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  5134 ______________________________________  Inzet  € 80 

  ME2 ‘One Penny Mulready’ brief verzonden naar  
  Tadworth, Surrey, keurig gestempeld met Maltese cross  
  in rood op voorkant en stempel uit 1840 aan achterkant,  
  mooi, S.G. £550

--- ❖ ---

  5135 ______________________________________  Inzet  € 200 

  ME3 ‘Two pence Mulready’ brief (stereo a98) verstuurd  
  naar Wellingborough, Northamtonshire, zwarte Maltese  
  Cross stempel op voorkant en lichte aankomststempel  
  aan achterkant, na te zien en interessant voor verzamelaar,  
  S.G. £2.400

--- ❖ ---

  5136 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 2 ‘Penny Black’ met lichte stempel ‘Maltese Cross’  
  in rood, brede randen, zeer mooi en fris, S.G. £375

--- ❖ ---

  5137 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 2 ‘Penny Black’ met goede tot brede randen en  
  gebruikt met zwarte stempel ‘Maltese Cross’,  
  zeer mooi, S.G. £375

--- ❖ ---

  5138 ______________________________________  Inzet  € 64 

  N° 2 ‘Penny black’ met grote en even randen, zeer mooi,  
  S.G. £375

--- ❖ ---

  5139 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 2 ‘Penny Black’ prachtig ex. met grote en even randen  
  met duidelijke rode ‘Maltese Cross’ in juli 1840 ‘Welsh  
  cover’ van Llannelly naar Londen, keurige vertrek- en  
  aankomststempel op achterkant en zeer mooi, zeldzaam,  
  S.G. £750

--- ❖ ---

  5140 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 2 ‘Penny Black’ met grote randen, gebruikt op 1840  
  brief van Plympton naar Modbury (beiden in Devon)

--- ❖ ---
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  5142 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 2 ‘Penny black’ met grote randen en zwarte ‘Maltese  
  Cross’ op 1841 ‘Schots cover’ van Dundee naar  
  Newbury, Berkshire, vierkantige vertrekstempel op  
  achterkant, alsook doorreis en aankomst c.à.d. in rood,  
  zeer mooi met keurmerk Silvano Sorani, S.G. £750

--- ❖ ---

  5143 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 2 ‘Penny black’ prachtig ex. met brede randen,  
  inclusief aangrenzende zegel onderaan met mooie zwarte   
  stempel ‘Maltese Cross’ op 1841 brief van Kendal,  
  Cumbria naar Bradford, Yorkshire, aankomststempel in  
  rood op voorkant en exceptioneel mooie vertrekstempel  
  van Kendal in blauw op achterkant, zeer mooi, keurmerk  
  van Alberto Diena en Pröschold BPP (heeft deze  
		 geïdentificeerd	als	zegel	uit	plaat	6),	S.G.	£750

--- ❖ ---

  5141 ______________________________________  Inzet  € 140 

  N° 2 ‘Penny Black’ gebruikt op 1840 brief van Londen  
  naar Holburn (Northumberland), zegel met ruige maar  
  goede rand aan linkerkant, andere randen breed,  
  vertrekstempel aan achterkant, fris en interessant,  
  S.G. £750

--- ❖ ---

  5144 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 2 ‘Penny Black’ gebruikt op brief geadresseerd naar  
  Londen 1841, rand van zegel raakt bijna een punt aan,  
  zo niet mooi, stempel Maltese Cross, zeer mooi,  
  S.G. £750

--- ❖ ---

  5145 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 4 ‘Two Pence Deep Blue’ Licht gestempeld met zwarte  
  stempel ‘Maltese Cross’ en met goede tot brede randen,  
  intense tint en zeer mooi, keurmerk Peter Holcombe,  
  zeldzaam, S.G. £1.150

--- ❖ ---

  5146 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 5 ‘Two Pence Blue’ met goede tot gigantische randen  
  rondom plus deel van linkse en onderste geburen,  
  geannuleerd met lichte stempel met zwarte ‘Maltese  
  Cross’, zeer mooi en zeldzaam in deze kwaliteit,  
  S.G. £900+

--- ❖ ---

  5147 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 5 ‘Two Pence Blue’ met volle tot brede randen met  
  rode stempel ‘Maltese Cross’, zeer mooi, S.G. £900

--- ❖ ---



- 158 -

  5148  ____________________________________ Inzet  € 400 
  N°5 ‘Two Pence Blue’ Prachtig ex. met goede tot brede  
  randen en met mooie zwarte stempel ‘Maltese Cross’  
  geadresseerd naar Ruthin, Denbighshire, Wales, ook  
  gestempeld met andere rode stempel ‘DENB...’, zeer  
		 mooi	en	zeldzaam	met	certificaat	Karl-Albert	Louis	2005,	 
  S.G. £2.750

--- ❖ ---

  5149 ______________________________________  Inzet  € 800 

  N° 5 ‘Two Pence Blue’ Uitmuntend horizontaal paar met  
  brede en even randen rondom zegel met rode stempel  
  ‘Maltese Cross’ op 1841 cover van Marlow,  
  Buckinghamshire naar Londen, vertrek- en aankomst- 
  stempel op achterkant, zeer mooi en interessant,  
  zeldzame brief, pracht ex.

--- ❖ ---

  5150 ______________________________________  Inzet  € 160 

		 N°	6	‘Two	Pence	Pale	Blue’	met	letters	‘T’	en	‘L’	 
  (laatste zegel in blad van 240), grote en even randen  
  en geannuleerd met een prachtige rode stempel  
  ‘Maltese Cross’, verticale lijn door watermerk van het  
  blad, zeer goede kwaliteit en zeer mooi, S.G. £1.000

--- ❖ ---

  5151 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 7 ‘Penny Red’ geprint van ‘black plates’, letters ‘F’  
  en ‘G’ van plaat 8, zwarte ‘Maltese Cross’ stempel,  
  aangeboden samen met bijpassende ‘Penny Black’  
  van plaat 8 en letters ‘F’ en ‘G’, deze gebruikt met rode  
  ‘Maltese Cross’, beide zegels met goede tot zeer goede  
  randen en zeer mooi, prachtig duo dat zeer moeilijk  
		 samen	te	stellen	is,	S.G.	£565

--- ❖ ---

  5152 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 7 ‘Penny Red’ gedrukt van ‘black plates’, zeer goed  
  tot breed gerand, op  brief, lokaal verstuurd in Londen  
  Maart 1841 met zwarte stempel ‘Maltese Cross’ en  
  ‘Charing Cross’, eenlijnige stempel in zwart,  
  zeer mooi, S.G. £240

--- ❖ ---

  5153 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 8 ‘Penny Red’ Pracht ex. zeer breed gerand rondom,  
  plus gedeeltes van drie aangrenzende geburen met zwarte  
  stempel ‘Maltese Cross’ op 1843 brief van Liverpool naar  
  Londen, vertrek- en aankomststempel op achterkant,  
  zeer mooi

--- ❖ ---
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  5154 ______________________________________  Inzet  € 56 

  N° 8a ‘Penny Red’ op zeer blauw papier, geannuleerd door  
  een mooie stempel van n° 11 zwarte ‘Maltese cross’,  
  randen variëren van goed tot zeer breed, zeer mooi,  
  zeldzaam, S.G. £350

--- ❖ ---

  5155 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 8 ‘Penny red’ duidelijk gestempeld met n° 11 ‘Maltese  
  Cross’ in zwart op 1844 brief geadresseerd naar Kendal,  
  Cumbria, vertrek- en aankomststempel op achterkant en  
  zeer mooie brief, S.G. £350 (zegel alleen)

--- ❖ ---

  5156 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 8 ‘Penny Red’ duidelijk gestempeld met n° 8 ‘Maltese  
  Cross’ in zwart op 1843 brief geadresseerd naar  
  Congelton, Cheshire, vertrek- en aankomststempel op  
		 achterkant	en	zeer	mooie	brief,	S.G.	£160

--- ❖ ---

  5157 ______________________________________  Inzet  € 56 

  N° 8a ‘Penny red’ op zeer blauw papier, zeer goed tot  
  breed gerand, gestempeld met n° 1 ‘Maltese Cross’ in  
  zwart op ‘Queen Victoria 1d roze’ Postal stationery  
  envelope verstuurd naar Gosport, Hampshire,  
  annulering werd herhaald op brief, ‘Piccadilly’  
  eenregelige stempel in zwart, evenals vertrek-  
  en aankomst c.à.d. (1843), mooi, zeldzaam, S.G. £180

--- ❖ ---

  5158  ____________________________________ Inzet  € 90 

  N° 14 ‘Two Pence Blue White lines’ horizontale strip  
  van drie gebruikt op 1852 brief van Londen naar  
  Brussel, België, zeer mooi met alle passende stempels  
  op voor- en achterkant, zeldzaam, S.G. £350  
  (waarde voor een enkele zegel op brief)

--- ❖ ---

  5159  ____________________________________ Inzet  € 80 

		 N°	19	‘Two	Pence	White	Lines’	T16	verticaal	paar	 
  gebruikt op februari 1955 brief van Londen naar Lyon,  
  Frankrijk, zeer mooi en interessant, zeldzaam,  
  S.G. £200+

--- ❖ ---
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  5160 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 34 ‘Two Pence Blue White Lines’ T14 watermerk  
  ‘Large Crown’ horizontaal paar gebruikt op kleine brief  
		 van	Chertsey	1856,	Surrey	naar	München,	Duitsland,	 
  gemarkeerd met ‘INSUFFICIENTLY STAMPED’ bij  
  vertrek en extra aangerekend bij aankomst, verschillende  
  transits en aankomststempels op voor en achterkant, zeer  
  mooi en interessant, zeldzaam!

--- ❖ ---

 Ex 5161 ____________________________________  Inzet  € 120 

  N° 34 ‘Two Pence Blue White Lines’ T14 met watermerk  
  Large Crown, lot met zes horizontale paren allen gebruikt  
  en zeer mooi, interessant lot, S.G. £840+

--- ❖ ---

  5162 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	36	‘Penny	Red’	T16	watermerk	Large	Crown	met	 
  ruitstempel N° 70 op 1858 klein ‘Iers cover’ van Boyle  
  naar Dublin, prachtig, vertrek- en aankomststempel aan  
		 achterkant	in	blauw,	S.G.	£160

--- ❖ ---

  5163 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	37	45	+	68	‘6d	lilac’	+	‘Penny	Red’	+	‘Two	Pence	 
  Blue White Lines’ plaatnummer 7, brief verstuurd vanuit  
  Londen naar Parijs, zeer mooi en fantastische tricolore  
  frankering, zeldzaam, S.G. £240 (n° 37 alleen)

--- ❖ ---

  5164 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 42 ‘Penny Red’ met letters van de plaat, horizontale  
		 strip	van	drie	plus	twee	aparte	zegels	gebruikt	op	1863	 
  ‘Ierse cover’ aangetekend verstuurd van Oranmore naar  
		 Dublin,	ruitstempel	‘368’,	rood	randloos	‘Dublin	 
  REGISTERED’ c.à.d. op achterkant, zeer mooi  
  en zeldzaam

--- ❖ ---

  5165 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 43 ‘Penny Red’ Plaatnummer 74, verticaal paar  
  (met letters ‘GA’ en ‘HA’) met volledige bladboord  
  aan linkerkant, zm

--- ❖ ---
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  5166 ______________________________________  Inzet  € 640 

  N° 44 ‘Penny Red’ Plaatnummer 175, veldeel van 40  
  (met letters ‘AB’ en ‘HF’) postfris met volledige  
  originele gom, zeer mooi, prachtig ex., zeer zeldzaam,  
  cat. S.G. £3.200

--- ❖ ---

 Ex 5167 ____________________________________  Inzet  € 40 

  N° 44 ‘Penny Red’ Plaatnummers 222, 223 en 224 allen  
  licht gestempeld en zeer mooi, prachtig trio, zeldzame  
  samenstelling, S.G. £190

--- ❖ ---

  5168 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 44 + 47 + 49 ‘1/2d lake-red’ + ‘Penny Red’ + ‘ 
  Two Pence Blue White Lines’ plaatnummer 15,  
  allen samen gebruikt op 1877 brief van Londen naar  
  Bordeaux, Frankrijk, vierkante ‘L1’ handstempel in  
  rood op voorkant, zeer mooie en zeldzame cover met  
  lijngegraveerde zegels

--- ❖ ---

  5169 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	44	+	123	‘6d	pale	buff’	plaat	11	met	watermerk	 
  ‘Spray of Rose’ + ‘Penny Red’ plaat 122 op 1873 brief  
  van Londen naar Madrid, Spanje, zeldzame combinatie,  
  frankering en bestemming, zeer mooi en interessant,  
  keurmerk Dr. Raymond Goebel, S.G. £250  
  (n° 44 op brief)

