
WAT WEET U VAN KOFFIE?

. Io het jaar 1820 noodigde
Goethe, die, behalve letterkundige,
ook een groot natuurkenner was,
den toenmaals 26-iarigen Chemicus
Friedlieb Ferdinand Runge tot een
bezoek uit. Deze jongenan, die
reeds op jeugdigen leeftijd een harts-
tochtelijken lust tot chemische
proefnemingen aan den dag legde,
had nl. eenige nieuwe ontdekkingen
op natuur-wetenschappelijk gebied
gedaan, waarvan hij Goethenauw
keurig verslag uitbracht. Als be-
loooing gaf de dichter den jongen
scheikundige een doos ongebrande
kofffeboonen, hem zelf door een
Griek als een bijzonder snufje ge-
schonken. Runge toog onmiddellijk
aan het werk, teneinde de bestand-
deelen der boonen vast te stellen
en weldra gelukte het hem, een giftige stof af te scheiden, die hij coffeïne noemde.

Toen deze ontdekking werd gedaan, was het reeds lang bekend, dat het aftreksel van
kofffebooneo of theebladeren een sterk prikkelende werking op de functies van hart, zenuwen en
spiisverteringsorganen uitoefent. Àan dit feit is het ook te wijten, dat reeds de oude geleerden
uit de Morgenlanden tegen het toenemend gebruik van koffie waarschuwden. Terzelfdertiid
maakten vele kwakzaivers in het Avondland van de onbekendheid der kofffeboonen gebruil,
om deze als een wonderbaarlilk geneesmiddel aan te bevelen en zich daarvoor goed te laten

betaien.
Over de.wijze, waarop eeuwen

" geleden de kofffe haar intrede deed
in Europa, weet de historie een
aardig verhaal te vertellen:

Na de belegering van Weenen
door de Turken in het jaar 1683
vond men voor de poorten van
de stad een aantal balen met
koffieboonen. Men wist niet goed,
'wat men daarmede moest beginnen
en was blii, toetr een spion, ge-
naamd Kolszycki, die voor ge-
wichtige meldingen nog een be-
looning , tegoed had, vroeg, de
kofffebalen inplaats van een andere
vergoeding te mogen hebben,

Met zijn kofff evoorraad.richtte
Kolszycki te Weenen het eerste
koffiehujs op en werd weldra een
welgesteld man.
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De nieuwe tijd stelt hoogere
eischen aan lichaam en geest dan
vroeger en steeds meer voelt men, dat
koffie en thee wel aangename genot-
middelen ziin, dat echter de na-
deelige werkingen voor de gezond-
heid niet onderschat mogen worden.

Om de laatste bezwaren tegen
een ruimer gebruik van kofffe weg
te nemen, gingen meer dan 1/4 eeuw
geleden wetenschap en handel aan
het werk en na jarenlange proef'
nemingen slaagde een der Voor-
naamste Bremer handelsheeren, Dr'
L. Roselius, er in, met medewerking
van eenige scheikundigen, de coffeïne
aan de ruwe koffieboonen te ont'
trekken, zonder het uiterliik van het
product of den smaak en het aroma
aan te tasten.

Dr. F. A. Steensmaschreefover
het product, de coffeïnevrije Koffie
Hag, in zijn boek ,,Voordrachten
over diêetleer" als volgt:
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,,Van belang is het, dat de cof-
Íeíne zelÍ geen invloed heeft opÍelne zelÍ geen lnvloeo neert op
den smaak der kofffe. Onttrekt men aan de koffieboonen, voordat ze gebrand worden, de
coffeïne, door behandeling van de boonen met vloeistoffen, rpaarin de coffeÏne oplost' dan
kan men na het branden een product verkrijgen, dat even geurig en smakelijk is als de gewo,ne
koffie, Een dergeltjk product, dat in ons land als Koffie Hag in den handel wordt gebracht,
bezrt ook nog áe opwekkende werking van kofffe. Het mist echter de werking, die kofffe
op hart en vaatstelsel kan uitoefenen".
Het verschijnen van Kofffe Hag aan de markt was het begin van een nieuwen bloei in den

kofffehandel. Níemand behoefde ,Ëh *.", het genot van zlidkopje kofffe te ontzeggen. D€ze
kofffe was immers gegarandeerd coffeïnevrii, oveieenkomstig de bestaande wetten. Bovendien
worden voor Koffis Hag slechts de beste plantagekofffes uitgezocht, zoodat dit merk ook elken
waarborg voor de filnste kwaliteit biedt.

