
N E D E R L A N  D S C H E  H E R A L D I  E K
\A/ lE belanq stelt  in de qeschiedenis van ons land en deze qeschiedenis, een harer Í i jdperken oí
VVÍei len beítudeerl,  vindl-ín de heraldiek een schal van emble.men, waarin de hisÍorie al i  heÍware
is vaslqelegd en die een rijke bron van sÍudie-maÍeriaal vorml.
Als voórbeéld noemen wij àe oude Íypisch-Nederlandsche wapenÍiguur, den leeuw, die behalve in het
rijkswapen en de meesle onzer provinciewapens, ook in een groof aanÍal stedewapens voorkoml.

"HeÍ was de leeuw uif Juda's slam",
,Die in Den Briel zi jn inÍrek nam".

Aldus het lweeregelig versje, doelend op de inname van Den Briel door de WaÍergeuzen en op den
Stalenleeuw, dien zi j  o.m, op hun vlaqqen voerden,

----Daar-l*et gebrek aair kennij-van en 6áansêielliog'#oor de heraldiek bij het Nede,rlandsghe,yot!yll.
hun oorzaák vinden in het gemis aan goeóe, pofiulàire werken op dif gebied, beslool de N,V. KoÍÍie
Hag MaaÍschappij fe AmsÍérdam, de 

-besÍaande 
geqevens le verzamelen en door middel van haar

protuclendisÍribulíe binnen het bereik van hel pubÍieÉ ls brenqen.
Haq lvlaatscnêpprl re Amsreroam, oê Destêanoe qeqevens re ver.
protuclendisÍribulíe binnen het bereik van hel pubÍieÉ te brengen.

Het Heraldisch AÍelier Van der Laars rverd bereid oevonden, een opdrachl fot het verzamelen der
noodiqe qeqevens en verzorqinq der ui lqave le aaÉvaarden; aldus bnlslond in den loop der jaren
1925-:1926 hêl eersÍe groote déel-Album li getiÍeld "Nederlanósche Gemeenlewapenso, beitaandê uil:

1 inleidinq over heraldiek door T. van der Laars . (  5 albumbladen)
I alphabelisch register van al le wapenzegels ( 5 " )
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,  L imburg  ,  O-  94 .  (12  n
,, Ned. O.- en W,-lndië ,,  1- 17 . (  3 t

Het.Album I beval.dus Íotaal 11 provinciewapens, 989 gemêenlewapens en 17 wapêns van Neder-
landsch Oosf- en WesÍ- lndië.

Daarbi i  koml nog een blad meÍ errala en aanvull ingen, bevatlende voorloopig de volgende í0zegels:
Errala No. I  Maasland . ,  prov. Z,-H.

" " 2 Wijk bij Duurslede. Utr.
" " 3 NigtevechÍ. ,  Ulr.
" " 4 Herwen en Aerdí . ,, Geld.
n  , 5  O l d e h o v e . Gron.

Errala No. ó Ezinqe. prov, Gron.
7 Elleríeef N.-8.

i l  f  S H a l s l e r e n .  N . - 8 .
9 Oud en Nieuw Gasiêl " N.-8,

o , 10 Ossendrecht, N,-8,

Voorls is rekeninq qehouden meÍ evenlueel later noq binnenkomende oeqevens belreffende nieuwe
oÍ gewijzigde geireênlewapens, waarvoor eveneens Éeds een blad is 6ilgivoegd.

In hel jaar 193í werd weer een slap verder qedaan door een begin le maken mel
de uitjave van de eersle serie albumbladen v-an het lweede deef ÍAlbum No. llf
geti lël t l -"Voormalige Gemeenlen, Heerl i jkheden, WaÍerschappen en Historische
Geslachlen". Deziserie, mel volgnummêr V (uÍgave , l931)'ËevaÍ:

75 wapens van voormalige gemeenten No. 1- 75 ( 9 albumbladen)
139 " heerl i jkhédeÁ , t_�139 (to ,  i
54 .. il ,t dijkbesturen ,, 1- 54 ( ó ,, )
3 a,lbumbladen mel groote wapens in kleuren íer aÍscheiding der eerslgenoemde

one wapengroepen.

