene uit 1866 en de  
  andere uit 1965 en beiden zeer mooi, côte Maury €180

--- ❖ ---

  4346   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 22 + 23 Empire getand ‘20c blauw’ + 40c oranje’  
  met afstempeling étoile-32, Paris rue de la Sainte  
  Chapelle, een der betere étoile stempels op chargé  
  brief naar Maule 10.11.1864

--- ❖ ---
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  4347   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in horizontale strip  
  van 4 zegels met afstempeling GC-85 op brief van de  
  3e gewichtsklasse van Amiens naar Conty, zeer mooi

--- ❖ ---

  4348   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ afgestempeld met  
  G.C.-2535 op mooie brief van Morez-du-Jura 16-6-1863  
  naar Bienne-Suisse en bij aankomst extra belast met  
  40c wegens onvoldoende frankering ‘Affranchissement  
		 insuffisant’	+	rode	handstempel	‘40’,	zeer	mooi

--- ❖ ---

  4349   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ met Parijse stempel  
  bureau-C lettres Bâtons op mooie brief van Parijs naar  
  Brienne - Zwitserland, 2-9-1863 en bij aankomst extra  
  belast met 40c strafport wegens onvoldoende frankering  
		 ‘Affranchissement	insuffisant’	+	rode	handstempel	‘40’,	 
  zeer mooi

--- ❖ ---

  4350   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ op brief met stempel  
  GC-3465 van Strasbourg naar Freiburg 10-2-1865 bij  
  aankomst extra belast wegens foutief gebruik van het  
  speciale grenstarief, interessante brief

--- ❖ ---

  4351   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in paar met stempel  
  GC-532 op drukwerk van Bordeaux naar Brussel  
  27-9-1865, zeer mooi

--- ❖ ---

  4352   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 22 Empire getand ‘20c blauw’ in strip van 4 zegels  
  met stempel GC-532 op brief van de tweede  
  gewichtsklasse van Bordeaux naar Napels 6.1.1867,  
  côte Maury €140

--- ❖ ---
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  4353   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met rode sterstempel  
  (Étoile rouge), côte Yv. €160

--- ❖ ---

  4354   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ gemengde frankering  
  met 1 pi lilas van de eerste emissie 1866 van Egypte op  
  groot briefstuk van brief welke werd verstuurd van  
  Zagasik naar Méry-sur-Seine via het postkantoor van  
  Alexandrië, GC 5080 alsook de stomme ruitstempel  
		 18.7.1866	met	fotocertificaat	G.	Oliva,	zeldzaam

--- ❖ ---

  4355   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 23 + 29 Empire getand ‘40c oranje’ 5 maal los +  
  ‘20c blauw lauré’ met afstempeling GC.-2240 op  
  chargébrief van Marseille naar Brussel 19-1-1868  
  en blijkbaar correct gefrankeerd met 2fr. port + 20c  
  voor de verzekering van de aangegeven waarde,  
  côte Maury €450+

--- ❖ ---

  4356   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ op brief van  
  Marseille naar Madrid 3.6.1865 zegel werd  
  afgestempeld met Spaanse nummerstempel,  
  daarnaast Spaanse stempel ‘Admon de Cambio  
  Barcelona’ in het zwart, zeldzaam,  
  côte Maury €500

--- ❖ ---

  4357   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 23 + 24 Empire ‘40c oranje’ + ‘80c roze’ met  
  afstempeling étoile 5, Paris Bd. St. Martin op brief  
  van de derde gewichtsklasse naar Bienne-Suisse  
  6/7/1864, zeer mooi, côte Maury €225

--- ❖ ---

  4358   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 23 + 24 Empire getand ‘40c oranje’ + ‘80c roze’  
  met stempel ‘Étoile’ op brief van Parijs naar Barcelona  
  en correct gefrankeerd voor een brief van de derde  
  gewichtsklasse, zeer mooi

--- ❖ ---



- 56 -

  4359   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ in paar met stempel  
  GC ‘2145-A’ op zeer mooie brief van de tweede  
  gewichtsklasse, verstuurd van Leon-bureau A, naar  
  Torino-Itaië, 2-7-1864, zeer mooi, côte Maury €140

--- ❖ ---

  4360   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met afstempeling  
  ‘Ancre’ op brief van Marseille naar Palermo 28.12.1867  
		 met	Franse	pakketboot,	zwarte	stempel	‘Piroscafi	 
  Postali Fransesci’ in kader, zeer mooi

--- ❖ ---

  4361   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met afstempeling  
  étoile-5, Paris rue de Bondy op brief naar Modena,  
  Italië 5.10.1867, zeer mooi

--- ❖ ---

  4362   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ op zeer mooie brief  
  met stempel Étoile le chiffrée n° 1 van Parijs rue de  
  la Bourse naar Brussel 10.3.1865

--- ❖ ---

  4363   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met stempel  
  GC ‘1769’ op mooie brief van Le Havre naar  
  Siegen, Pruisen, 1.8.1867, correcte frankering,  
  mooie blauwe transit stempel van Aachen,  
  côte Maury €125

--- ❖ ---

  4364   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met stempel  
  GC.-2435 op mooie brief van Montbéliard naar  
  Bienne-Suisse 9.8.1865, zeer mooi

--- ❖ ---
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  4365   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje met afstempeling  
  ‘Pointillés’ op mooie brief van Parijs naar Brussel  
  4.8.1864, prachtbrief met een betere afstempeling

--- ❖ ---

  4366   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met afstempeling  
  GC.-2210 op chargé briefje onder band van het  
  tribunaal van Marennes naar St. Palais-sur-Mer  
  13.2.1866, zeer mooi

--- ❖ ---

  4367   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met afstempeling  
  étoile-14 Paris rue du Faubourg St. Martin op brief  
  naar Bienne-Suisse 18.4.1865, zeer mooi

--- ❖ ---

  4368   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 23 Empire getand ‘40c oranje’ met afstempeling  
  Étoile Muette op brief van Parijs naar Barmen-Pruisen  
  (186?), côte Maury €125

--- ❖ ---

  4369   ____________________________________ Inzet  € 480 

  N° 24 ‘80c roze’ ongebruikte met licht plakker spoor,  
		 uitzonderlijk	frisse	zegel	met	fotocertificaat	2016	 
  Albert Cohen Sabban, côte Yv. €2.300