Alléén de edelste vruchten, het beste van den oogst is voor Kofffe Hag. Vooral de in
hooggelegen streken van Centraal-Amerika gegroeide kofffe munt uit door een zoo uitstekende
kwaliteit, dat geen moeite en kosten gespàaid worden, om de kostbare vruchten door middel
van muilezels door het wilde, schilderachtige rotsgebergte naar de kustplaatsen te brengen,
waarna zij hun weg naar Europa en de fabrieken van Koffie Hag vinden.

De steeds grooler wordende vraag naar Koffie Hag heeft echter een soortgelilk verschijnsel
ten gevolge gehàd, als toen de kofÊe èenige honderden jaren geleden haar intrede in_ Europa
deed. Ook wij in onzen tijd kcnnen kwakzalvers op commerciêel gebied, die niet veel beter ziin
dan hun collega's van den ouden tijd. Zi1 beweren eenvoudig, kofffe te hebben, die volgens de
modernste methoden gebrand is en van schadeliike bestanddeelen is ontdaan, zonder dat met
hun kofffeboonen iets ándeis gebeurd is, dan dat ze in een meer of minder moderne branderil
het algemeen bekende proces van branden hebben ondergaan. Gelukkig leven wij echter in een
tijd van behoorliike bescherming van den reëelen handel. Octrooirechten en handelsmerken
geven den verbruikers elken waarborg en derhalve zullen de bonaffde winkelier en de verstandige
Ëuisvrouw nooit nalaten te letten op het bekende pakje met de reddingsboei en het merk Kofffe Hag'

Deze kofffe is volgens een door octrooien beschermd procédé, onder volle garantie der
fabrikanten, ontdaan van het voor hart en zenuwon schadeliike hestanddeel, de coffei'ne. Kofffe
Hag veroorzaakt geen slapeloosheid en kan door het teere organisme der kinderen gemakkelijk
worden verdragen.

De ouderen doen zeer zeker beter, prikkelende stoffen als coffeïne van de lilst hunner
dagelijksche genoegens te schrappen, nu de gegarandeerd cofieïnevrije Kofffe Hag hun zonder
prikkelende werking hetzelfde genot verschaft.

ZOOVEEL KRACI.IÍ
MOET HET HAÊT
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" Hoe groot is het coffeïne-gehalte van koffie ?

Bii het steeds rneer bekend vrorden van coffe-ïoevrije kofffe liikt de vraagr,,Hoe
groot is het coffeïne-gehalte van kofie?" niet zonder belang. Wat is coffeïne? En waar-
voor dient coffeïnevriie koffie?

Coffeïne is, eenvoudig gezegd, een medicament en wordt soms alleen, soms ook in
verbinding met andere stoffen, gebruikt in gevallen, waaÍ een tijdelijke versterking der
functies van de hartspieren gewenscht is. In vele landen is de maximum-dosis, welke
door geneesheeren mag worden toegediend, bepaald op tlz $, Coffeïne is een reukeloos
alcaloïd met een onaangenamen, bitteren smaak,

Het gehalte aan coffeïne is bij de meeste koffiesoorten verschillend, Javakoffie bevat
tusschen 1.2 en 1.55 0/9, Guatemalakoffie tusschen I en 1.21,01g, Santosko{ffe tusschen
1.34 en 1.42010. Op gebrande koffie berekend, komt men dus op ruim 7 gr. coffeïne per
pond huishoudkoÍfie,

De meeste mannen der wetenschap, die zich de laatste jaren met de volkshygiëneen
de hygiëne der genotmiddelen hebben beziggehouden, geven zonder reserve toe, dat de
coffeïne-bevattende dranken e?a zeet nadeeligen invloed uitoefenen op hart en zenuwen
en dat deze invloed, speciaal bij daarvoor gevoelige peÍsonen en kinderen, geweerd dient
te worclen.

