
NEDERLANDSCH E H.ERALDIEK
\A/lE belano slelt in de qeschiedenis van ons land en ziin qeschiedenis, een harer tiidperken of
V Y feiten beiiudeert, vindt in de heraldiek een schal van embl6men, waarin de historie a-ls'hel ware
is vasloeleod en die een riike bron van sludie-maleriaal vormf.
Als vo6rbe-eld noemen wij de oude typisch-Nederlandsche wapenfiguur, d9n leeuw, die behalve in het
rijkswapen en de meesle onzer provirrciewapensr. ook in een-grool aanlal sledewapens voorkoml.

,Het was de leeuw uil Juda's slam",
nDie in Den Briel zijn inlrek namn.

Aldus het tweeregelig versje, doelend op de inname vin' Den Briel door de Wafergeuzen en op den
Sla|en|eeuw,dienz.rj_o.m.cB.hunvlaggenvoerden''*'.'..
Duui h.i q;oiet aair tennfrvan en'ullanqstlttin; t;6; de heraldiJk'bii tr* Nederlandsche, volk: vnl.
hun oorza-ak vinden in het qemis aan qoele, po6ulaire werken op dit iebied, beslool de N.V. Ko{fie
Hao Maalschappii le Amsteidam, de blestaand'e qeqevens le veizamelen en door middel van hiiar
pro?uctendistriduiie binnen het bereik van hel putrli-ek le brengen.

Het' Heraldisch Atelier Van der Laars werd bereid qevonden, een opdracht tot het verzamelen der
noodiqe qeqevens en verzorqinq der uilqave le aaivaarden; aldus dntstond in den loop der jaren
19?5:1fi8 het eerste groote dee[Albun ligeliteld 

"Nederlandsche 
Gemeenlewapens", beslaande uit:
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Er ljV {,,rt toJaal lt provinciewapens, 989 gemeentewapens en l7
en West-lndie.

van Nederlandsch Oost-

Daarbij koml nog een blad mel errala en aanvullingen, bevallende voorloopig de volgendel0zegels:

I Errata No.6 Ezinqe . . . . . , prov. Gron.
I u ,t 7 Ellerieet , . . . .' n Zeel,
| ,, t, SH.alstergn t . . , . , N.-8.
| " n 9 Oud en Nieuw Gastel n N;-8.
I n n l0Ossendrecht. . , , n N.-8.

Errata No. 1

o.: n 2
,rn3
,r.n4 '{
nur

Maasland. o...prov.Z'H,
Wijk bii Duurstede. . n Utr,
Niqfevecht..... n Utr,
HeiwenenAerdt.. n Geld.
Oldehove. . . r,'.. ,' Gron,

Voorls is rekeninq qehouden met evenlueel later noq binnenkomende geqevens betreffende nieuwe
of gewijzigde geilr&nbwapens, waarvoor eveneens ieeds een blad is bijg-evoegd.

ti,fiet iaar lgAt If tledr eei itap verder qedaan door een beqin le maken mel
;.de vitciave van de eersle serie ilbumblad6n van hel lweede deel [Album No. lll
getilet-d oVoormalige Gemeenlen, Heerlijkheden, WaierschaPpen en Hislorische
Geslachlen". Deze serie (uitgave 1931) bevat:

75 wapens van voormaliqe qemeenlen No. 1- 75 . ( 9 albumbladen)
139 'n , heerlijkhSde-n " I -,l39 (t6 n )
54 diikbdsturen , l-54. . (6 ' )
3 albumbladen mef groole wapens in kleuren ler afscheiding der eerstgenoemde.

drie wapengrgepen.

De fweede serie van Alburn ll zal hoofdzakelijk de wapens van hislorische geslachlen bevatten en dan'
zal, de uilqave van kerkeliike wapens volqen. Aangezien echler mel hef verzamelen.der noodige gegevens.
veel tijd gbmoeid zal zijn, kan riog niet medegeiieeld worden, wanneer deze aanvulling gereed komi.



