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Enveloppen: 
 

1904 Wilhelmina in driehoekige omlijsting 
5 cent rood (G1): onbekend 
12½ cent blauw (G2) 
 
1907 Wilhelmina in driehoekige omlijsting 
5 cent rood (G3) afstand zegel tot rand 5 mm: onbekend 
 
1911 Wilhelmina in driehoekige omlijsting 
5 cent rood (G4) 150-152 x 120-123 
12½ cent blauw(G5): onbekend 
 

1912 Wilhelmina in driehoekige omlijsting 
5 cent rood (G6) 156 x 125: onbekend 
12½ cent blauw (G7) 
 
1911 Wilhelmina in driehoekige omlijsting, 
Binnenzijde netwerk 
5 cent rood (G8) 
12½ cent blauw (G9) 

 

  

1915 – 1920 Wilhelmina in gekroond ovaal 
5 en 12½ cent karmijn en donkerblauw (G10 en G11) 
 
1920 Wilhelmina in gekroond ovaal 
5 cent karmijn (G12) lichtgrijs papier 
12½ cent donkerblauw(G13): onbekend  

 
 
Briefkaarten: 
 

1891 – 1893 Cijferzegel wapen II 
2½ cent groen (G9): onbekend 
2½ + 2½ cent groen (G10): onbekend 
5 cent karmijn (G11), zeer zeldzaam 
5 + 5 cent karmijn (G12): onbekend 
7½ cent ultramarijn (G13): onbekend 
7½ + 7½ cent ultramarijn (G14): onbekend  
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1904  – 1906  Cijfer, wapen III en face,  
zonder scheidingslijn 
2½ cent groen (G15) 
2½ + 2½ cent groen (G16) 
5 cent karmijn (G17): onbekend 
5 + 5 cent karmijn (G18) 
 
1909 Cijfer, wapen III en face,  
met scheidingslijn 
5 cent karmijn (G19) 

 
  

1909 Cijfer, wapen IV en profile,  
met scheidingslijn 
5 cent karmijn (G20) 
2½ cent groen (G21) : onbekend 

 
   

1915 Cijfer, wapen IV, zonder achtergrond 
2½ cent groen (G22) 
5 cent karmijn (G23) 

 
 
     Geuzendam’s catalogus meldt het volgende: 
     Het gebruik van binnenlandse briefkaarten met betaald antwoord (G10, G16, G27, 
G31, G36, G38) naar het buitenland was expliciet verboden wegens de ontbrekende 
Franse tekst, die op het antwoorddeel noodzakelijk was. Niettemin zijn dergelijke 
kaarten er nogal eens doorgeglipt, zelfs zonder bijfrankering. 
     In het begin van de Eerste Wereldoorlog ontstond gebrek aan briefkaarten van 2½ en     
5 cent. Na 22 oktober 1914 werden losse helften van briefkaarten G16 en G18 verkocht 
nadat de teksten die betrekking hadden op ‘antwoord’ met rode inkt waren doorgehaald. 