De Íweede serie van Album ll (volgnummer Vl) is mef St. Nicolaas Í933 gereed gekomen en bevaÍl
3ó gewijzigde gemeenlewapens No. l-  3ó ( 4 albumbladen)

-12 lndische wap,ens , 17- 28 ( Z )
225 wapens.van Hislorische GeslachÍen, ,  1-225 (25 u I

3 albumbladen met grooÍe wapens in kleuren Íer aÍscheiding der drie wapengroepen,



Zoo hebben wij  geleidel i jk welen Íe bereiken, daf onze propaganda-uitgave ,Nederlandsche Heral-
diek" lof een uniek sÍandaardwerk groeide, zooals di l ,  zoowel wat inhouèl als walomvangenarf ist ieke
uitvoerino beÍreÍt, lot op heden nieÍ bestond.
De qeháele uiÍgave h'eeÍt zich von heÍ beqin aÍ in de qroofe belanqsÍel l inq van vele krinoen van
heÍ Nederlandsche volk mogen verheugen. Vêle autori teitón hebben op welwii lende wijze huí mede-
werking verleend, Door de pers zoowel als door ofÍ iciëele inslel l ingen des lands mochl onze Í irma
vele woorden van waardeerinq over deze uifqave vernemen. De reclame van een handelsí irma heeíl
daarmee een werk geschapen-van cul lureele íaarde, een werk, daf zich ook kenmerki door ari isl ieke
ullvoering en opvoedkundige beleekenis,

DE ALBUMS EN ALBUMBLADEN.
Teneinde evenlueel laler.verschiinel* yryy]llg.n -11::9: qnder de_befre!Íend.e provincíe of glgep-
te kunnen ranqschikken, is hel lósbladiqe sysleeá-qekozen-
Pasbeginnende- verzamelaars onlvangen-bij bestellin-g van dê eersle serirPasbeqinnende verzamelaars onlvanqen-bi i  bestel l iná van dé eersle serie albumbladen van Album No. I
(uiÍgar7e 1925) de inleiding over hera-ldiek, 'do,.rr T. ván der Laars, grat is. Het alphabeiisch reqisier voor
dif  álbum wordl eveneení qral is verkri iqbaar qesteld, Dit reqisfer 'vormÍ echlêr één qehee-l mel de
(uiÍgave 1925) de inleiding over hera-ldiek, 'do,.rr T. ván der Laars, grat is. Het alphabeiisch regisier voor
dif  álbum wordl eveneeni qral is verkri iobaar qesteld, Dit reqisfer 'vormÍ echlêr één oehee-l mel de
32 af bumbladen van heÍ suóplemen+ 1tr '2a en ian derhalve ál léén aan beslel lers van 

-dit  
suoolemenl32 albumbladen van heÍ supplement í928 en 

-kan 
derhalve ál. léén aan beslel lers van 

-dit

worden aÍgegeven. De ovei ige albumbladen met de heraldische en geschiedkundige be:
befreÍÍendé p-rovincie oí qemêenÍe worden qeleverd à 2 cenÍ per stík. HeÍ aantal btnoo,

I en kan derhalve al. léén aan beslel lers van dit  supplemenl
rden met de heraldische en qeschiedkundiqe beschrï ivinq der
en qeleverd à 2 cenÍ per sÍfk. HeÍ aantal benoodiodê al6um-
saménslel l ing fe zien. 

'Bi j  
bestel l ing van albumblaáen is heÍ

l leen in qeslolen series kunnen worden qeleverd. Wii onder-

beÍreÍÍendé p,rovincie oí gemêente worden geleverd à 2 cenÍ per stík. HeÍ aanlal blnoodigdê al6um-
bladen is uiÍ  de hierbove-n aanqeqeven saménslel l inq fe zien. 