Zoo zullen wii qeleideliik bereiken, dal onze propaganda-uitgave 
"Nederlandsche 

Heraldiekq een
iifu-ii.]ii"liit*"J'*"?&-ii,.ilt ''ait,-ro"",l 

fra-iin-t'r"irJ, ali wat'omvang en artislieke uituoering
befreft, lol op heden niel besfaal.
De qeieele'uilqave hee{t zich van hel beqin af in de groole belangstelling van vele kringen van
het (lederlandsihe volk moqen verheuqen. V=ele autoriteiiei hebben op welwillende wijze hun mede-
werkino verleend. Door de -pers zoowel als door o{ficidele inslellingen' des lands mochf onze {irma
vele w-oorden van waardeerinq over deze uilqave vernemen. De retlame van een handelsfirma hee{i
diaimee een werk qeschapen-van cullureele i,vaarde, een werk, dat zich ook kenmerkt door arfislieke
uifuoering en opvoe-dkundi'ge beteekenis.

DE ALBUMS fN ALBUMBLADEN.
Teneinde evenlueel laler verschijnende aanvullingen sleeds onder de belreffende provincie .of groep
le kunnen ranqschikken, is het losbladiqe sysleem qekozen.
Pacheninnende- vorzamelaars onfuanoerf bii bestellin-o van de eersfe serie albumbladen van Album No. IPasbeginnende- vorzamelaars onlvangerf bij.bestelling van de eersfe serie.albumbladen van Album No. IPasbeoinnende vorzamelaars onlvanqen oll Deslelllnq van oe eer$e sene aroum[ lacten vdn Alpuln r\e. I

(gitgaJe1925)de inleiding over hera-ldiek, door T. van der.Laars, gralis. Het alphabetisch register voor
llt 1tUr;n wbrdf evenee-ns qralis verkrijqbaar gesleld. Dil regisler vormt echler 66n geheel mel de
32 albumbladen van hei supplemeni 1928-,en kan derhalve,.all66n aan,beslell"t y:1,41_::,qqLry-91!
wonden afoeqeven. De oveiibe albumbladen mel de heraldische en geschiedkundige beschrijving der
bajreftendE Srovincie of oemleenle worden oeleverd A 2 cenl oer sfuk, Hel aanlal benoodiqde album-
wOrden afOeqeven. lJe overlqe albumblaclen met de heralOlscne en gescnledkundlge Descnllvlng oer
betreffend6 firovincie ol gem-eenle worden geleverd A 2 cenl pel _sluk, ry.ej aanlal b.enoodigde albu.m-betrettencle provlncle Ol gemeenle WOrOen gelevero a Z cenl Per sruK, nel aanral D.enooalgqE dleurn-
bladen is uii de hierboven aangegeven.samenslelling fe zien. Bij bestelling.van albumbladen is hel
van belang ie-welen,-dai-deze b-laiien alleen in gesloTen series.kunnen woden geleverd. Wij onder-
scheiden met betrekking tot

Album No. l rrNederlandsche genreenlewapens':
Serie | (uifgave 1925, 4l albumbladen

f, ll ( -, 19261 - 27 ,,

n lll ( " 19271 29 ,,

,, lv ( " t9281 32 ,,

en Album No.'ll oVoormalige Gemeenten enz."i'
"Serie I (uitgave 1931) 35 albumbladen.

Losse albumbladen kunnen niet worden afgegevenr omdaf elke seriel
bii het drukken 66n qeheel vormt.
D6 iiUurbt.den kunn-en san'renqesteld worden tot prachtiqe boekwerken,
een sieraad voor elke boekenka-st, Wij leveren de hiernev-ens afgebeelcie
luxe omslaqen met zware schroefsluitinq en rnet linnen overtlokken a f
biedt votdo-ende ruimte voor alle bladerivan Alburn No. l; terwijl Omslag

Luxe-omslag mot schroefsluiting.

1,40 per sluk. Omslag No, I

No. [l bestemd is ter opname
van alle bladen voor Album No. ll.
Voor hen, die Album No. | (alle bladen mel Omslag No. l) door het verzamelen van premiebons
wenschen'te verwerven, is de gelegenheid daarloe op6ngesteld: Dit complele album, prijs_ { d- is
verkriiqbaar voor 135 premieb6ns. -Deze premiebons (wlarde 2rlz d.l zitlen niel in de pakjes, maar
ziin btr-iten oo de smalle ziide van de koffiezakies qedrukt; zii moelen dus uilqeknipl worden'
D'e uitgave 1'931 (voormalig6 gemeenlen, heemriad--en dijkgriafschappen) is nbg niet bij de premie-
oiflen bpqenomen. Hierloe zal laler na compleleerinq worden overqeqaan.
6e kart6rinen klasseerkaslies i | 0,20 zijn niet meer-verkrijgbaar. - -

BESTELLTNG VAN ALBUMS EN RUILEN VAl\l. ZEG.ELS,..