lfoen kwam de coffeïnevriie koffie HAG, en het voordeel van deze koffie is, dat zij
hetzelfde genot verschaft als de koffie met coffeihe. De uirvinding, aan koffie het schadeliike
bestanddeel, de coffeïne, te onttrekken (ook door Nederlandsche Octrooien beschermd),
moet worden beschouwd als de ideale oplossing van het vraagstuk, hoe men genotmid-
delen van vergif zuivert. Door ingenieuse procédés is men er inderdaad voor het eerst
in geslaagd, een origineel product in ziin oorspronkelijken vorm te laten met dezelfde
aangename eigenschappen (smaak en geur van het origineele product), doch zonder de
ongewenschte schadeiijke uitwerking.

De voorschriften der Nederlandsche Warenwet, waaraao koffie HAG onder garantie
der fabriek voldoet, zijn ten opzichte van extract-gehalte voor coffeïnevrije koffie dezelfde
als voor gewone koffie,

De prestaties van het menschelijk hart.

Het gewicht van een normaal menschelijk hart is -r 350 gr. Met elke hartslag
worden 180 à 200 cM3. bioed door de aderen vanhetlichaamgepompt. MetT0hartslagen
in de minuut worden dus + 14030 cM3. (= 14 K.G.) bloed door het hart in beweging
gehoudeo, d.i. het 40-voudige van ziin eigen gewicht.

Het hart van een man is gemiddeld zoo groot als een vuist. Elk uur pompt dit
hart 840 K.G. bloed door de aderen van het menscheliik lichaam. Deze pÍestatie komt
overeen met de kracht, die noorlig is, om een jongmensch, 60 K.G. zwaar, 13 M. hoog
op te tillen. In 8 uren zou door de kracht van het hart dit 60 K.G. zware jongmensch
100 Meter hoog getild kunnen worden, dus veel hooger dan de Westertoren te Amsterdam.'Wil 

men de vergeliiking der krachtsontwikkeling van het hart uitbreiden tot op een
heelen dag, op een jaar of over het geheele leven van een mensch, dan komt men tot
cijfers, die tot nadenken dwingen.

De hartspierên zijn dag en nacht zonder rust bezig, hun werk te verrichten. Als
men goed rekening houdt met de hooge eischen, die aan defunctievandezekleinespieren
gesteld worden, dan zal men wei begriipen, dat onze hartmotor zooveel mogelilk beschermd
moet worden tegen nadeelige en schadelijke invloeden, Tot deze schadeliike invloeden
moet ook een overmatig gebruik van coffeïne-bevattende dranken gerekend worden. Wie
weet, dat de zich in koffie en thee bevindende coffeïne bij de dagelijks gebruikte hoeveel-
heÍd schade aan de hartfuncties kan berokkenen, zal het zeer zeker aangenaam vinden,
dat er ook coffeïnevrile koffie bestaat. Deze onder het handelsmerk HAG bekende kofre,
waaraan het schadelijk bestànddeel onttrokken is, verschaft ten opzichte van smaak en
aroma hetzelfde genot als het origineele product en voldoet in elk opzicht, ook wat
betre{t het extractgehalte, aan de voorschnften van de Nederlandsche Warenwet.
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Wat is kofre HAG I t

Koffie HAG is niets anders dan een melange van de edelste"koffie-

boonen, vsaaraan het schadeliik bestanddeel, de coffeïhe, is onttrokken

volgens een ingenieus procédé, dat door octrooien in alle landen is

beschermd, Deze veredeling der ruwe koffieboonen geschiedt op zoo

volmaakte wijze, dat 97 0f , van de schadeliike coffeïne wordt verwijderd,

zonder dat het uiterlijk der koffieboonen wordt aangetast. VOOr de

bewerking worden de koffieboonen nog gezuiverd van alle mogelilke

bijkomstige stoffen (stof en vuil), zoodat een product wordt verkregen,

dat niet alleen bijzondere hygiënische eigenschappen bezit, maar ook

uitmunt door een zeer pittigen smaak en een heerliik zuiver aroma.