'Bi i  
beslel l inq van albumblaáen is het

van bglang le.weÍen, dat deze-bláden al leen in gesÏolen series kunnen wórden geleverd. Wij onder-van bplang le.wefen, dat deze
scheiden met beÍrekking lot

Albun No. l ,,Nederlandrche GemeenÍewapenr":' 
Serie | (uitgave 19251 - 41 albumbladen

,  l l (  ,  1 9 2 6 r - 2 7
,, lll ( ,, 1927'l - 29
" tv ( ,, 1e28) - 32

en Album l{o. ll .Voormalige GemeenÍcn enz,-:
Serie V (uiÍgave 1931) - 35 albumbraden-  

"--vtJ ;  TT33).-  14 ;  "  ' -  - ' ' ' � -

L o s s e a | b u m b l a d e n k u n n e n . n i e l w o r d e n a Í 9 e g e v e n , o m d a l e | k e s e r i e r

hii hff drukken één geheel vorm.t,, , Luxe-omstag mêf schroerstuilns.
De albumbladen kunnán samenqesteld worden toÍ prachtiqe boekwerken,
een sieraad voor elke boeken[ast. Wii leveren de hier-nevens aÍqebeelde luxe omslaqen mel zware
schroefsluit ing en mel l innen overlrókken à Í 1,40 per sfuk. O-mslag No. I  biedt voldoende ruimÍe
voor al le bladen serie |  Íot en meÍ lV; Íerwij l  Omslag No. l l  besfemd is Íer opnême van de album-
bladen serie V, Vl en evenÍueel voloende.
Voor hên, die'Album No. |  (al le 6laden met Omslag No. l)  door het verzamelen van premiebons
wenschen Íe verwerven, is de gelegenheid daarÍoe opengesÍeld: Dii complefe album, prijs Í 4,- is
verkrijgbaar voor ,|35 premiebons. Deze roode premiebons (waarde 2rl2 ct,l zitien niel in de pakjes,
maar zi in buiÍen op de smalle zi ide van de koÍÍ iezakies oedrukÍ: zi i  moeÍen dus ui ioekniol worden,
De uiÍqáve 1931 (sei ie V) (voormalÍqe qemeenfen, heemraaá- en di ikqiaaÍschappen)rneío.r laq No. l l  is
verkrij!baar voor 70 premicibons. De"uiÍg-ave 1933 (sêrie Vl) (gewijzigd'e lemeenÍéwapéns, lndisché wapens
en wapens van Hislorische Geslachten) is desgewenscht Íegen inzending van 23 premiebons verkrijgbaar.

__BESIEILING VAN ALBUMSJN_R_U|rEN VAN ZEGELS.__
Bij de opgave van bestel l ingen gel ieve men zich le houden aan den feksÍ der bestelbi l jetten, dieop
aanvrage kosleloos worden toegèzonden, S,v,p. duidel i jk vermelden: Bestelbi l jet Album No. loÍNo. l l .
Ingeschreven verzamelaars ontvanqen mel elke rui l ino nieuwe rui l-  resp. bestelbi l iel Íen.
Dubbele zeqels kunnen Íe al len Í ide worden qerui ló, door ze per oóst aan onzê aÍdeel inq wapen-
zeqels te zenden. Zeqels van Albu'rn No, I kunáen ook worden'oeri.rild voor zeqels van Alb-um No. ll
en-omqekeerd. Ruil inó van zeqels oÍ bestel l ino van albums dooriemiddelino vín Heerenwinkel iers
gelievJ .men, leneindé misveÉtanden Íe voo"rkomen, achÍerwege le laÍen, 

-Onze 
afleveringen aan

verzamelaars zi jn bi j  onze aÍdeel ing wapenzeqels qeregisfreerd, zoodal wi j  sleeds beter dan een
winkelier kunneh nagaan, wat Íer coópleÍ'eeringivan 

-het 
éeds vroeger aÍqeleverde gedeelle noodig is.