--- ❖ ---

  4370   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ met sterk verschoven  
  tanding, zeer mooie variëteit

--- ❖ ---

 Ex 4371 __________________________________ Inzet  € 96 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ mooie samenstelling  
  met 11 zegels waarbij betere tinten en stempels oa.  
  G.C.-5080 Alexandrië, overwegend zeer mooi,  
  mooi lot voor specialist verzamelaar, côte Yv. €660+

--- ❖ ---
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 Ex 4372 __________________________________ Inzet  € 56 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ kleine samenstelling  
  met 5 zegels, waarbij 1 paar, diverse tinten en allen  
  met zwarte ‘Ancre’ stempel, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4373   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ afgestempeld étoile  
  n° 24, Paris rue de Cléry op brief naar Mexico  
  15.6.1866, ambtelijk Mexicaans stempel, cijfer 4  
  in het zwart, zeldzaam, côte Maury €500

--- ❖ ---

  4374   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ met afstempeling  
  GC 5098 van het buitenlandse postkantoor van  
  Smyrna op mooie brief naar Genua met Franse  
		 pakketboten,	postmerk	‘piroscafi	postali	Franchesi’	 
  in rood, 27.10.1863, côte Maury €225

--- ❖ ---

  4375   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ met stempel G.C. 2032  
  op mooie brief  van Libourne naar New york per  
  Franse pakketboot 26.8.1864, côte Maury €250

--- ❖ ---

  4376   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ met afstempeling  
  ‘pointillés’ op brief van de tweede gewichtsklasse,  
  van Parijs naar Londen 21.12.1864 zeer mooie brief  
  met een betere afstempeling, côte Maury €300+

--- ❖ ---

  4377   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ met afstempeling  
  étoile 4-Paris rue d’Enghien op brief van de tweede  
  gewichtsklasse naar Bienne-Suisse,met rode stempel  
  ‘D’, 19-8-1864, zeer mooi, côte Maury €150

--- ❖ ---
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  4378   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 24 Empire getand ‘80c roze’ met ambulantstempel  
  L.P. op mooie brief van Lyon naar Cosne-sur-Loire  
  van de 3e gewichtsklasse

--- ❖ ---

 Ex 4379 __________________________________ Inzet  € 24 

  N° 25 Lauré ‘1c bronsolijf’ in paar + in strip van  
  3 zegels met lichte stempel c.à.d., zeer mooi,  
  côte Yv. €145

--- ❖ ---

  4380   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 25 Lauré ‘1c bronsolijf’ in strip van 4 zegels,  
  licht gestempeld, côte Yv. €110

--- ❖ ---

 Ex 4381 __________________________________ Inzet  € 15 

  N° 25 Lauré ‘1c bronsolijf’ klein lot van 5 zegels,  
		 waarbij	1	paar	met	typografische	afstempelingen	 
  van kranten, de drie losse zegels met licht gebrek,  
  het paar is zeer mooi

--- ❖ ---

 Ex 4382 __________________________________ Inzet  € 40 

  N° 25 Lauré ‘1c bronsgroen’ mooie samenstelling  
  met 12 zegels, waarbij diverse tinten en stempels,  
  overwegend zeer mooi, mooi lot voor specialist  
  verzamelaar, côte Yv. €300+

--- ❖ ---

  4383   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 26A Lauré ‘2c roodbruin’ met originele gom  
  en licht plakker spoor, zeer frisse zegel,  
  côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4384   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 26A Lauré ‘2c roodbruin’ in strip van 4 zegels  
  met lichte datumstempel Gamaches, enkele kleine  
  foutjes en met scharnieren voor versterking, doch nog  
  altijd zeer mooi, côte Maury €225

--- ❖ ---

  4385   ____________________________________ Inzet  € 12 

  N° 26A Lauré ‘2c roodbruin’ in paar met afstempeling  
  G.C.-3219 van Rouen, côte Yv. €110

--- ❖ ---

 Ex 4386  __________________________________ Inzet  € 90 

  N° 26A + 26B Lauré ‘2c roodbruin’ Types I en II,  
  mooi lot van 12 zegels waarbij diverse tinten en  
  stempels, overwegend zeer mooi, zeer mooi lot  
  voor specialist verzamelaar, côte Yv. €600+

--- ❖ ---
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  4387   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 26A Lauré ‘2c bruin’ Type I met stempel G.C.-3120  
  op brief van rurale origine lokaal verstuurd naar Revigny  
  met de bedoeling het drukwerk tarief te gebruiken,  
  doch de brief werd belast met 13c strafport wegens  
  onvoldoende frankering, mooie postbus letter ‘J’  
  in cirkeltje, zeldzaam document

--- ❖ ---

  4388   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 26B Lauré ‘2c roodbruin’, Type II ongebruikt  
  met originele gom, zeer fris en zeer mooi,  
  côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4389   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 26B Lauré ‘2c roodbruin’ Type II, 2 zeer mooie  
		 exemplaren	met	typografische	afstempeling	van	kranten,	 
  côte Yv. €160

--- ❖ ---

  4390   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 27A Lauré ‘4c grijs’, Type I met originele gom  
  en licht plakker spoor, zeer fris en zeer mooi,  
  côte Yv. €375

--- ❖ ---

  4391   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 27A Lauré ‘4c grijs’ Type I met zeer mooie  
  centrale datumstempel ‘Yokohama Bau français’,  
  v.h., Frans postkantoor in Japan, zeer mooi,  
  côte Maury €185

--- ❖ ---

 Ex 4392 __________________________________ Inzet  € 200 

  N° 27A + 27B Lauré ‘4c grijs’ Type I en II,  
  samenstelling met 13 zegels waarbij diverse tinten  
  en stempels, overwegend zeer mooi, mooi lot voor  
  specialist verzamelaar, côte Yv. €1.170+

--- ❖ ---

  4393   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 27B Lauré ‘4c grijs’ Type II met zeer mooie  
  afstempeling ‘Ancre’, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4394   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 27B Lauré ‘4c grijs’ Type II met rode  
  drukwerkstempel, zeer mooi, côte Yv. €170

--- ❖ ---

  4395   ____________________________________ Inzet  € 15 

  N° 27B Lauré ‘4c grijs’ Type II in horizontaal paar  
  met zeer mooie centrale datumstempel Hangest-en- 
  Santerre, linkerzegel met minieme verdunning  
  rechtsboven zo niet zeer mooi, côte Yv. €185

