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Uw belangstelling voor het verzamelwerk ,,Nederlandsche Heraldiek" wordt
door ons ten zeerste op prijs gesteld. Hierbil ingesloten eenige proefz"gelr-tei

kennismaking. Deze zegels worden aan hetzelfde adres slechts één keer toege-

zonden.

Van welke groote beteekenis deze propaganda-uitgave is en welken omvang het

werk reeds heeft aangenomen, gelieve U op te maken uit de op de binnenpagina

voorkomende beschrijving.

Wanneer U zich interesseeÍt voor heraldische kunst in het algemeen en de Neder-

landsche Heraldiek met haar rijke geschiedenis in het bijzonder, dan noodigen wii

U beleefd uit, zich als verzamelaar te laten registreeren bil onze afdeeling wapen-

zegels. Begint U a.u.b. met de aanschaffing van het voor de verzameling noodige

àlbum. Bilzonderheden omtrent aÍlevering vindt U in het bestelbiljet vermeld, het.
geen in elk pakje en blikje koffie HAG te vinden is.

Koffie HAG is heden alom verkrijgbaar, ook in Nederlandsch-Indië. Ze is een
mengsel van de edelste koffiesoorten, door fava en Arabië, Zuid- en Centraal-

Amerika voortgebracht. Alleen de coffeïne, het zenuwprikkelende bestanddeel
ontbreekt, reden waarom de geneesheeren koffie HAG veelvuldig aanbevelen.
Neemt LI eens een proef ; U zult spoedig ondervinden, dat koffie HAG inder-
daad meer genot en betere gezondheid verschaft.

Met vriendelilke groeten,

. Hoogachtend,

N,V. KOFFTE HAG MÀATSCHAPPIJ
Afd. Wapenzegels.



NEDERLANDSCHE HERALDIEK.

Wie belang stelt in de geschiedenis van ons land en deze geschiedenis, een harer
tijdperken of feiten bestudeert, vindt in de heraldiek een schat van emblemen, waar-
in de historie als het ware is vastgelegd en die een rijke bron van strrdie-materiaal
vormt.

Als voorbeeld noemen wij de oude typisch- Nederlandsche wapenfiguur, den
Ieeuw, die behalve in het rijkswapen en ile meeste onzer provinciewapenl, ook in

- een zeer Srreot-aa,etal-stede+*apeas-+oo*kent,

,,Het was de leeuw uit |uda's stam",

Ardus het tweereg;ï:J:,:::",::Ï';ï1:ï:::1ï Den Brier door de warer-
geszen en op den Statenleeuw, dien zij,o.m. op hun vlaggen voerden.

Daar het gebrek aan kennis van en belangstelling voor de heraldiek bij het Ne-
derlandsche volk v.n. hun oorzaak vinden in het gemis aarr goede, populaire werkeri
op dit gebied, besloot de Koffie-Hag Maatschappij te Amsterdam de bestaande ge-
gevens te verzamelen en door middel van haar productendistributie binnen het be-
reik van het publiek te brengen.

. Het Heraldisch Atelier Van der Laars werd bereid gevonden, een opdracht tot
het verzamelen der noodige gegevens en rrerzorging der ótgave te aanvaarden; aldus
ontstond in den loop der jaren 1925-1928 het eeÍste groote deèI, getiteld ,,Neder-
landsche Gemeentewapens", bestaande uit:

I inleiding over heraldiek door T. van der Laars
I alphabetisch register van alle wapenzegels

130 wapenzegels van Noord-Holland No.0-129
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,, Zuid-Holland
,, Utrecht
,, Gelderland
,, Overijsel

,, Friesland
,, Zeeland
,, Noord-Brabant
,, Limburg
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, ,  0-108 ( 13 ,, )
,, 0-t63 (2O ,, )
, ,  È 94 (\12 ,, )

, ,  Ned. O.- en W.-Indie,,  1- 17 (  2 , ,  )

Er zijn dus totaal 1l provinciewapens, 989 gemeentewapens en 17 wapens van
Nederlandsch Oost- en West-Indië.

Daarbij komt irog een blad met errata en aanvullingen, bevattende voorloopig de
volgende 9 zegels:
Errata No. I Maasland prov. Z.-H. I Errata No. 6 Ezinge prov. Gron.