Honderdduizenden geneesheeren en huisgezinnen in alle landen geven

heden aan koffie HAG de voorkeur, omdat zij proefondervindelijk beter

en gezonder is dan andere. ZelÍs zoogende moeders en kleine kinderen

kunnen deze onschadelilke koffie gebruiken zonder nadeelige gevolgen

vóor de gezondheid.

Aan de samenstelling van koffie HAG wordt de grootste zorg besteed.

Alleen de hoog-aromatische soorten der gerenommeerdste plantages op

Java, in Arabië, in Centraal - en Ztid-Amerika, worden voor koffie HAG

gebruikt. Bii de behandeling en het branden der koffieboonen worden

de nieuwste vindingen der techniek in toepassing gebracht, waardoor

het aroma en de smaak op de meest volmaakte wijze worden $econs€r-

veerd. Zoo is het ook te verklaren, \'.'aarom koffie HAG bilzonder

voordeelig in het gebruik is.

En wat zegt de geneesheer?

De ervaren geneesheer v/eet, wat koffie HAG beteekent voor het diëet

van zijn patiënten. Het is niet meer noodig, het genot van een lekker

kopje koffie te verbieden, indien slechts koffie HAG gebruikt wordt.

Vraagt U dit eens aan Uw Geneesheer. Deze zal U bevestigen,

dat koffie HÀG voor Uw gezondheid en uw welzijn van groote

beteekenis is.

o  C o f f e ï n e v Í i i e  k o f f i e  H . g  g e e f  t  g e n o t  e n  w e l b e h a g e n .  o



ONTGIFTIGDE GENOTMIDDELEN.
Bier of wiin zonder alcohol, tabak zonder nicotine, thee zonder theeïne, en koffie zonder

coffeïne. Wie heeft niet het een of andere reeds geproefd en hoe vaak hebben deze proef-
nemingen niet tot afkeuring van het een of andere dezer onschadelilk gemaakte genotmiddelen
geleid! Meestal_baseerden deze afkeuringen_op i^et verschil in smaak tusschen het origineele
en het ontgiftiqde product. De meeste menschen, die niet bepaaid verslaafd zijn aan alcohol,
nicotine of cofferne, gebruiken de respectievelilke genotmiddelen terwille van de door den fijnen
smaak en geur dezer producten veroorzaakte opwekking en nemen daarbi.i slechts noodgedwongen
de schadeliike uitwerking van het in deze genotmiddelen zich bevindende vergift op den koop toe.

De ontgiftiging dezer genotmiddelen was en is nog steeds een onderwerp van intensieve
studie. Deze studie heeft tot op heden alleen bij koffie tot zoo belangrijke resuitaten geleid,
dat men gerust kan zeggen ,,het vraagstuk der ontgiftiging ran koffie-is olgelost".Dooitwee
Nederlandsche Octrooien, waarvan het laatste eerst kort geleden is gepubliceerd, wordt een
procédé beschermd ter vervaardiging van coÍfeÍnevriie koffie, die in Nederland onder het
handelsmerk HAG reeds algemeen bekend is. Bij toepassing dezer procêdé's wordt aan de
kofffe niets anders ontnomen dan de schadelijke coffeïne en wel in ruwen toestand. Daar aroma
en smaak zich eerst bij het branden der kofffe ontwikkelen, is het logische gevolg, dat de .
coffeïnevrije koffie HAG ten opzichte van smaak en aroma hetzelfde qenot verschaft als het
origineele product.

Deze coffeïnevri.ie kofffe HAG is geen surrogaat van mout, uit den oorlogstiid bij menigeen
te slechter faam bekend, maar_een zvivete plantagekoffle, welke na de ondergane bewerking
ook uiterlijk het aanzien van koffieboonen heeft behouden.

De ruwe kofffeboonen worden vóór de bewerking door een luchtstroom ontdaan van
stof, zand en allerlei vreemde bestanddeelen. Àldus gereinigd worden de boonen ,,opengesloten"
in drukketels en daarna geëxtraheerd in batterijeri, die elk pl.m. 2000 Liter inhoud hebben.
De duur der extractie is geheel afhankelijk van de koffiesoort, omdat het cofieÍnegehalte.'
zeer sterk varieert en derhalve voor elke extractie bepaald moet worden.