--- ❖ ---
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  4396   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 28A + 31 Lauré ‘10c bister’ + ‘40c oranje’ op  
  briefvoorzijde van Marseille naar Civitavecchia  
  en bij aankomst gestempeld met de zeldzame stempel  
  ‘Grille de Civitavecchia’ en correct gefrankeerd met  
  50c met keurmerk Dr. R. Goebel, côte Maury €1.350

--- ❖ ---

  4397   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 28A + 30 Lauré ‘10c bister’ Type I + ‘30c bruin’  
  op 2 gelijkaardige brieven met bestemming Couvet- 
  Suisse van Pontarlier 1868 en van Nantes 1869,  
  telkens met 10c over gefrankeerd, want het normale  
  tarief bedroeg slechts 30c, côte Maury €170++

--- ❖ ---

  4398   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 28B + 30 Lauré ‘10c bister’ + ‘30c bruin’, beiden  
  met zeldzame stempel AS.NA, Assemblée Nationale,  
  30c licht spoor van verticale plooi, verder zeer mooi,  
  côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4399   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 28B Lauré ‘10c bister’ Type II in blok van 4 zegels  
  met afstempeling G.C.-5080 op brief van buitenlandse  
  postkantoor van Smyrna naar Parijs 18.3.1870, brief  
  met enkele lichte gebreken doch mooi van uitzicht

--- ❖ ---

  4400   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 28B + 32 Lauré ‘10c bister’ + ‘80c roze’ met  
  afstempeling Étoile op brief van de derde  
  gewichtsklasse van Parijs naar Ieper-België  
  17.7.1869, zeer mooi, côte Maury €185

--- ❖ ---

  4401   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 28B Lauré ‘10c bister’ in paar + eenmaal los met  
  stempel G.C.3465 op brief van Strasbourg naar  
  Freiburg 13.2.1869 en wegens onbestelbaar  
  teruggestuurd naar afzender, zeer ongewoon  
  voor deze periode, zeer mooi

--- ❖ ---
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  4402   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 28Ba Lauré ‘10c donker bister’, Type II postfris,  
  doch op enkele plaatsen licht onderbroken gom, toch  
  zeer mooi, fris en zeldzaam exemplaar, côte Yv. €500+

--- ❖ ---

  4403   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 29A Lauré ‘20c blauw’, Type I met volle originele  
  gom en licht scharnierspoor, enkele tandjes kort, zo niet  
  zeer mooi, côte Yv. €475

--- ❖ ---

  4404   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 29A ‘20c blauw’ Type I met spectaculaire plaatfout  
		 ‘94	A2’	en	afstempeling	G.C.	met	fotocertificaat	 
  D.R. Goebel 1997

--- ❖ ---

  4405   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 29A + 30 + 32 Lauré ‘20c blauw’ Type I +  
  ‘30c bruin’ + ‘80c roze’ met mooie afstempeling  
  ‘Ancre’, côte Yv. €137

--- ❖ ---

  4406   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 29A Lauré ‘20c blauw’ Type I met stempel  
  Étoile-39, Paris 1868 rue des Ecluses - St. Martin  
  met 10c  onderfrankering verstuurd op brief naar  
  Brienne, Suisse met rode zeldzame stempel  
		 ‘Affranchissement	insuffisant	P39’	en	handstempel	30	 
  en bij aankomst bij getaxeerd met strafport,  
  zeer mooie zeldzame brief

--- ❖ ---

  4407   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 29B Lauré ‘20c blauw’, Type II met originele gom,  
  verschillende witte kleurstipjes in het medaillon  
  (plaatfoutjes), zm/m (Yv. €300)

--- ❖ ---

  4408   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 29B Lauré ‘20c blauw’, Type II met uitgelopen,  
  verkleurde gom, verder zonder gebreken,  
  côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4409   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 29B Lauré ‘20c blauw’ Type II met afstempeling  
  AS.NA op brief van Versailles naar Lezoux-puy  
  de Dôme, 29.4.1871 en inhoud nog aanwezig,  
  côte Yv. €1.000

--- ❖ ---
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  4410   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 29B Lauré ‘20c blauw’ Type II in paar met  
  afstempeling ‘Ancre’ op zeer mooie brief van  
  Constantinopel naar Londen 10.11.1869 per Franse  
  pakketboot tot in Marseille, daarna door gestuurd  
  naar Parijs en vervolgens van Le Havre naar Londen  
  waarbij aankomst 9d. strafport werd gerekend wegens  
  onvoldoende frankering, gedetailleerde beschrijving  
  bijgevoegd

--- ❖ ---

  4411   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 29B Lauré ‘20c blauw’ Type II in paar met stempel  
  G.C.-2027 op mooie brief van Lezignan naar  
  Rotterdam, NL 29.6.1869, côte Maury €200

--- ❖ ---

  4412   ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 30 Lauré ‘30c bruin’ met originele gom, zeer frisse  
  en zeldzame zegel, côte Yv. €1.200

--- ❖ ---

  4413   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 30 Lauré ‘30c bruin’ in horizontale strip van 3  
  zegels met lichte centrale afstempeling Étoile  
  Muette van Parijs côte Maury €

--- ❖ ---

 Ex 4414 __________________________________ Inzet  € 80 

  N° 30 Lauré ‘30c bruin’ zeer mooie samenstelling  
  met 32 zegels waarbij verschillende betere tinten  
  en stempels oa. Anere en merendeel zeer mooi, lot  
  voor specialist verzamelaar, côte Yv. €800+

--- ❖ ---

  4415   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 30 + 31 Lauré ‘30c bruin’ tweemaal + ‘40c oranje’  
  met afstempeling ‘ANCRE’ op brief van Bordeaux naar  
  Buenos Aires, Argentinië, per Franse pakketboot  
  24.5.1872, correcte frankering van 1fr., zeldzaam

--- ❖ ---

  4416   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 30 Lauré ‘30c bruin’ met afstempeling Étoile  
  chiffrée op brief van Parijs uit 1868 naar Génève,  
  Suisse, côte Maury €130

--- ❖ ---
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  4417   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 30 Lauré ‘30c bruin’ met afstempeling Étoile-2,  
  Paris rue St. Lazare op zeer mooie brief naar  
  Bazel-Suisse, 17.4.1869, zeer mooi,  
  côte Maury €165