2 Wijk bij Duurstede .. ,, Utr. | ,, ,, 7 Ellemeet ,, Zeel.
3 Mgtevecht ,, Utr. | ,, ,, 8 Halsteren ,, N.-8.
{ Herwen en Àerdt ..... ,, Geld. L, ,, 9 Oud en Nieuw Gastel ,, N.-8.
5 Oldehove



Voorts is rekening gehouden'met eventueel later nog binnenkomende gegevens be-
treftende nieuwe of gewijzigde gemeent€wapens, , waarvoor eveneens {eeds een
b l a d i s b i j g e v o e g d .  '  ' , , ' '

In het iaar 1930 zal weer een stap verder worden gegaan en een begin worden
gemaakt met de uitgave der wapens vêr',ri€t meer bestaande gemeenten, van Dijk-
graaf- en Heemraadschappen, waarna zullen volgen Kerkelijke til/apens,, de wapens
der oude Heerliikheden en van'den Nedetlandschen Adel, voor zoover deze laatsie
in de Nederlandsche Geschiedenis op den voorgrond treedt.

Zoo zullen wij geleidelijk bereiken, dat onze propaganda-uitgave ,,Nederlandsche
Wapenzegels" een uniek standaardwerk wordt, zooals dit, zoowel wat inhoud, als
wat omvang en artistieke uitvoering betreÍt, tot op heden niet bestaat.

I)e geheele uitgave heeft zich van het begin af in de groote belangstelling van
vele kringen van het Nederlandsche volk mogen verheugen. Vele autoriteiten heb-
ben op welwillende wijze hun medewerking verleend" Do<lr de pers zoowel als
door officiëele instellingen des lands mocht ooze firma vele woolden van waardee-
ring over deze uitgave vernemen. De reclame van een handelsfirma heeft daarmee
eeri werk geschapLn van cultureele waarde, een werk, dat zich ook lienmerlit doàr:
artistieke uitvoering en opvoedkundige beteekenis.

DE ÀLBUMS EN ALBUMBLADEN. Teneinde eventueel later verschiinende
aanvullingen steeds onder de betreffende provincie of groep te kunnen rangschik-
ken, is het losbladige systeem gekozen.

Pasbeginnende verzamelaars ontvangen bil bestelling van de eerste serie album-
bladen de inleiding over heraldiek door T; van der Laars gratis. Het alphabetisch re-
gister over het geheele werk wordt eveneens gratis verkrijgbaar gesteld. Dit register
vormt echter één geheel met de 32 albumbladen van het supplement 1928 en kan der-
halve alléén aan bestellers van dit supplement worden afgegeven. De overige al-
bumbladen met de heraldische en geschiedkundige beschrijving der betreffende pro-
vincie of gemeente worden geleverd à 2 cent per stuk. Het aantal benoodigde album-
bladen is uit de hierboven aangegeven samenstelling te zien.

Bij bestelling van albumbladen is het van belang te weten, dat deze bladen alleen
in gesloten series kunnen worden geleverd. Wij onderscheiden met betrekking tot
het eerste deel ,,Nederlandsche Gemeentewape ns":

Serie I (uitgave 1925) - 41 albumbladen
, ,  I r (  , ,
, ,  I I I  ( , ,

1926)  -  27
r92V\ - 2e

,, IV ( ,, t92B) - 32
Oud-verzamelaars zullen daarvan reeds een gedeelte bezitten. Enkele losqe album-

bladen kunnen niet worden afgegeven, omdat elke serie bij het drukken één geheel
vormt.

De albumbladen kunnen sarnengesteld wgrden tot
prachtige boekwerken, een sieraad voor elke boe-
kenkast. Wij leveren den hiernevens afgebeelden
omslag met zware schroefsluiting en met linnen
overtrokken. In dezen luxe-omslag, die f 1,65 kost,

kunnen alle al-
bumbladen voor ---_^::^_:^:-_^^^_-^- 

Luxe-omslag met schroelsluitíng.
gemeentewapens

r

uitgave '1925 tot 1928 worden opgeborgen. Oud-
.vetzamelaats, die reeds een kleinen omslag (vroe-
gere ,uitgave) bezitten, kunnen een tweeder orÍl-
slag van hetzelÍ.de model betrekken à Í 1.10.

Er bestaat echter ook een goedkoopere manier,
om de albumbladen overzichtelijk en degelijk opKastje' vËJn cartOu.



BUITENLANDSCHE WAPENZEGELS EN -ALBUMS.