--- ❖ ---

  5170 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 44 + 47 ‘Penny Red’ Plaatnummer 122 +  
  ‘Two Pence Blue Thin White Lines’ Plaatnummer 13  
  beide gebruikt op 1871 brief van Liverpool naar  
  Bordeaux, zeer mooi en interessant

--- ❖ ---
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  5171 ______________________________________  Inzet  € 16 

  N° 45 ‘Two Pence Blue White Lines’ Plaatnummer 7,  
  goed gecentreerd (voor deze uitgave) en zeer licht  
  gestempeld met een deel van een Schotse stempel,   
		 S.G.	£65	+	125%	(Tot.	£146,25)

--- ❖ ---

  5172 ______________________________________  Inzet  € 16 

  N° 45 ‘Two Pence Blue White Lines’ Plaatnummer 7  
  zeer goed gecentreerd (voor deze uitgave) en relatief  
		 licht	gestempeld,	zeer	mooi,	S.G.	£65	+	125%	 
		 (Tot.	£146,25)

--- ❖ ---

  5173 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 45 + 72 Queen Victoria ‘1/- green’ + ‘Two Pence  
		 Blue	White	Lines’	Plaat	9	gebruikt	op	1862	brief	van	 
  Londen naar Lyon, Frankrijk, n° 45 ongetand aan  
  rechterkant, zeer mooi en zeldzaam, 

--- ❖ ---

  5174 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 47 ‘Two Pence Blue Thin White Lines’ plaat 13, 
  originele gom met scharnier, één tand bovenaan tekort,  
  mooi en zeer fris, donkere kleur, zeldzaam, S.G. £375

--- ❖ ---

  5175 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	47	+	109	‘6d	mauve’	zonder	‘Hyphen’	plaatnummer	8	 
  + ‘Two Pence Blue White Lines’ plaat 13 beiden gebruikt  
		 op	1869	brief	van	Londen	naar	Leer,	Duitsland,	gekaderde	 
  ‘L2’ stempel in rood op voorkant samen met Pruissische  
  transitstempel, zeer mooi en zeldzaam, S.G. £140  
  (alleen n° 47)

--- ❖ ---

  5176 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 47 + 117 ‘1/- green’ Plaat 4 met watermerk ‘Spray of  
  Rose’ + ‘Two Pence Blue White Lines’ plaat 13 beiden  
  gebruikt op 1870 brief van Londen naar Palermo, Sicilië,  
  zeer mooi en interessant

--- ❖ ---

  5177 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 49 ‘1/2d lake-red’ plaatnummer 9 gebruikt, zeer mooi  
  met groot deel van originele gom, plaatnummer zeer  
  zichtbaar, S.G. £850

--- ❖ ---
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  5179 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 ‘1d	rose’	Postwaardestuk	geannuleerd	met	zwarte	n°	6	 
  ‘Maltese Cross’ en verstuurd naar Manchester,vertrek-  
  en aankomststempel gedateerd uit 1843 aan achterkant,  
  mooi

--- ❖ ---

  5180 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 52 ‘1/2 lake-red’ verticaal paar gebruikt op 1871  
  ‘Scottish cover’ van Dundee naar Andover, MA,  
  United States, verticale mapplooi door de onderkant  
  van zegel doch zeer mooi in alle opzichten, zeer fris  
  en mooi, S.G. £275 (cat. waarde voor 1 zegel op cover)

--- ❖ ---

  5181 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 19 + 54 ‘1/- pale green’ + ‘Two Pence blue white lines’  
		 T16	watermerk	‘Small	Crown’	beiden	gebruikt	op	1855	 
  fragment verstuurd vanuit Hull naar Londen, de ‘1/- zegel’  
  met volledige bladboord aan linkerkant, zeer interessant  
  en zeldzame combinatie, S.G. £1.900 (voor n° 19 op brief)

--- ❖ ---

  5182 ______________________________________  Inzet  € 160 

		 N°	56	‘1/-	green’	Plaatnummer	2	met	brede	randen	 
  en lichte nummerstempel, zeer mooi, zeldzaam,  
  S.G. £1.100

--- ❖ ---

  5183 ______________________________________  Inzet  € 320 

  N° 57 ‘10d brown’ Plaatnummer 4, goed tot breed gerand  
  en gestempeld met prachtig nummerstempel in zwart,  
  zeer mooi, zeer donkere tint, zeldzaam in deze kwaliteit,  
  S.G. £1.750

--- ❖ ---

  5178 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 49 ‘1/2d rose’, twee zegels gebruikt op 1880  
  ‘Irish cover’ van Maryboro naar Dublin, zeer mooi

--- ❖ ---

GREAT BRITAIN - Embossed issues 

  5184 ______________________________________  Inzet  € 90 

  N° 57 ‘10d brown’ Plaatnummer 1, rechts geraakt,  
  gestempeld en mooi, S.G. £1.500

--- ❖ ---
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  5185 ______________________________________  Inzet  € 400 

		 N°	17	+	57	‘10d	brown’	+	‘Penny	Red’	T16	watermerk	 
  ‘Small crown’ samen gebruikt op 1855 brief van Cosham,  
  Portsmouth naar Malta, n° 17 bijgesneden met nipte witte  
  randen rond het achthoekig ontwerp, beide stempels met  
  Portsmouth duplex stempels en met Cosham vertrek- 
  stempel c.à.d. in blauw op achterkant, doorgestuurd via  
  Londen, zeer interessant en mooi, naar een zeldzame  
  locatie, S.G. £3.200 (n° 17 op brief)

--- ❖ ---

  5186 ______________________________________  Inzet  € 240 

		 N°	58	‘6d	mauve’	met	hoekbladboord	rechtsboven	en	 
  zeer goed gerand aan de andere twee zijdes, compleet  
  en duidelijk aan linkerkant en nauwelijks gerand aan  
  onderkant, mooie cijferstempel in zwart met lichte  
  sporen van rode c.à.d.,  deel van watermerk zichtbaar  
  aan bovenzijde, zeer mooi, komt zelden voor op deze  
  moeilijke zegels, zeldzaam in deze kwaliteit,  
  S.G. £1.000

--- ❖ ---

  5187 ______________________________________  Inzet  € 64 

		 N°	58	‘6d	mauve’	gestempeld	en	relatief	goed	gerand	 
  voor deze moeilijke uitgave, zeer mooi, S.G. £1.000

--- ❖ ---

  5188 ______________________________________  Inzet  € 240 

		 N°	59	‘6d	dof	lila’	gestempeld	en	zeer	breed	gerand,	 
  zeer mooi, prachtig en zeldzaam ex. van deze moeilijke  
  zegel, S.G. £1.000

--- ❖ ---

  5189 ______________________________________  Inzet  € 90 

		 N°	60Wi	‘6d	purple’	watermerk	omgekeerd	+	stempel,	 
  breed gerand aan twee zijdes en de rest nipt, kleine  
  scheur rechts onderste hoek doch zeer mooi,  
  S.G. £1.000

--- ❖ ---

  5190 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 103 ‘3d rose’ Plaat 7 met watermerk ‘Spray of Rose’,  
  hoekbladboord aan rechterzijde en tot in perfectie  
  gecentreerd, intense kleur en mooie c.à.d. stempel  
  uit Londen, zeer mooi en zeldzaam

--- ❖ ---

  5191 ______________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	62a	‘4d	karmijn’	op	licht	blauw	papier,	watermerk	 
  ‘Small Garter’ en gestempeld, zeer mooi en fris,  
  SG. £450

--- ❖ ---
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 Ex 5193 ____________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	66	+	66a	‘4d	rozekarmijn’	+	‘4d.	roze’	(x2)	allen	 
  met watermerk ‘Large Garter’ en allen gestempeld  
  met nummerstempels, zeer mooi, interessant trio,  
  S.G. £450

--- ❖ ---

  5192 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	64	‘4d	licht	karmijn’	op	dun	papier,	watermerk	 
  ‘Medium Garter’ en gestempeld met Iers ruitstempel  
  van Dublin, zeer mooi, S.G. £475

--- ❖ ---

  5194 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	66	‘4d	karmijn’	watermerk	‘Large	Garter’	gestempeld	 
  op 1859 ‘Irish cover’ verzonden van Dublin naar  
  Ballinasloe, zeer mooi en interessant, S.G. £225

--- ❖ ---

  5195 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	66	‘4d	roze	karmijn’	watermerk	‘Large	Garter’	 
		 gestempeld	op	1861	brief	verzonden	van	Londen	naar	 
  Lyon, Frankrijk, ongetand aan linkerkant doch zeer mooi,  
  zeer mooie brief, S.G. £225

--- ❖ ---

  5196 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	66b	‘4d	roze	karmijn’	watermerk	‘Large	Garter’	 
		 gestempeld	op	1862	‘Scottish	cover’	verzonden	van	 
  Androssan naar Bordeaux, Frankrijk, verschillende  
  vertrek- en aankomststempels op achterkant, zeer mooi,  
  zeer mooie brief, S.G. £225

--- ❖ ---

  5197 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	68	‘6d	lila’	gecentreerd	tot	in	perfectie	met	tandingen	 
  die het beeld nergens aanraken van geen een zijde,  
		 ruitstempel	n°	62	van	Belfast	naar	New	Haven,	CT,	 
		 United	States	op	1861	‘Irish	cover’	,	‘large	Boston	 
  Packet’ gestempeld op voorzijde, zeer mooie en  
  zeldzame brief, S.G. £240

--- ❖ ---

  5198 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 72 ‘1/- green’, watermerk ‘Emblems’ gestempeld  
		 met	Iers	ruitstempel	n°	186	van	Dublin,	zeer	mooi,	 
  S.G. £350

--- ❖ ---
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  5199 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	80	‘4d	pale	red’	gebruikt	op	1862	brief	van	Londen	 
  naar Parijs, zeer mooi, S.G. £300

--- ❖ ---

  5200 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	81	‘4d	bright	red’	met	‘Hair	Lines’	gebruikt	op	1864	 
  brief van Londen naar Bordeaux, France, intense tint,  
  zeer mooie en zeldzame brief

--- ❖ ---

  5201 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	82	‘4d	pale	red’	met	‘Hair	Lines’	van	de	plaat	op	1865	 
  brief van Liverpool naar Bordeaux, Frankrijk, zeer mooi,  
  S.G. £300

--- ❖ ---

  5202 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	82	‘4d	pale	red’	met	Hair	Lines’	gebruikt	op	1865	 
  brief van Manchester naar Bordeaux, Frankrijk,  
  zeer mooi, S.G. £300

--- ❖ ---

  5203 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	84	+	85	‘6d	lila’	zonder	en	met	‘Hair	Lines’,	beide	 
  zegels met mooie Schotse nummerstempel, zeer mooi,  
  S.G. £390

--- ❖ ---

  5204 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 87 ‘9d straw’ pracht ex. met hoekbladboord aan  
  rechterzijde en deel van bladboord aan onderkant,  
		 gebruikt	op	1863	brief	van	Londen	naar	Bordeaux,	 
  Frankrijk, geannuleerd met mooie nummerstempel,  
  zeldzaam. Nr. 137 ‘£5 orange’ gebruikt met een klein  
  Glasgow c.d.s. en een blauw krijtstreepje, naam is  
  weggeknipt uit brief, maar zeer schaarse postzegel,  
  S.G. £1.000

--- ❖ ---
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  5205 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 90 ‘1/- green’ Plaat 1 met watermerk ‘Emblems’,  
  hoekbladboord aan rechterzijde, zeer fris en goed  
  gecentreerd voor deze uitgave, S.G. £300

--- ❖ ---

  5206 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 90 ‘1/- green’ Plaat 1 met watermerk ‘Emblems’  
		 gebruikt	op	1864	brief	van	Londen	naar	Rio	de	Janeiro,	 
  Brazilië, prachtig in alle opzichten en zeldzame brief  
  naar zeldzame bestemming voor deze periode in Britse  
		 filatelie,	S.G.	£450

--- ❖ ---

  5207 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	94	‘4d	vermiljoen’	plaat	9	gebruikt	op	1867	‘Irish	 
  cover’ van Dublin naar Bordeaux, Frankrijk met mooie  
		 numerieke	duplex	ruitstempel	n°	186	Dublin,	zeer	goed	 
  gecentreerd voor deze uitgave en zeer mooi!