--- ❖ ---

  4418   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 30 Lauré ‘30c bruin’ met stempel G.C.-4115 op brief  
  van rurale oorsprong via Vaufrey naar Bienne-Suisse  
  6.1.1869, zuivere distributie stempel van Vaufrey  
  type 22 en ‘OR’ in cirkeltje, zeldzaam

--- ❖ ---

  4419   ____________________________________ Inzet  € 280 

  N° 30b Lauré ‘30c donkerbruin’, ongebruikt met  
  originele gom, een zeldzame zegel in prachtkwaliteit,  
  côte Yv. €1.850

--- ❖ ---

 Ex 4420 __________________________________ Inzet  € 80 

  N° 31 Lauré ‘40c oranje’ zeer mooie samenstelling  
  met 18 zegels waarbij diverse tinten en betere  
  afstempelingen en overwegend zeer mooi, mooi  
  lot voor specialist verzamelaar, côte Yv. €450+

--- ❖ ---

  4421   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 31 + 32 Lauré ‘40c oranje’ + ‘80c roze’ met  
  afstempeling Étoile-8, Paris rue d’Antin op  
  overgefrankeerde brief van tweede gewichtsklasse  
  naar Harrisburg, USA, 6.6.1872, het normale port  
  bedroeg 50c x 2=1fr., zeldzaam!

--- ❖ ---

  4422   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 31 Lauré ‘40c oranje’ met blauw anker stempel  
  op brief van Marseille naar Constantinopel 17.12.1870  
  met Franse pakketboot, zeer mooi, côte Maury €350

--- ❖ ---
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  4423   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 31 Lauré ‘40c oranje’ met blauwe ankerstempel  
  op brief van Marseille naar Messina Sicilië met  
  Franse pakketboot 17.12.1870, côte Maury €230

--- ❖ ---

  4424   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 31 + 38 ‘40c oranje’ Lauré + ‘40c oranje’ siège met  
  afstempeling Étoile-1, Paris place de la bourse op brief  
  van de tweede gewichtsklasse naar Florence, Italië,  
  1.12.1871, zeldzame mengfrankering

--- ❖ ---

  4425   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 31 Lauré ‘40c oranje’ met afstempeling Étoile-1,  
  Paris place de la Bourse op brief naar Rotterdam, NL,  
  22.3.1869, côte Maury €200

--- ❖ ---

  4426   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 31 Lauré ‘40c oranje’ met zuivere afstempeling  
  Étoile-2, Paris rue St. Lazare op zeer mooie brief  
  naar Genua, Italië 9.1.1869, zeer mooi

--- ❖ ---

  4427   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 31 Lauré ‘40c oranje’ met stempel G.C.-2145  
  bureau A op mooie brief van Lyon naar Torino-Italië 
   13.1.1871

--- ❖ ---

  4428   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 31 Lauré ‘40c oranje’ met afstempeling G.C.-5098  
  van het buitenlandse postkantoor van Smyrna op brief  
  met bestemming Parijs 28.4.1870

--- ❖ ---
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 Ex 4429 __________________________________ Inzet  € 90 

  N° 32 Lauré ‘80c roze’ zeer mooie samenstelling  
  (19 zegels) waarbij betere tinten en afstempelingen  
  oa. Ancre, petits chiffres des G.C. enz. zeer mooi lot  
  voor specialist verzamelaar, overwegend zeer mooi,  
  côte Yv. €570+

--- ❖ ---

  4430   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 32 Lauré ‘80c roze’ met zuivere afstempeling  
  ‘ANCRE’ op zeer mooie brief van Buenos Aires naar  
  Lyon 12.6.1869 met Franse pakketboot, zeer mooi,  
  côte Maury voor de omgekeerde route €300

--- ❖ ---

  4431   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 32 Lauré ‘80c roze’ met afstempeling G.C.-1307  
  op mooie brief van Dijon naar Rio De Janeiro, Brazilië,  
  correcte frankering van 80c, zeer mooi,  
  côte Maury €350

--- ❖ ---

  4432   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 32 + 38 ‘80c roze’ + Siège ‘40c oranje’ met stempel  
  G.C.-6311 op brief van Le Havre- Port naar Maine,  
  USA, 18.6.1873 via de Engeland route, correcte  
  frankering van 1,20fr., côte Maury €150

--- ❖ ---

  4433   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 32 Lauré ‘80c roze’ met sterstempel-4, Paris rue  
  d’Enghien op brief van de derde gewichtsklasse  
  naar Cosne, 2-12-1869, zeer mooi

--- ❖ ---

  4434   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 32 Lauré ‘80c roze’ met zuivere ambulantstempel P.P.  
  op zeer mooie brief van Limoges naar Parijs van de  
  derde gewichtsklasse 19.10.1868, zeer mooi

--- ❖ ---
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  4435   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 32a Lauré ‘80c karmijnroze’ met perfecte originele  
  gom en zeer licht scharnierspoor, bijna postfris,  
		 zeldzaam	pracht	exemplaar	met	fotocertificaat	 
  2015 Albert Cohen Sabban, côte Yv. €2.000

--- ❖ ---

  4436   ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 33 Lauré ‘5fr. violetgrijs’ met datumstempel van  
  Rennes, in perfecte kwaliteit, zeldzaam en zeer mooi,  
  côte Yv. €1.150

--- ❖ ---

  4437   ____________________________________ Inzet  € 100 

  N° 33 Lauré ‘5fr. violetgrijs’ met zeer mooie centrale  
  datumstempel van AGEN, kleine verdunning op de  
  rugzijde zoniet zeer mooi, côte Yv. €1.150

--- ❖ ---

  4438  _________________________________ Inzet  € 90 

  N° 33 Lauré ‘5fr violetgrijs’ met zeer mooie  
  afstempeling G.C.-5080 van het Franse postkantoor  
  van Alexandrië-Egypte, enkele lichte gebreken, oa.  
  minieme verdunning, zo niet zeer mooi côte Yv. €1.200

--- ❖ ---

  4439   ____________________________________ Inzet  € 2000 

  N° 33a Lauré ‘5fr blauwgrijs’ met volle originele gom,  
  zeer mooie centrage en tanding, in alle opzichten een  
  zeldzaam pracht ex. met keur Calves, Brun en C. Isaac,  
  côte Yv. €10.000