Inplaats van de rrroiEei qeleverde bonkaarÍiés en oroeízeoels óeven- wii thans- nevenstaand éen
bón voor drie zegelsi Deie bons zi jn al leeá geldi j  voor óapeítegels én nieÍ voor premies. De
premiebons van roóde kleur bevinden'zich als oidrut i  op den b'uitenkÉnt van elk pakie. '



"WAPENS, VLAGGEN EN ZEGELS VAN NEDERLAND".

?ild|! :  9,*:^::^:ulori Íei len,mel 
groole,waardeering,besproken boek, vormÍ een mooie aanvull ing

van neÍ verzamelwerk ., ,Nederlandsche Heraldiek", Het bevai eenige honderden afdrukken van
waPens' .oude ,zegels, vlaggg?. enz. Verder.schiÍterende plalen in viltÉleurendiut<, u"rUuïj''f,Jla.nO
IneÍ oe l \eoerlanoscne heraldtek en ÍensloÍ le interessanle anaÍomische teekeninqen van den heral-
dischen leeuw. leder die zich voor heraldische kunsÍ en Nededanáil1i. g".*fi.J"ïr'i"i.r"1i""rr. iàt
dit  belangr'r ike boek.wil len beziÍ íen. .Het uiÍgeversrecht van dit  oóËt 

- iJáiài-."r" 
r i i rn-"-"ái i"rr"n

en wU hebben beslolen den verzamelaars der Hag-wap.enzegels_e^en.bijzondere aÍtenlie te bewijzen,
{o?t h.gt boek.tegen den zeer voordeeligen reclaíre-prijs uaí Í 2.80 Í;;;à i; i";;;;.-
\JoK orÍ werK ts lnans voor yu van onze premiebons verkrijgbaar.

Wijlen^.-D.r,,P,.J. Fl.Cuypers, aschiÍecÍ der Rilks-lVggÈurn-gebouwen, sqhreef over dil.boekr

'  .  .  ,  een belangri jke bi jdrage Íol de kennis van wapens, vlaggen en zegels,
, derhalve een niel te onderschatten hulpwelenschap 

',roor 
G"JÁiedenis, KunsÍ

en Archeologie
. ' ' falrijke en uilmunlende illustraÍies, meerendeèls in kleurendruk uilgevoerd, die
de innerlijke waarde van zijn boek aanzienlijk verhoogen en.er een háogst sierlijk
uiterlijk aan geven.
om zijn rijken en degelijken inhoud en zijn sierlijken vorm verdienÍ
inderdaad een ruime verspreiding, èn als handboek voor ernslige sludie
als leesboek voor kunsÍlieÍhebbers, èn als modelboek voor sierkunstenaars
decoralieschilders. "

Ter voorkoming van misversÍanden merken wij op, dat deze. uiÍgave, nWapens, Vlaggen en Zeqels
van l\ederland- geen verzamelweÍk is, waarvoor aÍbums en plaaÍjes noodig zijn, maai èen boekwérk,

heÍ
èn
en

N.V. KOFFIE HAG MAATSCI{AP.PI}---

Alle inzendingen over wapenzegels, s. v. p. adresseeren:
N.V. KOFFIE HAG MIJ, ÀPOECIINO WAPENZEOELS

AMSTERDAM C - POSTBUS 889.

Hier aÍknippen.

B,,O N,l3 rofi ,nflïÍf.iliïiftiï ovÊrï
Deze bon geeÍf rechl op inruiling van drie aan Uw ver-
zameling nog onÍbrekende zegels. Maakl U s.v.p. gebruik
van de gedrukle ruilbiljetten, die, indien niel in Uw bezil,
op aanvrage gralis en {ranco worden toegezonden. :



MEN CAN 'T  SOO
NIET MAECKEN,
OF D'EEN SAL 'T PRYSEN
D'ANDER'T LAECKEN.