--- ❖ ---

  5208 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 94 ‘4d vermiljoen’ Plaat 9, horizontaal paar gebruikt  
		 op	1868	brief	van	Liverpool	naar	Bordeaux,	Frankrijk,	 
  zeer mooi in alle opzichten en zeer fris, zeldzame cover  
  van de tweede gewichtsklasse

--- ❖ ---

  5209 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 94 ‘4d vermiljoen’ plaat 10 met hoekbladboord,  
		 gebruikt	op	1869	brief	van	Liverpool	naar	Parijs,	zeer	 
  mooi en zeldzame brief, meest zeldzame plaat van ‘ 
  4d vermiljoen’, S.G. £150 (zegel alleen)

--- ❖ ---

  5210 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	97	‘6d	lila’	plaat	5	met	‘Hyphen’,	zegel	met	 
		 hoekbladboord	op	1865	‘Scottish	cover’	van	Dundee	 
  naar Granada, Spanje, zeer mooi en zeldzaam, S.G. £225

--- ❖ ---
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  5211 ______________________________________  Inzet  € 280 

		 N°	98	‘9d	straw’	plaat	4	gebruikt	op	1867	brief	van	 
		 Londen	naar	Jacobstad,	Finland,	doorgestuurd	via	 
  St. Petersburg, Rusland (c.à.d.) op achterkant en  
  Pruissische handstempel ‘Franco’ in kader op voor- 
  kant, samen met Finse aankomststempel, zeer mooi  
  vanuit alle opzichten en zeer zeldzame brief naar  
  zeldzame bestemming, S.G. £1.400

--- ❖ ---

  5212 ______________________________________  Inzet  € 56 

  N° 101b ‘1/- green’ Plate 4 met watermerk ‘Emblems’  
  op dik papier en met hoekbladboord aan linkerzijde,  
  zeer mooi, zeldzaam, S.G. £380

--- ❖ ---

  5213 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 101 ‘1/- green’ plaat 4 met watermerk ‘Emblems’  
		 horizontaal	paar	gebruikt	op	1866	brief	van	Londen	naar	 
		 Mexico	met	merkteken	‘6’	op	voorkant,	pracht	ex.	 
  en zeldzaam voor deze periode, S.G. £450  
  (voor een zegel op brief)

--- ❖ ---

  5214 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 103 ‘3d rose’ Plaat 4 met watermerk ‘Spray of Rose’  
  met hoekbladboord aan rechterzijde en zeer goed  
  verticaal gecentreerd, zeer mooi en zeldzaam ex.  
  van de meest zeldzame plaat van deze derde uitgave,  
  S.G. £300

--- ❖ ---

  5215 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	103	‘3d	rose’	Plaat	6	watermerk	‘Spray	of	Rose’	 
  op 1871 brief van London naar Enschede, Nederland

--- ❖ ---

  5216 ______________________________________  Inzet  € 56 

  N° 103 ‘3d rose’ Plaat 10 met watermerk ‘Spray of Rose’  
  op 1873 brief van Liverpool naar Brussel, België,  
  zeer mooi en tweede zeldzaamste plaat van deze zegel,  
  S.G. £150 (alleen zegel)

--- ❖ ---
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  5217 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	104	‘6d	lilac’	Plate	6	met	‘Hyphen’	op	1868	brief	van	 
  Liverpool naar Uddevalla, Zweden, met poststempels  
  van Brittanië en Zweden om door te sturen op achterkant,  
  zeer mooi en interessant, zeldzaam, S.G. £225

--- ❖ ---

  5218 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	109	‘6d	mauve’	zonder	‘Hyphen’,	plaatnummer	8	 
  en 9, 2 hoekbladboorden, zeer mooi, eentje bijzonder  
  goed gecentreerd, mooi duo, S.G. £230

--- ❖ ---

  5219 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 110 ‘9d straw’ plaat 4 met watermerk ‘Spray of Rose’  
  en met bladboord aan rechterzijde, zeer mooi, S.G. £325

--- ❖ ---

  5220 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 110 ‘9d straw’ plaat 4 met watermerk ‘Spray of Rose’  
		 met	hoekbladboord	op	1869	brief	van	Hull	naar		Jacobstad,	 
  Finland, zeer mooi in alle opzichten en met verschillende  
  transit- en aankomststempels aan voor- en achterzijde,  
  zeldzame brief en even zeldzame bestemming, S.G. £525

--- ❖ ---

  5221 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 118 ‘2/- blue’ met mooie stempel ‘C’ van het Britse  
  postbureau in Constantinopel, zeer mooi en zeldzaam,  
  S.G. Z120 £100

--- ❖ ---

  5222 ______________________________________  Inzet  € 480 

  N° 121 ‘2/- brown’ gestempeld en zeer mooi in alle  
  opzichten. Tanding bijgeknipt met schaar langs  
  bovenkant, toch zeer mooi. Zeldzaam, S.G. £4.200

--- ❖ ---

  5223 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	122	‘6d	deep	chestnut’	Plaat	11	met	watermerk	 
  ‘Spray of Rose’, hoekbladboord aan linkerzijde, mooi  
  gebruikt met een onopvallend deel van een 1872 c.à.d.  
  stempel, zeer mooi en zeer fris, zeldzaam, S.G. £125

--- ❖ ---

  5224 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	123	‘6d	pale	buff’	Plaat	11	met	watermerk		‘Spray	of	 
  Rose’ perfect gecentreerd en met zeer lichte Cheltenham  
		 c.à.d.	stempel,	zeer	mooi	en	interessant,	S.G.	£125	+	50%	 
  (Tot. £187,50)

--- ❖ ---

  5225 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	123	‘6d	pale	buff’	Plate	12	met	watermerk	‘Spray	of	 
  Rose’, zeer goed gecentreerd en lichte stempel van  
  Cheltenham c.à.d., zeer mooi en interessant, zeer  
		 zeldzaam,	S.G.	£350	+	50%	(Tot.	£525)

--- ❖ ---
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  5226 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	125	‘6d	grey’	Plate	12	met	watermerk	‘Spray	of	rose’	 
  en hoekbladboord aan linkerzijde, zeer mooi in alle  
  opzichten, zeer fris, S.G. £300

--- ❖ ---

  5227 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	126	‘5/-	rose’	plaat	1	met	watermerk	‘Maltese	Cross’,	 
		 zeer	mooi,	S.G.	£675

--- ❖ ---

  5228 ______________________________________  Inzet  € 80 
		 N°	126	‘5/-	rose’	Plate	1,	watermerk	‘Maltese	Cross’,	 
		 zeer	mooi,	S.G.	£675

--- ❖ ---

  5229 ______________________________________  Inzet  € 96 

  N° 127 ‘5/- pale rose’ Plaat 2, watermerk ‘Maltese Cross’,  
  mooi, S.G. £1.500

--- ❖ ---

  5230 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 127 ‘5/- pale rose’ Plaatnummer 2, watermerk  
  ‘Maltese Cross’, zeer lichte verticale plooi toch  
  zeer mooi, S.G. £1.500

--- ❖ ---

  5231 ______________________________________  Inzet  € 240 

  N° 128 ‘10/- greenish grey’, watermerk ‘Maltese Cross’  
  licht opnieuw geperforeerd aan linkerkant en  
  bovenkant doch zeer mooi wat ongewoon is voor  
  deze zegel, zeer zeldzaam en gewenst, S.G. £3.200

--- ❖ ---

  5232 ______________________________________  Inzet  € 240 

  N° 129 ‘£1 brown-lilac’ met watermerk ‘Maltese Cross’,  
  gerepareerd, maar nog steeds nuttig voorbeeld van deze  
  hoge waarde, S.G. £4.500

--- ❖ ---

  5233  ____________________________________ Inzet  € 240 
  N° 135 ‘10/- greenish grey’ met watermerk ‘Anchor’,  
  licht opnieuw geperforeerd rechts onder doch zeer mooi  
  en zeldzaam, S.G. €4.500

--- ❖ ---
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  5234 ______________________________________  Inzet  € 960 

  N° 137 ‘£5 orange’, prachtig ex. met mooie c.à.d.  
  ‘Manchester Accounts’, zeer mooi en zeldzaam,  
  S.G. £4.750

--- ❖ ---

  5235 ______________________________________  Inzet  € 500 

  N° 137 ‘£5 orange’ gebruikt met een klein Glasgow  
  c.à.d. stempel en een blauw krijtstreepje, enkele  
  korte tanden. Een zeer zeldzame postzegel, S.G. £4.750

--- ❖ ---

  5236 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 138 ‘2,5d rosy mauve’ op blauwachtig papier,  
		 plaat	1	met	watermerk	op	1876	brief	van	Londen	naar	 
  St. Petersburg, Rusland, zeer mooi en blauwe kleur van  
  papier is zeer duidelijk, aankomststempel c.à.d. aan  
  achterkant, schaarse bestemming, S.G. £190 (zegel alleen)

--- ❖ ---

  5237 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 139 ‘02,5d rosy mauve’ op wit papier, plaat 2 met  
  watermerk ‘Anchor’ originele gom met scharnier en  
  perfect gecentreerd, ontwerp duidelijk weg van tanding  
  aan alle zijdes, zeer mooi in alle opzichten, zeldzaam,  
		 S.G.	£650

--- ❖ ---

  5238 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 139 ‘2,5d rosy mauve’ op wit papier, plaat 2 met  
		 watermerk	‘Anchor’	op	1876	brief	van	Londen	naar	 
  Marseille, Frankrijk, zeer mooi in alle opzichten,  
  S.G. £180

--- ❖ ---

  5239 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 141 ‘2,5d rosy mauve’ Plaat 17 met watermerk ‘Orb’,  
  twee gebruikte exemplaren van de meest uitzonderlijke  
		 plaat,	zeer	mooi,	S.G.	£600

--- ❖ ---

  5240 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 141 ‘2,5d rosy mauve’ Plaat 9 met watermerk ‘Orb’  
  op zeer keurige 1877 brief van Londen naar Landskrona,  
  Zweden, zeer mooi en zeldzame bestemming, S.G. £125

--- ❖ ---
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  5242 ______________________________________  Inzet  € 56 

  N° 141 ‘2,5d rosy mauve’ Plaat 3 met watermerk Orb  
		 op	1876	brief	van	Londen	naar	St.	Petersburg,	Rusland,	 
  mooi, aankomststempel c.à.d. op achterkant, zeldzame  
  bestemming en tweede zeldzaamste plaat van deze zegel,  
  S.G. £150 (zegel alleen)

--- ❖ ---

  5243 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	141	‘2,5d	rosy	mauve’	Plaat	16	met	watermerk	‘Orb’	 
  met 1879 brief van Londen naar St. Petersburg, Rusland,

--- ❖ ---

  5241 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 141 ‘2,5d rosy mauve’ Plaat 14 met watermerk ‘Orb’  
  op 1879 brief van Londen naar Helsingfors, Finland  
  met Russische transitstempels op achterkand en Finse  
  aankomststempels op voorkant, zeldzame bestemming,  
  S.G. £125

--- ❖ ---

  5244 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	141	‘2,5d	rosy	mauve’	Plaat	16	met	watermerk	‘Orb’,	 
  horizontaal paar op 1879 brief van Londen naar  
  St. Petersburg, Rusland, PERF-IN ‘W.B S Co’  
  (William Brandt’s Sons & Co.), aankomstzegels  
  op achterkant en zeer mooi, zeldzame brief uit  
  tweede gewichtsklasse en zeldzame bestemming,  
  S.G. £125 (zegel op brief)

--- ❖ ---

  5245 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 143 ‘3d rose’ Plaat 11, zeer goed gecentreerd, 1873  
  brief van Londen naar Parijs, mooi, S.G. £120

--- ❖ ---

  5246 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 144 ‘3d pale rose’ Plaat 17, 1875 brief van Londen  
  naar Parijs met overgewicht en dus ‘INSUFFICIENTLY  
  PREPAID’ en bij aankomst extra taxe betaald, zeer mooi,  
  S.G. £120

--- ❖ ---



- 173 -

  5247 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	147	‘6d	grey’	Plaat	13	met	watermerk	‘Spray	of	Rose’	 
  met hoekbladboord op 1875 aangetekende brief van  
  Londen naar Rouen, Frankrijk ‘REGISTERED  
  PADDINGTON.W’, rode c.à.d. stempel op voorkant,  
  degelijk gerand doch zeer aangenaam aspect in alle  
  opzichten, aangetekende verzending is zeldzaam uit  
  deze periode, zeker naar het buitenland

--- ❖ ---

  5248 ______________________________________  Inzet  € 96 

  N° 150 ‘1/- green’ Plaat 11 met watermerk ‘Spray of Rose’  
  met mooie hoekbladboord op 1875 brief van Liverpool  
  naar Mexico, Mexicaanse ‘+25cs.’ op achterkant, zeer  
  mooi en zeldzame bestemming, S.G. £175 (zegel alleen)

--- ❖ ---

 Ex 5249 ____________________________________  Inzet  € 64 

  N° 150 ‘1/- green’ met watermerk ‘Spray of Rose’  
  Plaatnummers 9, 10 en 11, lot van drie zegels, allen  
  met hoekbladboord en zeer mooi, mooi trio, S.G. £550