--- ❖ ---

  4440   ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 33a Lauré ‘5fr. blauwgrijs’ met zeer mooie centrale  
  afstempeling G.C.-2240 van Marseille Pracht ex. met  
  keur van Jamet côte Yv. €1250

--- ❖ ---

  4441   ____________________________________ Inzet  € 100 

  N° 33a Lauré ‘5fr. blauwgrijs’ met zeer met zeer mooie  
  afstempeling Gros points over gans de zegel, enkele  
  lichte gebreken oa. enkele lichte verdunningen, zo niet  
  zeer mooi côte Yv. €1.500

--- ❖ ---

  4442   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 33A Lauré ‘5fr. violetgrijs’ waardecijfer en F  
  in blauw’ met afstempeling Étoile-1 van Parijs,  
  enkele lichte gebreken doch zeer mooi van uitzicht  
		 en	met	fotocertificaat	côte	Yv.	€1.300

--- ❖ ---

  4443   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtig papier  
  in strip van 4 zegels met prachtige afstempeling  
  G.C.-4273 van Villers-Cotterets, pracht ex.,  
  côte Yv. €1.000

--- ❖ ---

  4444   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtig papier  
  in strip van 3 zegels met mooie afstempeling G.C.-2240  
  van Marseille, côte Yv. €750

--- ❖ ---
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  4445   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ in horizontaal paar  
  met ideale datumstempel Type 17 van Draguignan,  
  prachtig, côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4446   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtig papier  
  met prachtige afstempeling G.C.-2080 van Longuyon,  
  pracht ex., côte Yv. €230

--- ❖ ---

  4447   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtig papier  
  met zeer mooie centrale afstempeling G.C.-2016 van  
  Levallais, zeer mooi, côte Yv. €230

--- ❖ ---

  4448   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtige papier  
  met afstempeling G.C., côte Yv. €230

--- ❖ ---

  4449   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtig papier,  
  licht gestempeld, côte Yv. €230

--- ❖ ---

  4450   ____________________________________ Inzet  € 12 

  N° 35 Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtig papier,  
  licht gestempeld, enkele korte tandjes, mooi,  
  côte Yv. €230

--- ❖ ---

  4451   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 35 + 60A Empire getand ‘5c groen’ op blauwachtig  
  papier + Cérès ‘25c blauw’ Type I met stempel  
  G.C.-2340 op zeer mooie brief van Meung-sur-Loire  
  naar Verviers-België 5.6.1872, zeer mooi,  
  côte Maury €235

--- ❖ ---

 Ex 4452 __________________________________ Inzet  € 320 

  N° 36 ‘10c bister’ zeer mooie samenstelling met 19 zegels  
  waarbij diverse tinten en betere afstempelingen en  
  overwegend zeer mooi, zeer mooi lot voor specialist  
  verzamelaar, côte Yv. €2.090+

--- ❖ ---

FRANKRIJK - Siège de Paris

  4453   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 36 ‘10c bister’ met zeer mooie afstempeling  
  G.C.-2284 van Montmartre op briefje naar Parijs  
  3.12.1870, zeer mooi

--- ❖ ---
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  4455   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 37 ‘20c blauw’ met licht gebruinde originele gom  
  en zeer lichte verticale gomplooi, zm/m (Yv. €550)

--- ❖ ---

  4456   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 20 ‘5c groen’ Empire getand + n° 37 ‘20c blauw’  
  Siège met afstempeling Étoile-12, Paris Bd.  
  Beaumarchais op brief naar Lyon 4.9.1871  
  Correct gefrankeerd volgens het nieuwe tarief  
  van 25c van 1 sept 1871, côte Maury €110

--- ❖ ---

  4457   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 37 ‘20c blauw’ met stempel G.C.-2964 van  
  Ponarlier op brief naar Bienne, Zwitserland 4.8.1871,  
  duidelijk ondergefrankeerde brief met rode stempel  
		 ‘Affranchissement	insuffisant’,	want	het	correct	port	 
  bedroeg 30c, bij aankomst extra belast met 30c  
  strafport, zeer mooi

--- ❖ ---

  4458   ____________________________________ Inzet  € 96 

  N° 37b ‘20c blauw’ op geelachtig papier, genaamd  
  ‘Tirage de la commune’ met volle originele gom  
  en zeer fris, zeldzame prachtzegel, côte Yv. €650

--- ❖ ---

  4459   ____________________________________ Inzet  € 18 

  N° 38 ‘40c oranje’ met Étoile rouge afstempeling,  
  zeer licht diagonale plooi, côte Yv. €120

--- ❖ ---

  4454   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 36 + 37 ‘10c bister’ + 20c blauw’, beiden met  
  afstempeling Étoile-1 op mooie brief van Parijs  
  naar Peruwelz, België, correct gefrankeerd met 30c,  
  zeer mooi, côte Yv. €140

--- ❖ ---

  4460   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 38 ‘40c oranje’ Samenstelling met 8 zegels  
  met de Spaanse afstempeling ‘Admon De Cambio  
  Barcelona’, merendeel zeer mooi, côte Maury €365

--- ❖ ---

  4462   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 38 + 53 + 59 ‘40c oranje’ + Cérès ‘5c groen’ +  
  ‘15c bister’ met afstempeling Étoile-22 op voorkant  
  van onderbetaalde tweede gewichtsklasse brief met  
  bestemming Genua-Italië 1873, ook gedeeltelijke  
  achterzijde met div. stempels

--- ❖ ---
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  4463  ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 38 ‘40c oranje’ op brief van Parijs naar Andover, 
  MA, USA, correct gefrankeerd volgens UPU tarief  
  met 40c, ‘forwarded to New York upon arrival’,  
  côte Maury €135

--- ❖ ---

  4464   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 38 ‘40c oranje’ met mooie afstempeling Étoile-26,  
  Paris gare du Nord op mooie brief naar Hamburg- 
  Duitsland 7.9.1874, zeer mooi

--- ❖ ---

  4465   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 38 ‘40c oranje’ met afstempeling Étoile-22, Paris  
  rue Taibout op zeer mooie brief naar Genua  
  21-6-1872, zeer mooi

--- ❖ ---

  4466   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 38d ‘40c oranje’ met variëteit 4 retouché, mooi  
  gestempeld met ambulant CP, Caen à Paris,  
  bijgevoegd Type zegel, zeer mooi, côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4467   ____________________________________ Inzet  € 15 