Bii de ooqave van bestellinqen qelieve men zich te houden aan den leksi der bestelbilietien, die op
a6n'rrr"o6-i.osleloos worden ioeq6zonden; S.v.p. duideliik vermelden: Bestelbiliel Album No. I o{ No. ll.
Inqesch-reven verzamelaars onlv-anqen mel elke ruilinq nieuwe ruil- resp. best6lbilietten.
DJbbele zeqels kunnen ie allen liide worden qeruildl door ze per poil aan onzg a{deeling wapen-
zeoels te zelnden. Zeqels van Album No. I ku-nnen ook wordeh qeiuild voor zeqels van AlSum No. ll
en-omqekeerd' Ruilin-q van zeqels o{ besfellinq van albums door Semiddelinq va-n Heeren winkeliers
qelievi men, feneinde misveEfanden fe voo-rkomen, achferwege le lafenl Onze a{leveringen aan
ierzamelaars ziin bii onze a{deelinq wapenzeqels qereqisfreerd, zoodal wii steeds beler dan een
winkelier kunneh na6aan, waf ler co-mpleieerind- van lret ieeds vroeqer afqeleverde qedeelle noodiq is.

Inolaals van de vro-eqer' qeleverde bonkaarlie-s en proefzeqels q6ven foii lh"ns -nevenslaand 6en
b6n voor drie zeqelsl De-ze bons ziin alleen qeldii voor -wapelnzeqels -en 

niet voor premies. De
premiebons van ro-ode kleur bevinderi zich als 6pdru-k op den Suifenkint van elk pakje.

-"sg



"WAPENS, 
VLAGGEN EN ZEGELS VAN NEDERLAND"

'' i' 'r '

Dil. door de pers en auloriteiten mel groole waardee_ring besproken boek, vormf. een mooie aanvulling
van hel ver2amelwerk .,Nederlandsdhe Heraldiek". Flel Sevaf eeniae honderden afdrukken vanvan het 'v€rZ€unelwgrk ,,Nederlandsche Heraldiek", eenige honderden afdrukken va;

r viifkleurendruk. verband houdendwapens, -oude .zeg-eli, "ligggl enz. Verder schitterende plalen in vijf[leurendruk, verband houdend
mei de Nederlandsche heraldiek en lenslofte inleressanlb analomisChe leekeninqen van den heral-
dischen leeuw. leder die zich voor heraldische kunsf en Nederlandsche geschiedeiis interesseerl, zal
dit belanqriike boek willen bezillen, Hel uilqeversrechl van dil boek is- voor onze {irma verworven
en wij helbben beslofen den verzamelaars del Hag-wapenzegels een bijzondere attenlie le bewijzen,
door het boek leqen den zeer voordeeliqen reclame-priis va-n f 2,80 frahco le leveren.
Ook dil werk is fhdhs voor 90 van onze -premiebons verkrijgbaar.'

Wijlen Dr:, P, J. H. Cuypers, archilecl der Rijks-Musei.rm-gebouwen, schreef over dil boek:

il; ;ff : 35,1"' 3 ill""o "*:::,"fi i.l" rli#;Jil;" H: 8::fltff ,, 
"?n"il;

en Archeologie.
., , falrijke en uilmunlende illuslralies, meerende6ls in kleurendruk uilgevoerd, die
de innerlijke waarde van zijn boek aanzienlijk verhoogen en er een hoogsl sierlijk
uiterlijk aan geven.
Om zijn rijken en degelijken inhoud en zijn sierlijken vorm , verdient het
inderdaad een ruime verspreiding, dn als handboek voor ernslige sludie dn
als leesboek voor kunsfliefhebbers, dn als modelboek voor sierkunstenaars en
decoralieschilders."

Ter voorkoming van misverslanden merken wij op, dal deze uilgave, oWapens, Vlaggen en Zegels
van Nederland" geen verzamelwerk is, waarvoor albums en plaaljes noodig zijn, maar een boekwerk.

Februari 1932, N.V. KOFFIE HAG MAATSCHAPPIJ.

Alle inzendingen over wapenzeEels, s. v. p. adresseeren:

N.V. KOFFIE I{AG MIJ, AFDEELING WAPENZEGELS
AMSTERDAM C I POSTBUS 889.