--- ❖ ---

  5250 ______________________________________  Inzet  € 64 

  N° 151 ‘1/- orange-brown’ Plaat 13 met watermerk  
  ‘Spray of Rose’, hoekbladboord aan linkerzijde,  
  zeer mooi en zeldzaam, S.G. £700

--- ❖ ---

  5251 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 152 ‘4d vermilion’ Plaat 15 met watermerk  
  ‘Large Garter’, ongebruikt zonder gom, bovenaan  
  korte tanding, frisse kleur, S.G. £3.200

--- ❖ ---

  5252 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 153 ‘4d sage-green’ Plaat 15 met watermerk  
  ‘Large Garter’, zeer mooi en fris, S.G. £325

--- ❖ ---

  5253 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	153	‘4d	sage-green’	Plaat	16	met	watermerk	 
  ‘Large Garter’, zeer mooi, S.G. £300

--- ❖ ---

  5254 ______________________________________  Inzet  € 64 

  N° 154 ‘4d grey-brown’ Plaat 17 met watermerk  
  ‘Large Garter’ met mooie c.à.d. stempel ‘Plymouth’,  
  zeer mooi en interessant, S.G. £550

--- ❖ ---
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  5255 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	156	‘8d	orange’,	zeer	mooi,	zeldzaam,	S.G.	£350
--- ❖ ---

  5256 ______________________________________  Inzet  € 200 

		 N°	156	‘8d	orange’	op	1877	brief	van	Londen	naar	 
  Melbourne, Australië, hoewel terug naar Londen gegaan,  
  transit- en aankomstzegels op voor- en achterkant,  
  inclusief Australische ovale handstempel, pracht ex.  
  door de reis van deze brief, zeldzame frankering en  
		 bestemming,	S.G.	£625	(zegel	op	cover)

--- ❖ ---

  5257 ______________________________________  Inzet  € 64 

  N° 157 ‘2,5d blue’ Plaat 23 met warme kleur ‘Crown’,  
  originele gom met scharnier, zeer mooi en zeldzaam,  
  S.G. £450

--- ❖ ---

  5258 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 157 ‘2,5d blue’ Plaat 23 met watermerk ‘Crown’  
  op 1881 brief van Londen naar St. Petersburg, Rusland,  
  PERF-IN ‘W.B S co’ (William Brandt’s Sons & Co.),  
  aankomststempel op achterkant en zeer fris

--- ❖ ---

  5259 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 158 ‘3d rose’ Plaat 20 met watermerk ‘Crown’,  
  perfect gecentreerd, zeer mooi, zeldzaam,  
		 S.G.	£150	+	75%	(Tot.	262,50)

--- ❖ ---

  5261 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	162	‘6d	on	6d	lilac’,	onvolledige	originele	gom	met	 
		 scharnier,	zeer	mooi	en	fris,	zeldzaam,	S.G.	£675

--- ❖ ---

  5260 ______________________________________  Inzet  € 96 

		 N°	159	+	165	+	172	‘3d	on	3d	lilac’	+	‘1/2d	pale	green’	 
  (x2) + ‘1d lilac’ Die II (x3) op 1883 ‘2d pale blue’  
  aangetekende brief verstuurd uit Londen naar Dresden,  
		 Duitsland,	n°	165	en	n°	172	met	PERF-IN	“H	S	&	Co”,	 
  zeer mooi en zeldzaam, kleurrijke combinatie,  
  S.G. £450 (n° 159)

--- ❖ ---

  5262 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	163	‘1/-	orange-brown’	Plaat	14	met	watermerk	 
  ‘Crown’ zeer goed gecentreerd en mooie c.à.d. stempel  
  ‘CALVERLEY TUNBRIDGE WELLS’, zeer mooi en  
		 fris,	S.G.	£170	+	75%	(Tot.	£297,5)

--- ❖ ---
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  5263 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	167	‘1,5d	Venetian	red’	horizontale	strip	van	vier	op	 
  1882 brief van Birmingham naar Kaap de Goede Hoop,  
  zeer mooi in alle opzichten en zeer keurige brief met  
  zeldzame frankering en bestemming

--- ❖ ---

  5265 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	172	‘1d	lilac’	Die	II	(16	punten	in	elke	hoek)	 
  met mooie stempel ‘PAID LIVERPOOL PER  
		 PACKET	5	JY	00’,	zeer	mooi	en	zeer	laat	gebruik	 
  van pakketstempel op Brits zegel, zeer interessant

--- ❖ ---

  5266 ______________________________________  Inzet  € 96 

		 N°	178	‘2/-6d	lilac’	originele	gom	met	scharnier,	 
		 zeer	mooi	en	fris,	zeldzaam!,	S.G.	£600

--- ❖ ---

  5264 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 171 ‘1d pale lilac’ Plaatnummer I (14 punten aan elke  
  hoek), volledige originele gom met licht scharnierspoor,  
  zeer lichte verkleuring en vervuiling aan onderkant doch  
  zeer mooi, S.G. £225

--- ❖ ---

  5267 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	178	‘2/-6d	lilac’	met	mooie	en	bijna	volledige	stempel	 
		 uit	Londen,	zeer	mooi,	S.G.	£160

--- ❖ ---

  5268 ______________________________________  Inzet  € 50 

  N° 180 ‘5/- rose’ originele gom met scharnier, zeer mooi  
  ondanks horizontale plooi in gom (licht zichtbaar), zeer  
  fris en zeldzaam, S.G. £1.100

--- ❖ ---

  5269 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 180 ‘5/- rose’ met zeer mooie c.à.d. stempel uit  
  Londen en zeer goed gecentreerd, zeer mooi en  
		 interessant,	zeldzaam,	S.G.	£250	+	50%	(Tot.	£375)

--- ❖ ---

  5270 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 183 ‘10/- ultramarine’ perfect gecentreerd met  
  prachtige c.à.d. stempel ‘Coventry’, diagonale plooi  
		 bijna	niet	zichtbaar	doch	zeer	mooi	en	magnifiek	 
		 aspect,	zeer	zeldzaam,	S.G.	£525	+	50%	(Tot.	£757,50)

--- ❖ ---
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  5271 ______________________________________  Inzet  € 400 

  N° 185 ‘£1 brown-lilac’ met watermerk ‘Three Crowns’  
  met Swansea c.à.d., grote kader ‘G.P.O’-type stempel  
  (virtueel compleet) op rode krijtlijn, zeer mooi in alle  
  opzichten, hoge cataloguswaarde, S.G. £2.800

--- ❖ ---

  5272 ______________________________________  Inzet  € 320 

  N° 185 ‘£1 brown-lilac’  met watermerk ‘Three Crowns’  
  met PERF-IN ‘C.I.H. & S’ tweemaal, zeer mooi en zeer  
  mooi aspect, zeldzaam, S.G. £2.800

--- ❖ ---

  5273 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	187	(x5)	‘1/2d	slate-blue’	op	1886	brief	van	 
  Cheltenham naar Frankfurt, Duitsland, zeer mooi  
  en zeldzame frankering

--- ❖ ---

  5274 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 189 ‘2d lilac’ volledige gom met licht scharnierspoor,  
  fris, levendige kleur en zeer mooi, zeldzaam, S.G. £230

--- ❖ ---

  5275 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 190 ‘2,5d lilac’ volledige gom met scharnier, sterke  
  kleur en zeer mooi, S.G. £95

--- ❖ ---

  5276 ______________________________________  Inzet  € 90 

  N° 192 ‘4d dull green’ originele gom met scharnier, zeer  
  frisse kleur, zeer mooi, zeldzaam, S.G. £580

--- ❖ ---

  5277 ______________________________________  Inzet  € 90 

		 N°	194	‘6d	dull	green’	originele	gom	en	overdruk	 
  ‘SPECIMEN’, bijna perfect gecentreerd en prachtig  
		 in	alle	opzichten,	mooie	kleur,	zeldzaam,	S.G.	£625+

--- ❖ ---

  5278 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 195 ‘9d dull green’ Originele gom met scharnier,  
  opdruk ‘SPECIMEN’, zeer mooi in alle opzichten en  
  zeer fris, levendige kleur, S.G. £1.250+

--- ❖ ---

  5279 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	196	Queen	‘1/-	dull	green’	met	realistische	 
  ongewijzigde kleur, zeer mooi, zeldzaam, S.G. £325

--- ❖ ---
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  5280 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	196	‘1/-	dull	green’	ongewijzigde	kleur,	zeer	mooi,	 
  zeldzaam, S.G. £325

--- ❖ ---

  5281 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	206	‘Jubillee	issue	4,5d	green	and	carmine’	in	blok	 
  van 4, onderste zegels uit veldeel met bladboord.  
  Postfris met volledige gom, zeldzaam

--- ❖ ---

  5282 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	207	‘Jubilee	issue	5d	purple	and	blue’	Plaatnummer	I	 
  perfect gecentreerd en zeer licht gestempeld, zeer mooi  
		 in	alle	opzichten,	S.G.	£120	+	50%	(Tot.	£180)

--- ❖ ---

  5283 ______________________________________  Inzet  € 800 

		 N°	212	‘Jubilee	issue	£1	green’,	originele	gom	met	 
  scharnier, perfect gecentreerd, prachtige kwaliteit in  
  alle opzichten, zeer zeldzaam en fris, S.G. £4.000

--- ❖ ---

  5284 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	212	‘Jubilee	issue	£1	green’	licht	dun	plekje	in	 
  kroon, zeer schaarse hoge waarde, S.G. £800

--- ❖ ---

  5285 ______________________________________  Inzet  € 90 

		 N°	212	‘Jubilee	issue	£1	green’	minieme	en	lichte	plooi	 
  veroorzaakt door het feit dat de zegel het grootste deel  
  van zijn originele gom nog heeft, zeer mooi, zeldzame  
  hoge waarde, S.G. £800

--- ❖ ---

  5286 ______________________________________  Inzet  € 24 

  4-KLEUR FRANKERING op omslag uit 1910,   
  aangetekend en verzekerd (voor £75) verzonden van  
  Londen naar Antwerpen, België, met in totaal 12  
  postzegels tussen 0,5d en 7d op de voorzijde, waarvan  
		 sommige	met	perfins,	samen	goed	voor	een	totale	 
  frankering van 1/-8d (20d), indrukwekkend aspect  
  en ongewoon

--- ❖ ---
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  5287 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 250a + 251a ‘De La Rue 9d dull purple’ +  
  ‘slate-purple’ (and ultramarine) beiden op krijtachtig  
  papier en originele gom met scharnier, zeer mooi en  
		 zeldzaam	duo,	S.G.	£260

--- ❖ ---
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  5288 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	256	‘De	La	Rue	10d	dull	purple	and	scarlet’		op	 
  krijtachtig papier met scharnier op originele gom,  
  zeer mooi en fris, S.G. £140

--- ❖ ---

  5289 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 225 + 257 ‘De La Rue 2d geelachtig groen en  
  karmijnrood’ + ‘1/- dof groen en karmijn’ horizontaal  
  paar op 1902 ‘PARCEL LABEL’, zeer mooi en schaars  
  item uit postgeschiedenis, meeste werden weggegooid,  
  S.G. £175 (N° 257 op cover)

--- ❖ ---

  5290 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 259 ‘De La Rue 1/- dull green and scarlet’ op  
  krijtachtig papier, originele gom met scharnier en  
  perfect gecentreerd, zeer mooi, S.G. £100

--- ❖ ---

  5291 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	260	‘De	La	Rue’	2/-6d	lila,	zeer	goed	gecentreerd	 
  en gebruikt met een ongebruikelijk poststempel in  
  VIOLET. Dunne tand bovenaan rechts, S.G. 150£

--- ❖ ---

  5292 ______________________________________  Inzet  € 64 

		 N°	261	‘De	La	Rue	2/-6d	pale	dull	purple’	op	krijtachtig	 
  papier, originele gom met scharnier, zeer mooi, zeldzaam,  
  S.G. £350

--- ❖ ---

  5293 ______________________________________  Inzet  € 96 

		 N°	263	‘De	La	Rue	5/-	bright	carmine’	originele	gom	 
  en perfect gecentreerd, zeer mooi en fris, prachtig ex.,  
  zeldzaam, S.G. £450

--- ❖ ---

  5294 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	263	‘De	La	Rue	5/-	bright	carmine’	zeer	licht	
  gestempeld en zeer mooi, zeldzaam, S.G. £220

--- ❖ ---

  5295 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	264	‘De	La	Rue	5/-	deep	bright	carmine’	licht	 
  gestempeld met een deel van een c.à.d. stempel en  
  zeer goed gecentreerd, zeer mooi, pracht ex.,  
		 S.G.	£220	+	50%	(Tot.	£330)

--- ❖ ---
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  5296 ______________________________________  Inzet  € 160 