  N° 39A Hergomd, zm (Yv. €150)
--- ❖ ---

  4468  ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 39A ‘1c olijf’ Report 1, zeer goed gerand en  
  lichte afstempeling c.à.d., côte Yv. €275

--- ❖ ---

FRANKRIJK - Cérès de Bordeaux

  4469   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 39Aa ‘1c donker olijf’ Report 1, zeer mooi gerand  
  en zuivere centrale afstempeling Étoile, prachtzegel,  
  côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4461   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 38 ‘40c oranje’ met afstempeling Étoile-15, Paris  
  rue Bonaparte op mooie brief naar Amsterdam, NL  
  26.7.1873, zeer mooi, côte Maury €225

--- ❖ ---
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  4470   ____________________________________ Inzet  € 22 

  N° 39Ac ‘1c olijf’, Report 1, tweede staat, hergomd,  
  côte Yv. €225

--- ❖ ---

  4471   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 39B ‘1c olijf’ Report 2, mooi gerand en afstempeling  
		 G.C.	+	blauwe	ovale	firma	stempel	met	keur	J.F.	Brun,	 
  côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4472   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 39B ‘1c olijf’ Report 2, goed gerand en lichte  
  afstempeling c.à.d., côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4473   ____________________________________ Inzet  € 14 

  N° 39Ba ‘1c donkerolijf’, Report 2, hergomd,  
  zeer mooi, côte Yv. €125

--- ❖ ---

  4474   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 39C ‘1c olijf’ Report III Première état, zeer goed  
  gerand met c.à.d. stempel, côte Yv. €175

--- ❖ ---

  4475   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 39C ‘1c olijf’ Report 3 - 1er état, breed gerand  
  en lichte afstempeling c.à.d., zeer mooi, côte Yv. €175

--- ❖ ---

  4476   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 39C ‘1c olijf’ Report 3 - 1er état, zeer goed gerand  
  en mooie afstempeling c.à.d., zeer mooi, côte Yv. €175

--- ❖ ---

  4477   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 39Cc ‘1c bronsolijf’ Report 3, ongebruikt met  
  frisse originele gom, zeer mooie tint, côte Yv. €325

--- ❖ ---

  4478  ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 39Cc ‘1c bronsolijf’ Report 3, 1er état met 4 mooie  
  randen en aftempeling c.à.d., zeer mooi, côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4479   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 39Cc ‘1c brons olijf’, Report 3, 1er état met mooie  
  afstempeling G.C.-2046 van Lille en breed gerand,  
  zeer mooie zegel met keurmerk J.F. Brun, côte Yv. €300

--- ❖ ---
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  4480   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 40B ‘2c roodbruin’, Report 2, ongebruikt met  
  originele gom, breed gerand en zeer fris pracht ex.,  
  côte Yv. €360

--- ❖ ---

  4481   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 40B ‘2c roodbruin’, ongebruikt zonder gom,  
  prachtige zegel, côte Yv. €180

--- ❖ ---

  4482   ____________________________________ Inzet  € 56 

  N° 40B Bordeaux ‘2c roodbruin’, breed gerand en  
  met zeer mooie centrale afstempeling c.à.d. Type 16  
  van Douarnenez, prachtzegel, côte Yv. €330

--- ❖ ---

  4483   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 40B ‘2c roodbruin’ breed gerand en prachtige  
  centrale afstempeling c.à.d. Type 17 van Aix en  
  Provence, pracht ex., côte Yv. €330

--- ❖ ---

  4484   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 40B ‘2c roodbruin’, zeer goed gerand en naar  
  centrale afstempeling G.C.-1386 van Elbeuff,  
  zeer mooi, côte Yv. €330

--- ❖ ---

  4485   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 40B ‘2c roodbruin’ Report 2, mooi gerand en  
  lichte centrale afstempeling c.à.d. van Toulouse  
  met keurmerk Senf (Leipzig) zeer mooi,  
  côte Yv. €330

--- ❖ ---

  4486   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 40B ‘2c roodbruin’ Rport 2, volrandig tot breed  
  gerand en lichte centrale afstempeling G.C.,  
  zeer mooi, côte Yv. €330

--- ❖ ---

  4487   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 40B ‘2c roodbruin’ Report 2, lot met 2 licht  
  verdunde zegels, doch beiden goed gerand en  
  1 zegel met keur A. Brun, mooi, côte Yv. €660

--- ❖ ---

  4488   ____________________________________ Inzet  € 28 

  N° 40B ‘2c roodbruin’ Report 2, volrandig tot breed  
  gerand en lichte centrale afstempeling c.à.d. Type 17,  
  zeer mooi

--- ❖ ---

  4489   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 40B ‘2c roodbruin’ zeer goed gerand en mooie  
  afstempeling c.à.d. St. Hilaire, lichte horizontale plooi,  
  zoniet zeer mooi

--- ❖ ---
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  4490   ____________________________________ Inzet  € 30 

  N° 41B ‘4c grijs’, Report 2, ongebruikt zonder gom,  
  breed gerand en zeer mooi met keurmerk Calves,  
  côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4491   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 41B ‘4c grijs’ Zeer goed gerand en met zuivere  
  ambulant stempel MCM-Mont-Cenis à Mâcon,  
  zeer mooi, côte Yv. €450

--- ❖ ---

  4492   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 41B ‘4c grijs’ Report 2, breed gerand en lichte  
		 afstempeling	G.C.	zeer	mooi,	zegel	met	fotocertificaat	 
  A.C. Sabban, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4493   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 41B ‘4c grijs’ Report 2, zeer breed gerand en  
  lichte afstempeling c.à.d., zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4494   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 41B ‘4c grijs’ Report 2 zeer breed gerand en  
  zeer mooie afstempeling c.à.d. van Parijs  
  ‘Maury Type D15’, pracht ex., côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4495   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 41B ‘4c grijs’ Report 2, zeer goed gerand en  
  zuivere afstempeling G.C.-3131 van Les Riceys,  
  zeer mooi, côte Yv. €350

--- ❖ ---

  4496   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 41Bb ‘4c lilagrijs’, breed gerand en centrale  
  afstempeling G.C.-1769 van Le Havre, zeer mooi,  
  côte Yv. €600