BON
------ I

VOOR VERZAMELAARS VAT{ I

KOFFIE HAG.WAPENZEGELS
Deze bon geeft recht op inruif ing van drie aan Uw ver-

zamelinE nog ontbrekende zegels. Maakt U s"v.p" gebruik

van de gedrukte ruilbiljefien, die, indien niet in Uw bezif,

op aanvrage gratis en franco worden toegezonden" :
::J



Dil is een qoed oud-Hollandsch spreekwoord en duideliiker kan zeker niel worden uitoedrukt.
hoe moeiliilk hel vaak is, het iedereen naar den zin f6 maken. Alhoewel duizenden-trouwe
Koffie-Haqierbruikers onze prachlige wapenzegels ten zeersle waardeeren en velen reeds
qelukkiqe-bezifters van het'complSte wdrk 

"N5derlandsche 
Gemeenlewapens" ziin, zoo ziin

Sr,,getriige de vele aanvragen, bok niet weinigen, die meer voelen vdor een'attentie in
anderen vorm.
Daarmede rekeninq le houden is het doel van ons premieslelsel. Wii wenschen, onze lradifie .

oetrouw als hef ri'aar eeniqszins kan, aan de verlanqens van onze beheele'cfienldle le vol-
iioen en hebben derhalve Seslolen, <ie Hagpakjes v5n een waardebln le voorzien, zoodal
ook niet-verzamelaars van wapenzeqels volClian zullen ziin. De bon op de Haqpakies bezit de
waarde van conlanl qeld. U liunt dEze bons, zoodra U * minsfens 20 sluks va-ri bezit, aan ons

ig"{?l e1 ,ontva19!;!an direc'l een posfwissel, lenzij U de voorkeur gee{t aan de premies,
nreronder naoer omscnreven.

U onfvangt fegen inzending van:

20 Bons: I Haqkop met schotel
Ne6erlandsch fabrikaat.

20 Bons: I blikie Haqies
de ii,lne h-6pjes van Koffie Hug,

25 Bons: 1 origineel pakje Koffie Hug.

56 Bons: 1 Bus, oud-goyd imitatie, gevuld

86 Bons: I Koffie Hug Schootmolen.

150 Bons : I Koff ie Hug wandmolen.

60 Bons: I Koffie Hug Fillreerkannetje
voor'' 2 kopjes.

80 Bons: I Koffie H.g Filtreerkannetje
voor 4 kopjes.

100 Bons: I Koffie Hag,Filtreerkannetje 
,

I voor 6 kopjes.

,-. 90 Bons: I Boek ,,Wapens, Vfaggen en
Zegels van Ndderla"na""

135 Bons: 1 VerzamelalbumoNederlandsche
Heraldi€ko, luxe uitgave voor
1026 wapenzegels.

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

D'ANDER 'T LAECKEN.

,;

EN FRANCO YERKRII@BAAR.

Wie zijn keuze op een premie laal vallen, zal noq iels voordeeliqer uil ziin, dan wanneer de
bon legen contanl geld wordl ingewisseld. Wij kunnei dit het beste aa-nloonen iloor een voorbeeld.
Mevrouw X bezil 60 bons en heefl dus de keuze lusschen uilbelalinq van f 1,50 of oralis
fevering van een Hag Filtreerkannelje No.2 waaryan de prijs tt.e0 ii. Hd u*ra..tlirausionio.

De premies beslaan uif arfikelen,4i".t,j reeds lang verkoopen of voor hel bewaren, bereiden
en serveeren van ons arfikel verkrijgbair slellen.

Wij stellen er prijs op le verklaren, dal deze nieuwe Koffie-Haqreclame eEn ondardeel dhzer'
algemeene propaganda is en de middelen daertoe niet door beiparinq oprde kwallleit worden
verkrege_n. Het is lraditie onzer firma. dat het besle, -ural^de rirodu6ielinder"*:Sfbrgiosfl,
vo.or Koffie l-lag juisi goed genoeg is. In dil devies onzer_firmi komt geqn verandering, fiani'
wij hebben een 25-jarige iniernafionale repulalie hoog te houden.

: N.V. KOFFIE HAG::MAATSCHAPPI.f,
AMSTERDAM J:.

POSTBUST 889.
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CETLLUSIREERDE PREMIETIIST OP AANVRAGE GRATIS