		 N°	265	‘De	La	Rue	10/-	ultramarine’	originele	gom	met	 
  scharnier en zeer goed gecentreerd, zeer frisse kleur,  
  pracht ex., zeldzaam, S.G. £1.000

--- ❖ ---

  5297 ______________________________________  Inzet  € 64 

		 N°	265	‘De	La	Rue	10/-	ultramarine’	zeer	goed	 
  gecentreerd, zeer mooi, zeldzaam, S.G. £500

--- ❖ ---

  5298 ______________________________________  Inzet  € 320 

		 N°	266	‘De	La	Rue	£1	dull	green’	originele	gom	met	 
  scharnier en zeer mooi in alle opzichten, fris aspect  
  van kleur, zeldzaam, S.G. £2.000

--- ❖ ---

  5299 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	266	‘De	La	Rue	£1	dull	green’	zeer	mooi	in	alle	 
  opzichten, fris en aantrekkelijk, zeldzaam, S.G. £825

--- ❖ ---

  5300 ______________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	316	‘Somerset	House	2/-6d	dull	reddish	purple’	 
  volledige originele gom met zeer licht scharnierspoor.  
  Zeer mooi en zeldzaam, S.G. £300

--- ❖ ---

  5301 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 318 ‘Somerset House 5/- carmine’ volledige originele  
  gom met zeer licht scharnierspoor, zeer mooi en perfect 
  gecentreerd, zeer zeldzaam, S.G. £425

--- ❖ ---

  5302 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 319 ‘Somerset House 10/- blue’ originele gom met  
  scharnier in zeer goede staat, fris aspect van kleur, 
  zeldzaam, S.G. £1.100

--- ❖ ---

  5303 ______________________________________  Inzet  € 96 

  N° 320 ‘Somerset House £1 deep green’ met mooie  
  c.à.d. stempel ‘Guernsey’ doorgaans zeer mooi,  
  zeldzaam, S.G. £750

--- ❖ ---
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  5304 ______________________________________  Inzet  € 160 

  ‘First U.K. Aerial Post - London to Windsor  
  September 12th, 1911’ geïllustreerde postkaart verstuurd  
  naar Inverkeithing, Fife, Schotland en gefrankeerd met  
  n° 322 (S.G.) ‘1/2d green Downey Head’ met speciale  
  stempel uit Londen speciaal voor deze gelegenheid,  
  zeer mooi en zeldzaam!, zeer vroege luchtpost.

--- ❖ ---

  5305 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	364a	‘1,5d	chestnut’	met	variëteit	‘PENCF’	in	paar	 
  met gewone zegel, originele gom met scharnier, zeer  
  mooi, S.G. £125+

--- ❖ ---

  5306 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	364a	‘1,5d	chestnut’	met	variëteit	‘PENCF’	in	paar	 
  met gewone zegel, originele gom met scharnier, zeer  
  mooi, S.G. £125+

--- ❖ ---

  5307 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 390Wi ‘8d black on yellow’ met omgekeerd  
  watermerk, volledige gom met extreem licht  
  scharnierspoor, zeer mooi in alle opzichten, S.G. £150

--- ❖ ---

 5308 _______________________________________  Inzet  € 56 

  N° 397 + 398 ‘0,5d bright green’ + ‘1d dull scarlet’ met  
  watermerk ‘MULTIPLE ROYAL CYPHER’, beiden met  
  originele gom en scharnier doch zeer mooi, zeldzaam en  
		 vaak	verkeerd	geïdentificeerd,	S.G.	£375

--- ❖ ---

  5309 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	399	‘Seahorses	Waterlow	2/-6d	deep	sepia-brown’,	 
  postfris met originele gom en zeer mooi in alle opzichten,  
  zeer zeldzaam, S.G. £400+++

--- ❖ ---

  5310 ______________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	400	‘Seahorses	Waterlow	2/-6d	sepia-brown’	originele	 
  gom met scharnier, doorgaans zeer mooi, S.G. £300

--- ❖ ---

  5311 ______________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	400	‘Seahorses	Waterlow	2/-6d	sepia-brown’	originele	 
  gom met scharnier en doorgaans zeer mooi, S.G. £300

--- ❖ ---

  5312 ______________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	400	‘Seahorses	Waterlow	2/-6d	sepia-brown’	volledige	 
  originele gom met licht scharnierspoor, doorgaans zeer  
  mooi, S.G. £300

--- ❖ ---
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  5313 ______________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	400	‘Seahorses	Waterlow	2/-6d	sepia-brown’	originele	 
  gom met scharnier, doorgaans zeer mooi, S.G. £300

--- ❖ ---

  5314 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	400	‘Seahorses	Waterlow	2/-6d	sepia-brown’	 
  zeer mooie registratiestempel van Londen, zeer mooi,  
  S.G. £150

--- ❖ ---

  5315 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 401 ‘Seahorses Waterlow 5/- rose-carmine’ originele  
  gom met zeer licht scharnierspoor, zeer mooi en fris,  
		 zeldzaam,	S.G.	£625

--- ❖ ---

  5316 ______________________________________  Inzet  € 96 

  N° 401 ‘Seahorses Waterlow 5/- rose-carmine’ originele  
		 gom	met	scharnierspoor,	zeer	mooi,	S.G.	£625

--- ❖ ---

  5317 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 402 ‘Seahorses Waterlow 10/- indigo-blue’ originele  
		 gom	met	scharnier	en	doorgaans	zeer	mooi,	specifieke	 
  sterke kleur, zeldzaam, S.G. £1.200

--- ❖ ---

  5318 ______________________________________  Inzet  € 240 

  N° 402 ‘Seahorses Waterlow 10/- blue’ originele gom,  
  postfris, zeer mooi in alle opzichten, zeldzaam,  
  S.G. £1.200+++

--- ❖ ---

  5319 ______________________________________  Inzet  € 560 

  N° 403 ‘Seahorses Waterlow £1 green’ volledige originele  
  gom met zeer licht scharnierspoor, perfect gecentreerd  
  en zeer mooi (een natuurlijke knik in de gom wordt  
  uitsluitend vermeld voor de nauwkeurigheid, aangezien  
  deze op geen enkele manier afbreuk doet aan het  
  prachtige aspect van deze zegel), zeldzaam,  
  pracht ex., S.G. £3.500

--- ❖ ---

  5320 ______________________________________  Inzet  € 240 

  N° 403 ‘Seahorses Waterlow £1 green’ zeer mooi  
  in alle opzichten, zeldzame zegel, S.G. £1.400

--- ❖ ---

  5321 ______________________________________  Inzet  € 560 

  N° 404 ‘Seahorses Waterlow £1 dull blue-green’  
  met absoluut volledige originele gom met zeer licht  
  scharnierspoor, zou zeer gemakkelijk kunnen doorgaan  
  als postfris, zeer goed gecentreerd en zeer mooi (een  
  natuurlijke plooi in de gom wordt uitsluitend vermeld  
  voor de nauwkeurigheid, aangezien het op geen enkele  
  manier afbreuk doet aan het prachtige aspect van deze  
  zegel), zeldzaam, pracht ex., S.G. £3.500

--- ❖ ---



- 182 -

  5322 ______________________________________  Inzet  € 50 

		 N°	405	‘Seahorses	De	La	Rue	2/-6d	deep	yellow-brown’	 
  originele gom, zeer mooi in alle opzichten (natuur-   
  lijke plooi in gom wordt uitsluitend vermeld voor de  
  nauwkeurigheid, aangezien het op geen enkele manier  
  afbreuk doet aan het prachtige aspect van deze zegel),  
  zeldzaam, S.G. £375+++

--- ❖ ---

  5323 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	406	‘Seahorses	De	La	Rue	2/-6d	yellow-brown’	 
  originele gom met zeer licht scharnierspoor, zeer mooi  
  in alle opzichten en ongewone lichte tint, zeldzaam,  
  S.G. £325

--- ❖ ---

  5324 ______________________________________  Inzet  € 48 

		 N°	408	‘Seahorses	De	La	Rue	2/-6d	sepia’	originele	gom	 
  met scharnierspoor, zeer mooi, S.G. £325

--- ❖ ---

  5325 ______________________________________  Inzet  € 135 

  N° 410 ‘Seahorses De La Rue 5/- pale carmine’ originele  
  gom met scharnier, zeer mooi, mooie tint, zeldzaam,  
  S.G. £800

--- ❖ ---

  5326 ______________________________________  Inzet  € 135 

  N° 410 ‘Seahorses De La Rue 5/- carmine’ originele gom  
  met scharnier, zeer mooi en intense kleur, zeldzaam,  
  S.G. £800

--- ❖ ---

  5327 ______________________________________  Inzet  € 480 

  N° 413 ‘Seahorses De La Rue 10/- pale blue’ originele  
  gom met scharnier, zeer goed gecentreerd, doorgaans  
  zeer mooi, zeldzaam!, S.G. £3.500

--- ❖ ---

 Ex 5328 ____________________________________  Inzet  € 120 

  N° 413a/415a ‘Seahorses Bradbury Wilkinson  
		 2/-6d	brown’	(verschillende	tinten)	lot	met	negen	 
  verschillende zegels, doorgaans zeer mooi,  
		 nuttig	lot,	S.G.	£675+++

--- ❖ ---

  5329 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	415a	‘Seahorses	Bradbury	Wilkinson	2/-6d	pale	brown’	 
  originele gom, postfris en zeer mooi, S.G. £175+++

--- ❖ ---
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  5330 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	415	‘Seahorses	Bradbury	Wilkinson	2/-6d	reddish	 
  brown’ originele gom met scharnier, zeer mooi en fris,  
		 S.G.	£160

--- ❖ ---

  5331 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	415a	‘Seahorses	Bradbury	Wilkinson	2/-6d	brown’	 
  originele gom met scharnier, zeer mooi, S.G. £175

--- ❖ ---

  5332 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	415	‘Seahorses	Bradbury	Wilkinson	2/-6d	reddish	 
  brown’ originele gom met scharnier, zeer mooi,  
		 S.G.	£160

--- ❖ ---

  5333 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	416	‘Seahorses	Bradbury	Wilkinson	5/-	rose-red’	 
  originele gom met scharnier, doorgaans zeer mooi,  
  S.G. £325

--- ❖ ---

  5334 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	416	‘Seahorses	Bradbury	Wilkinson	5/-	rose-red’	 
  zeer mooi, S.G. £135

--- ❖ ---

  5335 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	416	‘Seahorses	Bradbury	Wilkinson	5/-	rose-red’	 
  zeer mooi, S.G. £135

--- ❖ ---

  5336 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 417 ‘Seahorses Bradbury Wilkinson 10/- dull  
  grey-blue’ originele gom met scharnier, doorgaans  
  zeer mooi, S.G. £475

--- ❖ ---

  5337 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 417 ‘Seahorses Bradbury Wilkinson 10/- dull  
  grey-blue’ originele gom met scharnier, doorgaans  
  zeer mooi, S.G. £475

--- ❖ ---

  5338 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 417 ‘Seahorses Bradbury Wilkinson 10/- dull  
  grey-blue’ zeer mooi, S.G. £175

--- ❖ ---

  5339 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 417 ‘Seahorses Bradbury Wilkinson 10/- dull  
  grey-blue’ zeer mooie c.àd. stempel uit Londen,  
  kleine plooi in hoek doch zeer mooi, S.G. £175

--- ❖ ---
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  5340 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 417 ‘Seahorses Bradbury Wilkinson 10/- dull  
  grey-blue’ mooi, S.G. £175

--- ❖ ---

  5341 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 420d ‘1,5d red-brown’ met omgekeerd watermerk  
  ‘Block Cypher’, paneel uit boekje van 4 zegels plus  
  twee gedrukte vignetten, postfris met originele gom,  
  zeer mooi, S.G. £225

--- ❖ ---

  5342 ______________________________________  Inzet  € 48 

  N° 420d ‘1,5d red-brown’ met omgekeerde watermerk  
  ‘Block Cypher’, paneel uit boekje van vier zegels +  
  twee gedrukte vignetten alsook bladboord uit boekje aan  
  linkerzijde, postfris met originele gom, zeer mooi,  
  S.G. £225

--- ❖ ---

  5343 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 420d ‘1,d red-brown’ met omgekeerd watermerk  
  ‘Block Cypher’, paneel uit boekje van 4 zegels +   
  twee gedrukte vignetten alsook bladboord uit boekje  
  aan linkerzijde, postfris met originele gom (middelste  
  zegel met scharnier), zeer mooi, S.G. £225

--- ❖ ---

 Ex 5344 ____________________________________  Inzet  € 56 

  N° 420d ‘1,5d red-brown’ met watermerk ‘Block Cypher’,  
  lot van zeven blokken van twee zegels + twee gedrukte  
  vignetten van paneel uit boekje van zes zegels, allen met  
  originele gom met scharnier, allen met verschillende  
  etiketten, doorgaans zeer mooi en interessant lot

