
ATTENÏIE
A.U.B. I

De roode bon ler waarde van
2tlz ct. oÍ 5 punten bevindt
zich aan den rechler zijkanl
van heÍ Hagzakje en is gel-
dig fot nadere aankondiging



10 jaren
Nederlandsche Heraldiek,
een mijlpaal op den weg van ons
streven, de reclame in diensl van
kunsÍ en wetenschao te slellen, Dit
sÍreven heeÍi bij auÍoiileilen, de pers,
paedagogische insÍeilingen en ook
in parliculiere krinoen zooveel waar-
deerinq qevonde"n, dat ihans in
onze'aÍáeeling 

"Wapenzegels"reeds meer dan tienduizend ver-
zamelaars geregislreerd zi)n. Deze
Írouwe verzamelaars, alsmede de



vele insteliinqen, wêar hel verzamel-
werk dagelijk-s geraadpleegd wordf,
zijn een welspÍekende getuigenis
voor het Íeit. daÍ hei verzamelwerk
,,Nederlandsche Heraldiek" geheel
en al aan ziin doel beaniwoordl, en
daarmede ín een sinds lang 

'be-

staande leemÍe is voorzien.
Sinds 1925, Íoen het Heraldisch
Alelier Van der Laars de opdracht
aanvaardde lol heÍ verzêmelen
der benoodigde gegevens voor
dit heraldische meesterwerk, zijn
successieveliik verschenen: Í.8ó8

waoenzeoels, en de uitoave beslaaÍ
Íha'ns uiÍi prachÍige 6oekwerken,
die als volgÍ zijn samengesleld:

a) Album I beva{:
11 provinciewaDens

129 demeenlewabens v/d. prov. N.-Holland
174'

103

1l ,,
44

108
163
94
í0 erratazêgêls,

,, Ulrecht
,, Gelderland
,, Qverijsel
,, Drenle
,, Groningen
,. lileslano
.. Zeeland

" N,-Brabanl
,, Limburg



b) Album ll beval:

75 wapens van Voormalige ge-
meenlen.

139 wapens van Heerlijkheden

72 walerschaPPen

3ó gewijzigde gemeentewaPens

35 Indische wapens

493 wapens van Historische ge-
slachten

8 nieuwe gemeentewaPens. 
/

Voor heÍ verzamelwerk is heÍ lof-
blaJiqe systeem gekozen, leneinde
evenl, ook laler nog verschunence
aanvullinqen sieeds onder de be-
freÍfende- groeP Íe kunnen rang-
schikken. Pasbeginnende verzame-
i""it àni""nq.rr Éii besfelling van de
eersle serie álbumbladen van album
r.tr.-i-iriro"u. 1925) de inleiding
o,r"t Êet"idi.k door T. v. d' Laars
qratis. De alphabetische regislers
Íorden eveneens gralis verkrll.g-
Ëaii qetteld' Deze 

"vormen echter
Zèn g'"h."t mef resP. serie lV van



album Nr, I en serie Vll van album
Nr. ll, en kunnen derhalve alleen
aan beslellers van deze series
worden aígegeven, De overige
albumblade-n -meÍ de heraldiscÉe
en geschiedkundige beschrijvingen
woiden geleverd'à 2 cÍ. pêr síuk.
Het aantál benoodiqde aibumbla-
den is uil de hierbóven qeqeven
samenslellinq le zien. Bii béslellino
van albumbláden is hel van belanó
Íe welen, dal deze bladen alléél
in geslolen series kunnen worden
geleverd,

Teneinde pasbeginnende verzamê-
laars niel achÍer le stellen bii de
oudverzamelaars en hen in de-ge-
legenheid te slellen de verzameling
meÍferlijd Íe completeeren, wordÍ
desgewenscht bij besÍelling van
album Nr, I een oedeelle der zeoels
tegen kosÍendeÉ prijs geleverd.

De albr:mbladen, samengesÍeld Íof
prachiige boekwerken, vormen een
sieraad voor elke boekenkasÍ. Wij
leveren hiervoor luxe omslaoen met
linnen overlrokken à.f 1.40 óer stuk.



Omslag I biedt voldoende ruimÍe
voor alle bladen van serie | ÍoÍen
mei serie lV; omslaq ll voor alle
bladen van serie V tóÍ en metVll.

Voor hen, die de albums door hel
verzamelen van premiebons wen-
schen fe verwervèn, is de qeleqen-
heid daarloe openqesÍeld. 'HeÍ
compleÍe album'l (p1ijs .f 4.-) is
verkrijqbaar voor 135 premiebons,
het có-mplefe album ll '(prijs 

/3.50)
voor 115 premiebons.

Beslellen van albums en ruilen
van zegels

Alle inzendingen over wapenzegels
gelieve men le adresseeren aan:

N.V. KoíÍie Hag MaaÍschappij,

Aídeeling Wapenzegels,

AMSTERDAM.

Postbox 889



Voorts gelieve men zich bij opgave
van besÍellingen le houden aan den
leksl der besÍelbiljelten, die op
aanvrage kosÍeloos worden loe-
gezonden. Ingeschreven verzame-
laars ontvangen mef elke ruiling
nieuwe bestel- en ruilbiljelten.