Van de extractors wordt de koffie in buizen naar roteerende trommels qeleid, In deze trommels
worden de geëxtraheerde boonen flog weer met stoom onder druk behlandeld, om de laatste
sporen van het extractiemiddel te verwijderen. Daarna eerst wordt de koffie binnen enkele
minuten górand en snei afgekoeld, waardoor alle aromagevende stoffen op de meest economische
wijze worden geconserveerd.

Het is door deze werkwijze mogelilk, het coÍfeïnegehalte ver beneden 0,1 0/,, te houden,
zoodat men gerust mag spreken van coffeïnevrije koÍfie. In het koffie- en theebesluit Staatsblad
No. 13, 1925, wordt lnzake coffeïnevrije koffie een gehalte van ten hoogste 0,10/otoegelaten.
De coffeïnvrije kofffe HAG wordt, onder garantie aan dit voorschrift te voldoen, verliocht.

_ . D-e schadelijke uitwerking der coffeïne op de functies van hart en zenuwen is algemeen
bekend en als het nieuwste werk op dit gebied kan de studie van Prof. Dr. W. Storm van Leèuwen,
Hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden, gelden. Op grond van de op uitgebreide proef-

. nemingen baseerende resultaten zal er heden geen geneesheer meer ziin, diè aan hart, en
' zenuwpatienten, persbnen die aan slapeloosheid en zenuwhoofdpiinlijden,kofffeoftheetoestaat.
.. Voor alIe deze peÍsonen en menschen, die bijzonder vatbaar zijn vooí hart- en zenuwaan-

doeningen, kan de coÍfeïnevrije koffie HAG worden beschouwd als een zegenrijke uitkomsti
immers zit mogen toch, trots strengste diëetvoorschriften, blijven genieten van hun ,,kopje
troost", zonder verschil in smaak en aroma te proeven,

Tenslotte nog een interessante anecdote over de ontdekking der coffeïne:
Zooals men misschien weet, werd de coffeïne voor het eeist in i820 afgezonderd door

Friediieb Ferdinand Runge, een apothekersassistent uit lena, Deze iongeman, die reeds op
leugdigen. leeftild een gÍooten lust tot chemisch onderzoek en proefneming aan den dag legdé;
werd in 1819 bij den dichter Goethe genoodigd.

_ Runge had n.1. gevonden, dat een extract van Bilzenkruid (Tolia Hyoscyami) wanneer
het in het oog van een kat werd gebracht, de pupil veíwijdt, (Dit is ook ihans nog een
zeer gevoelige atÍopine reactie, waar de oogartsen vaak gebruik van maken, door op deze
wijze het oog rust te geven).

Goethe, die behalve letterkundige, ook een groot natuurkenner was, en o.a. op het gebied
' der verg4ijkende anatomie tot de pioniers van deze moeililke wetenschap wordt gerèkend,

. verzocht Runge ook voor hem dit experiment te demonstreeren,

- 4lt belooning gaf de dichter den jongen experimentatoreen doos ongebrande koffieboonen,
degtijdg een snufje van den allernieuwsterr tijd. Inplaats van de boontjeJvoor het aangewezen
gebruik te bestemmen, trachtte Runge er een of ander bestanddeel uit af te zonderen en het
gelukte hem weldra er een witte stof uit te verkrijgen, die hij cofieïne noemde.

Cof fe inev r i j e  ko f f i e  Hag  ve r ras t  doo r  f i j nhe id  van  smaak .



Een en andêr over cofieïne (C, H, Nn O, + H, O).
Nadeeligen invloed van coffeïne op den bloedsomlobp.

Coffeïne oefent op de meeste
zenuw-centra een prikkelenden invloed
uit. Het gevolg is een vernauwing van
de vaten. Wegens deze vernauwing
moet het hart meer kracht besteden, om
den weerstand te overwinnen en de
normale hoeveelheid trloed in circulatie
te houden. Het hart moet sneller
kloppen, om het bloed door de vaten te
persen. Uit dezen toestand vloeien vol-
gende nadeelen voort:
I. onregelmatige werking van het hart,
2. mindere prestatie van het hart, trots

grootere inspanning,

3. vervroegde . verslapping der hart-
spieren en verhoogd vermoeidheids-
gevoel.