--- ❖ ---

  5345 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 420 ‘1,5d red-brown’ met watermerk ‘Block Cypher’  
		 paneel	uit	boekje	met	6	zegels	die	geannuleerd	zijn	met	 
  2 c.à.d.stempels ‘LONDON CHIEF OFFICE’ in violet,  
  zeer mooi en interessant, S.G. n° NB14

--- ❖ ---
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 5346 _______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 432/433 ‘British Empire Exhibition issue’ uit 1925,  
  twee sets, zeer mooi, S.G. £200

--- ❖ ---

 5347 _______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	434a/436a	Ninth	UPU	Congress	London	‘0,5d	green’,	 
  ‘1d scarlet’ en ‘1,5d purple-brown’ allen met zijwaartse  
  watermerken en scharnier, zeer mooi, S.G. £210

--- ❖ ---

 Ex 5348 ____________________________________  Inzet  € 24 

  N° 434/437 ‘Ninth UPU Congress London’ set van vier  
  in bij elkaar passende veldelen van vier telkens met  
  plaat ‘K 29’ afgedrukt in rand, zeer mooi, scharnier in  
  bovenste paar, kleine scheidingen hier en daar doch  
  zeer mooi

--- ❖ ---

  5349 ______________________________________  Inzet  € 56 

		 N°	436b	Ninth	UPU	Congress	London	‘1,5d	purple- 
  brown’ paneel uit boekje van 4 zegels + gedrukte  
  vignetten met originele gom en scharnier, zeer mooi,  
  S.G. £375

--- ❖ ---

  5350 ______________________________________  Inzet  € 1600 

  N° 437Wi Ninth UPU Congress London ‘2,5d blue’  
  omgekeerd watermerk met volledige originele gom  
  en zeer licht scharnierspoor, perfect gecentreerd,  
  onberispelijke kwaliteit in alle opzichten, zeer zeldzaam,  
  zelden aangeboden, S.G. £2.750

--- ❖ ---

  5351 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 438 Ninth UPU Congress London ‘£1 black’  
  volledige originele gom met zeer licht scharnierspoor,  
  zeer mooi, S.G. £750

--- ❖ ---

  5352 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 438 Ninth UPU Congress London ‘£1 black’ licht  
  gestempeld, doorgaans zeer mooi, S.G. £550

--- ❖ ---
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  5353 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 441e Photogravure ‘1,5d red-brown’ omgekeerd  
  watermerk uit paneel van boekje van 4 zegels + twee  
  vignetten en bladboord van boekje aan linkerkant,  
  originele gom met scharnier en zeer mooi, S.G. £200

--- ❖ ---

  5354 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 441 Photogravure ‘1,5d green’ tussenformaat met  
  omgekeerd watermerk, compleet paneel uit boekje  
  van zes zegels met originele gom, zeer mooi,  
  S.G. £85 (n° NB24)

--- ❖ ---

  5355 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	442b	Photogravure	‘2d	orange”	WATERMARK	 
  SIDEWAYS, 1x met scharnier en 1x gestempeld,  
  zm/m (S.G. £215)

--- ❖ ---

  5356 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	450	‘Seahorses	re-engraved	2/-6d	chocolate-brown’	 
  twee zegels met originele gom en scharnier, doorgaans  
		 zeer	mooi,	S.G.	£160

--- ❖ ---

 Ex 5357 ____________________________________  Inzet  € 32 

  N° 450/452 ‘Seahorses’ gehergraveerde complete set  
  van drie, zeer mooi, S.G. £190

--- ❖ ---

 Ex 5358 ____________________________________  Inzet  € 24 

  N° 450/452 ‘Seahorses’ gehergraveerde complete set  
  van drie, minimale verkleuring hier en daar, doch  
  zeer mooi, S.G. £190

--- ❖ ---

  5359 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 451 ‘Seahorses re-engraved 5/- bright rose-red’  
  originele gom met scharnier, zeer mooi, S.G. £175

--- ❖ ---

  5360 ______________________________________  Inzet  € 56 

  N° 452 ‘Seahorses re-engraved 10/- indigo’ originele  
  gom met scharnier, zeer mooi in alle opzichten,  
  zeer fris, S.G. £350

--- ❖ ---

 Ex 5361 ____________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	462Wi-466Wi	Lage	waarden	met	omgekeerd	 
  watermerk, originele gom met scharnier, zeer mooi in  
  alle opzichten, S.G. £180

--- ❖ ---
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 Ex 5362 ____________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	462a-466a	Lage	waarden	met	zijwaarts	watermerk,	 
  originele gom met scharnier, zeer mooi in alle opzichten,  
  S.G. £172

--- ❖ ---

  5363 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 478b ‘10/- ultramarine’ Zware frankering bestaande  
  uit 11 zegels (sommige in paar) op briefstuk, samen met  
		 ‘5/-	red’	en	‘2/-6d	yellow-green’,	alsmede	twee	lagere	 
  waarden, zeer mooi en zeldzaam

--- ❖ ---

 Ex 5364 ____________________________________  Inzet  € 80 

  N° 509/512 Complete set van vier in absoluut voortref- 
  felijke bij elkaar passende veldeeltjes van vier uit de  
  rechter benedenhoek, originele gom, postfris, zeer mooie  
  kwaliteit, S.G. £400+++

--- ❖ ---

 5365 _______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 512 ‘£1 brown’ Blok van vier met centrale  
  ovaalstempel ‘Registered’ uit Londen, zeer mooi  
  en zeldzaam

--- ❖ ---

  5366 ______________________________________  Inzet  € 40 

  Aangetekende omslag verzonden in 1950 van Londen naar  
  Southport, Lancashire en gefrankeerd met een ‘1/2d green’  
		 en	een	‘6d	purple’	‘King	George	VI	definitives’	met	 
		 opdruk	“TANGIER”	en	“M.E.F.”	(Middle	East	Forces)	 
  respectievelijk, perfecte kwaliteit, een absoluut legitiem  
  maar zeer zeldzaam binnenlands gebruik van overgedrukte  
  zegels bestemd voor Britse postkantoren in het buitenland,  
  zeer zeldzaam en interessant

--- ❖ ---
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 Ex 5367 ____________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	536a/539a	‘Queen	Elizabeth	II	Castles	De	La	Rue	 
		 printing’	Complete	set	originele	gom,	‘2/6	+	10/-’	 
  postfris, zeer licht scharnierspoor op ‘£1’ en ‘5-/’,  
		 zeer	mooi,	S.G.	£600

--- ❖ ---

 Ex 5368 ____________________________________  Inzet  € 30 

		 N°	536-539	+	536a-539a	Castles	beiden	‘Waterlow’	en	 
  ‘De La Rue printings‘, twee complete sets, doorgaans  
  zeer mooi en ideaal als referentie voor de twee drukken,  
  S.G. £140

--- ❖ ---

 Ex 5369 ____________________________________  Inzet  € 40 

  D40/D45 met watermerk ‘Multiple Tudor Crown’ en  
  ‘E 2 R’ zijwaarts, complete set van zes, originele gom  
  met scharnier, zeer mooi, S.G. £250

--- ❖ ---

 Ex 5370 ____________________________________  Inzet  € 80 

		 D46-D55	met	watermerk	‘Multiple	St.	Edward’s	Crown’	 
  en ‘E 2 R’ zijwaarts, complete set van 10, originele gom  
  met scharnier, zeer mooi en zeldzaam, S.G. £470

--- ❖ ---

  5371 ______________________________________  Inzet  € 96 

  D47 + D53 + D55 ‘1d violet-blue’ veldeeltje van 4,  
  ‘1/- ochre’ veldeeltje van 14 and ‘5/- scarlet on yellow’  
  veldeeltje van 10 op 1959 poststuk, zeer mooi en  
  indrukwekkend, S.G. £320 (D55 alleen)

--- ❖ ---

  5372 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 D49,	D53/54	‘Postage	due’	2d	(x3),	1/-	en	2/-6d	(x15)	 
  met watermerk ‘Multiple St. Edward’s Crown’ en ‘E 2 R’  
  zijwaarts, allen op 1958 groot fragment van poststuk,  
  indrukwekkend

--- ❖ ---

GREAT BRITAIN - Queen Elisabeth II

GREAT BRITAIN - Postage due Stamps
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  5373 ______________________________________  Inzet  € 24 

  D52 ‘1/- ochre’ met watermerk ‘Multiple St. Edward’s  
  Crown’ en ‘E 2 R’ zijwaarts, veldeeltje van 9 stuks,  
  zeer mooi

--- ❖ ---

  5374 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 D53/D54	‘1/-’	(x2)	en	‘2/-6d’	(x11)	met	watermerk	 
  ‘Multiple St. Edward’s Crown’ en ‘E 2 R’ zijwaarts,  
  allen op 1958 poststuk, zeer mooi

--- ❖ ---

  5375 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 D54	‘2/-6d	purple	on	yellow’	met	watermerk	‘Multiple	 
  St. Edward’s Crown’ en ‘E 2 R’ zijwaarts, onderste  
  veldeeltje van 8, zeer mooi

--- ❖ ---

  5376 ______________________________________  Inzet  € 24 

  D55 ‘5/- scarlet on yellow’ met watermerk ‘Multiple  
  St. Edward’s Crown’ en ‘E 2 R’ zijwaarts, veldeeltje  
  van 4, klein scheurtje aan bovenkant van linkerzegel  
  doch zeer mooi, S.G. £128+

--- ❖ ---

  5378 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 D64Wi	‘1/-	ochre’	met	watermerk	‘Multiple	St.	Edward’s	 
  Crown SIDEWAYS-INVERTED’ bovenste vier zegels  
  van veldeel, originele gom, postfris, zeer mooi in alle  
  opzichten, zeldzaam, S.G. £240++

--- ❖ ---
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  5377 ______________________________________  Inzet  € 24 

  D59 ‘2d agate’ met watermerk ‘Multiple St. Edward’s  
		 Crown’	veldeel	van	84	met	violet	stempels	uit	1967

--- ❖ ---

  5379 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 D64/D65	‘1/-	ochre’	(x27	inclusief	veelvouden)	en	 
		 ‘2/-6d	purple	on	yellow’	veldeel	van	20	met	watermerk	 
		 ‘Multiple	St.	Edward’s	Crown’	op	1964	poststuk	 
  en geannuleerd door verschillende ovaalstempels  
  ‘LEICESTER SORTING OFFICE REGISTERED’,  
  zeer indrukwekkend

--- ❖ ---

 Ex 5380 ____________________________________  Inzet  € 24 

		 D65/D67	Hoge	waardes	tussen	‘2/-6d’	en	‘10/-’	met	 
  watermerk ‘Multiple St. Edward’s Crown’, velen postfris,  
  bovenste paar van ‘10/- blue on yellow’ uit veldeel,  
  allen met originele gom, ‘5/-’ bevat licht scharnierspoor,  
  S.G. £137,25

--- ❖ ---

  5381 ____________________________________________________________________________________________________  Inzet  € 40 

		 D68	‘£1	black	on	yellow’	Groot	veldeel	van	14	en	aparte	zegel	gebruikt	samen	met	andere	‘Postage	Due’	(inclusief	‘10/-	blue	 
		 on	yellow’	n°	D67)	op	briefstuk	en	geannuleerd	met	ovaalstempel	‘LEICESTER	REGISTERED’,	zeer	mooi	en	indrukwekkend

--- ❖ ---
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  5383 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 Groot	deel	van	een	pakketwikkel	uit	1961	met	een	 
  frankering met onder andere ‘Queen Elizabeth II 10/-’  
		 van	‘Castle’	uitgave	en	‘2/-6d’	van	hetzelfde,	alsook	 
  verschillende porto’s, inclusief paar van twee van ‘ 
		 5/-6	scarlet	on	yellow’,	mooi	aspect

--- ❖ ---

  5382 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 Groot	deel	van	een	pakketwikkel	uit	1961	met	een	 
  frankering met onder andere ‘Queen Elizabeth II 10/-’  
  van ‘Castle’ uitgave, alsook verschillende porto’s,  
		 inclusief	strip	van	vier	van	‘2/-6d	purple	on	yellow’,	 
  mooi aspect 

--- ❖ ---

  5384 ______________________________________  Inzet  € 24 

  O4 ‘I.R. OFFICIAL’ Overdruk op ‘Queen Victoria  
		 6d	grey’	Plaat	18	met	stempel	‘Andover’	en	zeer	goed	 
  gecentreerd, zeer mooi in alle opzichten, S.G. £140

--- ❖ ---

  5385 ______________________________________  Inzet  € 24 

  O4 ‘I.R. OFFICIAL’ Overdruk op ‘Queen Victoria  
		 6d	grey’	Plaat	18,	zeer	goed	gecentreerd,	zeer	mooi	 
  in alle opzichten, S.G. £140