In Duitschland is de nestor der heraldische kunst, Prof. Hupp, all _hqt werk, in

Z*iiretland Prof. Gans, en ook in andere landen hebben zich rle HAG-onderne-
mii,.gcii van allerersts*:a€hge'*r vê 'j'Blryll}a

naaiwerk van ongekende historische waarde te verkrijgen. Pr zijn ree{s wapel?e-
g"i. ""tf.tiigbaar ïan Duitschland, Frankrijk, Zwitserlánd' België en Tsjecho-Slo-

te bergen.,Desgewenscht leveren wii teged vergoeding.ï?" Í 0.20 een mooi bedrukt

kastia'van "*áa, carton volgens vorenstaande aÍbeelding. -In deze.kast kunnen

àff"-' .fUunrUtuJ"" lg25_�lg)8 los worden opgeborgen in de volgord.e van ,{." qto-
vincies. Ook dit vormt een mooie aanwinst voor de boekenkast. bovendlen rs olt nleu'

;; Gt"; blzonder geschikt voor scholen en archieven, waar geregeld het een o[

andere vel uitgenomen moet worden.
Voo" het beïtellen van albums en het ruilen van dubbele zegels geliev: men gebruik

te maken van de bestelbiljetten, die in elk pakje_ koffie HAG en in elk blikje ltagjes
;;;iil;; ,iÈ. nU. pakje'HAG en elk bliÍ<je Hagles bevat een proefzegel, alsmede

een bon voor twee waPenzegels'

wakye.
DL abums voor deze buitenlandsche zegels worden den Nederlandschen lieÍheb'

bers geleverd regen zelfkostendgl prii-s, te"*i;t de .bijbehoorende -zegels ingeruild

t u""Ë" worden 
"t"g"n 

dubbele Nedeilandsche zegels of de. in omloop zijnde bons'

De NederlandscÉe veyzamelaars, die dus Ce Nederlandsche uitgave, voor zoover

reeds verschenen, compleet hebben, kunnen te allen tijde een.begin maken met de

r:itbreiding van hun verzameling t9t e9-n internationaal werk, door over te gaan tot

á"--""r"ÀËtÍing van buitenlandiche albums en het verzamelen der daarin behoorende

zegels. Als eeríten stap in deze richting bevelen wij aan, de Belgischu.p,t?Yj".i": 
:1

qemeentéwapens te tt"ot"tt, aangezien-deze uitgave, ?r!et een groot aantal Vlaamsche

íàp""r"g"lr, ""tt mooie aanvulÍing vormt van het Nederlandsche werk, en evenals
d*'ríoor"het Heraldisch Atelier ..Van der Laars" is verzorgd.

Wii hebben reeds in het begin met enkele woorden verteld, hoe het verzamelwerk

,,Ol N"aJutrdr.t " Gemeenteizapens" is ontstaan en waarom dit werk door een han-

áelsonderneming wordt uitgegeven. De Koffie-HAGondernemingen staan interna-
uá""àiÈ"t "nd á1s een belaígËngemeenschap val Firma's, die bil het voeren van hun
"".fá-"-.t""ds met "*j t"ttJn oi d" hoog"'eischen van kunst en aesthetiek. Kunste-
naars van'internationaÍe reputaíie hebbeá zich met de HAGreclame beziggehouden

dit-door het Heraldisch Atelier ,, verzorgd.

PROPAGANDA EN WETENSCHAP.

eri- clàarmede ce-reclame ln ne[ allJemeeÍl uP sE.I rlwuu ycrr wglg4 rL urg4ue4. v^e

Bàft.h;h*." t" Br"ot"n en het iriternationále Tijdschrift van denzelfden naam' de

HAGtoren op de Pressa te Keulen,-ziil_lpre.keade-voorbeelden van dit streven en zoo
"árilt Àrt de'uitgave ,,Nederlandsche'Wápelzggels" en_de overname va! het uitge-
versrecht vao heï boei: T. van der Laars, ,,Wapens, Vlaggen en Zegels-van Ne-
aárfà"J;: "àtr Ài;tpuul op den weg naar hiet streven, de reclame in den dienst van
wetenschap en kunst te stellen.

De vele duizenden l;"gei;; "" oudere'p..rorr"rr, -die reeds als rrerzamelaars ziin
qereqistreerd, leqgen é"t ï"itpt"kende geiuigenis af' dat deze teclame zeet op priis

ï".,íf ""it"lá. dËzelfde verza'melaars nèaUen echter in den loop der iaren niet alleen

"";l;";;;en qehad van hun verzamelwerk, maar ook genoten van de hygiënische en
f.*"fftálil"Ë-voárdeelen van koffie-HAc eá genotmiddel, dat inderdaad voor

iedereen Íheer genot en betere gezondheid beteekent.

Amsterdam, 1930. N.V. Koffie.HAG Maatschappij