--- ❖ ---

  4497   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 41Bd ‘4c donkergrijs’ Report 2, zeer breed gerand  
  en lichte afstempeling G.C. met keurmerk A. Brun +  
		 fotocertificaat	Robineau,	verklarende	dat	de	zegel	 
  afkomstig is van de collectie Formaigeat, zeldzaam,  
  côte Yv. €650

--- ❖ ---

  4498   ____________________________________ Inzet  € 64 

  N° 42B ‘5c geelgroen’, Report 2, ongebruikt met  
  originele gom, breed gerande prachtzegel met keur  
  Calves, côte Yv. €370

--- ❖ ---

  4499   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2 op briefstukje met  
  rode ‘P.P. stempel’ in kader, zeer goed gerande zegel  
  en zeer mooi en zeldzaam in deze kwaliteit

--- ❖ ---
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  4500   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2, breed gerand en zeer  
  mooie centrale afstempeling c.à.d. Type 17 van  
  Limoges, pracht ex., côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4501   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 42B ‘5c geelgroen’, zeer breed gerand en zuivere  
  centrale afstempeling G.C.-3816 van St. Pièrre-les- 
  Calais, pracht ex. met keur, Pfenninger, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4502   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2, zeer breed gerand en  
  met lichte datumstempel, zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4503   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2, breed gerand  
  bladboordje met afstempeling G.C.-4078 van  
  Valenciennes, lichte indrukken van oude gomplooitjes  
  onderaan, toch zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4504   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2, goed gerand en licht  
  gestempeld c.à.d., zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4505   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2, zeer breed gerand en  
  licht afgestempeld met G.C., zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4506   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2, zeer goed gerand en  
  lichte afstempeling G.C. onderaan lichte indrukken  
  van gomplooitjes, zo niet, zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4507   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ Report 2, zeer goed gerand  
  en lichte afstempeling G.C.-2046 van Lille,  
  zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4508   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 42B ‘5c geelgroen’ goed gerand en centrale  
  afstempeling c.à.d. Type 16, Le Puy-en-Velay,  
  côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4509   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 42Ba ‘5c donker geelgroen’, goed gerand en  
  zeer mooie afstempeling c.à.d. Type 17 van  
  Clermont-Ferrand, zeer mooi, côte Yv. €300

--- ❖ ---
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  4510   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 42Bg ‘5c groen’ Report 2, zeer goed gerand en  
  zuivere afstempeling G.C.-1977 van Latour d’Auvergne,  
  zeer mooi ex. met keur J.F. Brun, côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4511   ____________________________________ Inzet  € 200 

  N° 43A ‘10c bister’, Report 1, ongebruikt met volle  
  originele gom, breedgerand en zeer fris, pracht ex.,  
  zeldzaam in deze kwaliteit, côte Yv. €1.250

--- ❖ ---

  4512   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 43A ‘10c bister’ Report 1 in verticaal paar, breed  
  gerand en lichte afstempeling G.C.-Bordeaux,  
  zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

  4513   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 43A ‘10c bister’ Report I in horizontaal paar, zeer  
  goed gerand en mooie centrale afstempeling c.à.d.  
  Gare de Vierzon, zeer mooi, côte Yv. €220

--- ❖ ---

 Ex 4514 __________________________________ Inzet  € 90 

  N° 43A ‘10c bister’ samenstelling met 9 goed gerande  
  zegels, waaronder diverse tinten en stempels,  
  zeer mooi lot, côte Yv. €800

--- ❖ ---

  4515   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 43Aa ‘10c lichtbruin’ in horizontaal paar, breed  
  gerand en lichte afstempeling G.C. diverse keurmerken  
  oa. Calves, zeer mooi, côte Yv. €260

--- ❖ ---

  4516   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 43Ac ‘10c donker bister’ met afstempeling  
  G.C.-532 van Bordeaux op zeer mooie brief, lokaal  
  verstuurd in 1871 met keurmerk Dr. Raymond Goebel,  
  côte Yv. €280

--- ❖ ---

  4517   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 43B ‘10c bister’ Report 2 in breed gerand horizontaal  
		 paar	met	zeer	mooie	fijne	afstempeling	‘Petits	chiffre	 
  des G.C.’, 1 van Abbeville, pracht ex., côte Yv. €400++

--- ❖ ---
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  4519   ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 43B + 46B ‘10c bister’ Report 2 + ‘20c blauw’  
  Type 3, report 3 met afstempeling G.C.-2145 op  
  brief van Lyon naar Génève, Zwitserland, zm/m,  
  côte Maury €650

--- ❖ ---

 Ex 4518  __________________________________ Inzet  € 200 

  N° 43B ‘10c bister’ Report 2 Samenstelling met 12  
  goed gerande zegels waarbij diverse tinten, stempels,  
  zegels met keuring en veel pracht ex., pracht lot,  
  côte Yv. €1.320

--- ❖ ---

  4520   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 43Ba ‘10c oranje bister’ Report 2 in horizontaal  
  paar met afstempeling G.C.-1469 op mooie brief  
  van Fauquembergue naar Amiens 13.5.1871, zeer  
  mooi met keurstempel Roumet, côte Yv. €460

--- ❖ ---

  4521   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 43Bc ‘10c bister citroengeel’ Report 2, goed gerand  
  en met lichte afstempeling G.C.-2046-Lille,  
  zeldzaam, côte Yv. €850

--- ❖ ---

  4522   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 43Bc ‘10c bister citroengeel’ Report 2, mooi gerand  
  en lichte afstempeling G.C., zm/m, côte Yv. €850

--- ❖ ---

  4523   ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 44A ‘20c blauw’ Type I, report 1 breed gerand en  
  met stempel G.C.-3822 op zeer mooie brief van  
  St. Pons naar Lavaur 20.12.1870, zeer mooi en  
  met keur Roumet, côte Yv. €1.300

--- ❖ ---

  4524   ____________________________________ Inzet  € 120 

  N° 44A ‘20c blauw’ Type I, report 1, goed gerand en  
  met afstempeling G.C.-1065 van Cognac, zeer  
  moeilijke zegel, côte Yv. €850

--- ❖ ---

 Ex 4525 __________________________________ Inzet  € 56 

  N° 45A ‘20c blauw’ Type 2, report 1, klein lot van 3  
  goed gerande zegels, waarbij diverse stempels en  
  tinten, côte Yv. €390