--- ❖ ---

  5386 ______________________________________  Inzet  € 24 

  O18 ‘I.R. OFFICIAL’ Overdruk op ‘Queen Victoria  
		 6d	purple	on	rose-red’	,	zeer	mooi,	S.G.	£150

--- ❖ ---

  5387 ______________________________________  Inzet  € 24 

  O31 ‘O.W. OFFICIAL’ Overdruk op ‘Queen Victoria  
  1/2d vermilion’, zeer mooi in alle opzichten, S.G. £150

--- ❖ ---

GREAT BRITAIN - Officials

  5388 ______________________________________  Inzet  € 24 

  O33 ‘O.W. OFFICIAL’ Overdruk op ‘Queen Victoria  
  1d lilac’ Plaatnummer II, zeer mooi, S.G. £150

--- ❖ ---
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  5389 ______________________________________  Inzet  € 40 

  O43a ‘ARMY OFFICIAL’ Overdruk op ‘Queen Victoria  
  1d lilac’ Plaatnummer II met variëteit ‘OFFICIAI’,  
  originele gom met scharnier, zeer mooi in alle opzichten,  
  zeldzaam, S.G. £240

--- ❖ ---

  5390 ______________________________________  Inzet  € 40 

  O44/45 ‘ARMY OFFICIAL’  Overdruk op ‘Queen  
		 Victoria	2,5d	purple	on	blue’	en	‘6d	purple	on	rose	red’,	 
  beide postfris met originele gom, zeer mooi in alle  
  opzichten, O44 bevat bladboord aan rechterzijde,  
		 zeer	mooi	duo,	zeldzaam,	S.G.	£160+++

--- ❖ ---

  5391 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 O67	‘GOVERNMENT	PARCELS’	Overdruk	op	 
  ‘Queen Victoria 9d dull purple and blue’ met stempel  
  ‘Dublin’, zeer mooi, S.G. £120

--- ❖ ---

  5392 ______________________________________  Inzet  € 32 

  O71 ‘GOVERNMENT PARCELS’ Overdruk op  
  ‘Queen Victoria 4,5d green and carmine’ met paarse  
  stempel, zeer mooi, S.G. £275

--- ❖ ---

  5393 ______________________________________  Inzet  € 48 

  O72 ‘GOVERNMENT PARCELS’ Overdruk op ‘Queen 
  Victoria 1/- green and carmine’, zeer mooi, S.G. £275

--- ❖ ---

  5394 ______________________________________  Inzet  € 40 

  O92 ‘R.H. OFFICIAL’ Overdruk op ‘King Edward VII  
  1d scarlet’, originele gom met scharnier, klein aantal  
  korte tanden aan onderkant doch zeer mooi, zeldzaam,  
  S.G. £325

--- ❖ ---

  5395 ______________________________________  Inzet  € 24 

  O103 ‘ADMIRALTY OFFICIAL’ Overdruk op  
  King Edward VII ‘1,5d dull purple and green’,  
  zeer mooi, S.G. £150

--- ❖ ---

  5396 ______________________________________  Inzet  € 24 

  O104 ‘ADMIRALTY OFFICIAL’ Overdruk op  
  ‘King Edward VII 2d yellowish green and carmine-red’,  
		 zeer	mooi,	S.G.	£160

--- ❖ ---

  5397 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 O106	‘ADMIRALTY	OFFICIAL’	Overdruk	op	 
  ‘King Edward VII 3d purple on yellow’  
		 zeer	mooi,	S.G.	£160

--- ❖ ---

  5398 ______________________________________  Inzet  € 24 

  L201 + L211 ‘Queen Victoria 1/2d orange’ Plaat 5  
  originele gom met scharnier en ‘4d sage-green’ Plaat 1  
  gestempeld, beide zeer mooi en zeldzaam

--- ❖ ---

GREAT BRITAIN - Telegraph
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  5399 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 1a ‘10c zwart’ horizontale strip van 3, duidelijk tot  
  breed gerand, zeer mooi, intense kleur, keurmerk  
  Dr. Raymond Goebel, zeldzaam, Mi. €700

--- ❖ ---

  5400 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 1b ‘10c groenachtig zwart’ met 3 concentrische cirkels,  
  annulatie van Luxemburg in groene inkt, goed gerand,  
  zeer mooi en interessant, zeldzame annulatie met 1984  
		 Rene	Demuth	BPP	certificaat

--- ❖ ---

  5401 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 1c ‘10c zwart’ Horizontaal paar met 3 annulatiecirkels  
  van Luxemburg, vol tot breed gerand, zeer mooi en  
  keurmerk Rene Demuth BPP, Mi. €170

--- ❖ ---

  5402 ______________________________________  Inzet  € 640 

  N° 1c ‘10c zwart’ horizontale strip van 4 met goede tot  
  brede en gecentreerde randen rondom op 1855 brief  
  van Luxemburg naar Maastricht, Nederland, Luxemburg  
  c.à.d. stempel op voorkant in rood, samen met hand- 
  stempel ‘PD’ in kader, aankomststempel ‘Maastricht’  
  op achterkant, zegel met bepaalde intense tint, strip  
  van vier is doorgaans zeer fris, keurmerk Alcuri, zeer  
  mooi, zeldzame brief naar een verrassende zeldzame  
  bestemming (voor Luxemburg)

--- ❖ ---

  5403 ______________________________________  Inzet  € 640 

  N° 1d ‘10c grijszwart’ originele gom met scharnier en  
  goed tot breed gerand, zeer mooi in alle opzichten met  
		 2009	Calves	certificaat,	zeer	zeldzaam,	Mi.	€2.600

--- ❖ ---

LUXEMBURG - Emission 1852-  
Guillaume III

  5404 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 1d ‘10c grijszwart’ Verticale strip van 3 geannuleerd  
  met 9 diagonale strepen, volle tot brede randen,  
  zeer mooi in alle opzichten, zeldzame strip,  
  vooral verticaal, Mi. €700

--- ❖ ---

  5405 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 1d ‘10c grijszwart’ met 9 strepen annulatie, goed  
		 gerand,	zeer	mooi	met	1981	F.S.P.L.	certificaat,	 
  zeer mooi

--- ❖ ---
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  5406 ______________________________________  Inzet  € 800 

  N° 1d ‘10c grijszwart’ horizontale strip van 4 met goed  
  tot zeer brede randen rondom op 1857 brief van  
  Luxemburg naar Londen, Groot-Brittannië, verschillende  
  transit- en aankomststempels op voor en achterkant,  
  keurmerk Heinrich Köhler, pracht ex., zeer zeldzaam  
  van de eerste uitgave om naar buitenland te sturen

--- ❖ ---

  5407 ______________________________________  Inzet  € 90 

  N° 1d ‘10c grijszwart’ op 1857 brief uit Echternach,  
  goed tot breed gerand rondom, zeer mooi, Diekirch  
  c.à.d. stempel op voorkant, zeer mooie brief, Mi. €550

--- ❖ ---

  5408 ______________________________________  Inzet  € 90 

  N° 1d ‘10c grijszwart’ op 1857 brief uit Luxemburg naar  
  Dommeldange, goed tot zeer breed gerand rondom,  
  zeer mooi, Mi. €550

--- ❖ ---

  5409 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 1d ‘10c grijszwart’  op 1857 brief van Luxemburg  
  naar Dommeldange, vol tot zeer breed gerand,  
  doorgaans zeer mooi, Mi. €550

--- ❖ ---

  5410 ______________________________________  Inzet  € 800 

  N° 2a ‘Sgr roodbruin’ originele gom met scharnier, vol  
  tot breed gerand rondom, zeer mooi in alle opzichten,  
  wat alleen maar bijdraagt aan de grote zeldzaamheid  
  van deze zegel in perfecte staat, keurmerk Herbert Bloch,  
		 certificaat	F.S.P.L.	met	2005	Briefmarkenprüfstelle	Basel	 
		 (ten	onrechte	geïdentificeerd	als	‘camine-rose’,	 
  Mi. €3.400 **

--- ❖ ---

  5411 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 2a ‘1Sgr bloedrood’ met brede tot even randen,  
  3 concentrische annulatiecirkels van Luxemburg,  
  zeer mooi en levendige kleur, 2003 Dr. Raymond  
		 Goebel	certificaat,	Mi.	€600

--- ❖ ---

  5413 ______________________________________  Inzet  € 24 

  N° 2c ‘1Sgr bruinrood’ met brede en even randen,  
  9 strepen stempel van Luxemburg, zeer mooi  
		 met	2000	Rene	Demuth	certificaat,	Mi.	€100

--- ❖ ---
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  5412 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 2c ‘1Sgr bruinrood’ Verticale strip van 3 met duidelijke  
  stempels van 9 strepen annulatiestempel in zwart, goed  
  tot breed gerand, zeer mooi, zeldzaam en prachtig  
  veelvoud, Mi. €550

--- ❖ ---

  5414 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 2d ‘1Sgr oranjerood’ met bladboord aan onderkant,  
  volle tot brede randen aan andere zijdes op 1855 brief  
  van Luxemburg naar Trier, Duitsland, zeer interessant  
  en mooi, zeldzaam, Mi. €950

--- ❖ ---

  5415 ______________________________________  Inzet  € 560 

  N° 2f ‘1Sgr carmijnroze’ horizontale strip van 5 op  
  briefstuk verstuurd uit Luxemburg, rand raakt licht  
  bladboord aan linkerzijde, zeer mooi in alle opzichten,  
  blauwe c.à.d. stempel ‘Luxembourg’, zeer zeldzaam  
  veelvoud

--- ❖ ---

  5416 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 2f ‘1Sgr karmijnroze’ met enorme randen, deel van  
		 lichte	c.à.d.	stempel	Luxemburg	uit	1860,	zeer	mooi	in	 
		 alle	opzichten,	magniefiek	aspect,	keurmerk	Alberto	 
  Diena, zeldzaam, Mi. €100

--- ❖ ---

  5417 ______________________________________  Inzet  € 320 

  N° 3 ‘1c lichtbruin’ blok van 4 met originele gom,  
  onderste paar postfris, duidelijke tot zeer brede randen,  
  keurmerk Dr. Raymond Goebel, zeer mooi in alle  
  opzichten, zeldzame blok, vooral met originele gom

--- ❖ ---

  5418 ______________________________________  Inzet  € 48 

  N° 5 ‘4c geel’ gedeeltelijk originele gom met scharnier,  
  hoekbladboord onderaan rechts, goede randen aan de  
  andere twee zijdes, zeer mooi, zeldzaam met originele  
  gom, Mi. €220**

--- ❖ ---

LUXEMBURG - Emission 1859 -  
Armoiries (Non dentelés)

  5419 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 N°	6b	‘10c	blauw’	met	scharnier,	goed	gerand,	zeer	mooi,	 
  zeldzaam met originele gom, Mi. €200**

--- ❖ ---
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  5420 ______________________________________  Inzet  € 280 

  N° 11 ‘40c donker oranje’ originele gom met scharnier,  
  goede tot brede randen rondom, zeer mooi in alle  
  opzichten, keurmerk Alberto Diena, zeer zeldzaam,  
  Mi. €1.100

--- ❖ ---

  5421 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 11 ‘40c oranje’ ongebruikt zonder gom, brede tot  
		 even	randen,	zeer	mooi	in	alle	opzichten	met	certificaat	 
  2009 Dr. Raymond Goebel, zeldzaam, Mi. €1.100

--- ❖ ---

  5422 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 11 ‘40c oranje’ gigantische randen aan drie zijdes,  
  toont delen van geburen aan, klein olieachtig vlekje  
  waar scharnier was, niet zichtbaar aan voorkant doch  
  zeer mooi, Mi €300

--- ❖ ---

  5423 ______________________________________  Inzet  € 24 

		 N°	26	‘4c	blauwgroen’	ongebruikt	zonder	gom	en	zeer	 
  breed gerand, inclusief bladboord aan onderkant,  
  zeer mooi en fris, Mi €140

--- ❖ ---

  5424 ______________________________________  Inzet  € 48 

  N° 12 ‘1c roodbruin’ met kleurloze percé en ligne,  
  zeer mooi, Mi €300

--- ❖ ---

LUXEMBURG - Emission 1865 -  
Armoiries (Percés en ligne, colorés)

  5425 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 18 ‘12,5c roze’ met gekleurde percé en ligne,  
  ongebruikt zonder gom, zeer mooi, Mi. €220

--- ❖ ---

  5426 ______________________________________  Inzet  € 48 

  N° 18 ‘12,5c roze’ met gekleurde percé en ligne,  
		 horizontaal	paar	op	1865	brief	van	Luxemburg	naar	 
		 Saarbrücken,	Duitsland,	zeer	mooi	en	zeldzame	brief