Onregelmatigheid van de harduncties door coÍfeïne.

Normale pols vóór het gebruik
van kofÍie.

Het toestel voor het registreeren
van de polssiagen zou de kleinste aÍ-
wijking in deze curve hebben aange-
toond, als deze had'bestaan.

Dezelfde per:soon kreeg daarna
2 koppen gewone koffie met het resul-
taat, dat de pols, zooals de curve aan,
toont, onregelmatig werd.

op deze feiten, ten overvloede nog gestaafd door de practische ondervinding van
duizenden Geneesheeren en millioenen verbruikers, baseeren de hygiënische waarde en
de algemeene voordeelen van koÍÍie HAG, welke niet weg te- cijferen zijn.

KofÍie HÀG beteekent ten opzichte van koffie inderdaad de oplossing van het
vraagstuk der ontgiltiging van genotmiddelen. De cofÍeïne wordt op de meest geperfec-
tioneerde wijze aal. de ruwe koÍfieboonen onttrokken, terwijl smaak en aroma zich eerst
btj het branden der boonen ontwikkelen. Een logisch gevolg van deze werkmethode is,
dat koffie HAG in smaak en aroma van de beste Íleq/one koffie niet te onderscheiden is.

De kostbare bewerkingsmethode (voor ale soorten even duur) wordt uit principe
alleen toegepast op de Íijnste kofÍiesoorten. De coffeïnevrije kofÍie HAG is vakkundig en
met groote zorg'samengesteld uit de hoog aromatische soorten der gerenommeerde
plantages op |ava, ln Àrabië, Zuid- en Centraal Àmerika. De uitmuntende kwaliteit en
haar hygiënische voordeelen hebben koffie HAG gemaakt tot den geprefereerden drank
van alle huisgezinnen, waar waarde gehecht wordt aan 

'n 
goede en hygiÉnische levenswijze.

.Tooveet miei
ba&-

,EegAóo,l
bettêde^

n dê.e AIeineE

Na coffeïnevriie kofffe HÀGdoor'l
denzelfden proefpersoon gebruikt, )
bleef de pols volkomen aormaal. I
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Sehadelijke genotmiddelen tijdens de training.

De training van den sportsman is, behalve op de vervolmaking van ziin sport-tech-

nische hwaiiteiten, voor een niet geriag deel gericht op de verhooging van zijn uithou-

dingsvermogen,

Daartoe worden steiselmatig ziin ademhalingsorganen geoefend en gehard3 maar ook

het hart moet, wil de spotsman succes boeken, kerngezond zijn en eeÍI groot weerstands-

vermogen bezitten.

Het opvoeren van het prestatievermogen van het hart is een van de voornaamste

onderdeelen van een serieuse training. lmmers, reeds door training krijgt het hart meer

en zwaarder werk te verrichten dan in normale omstandigheden het geval is. De voor

het hart nadeelige stoffen (nicotine, alcohol, coffeïne) zulien dus in den trainingstijd van

nog gíooter invloed op het hart zijn, dan in niet-trainingstijd: Zelfs èèn zeer màfig ge-

bruik van deze vergiffen kan bil een sèrieuse training tot een catastrophe aanleiding

geven. Hoeveel sportsmen zagen hun illusies omtrent roemvolle overwinningen na lang-

durige en moeilijke voorbereiding niet in rook vervliegen, omdat het hart tegen de sterk

verhoogde inspanning niet bestand was.

Het is daarom zaak, dat ieder sportsman tijdens ziio tíaining zich absoluut van

nicotine, alcohol en coffeïne onthoudt. Sommige coaches willen de onder hun leiding

staande sportmen nog wel eens toestaan, dagelijks één glas bier te drinken. Maar unaniem

verbieden zij hun het drinken van koÍffe en het rooken'

Het rooken kan een ieder nog wel laten: kauwgummi beschouwen velen als een

aangenaam surrogaat, om ,,iets in den mond te hebben."

Maar het verl(wikkende, opwekkende kople koffie wordt door velen zeer gemist. En

toch moet het kofreverbod voor trainende sportsmen ten strengste worden gehandhaafd.