--- ❖ ---



- 77 -

  4526   ____________________________________ Inzet  € 20 

  N° 45B ‘20c blauw’ Type 2, report 2, 2 goed gerande  
  zegels met afstempeling G.C., 1 zegel met verticale  
  plooi, mooi, côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4527   ____________________________________ Inzet  € 16 

  N° 45B ‘20c blauw’ Type 2, report 2, goed gerand en  
  met stempel G.C.-897 op mooie brief van La Charité  
  naar Orleans 29.3.1871, zegel beschadigd bovenaan,  
  zm/m, côte Yv. €135

--- ❖ ---

  4528   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 45C ‘20c blauw’, Type 2, report 3, ongebruikt en  
  hergomd, zeer mooie zegel zonder gebreken,  
  côte Yv. €450

--- ❖ ---

 Ex 4529 __________________________________ Inzet  € 80 

  N° 45C ‘20c blauw’ Type 2, report 3, samenstelling  
  met 8 goed gerande zegels, merendeel zeer mooi,  
  verschillende afstempelingen met G.C. en diverse  
  tinten, côte Yv. €560

--- ❖ ---

  4530   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 45C ‘20c blauw’ Type 2, report 3 met private  
  tanding ‘percé en lignes’ en afstempeling G.C.-772  
  op brief van Castres-sur-Agout, zegel is verticaal  
  geplooid doch heeft een zeer mooie curiositeit  
  ‘blauwe bol onder de kin’, côte Yv. €300

--- ❖ ---

  4531   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 45C ‘20c blauw’ Type 2, report 3 met lichte  
  afstempeling G.C.-2656 op brief van Nice naar  
  Orbec 14/1/1871, côte Yv. €120

--- ❖ ---

  4532   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 45C ‘20c blauw’ Type 2, report 3 met stempel  
  G.C.-2602 goed gerand op brief van Nantes naar  
  Bordeaux 18.2.1871, zeer mooi, côte Yv. €120

--- ❖ ---
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  4533   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 46A ‘20c blauw’ Type 3, report 1 met afstempeling  
  ‘Étoile 39’, volrandige zegel met spoor van lichte  
  verticale plooi, doch zeer zeldzame sterstempel,  
  zm/m, côte Yv. €450+

--- ❖ ---

  4534   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 46A ‘20c blauw’ Type 3, report 1, zeer goed gerand  
  en lichte afstempeling G.C., côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4535   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 46A ‘20c blauw’ Type 3, report 1, zeer goed gerand  
  en lichte afstempeling G.C., côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4536   ____________________________________ Inzet  € 32 

  N° 46A ‘20c blauw’ Type 3, Type 1, zeer goed gerand  
  en lichte afstempeling G.C., zeer mooi, côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4537   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 46A ‘20c blauw’ Type 3, report 1, goed gerand en  
  lichte afstempeling G.C.-290 van Bailleul, zeer mooi,  
  côte Yv. €200

--- ❖ ---

  4538   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 46A + 20 Bordeaux ‘20c blauw’ Type III, report 1  
  + Empire ‘5c groen’ in paar met stempel G.C.-1334  
  op brief van Douai naar Antwerpen 2.-1871, correct  
  gefrankeerd met 30c, zeldzame combinatie,  
  côte Maury €260

--- ❖ ---

  4539   ____________________________________ Inzet  € 160 

  N° 46Ae ‘20c ultramarijn blauw’ Type 3, report 1,  
  zeer goed gerand en met mooie ambulantstempel  
		 T.P.	(Tours	à	Paris)	met	keur	en	fotocertificaat	 
  Calves, zeldzaam en zeer mooi, côte Yv. €700

--- ❖ ---

  4540   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 46B ‘20c blauw’, Type III, Report 2 postfris, zeer  
  fris en zeldzaam in deze kwaliteit met keurmerk Brun  
		 en	fotocertificaat	Cérès,	côte	Yv.	€1.950+++)

--- ❖ ---

  4541   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 46B ‘20c blauw’ op brief van rurale origine van  
  St. Hilaire via Bourbon-l’Archamboult met afstempeling  
  G.C.-555 naar Cusset 30.4.1871 postbus ‘C’ in cirkeltje’,  
  zeer mooi

--- ❖ ---
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  4542   ____________________________________ Inzet  € 24 

  N° 46B ‘20c blauw’ Type 3, report 2, goed gerand  
  en lichte afstempeling G.C. op brief van Chantenay- 
  sur-Loire (Zeer mooie Convoyeur stempel)  
  naar Blois 6.5.1871

--- ❖ ---

  4543   ____________________________________ Inzet  € 80 

  N° 47 ‘30c bruin’ ongebruikt met originele gom,  
  zeer mooi, côte Yv. €500

--- ❖ ---

  4544   ____________________________________ Inzet  € 400 

  N° 47 ‘30c bruin’ in blok van 4 zegels, afgestempeld  
  met G.C., alle zegels goed tot breed gerand, zegel links  
  boven lichte verdunning, zeldzaam, zm/m,  
  côte Yv. €4.600

--- ❖ ---

  4545   ____________________________________ Inzet  € 240 

  N° 47 ‘30c bruin’ in strip van 4 zegels met een zeer  
  lichte afstempeling G.C., knipje in de marge tussen  
  zegel 1 en 2 + lichtpuntje in zegel 3, verder zeer mooi,  
  côte Yv. €2.700

--- ❖ ---

  4546    ___________________________________ Inzet  € 56 

  N° 47 ‘30c bruin’ op briefstukje, breed gerande zegel  
  met zuivere afstempeling G.C.-4534 van Chassagne- 
  le-Haut, zeer mooi, côte Yv. €280

--- ❖ ---

  4547   ____________________________________ Inzet  € 48 

  N° 47 ‘30c bruin’ op briefstukje, breed gerande zegel  
  met mooie afstempeling G.C.-396 van Beaune,  
  zeer mooi, côte Yv. €280

--- ❖ ---

  4548   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 47 ‘30c bruin’ op briefstukje, zeer goed gerande  
  zegel met afstempeling G.C.-3218 van Roubaix,  
  zeer mooi, côte Yv. €280

--- ❖ ---

  4549   ____________________________________ Inzet  € 40 

  N° 47 ‘30c bruin’ zeer breed gerand en zuivere centrale  
  afstempeling G.C.-2046 van Lille, prachtzegel met keur  
  Calves, côte Yv. €280

--- ❖ ---