Dit is een qoed oud-Hollandsch spreekwoord en duidel i iker kan zeker niel worden uiÍqedrukÍ.
hoe moeil i j -k het vaak is, hel iedei 'een naar den zin le 

-maken. 
Alhoewel duizenden-fror,rwe

KoÍÍie-Haqverbruikers onze prachtiqe wapenzeqels len zeersle waardeeren en velen reeds
gelukkigibezillers van het éompleíe werk oNeóerlandsche Gemeenlewapenso zijn, zoo zijn
er,.geÍuige de vele aanvragen, ook niel weinigen, die meer voelen voor een aílenl ie in
ancleren vorm,
Daarmede rekeninq te houden is heÍ doel van ons premieslelsel,  Wii  wenschen, onzeÍradi i ie
oelrouw, als het máar eenioszins kan, aan de verla.iqens-van onze q.eheele clientèle le vol-
áoen en hebben derhalve- besloíen, de Hagpakjes ían een waardábon fe voorzien, zoodat
ook nief-verzamelaars vên waoenzeoels voldaán zul len zi in, De bon op de Haqpakies bezi lde
waarde van conÍanl qeld. U l iunl dóze bons, zoodra U ei minsÍens 2O'sÍuks vaï beziÍ ,aan ons
inzenden en onlvangl,dan direct een poslwissel, Íenzij U de voorkeur geeÍlaan de premies,
nreronoer naoer omscnreven.

U onÍvangt Íegen inzending van:

20 Bons: I  Haqkop mel scholel
Neáeriandsch Íabrikaaf.

100 Bons: I KoÍÍie Hag Filtreerkannelje
vocr ó ko-pjes.

20 Bons: I blikie Haqies 90 Bons: I B-oek,"Wape.ns, JlgSgen en
de Íi lne hópjes van KoÍÍieHag. zegels van l\ederland"'

135 Bons: Verzamelalbum | (serie l- lV)
oNederlandsche Heraldiek",
luxe uiÍgave voor 1027 wapen-
zegels.

TO.Bons: Verzamelalbum ll (serie V)
,Nederlandsche Heraldiek'
voor 2ó8 wapenzegels van voor-
malige gemeenfen, heemraad-
en di jkgraaÍschappen.

23 Bons; Albumbladen serie Vl voor 273
wapenzeqels van hisiorische
geilachte'n, I nd ische gemeenlen
elc.

Wie_zi jn keuze op een premie laaÍ val len, zal nog ieÍs voordeeliger ui i  zi jn, danwanneerde
bon Íeqen conlanf qeld wbrdi inqewisseld. Wii kunneí diÍ heÍ beste aaíÍoonen door een voorbeeld.
Mevrouw X bezi i-ó0 bons eí heefi  dus'de keuze tusschen ui lbeÍal inq van Í 1,50 oí qrat is
levering van een Hag Filtreerkannefje No. 2 waarvan de prijs í 1,80 is, Hef-voordeel'is dus 21 oio.

De premies bestaan ui l  a-rf ikelen, die wij  reeds lang verkoopenoÍvoorhelbewaren,bereiden
en serveeren van ons artikel verkrijgbaai slellen.

- Wii stellen er p4s .op le- verklarery-daÍ deze Koffie-Haqreclame een- onderdeel onzer
algemeene propagahda is en de middelen daarÍoe nieÍ dooibesparinq opdekwali lei tworden
verkregen. HeÍ is fradiiie onzer íirma, dat hel besle, wat de producfielánden voorlbrengen,
voor Koff ie Hag juisÍ goed genoeg is. In diÍ  devies onzer Í irmd komÍ geen verandering, fani
wlj hebben eeó 25-1aÍge iíÍernaÍïonale repulalie hoog fe houden.

25 Bons: I  origineel pakje,KoíÍ ie Hag.

ó8 Bons: t Bus, oud-zilver imiÍaÍie, gevuld
met Koffie Hag.

8ó Bons: Í KoÍÍie Hag Schoolmolen.

150 Bons: I KoÍÍie Hag wandmolen,

ó0 Bons: I KoÍíie Haq FilÍreerkanneÍje
voor 2 koÉies.

80 Bons: I KoíÍie Hag FilÍreerkannelje
voor 4 kopies,

N.V. KOFFIE HAG MAATSCHAPPIJ,
AMSTERDAM C.

POSTBUS 889.
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