Dubbele zegels kunnen le allen
lijde worden geruild door ze per
post franco àan onze afdeeling Wa-
penzegels te zenden. Zegels van
album Nr. I kunnen ook worden ge-

ruild voorzegels van album Nr. ll en
omgekeerd. Ruiling van zegels oÍ
bestelling van albums door bemid-
deling van Heeren winkeliers ge-
lieve men, leneinde misverslanden
le voorkomen, achierwegete laÍen.
AÍleveringen aan verzamelaars zijn
bij onze aÍdeeling Wapenzegels
geregislreerd, zoodal wij sÍeeds
beler dan een winkelier kunnen
nagaan, wat Íer compleleering van
het reeds vroeger aÍgeleverde ge-
deelÍe noodig is.

t
r



Elk vacuumblik KoÍÍie Hag oÍ Sanka-
koÍÍie bevaf een bon ler waarde
van 3 wapenzegels, ln fegenslel-
ling met vroeger worden geen
origineele zegels meer verpakÍ,
Íeneinde onnoodig ruilen fe voor-
komen. UiÍdrukkelijk zij echÍer nog
opgemerkl, dal deze bons uilslui-
lend voor wapenzegels en niel voor
premiearfikelen geldig zijn.

Wapens, Vlaggen en Zegels
van Nederland

DiÍ door de pers en auloriÍeiÍen
meÍ grooÍe waardeering besproken
boek vormÍ een mooie aanvulling
van hel verzamelwerk 

"Nederland-sche Heraldíek", HeÍ beval eenige
honderden aÍdrukken van wapensr
oude zegels, vlaggen, enz. Verder
schiÍÍerende plaÍen in vijÍkleuren-
druk, verband Áoudende mel de

^/



Nederlandsche heraldiek en fen-
slolte inieressanle analomische lee-
keningen van den heraldischen
leeuw. leder, die zich voor heral-
dische kunsÍ en Nederlandsche
geschiedenis inieresseerl, zal diÍ
belangrijke boek willen beziften.
Hel uiÍgeversrechl hiervan is in
handen van onze Íirma en wij leve-
ren den verzamelaars der Haq.
wapenzegels als bijzondere allenÍíe

{ranco. Dit werk is fevens legen
inzendinq van 90 premiebons ver-
krijgbaar.-
Ter voorkoming van misverstanden
merken wij op, dal deze uiÍgave
,,Wapens, Vlaggen en Zegels van
Nederland" geen verzamelwerk is,
waarvoor albums en plaaljes noo-
dig zijn, maar een boekwerk.

dit boek legen den zeer voor-
deeligen reclameprifs van / 2.80 //



Een en ander over
Wapenkunde oÍ Heraldiek

DiÍ is de ÍiÍel van een brochure,
die korÍgeleden in den boekhandei
verschenen is en qeschreven werd
door Gen. Maj. K.N:l.L.b.d. Ch. Kiès.

De zeer populaire prijs bedraagt
slechls / 0.25.

Deze brochure is een uiÍsÍekende
handleiding op heÍ gebied van

herafdiek. Ze vormt in zekeren zin
een aanvullinq van de reeds ver-
schenen uiÍqáven, alsmede een
inleiding lol -het door onze Íirma
uitgegeven verzamelwerk.

Beslellinqen op deze brochure kun-
nen via-den'boekhandel looPen
oÍ rechÍsÍreeks aan onze aídeeling
Wapenzegels, Posibox 889, Amsfer-
dam, worden gezonden'



KoÍÍie Hag-premies

Elk vacuumblik Hag oÍ Sankako{Íie
bevai naast de wapenzeqelbon
(achierkani omslag van dil b-oekje)
een bon ler waarde van 2tl2 cl.,
(voorkanf omslag) recht gevenoe
pp contant geld of op een der
rraare en nulf tge cêdeêux, ver_
meld op onze premielijsl, die op
aanvrage graiis en íranco verkrilq-
baar is, Wapenzegelverzamelaáis,
die hun verzàmelwérk vlugger wen-

schen le volÍooien, kunnen desge-
wenschÍ ook voor elke Premiebon
2 wapenzegels naar keuze onl-
vangen.

Met het oog oP de vele inzen-
dinqen moeÍón brieven o{ drukwerk
belásl met straÍporto worden ge-
weigerd.

N.V. KOFFIE HAG MAAïSCHAPPIJ
AMSTERDAM
POSTBOX 889

1.2.1916



ls het U bekend,dalÍhans ookwapen-
zegels verpakt zijn in alle pakjes

MAKOIA.IHEE
de keurmelanqe van den kenner
voor onibiiÍ e-n aÍfernoon? Inlich-
lingen ovei oí gratis monsler van
deze Íijne Engelsche Íheemelange
versirekt op aanvrage de N.V,
HandelmaaÍschappij Solano, Am-
slerdam, Prinsengrachi 301. Een
goede gelegenheid voor elken
wapenzeqellie{hebber om door qe-
rejeld gébruik van deze thee iijn
verzameling vlugger le vollooien!

Deze bon geeÍt Íêchl op foezending van

3 TYAPENZEGELS
naar keuze uil heÍ verzamelwerk 

"Neder-landsche Heraldiek", uilgêgêvên door de
N.V. KoÍÍie Hag MaaÍschappij.
Nadere inlichtingen. alsmede beslel. en
ruilÍormulieren, worden op aanvrage
gaarne verstrekl door de aídeelingWapen-
zegels der

N.V. KOFFIE HAG MAATSCHAPPIJ
AMSTERDAM. POSTBOX 889

Oeze bon heell alleen w.rde yoor wapcn-
zegels, dus nêt roo, premrcarítkêlen.

OETDIO ÏOT NADERE AANKONDIGINGI