Men zie maar eens de resultaten der proefnemingen, dcor tal van dcctoren gedaan, be-

treffende de uitwerking van de coffeïne op het hart. Die wiizen uit, dat het gebruik van

koffie tijdens de training'van buitengewoon slechten invloed op de functionneering van

het hart is. Desondanks heeÍt de koffie verschillerde voordeelen: het id een warme, aro"

matische, opwekkende drank, die voor den sportsman iuist zeer geschikt zou zijn, als

niet de schadeli.lke werking der coffeihe er mee gepaard ging'

Het is daarom zeeÍ toe te juichen, dat de wetenschap thans zoover gevorderd is,dat

zii ons, sportsmen, een kopie koffie kan voorzetten, dat ons opwekt, verkwikt, in koude

daqen verwarmt en dat alles zonder den minsten nadeeligen invloed op het hart uit te

oefenen. Dit is het feval met de koffie HAG, waaraan op ingerrieuse wiize de coffeïne

ontrokken is, die dus geen schadclijke uitwerking op het hart kan hebben en toch de

aangename eigenschappen van coffeïne-houdende koffie bezit. De in training zijnde sports;

man behoeft dus zijn dagelilksch kopje koffie niet meer te missen; integendeel, hij kan

de opwekkende werking er van, ook tildens ziln training, blijven genieten, zonder zijn

hart schade te doen.

ARNE BORr',
tijdens zijn [uropeesche Townêe 1927.

c t  C o f f e ï n e v r i i e  k o f f i e  H " g  k a n  i e d e r e e n  v e Í d r a g e n .  o



Baron von Hiinefeld, die met ziir- vriend Kapitein Kóhl en zijn sport-

collega Cdr. Fitzmaurice, als eerste den Oceaan van Oost naar 
'West

heeft overgevlogen, is in ons land geen onbekende. Hil kenCe, als trouw

metgegel van den Duitschen ex-kroonprins, de eenzaamheid van het

eiiand Wieringen. Sommige winkeliers te Amsterdam zullen zich herin-

neren ziin karakterstiek adelaarsgezicht met het strak-ingeklemde monocle,

toen hij in 1919 en 1920 in de Kalverstraat, de.Leidsche- en Utrechtsche

straat zijn inkoopen deed.

Vaak kon men hem, in gedachten over de toekomst van ziin vaderland

verzonken, zien zirten in de Koffie-HAG-Lunchroom op het Damrak.

Soms was hil druk aan het redeneeren met den uitvinder van de Koffie

HAG, Dr. Roselius. En vóór hii vertrok, werd altild eerst nog een

baaltle coffeïnevrije Koffie HAG besteld voor de huishouding op Wie-

ringen. Daar hil er van overtuigd uras, dat alleen door kalme berekening

en overleg grootsche plannen kunnen slagen, hield Hrinefeld zich verre

van de zenuwprikkelende werking der coffeïne. ,,Een gezonde geest in

een gezond lichaam" was steeds zijn principe. Ook bii de eerste poging

verleden nazomer heeft Hiinefeld groote zorg aan de keuze van de

proviand voor de oceaanvlucht besteed. Koffie -HAG was ook toen aan

bosrd. Kalm berekend, moest hil toen tot terugkeeren besluiten, daar

het bleek, dat zijn ,,schuitje" tegen het geweld der natuurkrachten niet

was opgewassen. Kalm nam hii smalende opmerkingen op den koop toe.

Maar niets kon hem weerhouden, zijn plannen door te zetten.

Ook voor het vertrek uit Baldonell voorzag hii ziin vliegtuig, de

,,Bremen", van Koffie HAG. Hil wist, dat het voorgenomen werk kalme

zenuwen vereischte. Door een telegram heeft hil dit aan ziin oude

leveranciers, de Koffie HAG My., nog medegedeeld en na 38 uren q/as

hij met ziin tochtgenooten de gevierde Éeld, die een nieuwen steen heeft

gelegd op het gebied der toenadering tusschen landen en volken; want

de uitnoodiging den Ier Fitzmaurice zal zeker niet zonder bedoeling

zijn geschied.

c  F i l n p r o e v e r s  r o e m e n  c o f f e ï n e v Í i i e  k o f f i e  H . g .  D