--- ❖ ---

  5427 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 19a ‘20c grijsbruin’ met gekleurde percé en ligne blok  
  van 4, originele gom met bladboord aan linkerzijde,  
  onderste paar postfris, zeer mooi in alle opzichten  
  en zeer zeldzaam

--- ❖ ---

  5428 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 20a ‘25c licht blauw’ gekleurde percé en ligne,  
  ongebruikt zonder gom, zeer mooi in alle opzichten,  
  zeer fris, keurmerk F.S.P.L., zeldzaam in deze kwaliteit,  
  Mi. €1.400

--- ❖ ---
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  5429 ______________________________________  Inzet  € 240 

  N° 20b ‘25c ultramarijn’ met gekleurde percé en ligne,  
  originele gom met scharnier, zeer mooi in alle opzichten,  
  levendige kleur, keurmerk F.S.P.L., zeer zeldzaam,  
  Mi. €1.400

--- ❖ ---

  5430 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 22 ‘37,5c geelbruin’ met gekleurde percé en ligne,  
  ongebruikt zonder gom, zeer mooi en zeer frisse kleur,  
  zeldzaam, Mi. €950

--- ❖ ---

  5431 ______________________________________  Inzet  € 48 

  N° 22 ‘37,5c geelbruin’ met gekleurde percé en ligne,  
  zeer mooi, zeldzaam, Mi €300

--- ❖ ---

  5432 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 22 ‘37,5c geelbruin’ met gekleurde percé en ligne,  
  zeer mooi, Mi €300

--- ❖ ---

  5433 ______________________________________  Inzet  € 120 

  N° 23b ‘40c licht oranje’ met gekleurde percé en ligne,  
  bovenste linkse hoek uit veldeel van 10 met scharnier  
  en originele gom, 9 andere zegels postfris, pracht ex.  
  in alle opzichten, zeldzaam

--- ❖ ---

  5434 ______________________________________  Inzet  € 200 

  N° 25 ‘UN FRANC op 37,5c geelbruin’ met gekleurde  
  percé en ligne, originele gom met scharnier, doorgaans  
  zeer mooi, keurmerk Alberto Diena en anderen,  
  zeldzaam, Mi. €1.100

--- ❖ ---

  5435 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 32b ‘12,5c karmijn roze’ T13, originele gom met  
  scharnier, zeer mooi, keurmerk F.S.P.L., zeer zeldzaam,  
  Mi €500**

--- ❖ ---

  5436 ______________________________________  Inzet  € 160 

  N° 34 ‘30c lilarood’ T13, originele gom met scharnier,  
  zeer mooi, zeldzaam, Mi €950

--- ❖ ---

LUXEMBURG - Emission 1875 -  
Armoiries (Impression locales)

  5437 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	36I	‘37,5	geelbruin’	T13	ongebruikt	zonder	gom,	 
  zeer goed gecentreerd, zeer mooi in alle opzichten,  
		 keurmerk	F.S.P.L.,	zeldzaam,	Mi	€600

--- ❖ ---
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  5438 ______________________________________  Inzet  € 100 

		 N°	36I	‘37,5	geelbruin’	T13	originele	gom	met	scharnier,	 
		 zeer	mooi	in	alle	opzichten,	zeldzaam,	Mi	€600

--- ❖ ---

  5439 ______________________________________  Inzet  € 120 

		 N°	36IU	‘37,5c	geelbruin’	ongetand	en	originele	gom	 
  met scharnier, brede en even randen rondom, zeer mooi  
		 in	alle	opzichten,	zeldzaam,	Mi	€600

--- ❖ ---

  5440 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 39A ‘5c geel’ T 13,5 Originele gom, postfris, zeer mooi  
  in alle opzichten, zeer zeldzaam in deze staat, Mi €250

--- ❖ ---

  5441 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 41A ‘12,5c roze’ T13,5 pracht ex., Mi €240
--- ❖ ---

  5442 ______________________________________  Inzet  € 90 

  N° 43A ‘25c blauw’ T 13,5, postfris met originele gom,  
  zeer mooi in alle opzichten, zeldzaam, Mi €340

--- ❖ ---

 Ex 5443 ____________________________________  Inzet  € 80 

  T1/5 Telegraaf, complete basisset van 5 waardes tussen  
  5c en 5fr., plus dubbel van de 5c, allen met scharnier,  
  verschillende tandingen, doorgaans zeer mooi,  
  zelden aangeboden

--- ❖ ---

LUXEMBURG - Emission 1880 -  
Armoiries (Impression de Haarlem)

LUXEMBURG - Reeksen/ Losse zegels

 Ex 5444 ____________________________________  Inzet  € 80 

		 N°	45B/56B	Complete	set	van	12,	T13,5	en	postfris	met	 
  originele gom, doorgaans zeer mooi, zeldzaam in deze  
  staat, Mi €320

--- ❖ ---

  5445 ______________________________________  Inzet  € 32 

  N° 52B ‘25c ultramarijn’ T 13,5 originele gom met  
  scharnier, zeer mooi, keurmerk Aimé Brun, Mi €220

--- ❖ ---

  5446 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	56B	‘5fr.	bruinoranje’	T	13,5	zeer	mooi,	Mi	€220
--- ❖ ---
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  5447 ______________________________________  Inzet  € 32 

		 N°	56B	‘5fr.	bruinoranje’	T13,5	zeer	mooi,	Mi	€220
--- ❖ ---

  5448 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 57 Groot Hertog Adolf ‘10c karmijn eerste druk’  
  compleet vel van 25, originele gom en postfris  
  (scharnier in rand alleen), zeer mooi, zeldzaam

--- ❖ ---

  5449 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 59AF Groot Hertog Adolf ‘20c donkerbruin’ fout in  
  kleur (ipv. oranje), postfris met originele gom,  
  zeer mooi, Mi €200

--- ❖ ---

  5450 ______________________________________  Inzet  € 96 

  N° 72 Groot Hertog Willem ‘10c karmijnrood’ veldeel  
  van 10, postfris met volledige originele gom, zeer mooi,  
  Mi €500

--- ❖ ---

 Ex 5451 ____________________________________  Inzet  € 32 

  N° 72-83 Groot Hertog Willem, complete set van  
  12 volledige originele gom, postrisse en gescharnierde  
  zegels, zeer mooi, Mi €220

--- ❖ ---

  5452 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 90 + 91 Groot Hertog Willem ‘2,5fr. rood en ‘5fr. lila’  
		 telkens	met	overdruk	62,5c	en	op	1915	aangetekende	 
  brief van Luxemburg Ville naar Verviers, België,  
  Duitse censuurstempel op voorkant,zeer interessant en  
  mooi, zeldzame brief

--- ❖ ---



- 201 -

  5453 ______________________________________  Inzet  € 90 

		 N°	121	Geboorte	van	Hertog	Jean	‘15c	karmijn’	vel	 
  van 5, originele gom, postfris, serienummer 11 (!),  
  plaatnummer 2, perfecte kwaliteit, Mi €450

--- ❖ ---

  5454 ______________________________________  Inzet  € 60 

		 N°	121	Geboorte	van	Hertog	Jean	‘15c	karmijn’	vel	 
  van 5, volledige originele gom, postfris, serienummer  
  ‘15’ (!), plooitjes + weervlekken doch zeer mooi,  
  Mi €450

--- ❖ ---

  5455 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 140/141 Filatelistische tentoonstelling ‘25c groen’  
  + ‘30c rood’ imperf. op 1922 brief verzonden van  
  tentoonstelling naar Brussel, België, ook met mooie  
  vignette geprint voor tentoonstelling, alle zegels met  
  speciale stempel van tentoonstelling, zeer mooi en  
  prachtig item met betrekking tot de geschiedenis  
		 van	de	filatelie

--- ❖ ---

  5456 ______________________________________  Inzet  € 80 

  N° 142 Zicht op Luxemburg ‘10fr donker groen’,  
		 originele	gom	met	scharnier,	zeer	mooi,	Mi	€600

--- ❖ ---

  5457 ______________________________________  Inzet  € 40 

  N° 148/151 Caritas overdruk, complete set op voorkant  
  van FDC aangetekend verzonden naar Nederland,  
  zeer mooi en zeldzaam, Mi €450 (volledige set)

--- ❖ ---

 Ex 5458 ____________________________________  Inzet  € 240 

		 N°	266/280	‘Internationale	Hulp	voor	Werkloze	 
  Intellectuelen’ Complete set van 15, originele gom,  
  postfris, pracht ex., zeldzame set, Mi €1.500

--- ❖ ---
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 Ex 5459 ____________________________________  Inzet  € 160 

		 N°	266/280	Internationale	Hulp	voor	Werkloze	 
  Intellectuelen complete set van 15, volledige originele  
  gom, sommigen postfris, zeer mooi, zeldzame set,  
  cat. waarde €1.500

--- ❖ ---

 Ex 5460 ____________________________________  Inzet  € 160 

		 N°	266/280	‘Internationale	Hulp	voor	Werkloze	 
  Intellectuelen’ Complete set van 15, originele gom,  
  postfris, zeer mooi, zeldzame set, Mi €1.500

--- ❖ ---

  5461 ______________________________________  Inzet  € 320 

  BF 1 II Zicht op Luxemburg ‘10fr donker groen’  
  volledige originele gom postfris, doorgaans zeer mooi,  
  zeldzaam, Mi €2.000

--- ❖ ---

  5462 ______________________________________  Inzet  € 320 

  BF 1 II Zicht op Luxemburg ‘10fr. donker groen’  
  originele gom, postfris, doorgaans zeer mooi,  
  zeldzaam, Mi €2.000

--- ❖ ---

  5463 ______________________________________  Inzet  € 320 

  BF 1 II Zicht op Luxemburg ‘10fr. donker groen’  
  originele gom, postfris, doorgaans zeer fris,  
  zeldzaam, Mi €2.000

--- ❖ ---LUXEMBURG - Blokken

  5464 ______________________________________  Inzet  € 560 

  BF 1 II Zicht op Luxemburg ‘10fr. donke rgroen’  
  originele gom, postfris, doorgaans zeer fris,  
  zeer zeldzaam, Mi €3.500

--- ❖ ---
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  5465 ______________________________________  Inzet  € 40 

  BF 3 Blok ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de  
  regering van Groothertogin Charlotte, gebruikt op een  
  grote aangetekende brief uit 1939, verzonden binnen  
  Luxemburg, zeer mooi en zeldzaam

--- ❖ ---

  5466 ______________________________________  Inzet  € 64 

  BF 5 Oorlogsslachtoffers, blok met eerstedagstempel 
		 van	Luxemburg,	zeer	mooi,	Mi	€400	(0)	en	€600	(FDC)

--- ❖ ---

  5467 ______________________________________  Inzet  € 80 

		 BF	5	Oorlogsslachtoffers,	blok	op	1946	aangetekende	 
  expres brief verstuurd uit Mondorf-les-Bains naar België,  
  zeer interessant en zeldzaam, Mi €400

--- ❖ ---

  5468 ______________________________________  Inzet  € 40 

		 BF	6	Dudelange	Filatelistische	tentoonstelling,	blok	 
  op FDC, zeer mooi, Mi €250

--- ❖ ---
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  5469 ______________________________________  Inzet  € 96 

  D4I ‘12,5 roze’ met overdruk ‘OFFICIEL’, gekleurde  
  percé en ligne, originele gom met scharnier, zeer mooi,  
		 zeldzaam,	Mi	€600

--- ❖ ---

 Ex 5470 ____________________________________  Inzet  € 40 

		 D35/46	Complete	set	van	1882,	volledige	originele	gom,	 
		 postfris,	zeer	mooi,	certificaat	1996	Ungeheuer

--- ❖ ---

  5471 ______________________________________  Inzet  € 40 

  D47 Groot Hertog Adolf ‘10c karmijn’ van eerste druk,  
  vel van 25 overdrukt met ‘S.P.’, volledige originele gom,  
  postfris (buiten scharnier in rand), kleine scheiding doch  
  mooie kwaliteit, zeldzaam

--- ❖ ---

 Ex 5472 ____________________________________  Inzet  € 32 

		 D47/56	Groot	Hertog	Adolf,	complete	set	van	10	met	 
  overdruk ‘S.P.’, zeer mooi, Mi €220

--- ❖ ---

  5473 ______________________________________  Inzet  € 40 

  D50 Groot hertog Adolf ‘25c blauw’ van eerste druk,  
  vel van 25 met overdruk ‘S.P.’, volledige originele gom,  
  postfris (buiten scharnier in rand), zeer mooi, zeldzaam

--- ❖ ---

LUXEMBURG - Emission SERVICE

  5474 ______________________________________  Inzet  € 24 

  D178 ‘10fr. groen’ met overdruk ‘OFFICIEL’ in rode  
  verticale gutter blok van 4, postfris met volledige  
  originele gom, zeer mooi, zeldzaam

--- ❖ ---
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