
NATIONALE WEDSTRIID
IN HET TEEKENEN VAN

NEDERLANDSCHE
GEMEENTEWAPENS

UITGESCHREVEN DOOR DE

KOFFIE HAG MIJ. - AMSTERDAM

EDSTRIIDEN in het nateekenen van wapenzegels,
I uilgeschreven door de Kofffe H"g Maatschappij,

worden reeds sinds iaren gehoutlen onder-medewerking
van leeraren en onderwiizers van openbare scholen. Deze in
intern verband der klas gehouden wedstrijden ziin, blijkens tal
van binnengekomen dankbetuigingen, steeds een groot succes
geweest. Leeraren en onderwijzers, evenals Ce leerlingen,
waren voldaan. Eerstgenoemden over den ijver en de prestaties
der leerlingen, laatstgenoemden over de fraaie prijzen, die hoofd-
zakelilk bestonden uit albums met Nederlandsche Gemeente-
wapens en boeken over wapens, vlagge4 en zegels van
Nederland.

Teneinde een nog grooteren kring van ijverige en vooruit-
strevende leerlingen in de gelegenheid te stellen, in dergelijke
wedstrijden mede te dingen, heeft de Kofffe Hag Maatschappij
thans een nieuw plan uitgewerkt. Ieder die deze circulaire
kriigt, kan meedoen en een der vele fraaie priizen verwerven.
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Voor elke dezer afdeelingen zijn
de volgende prijzen uitgeloofd:

IO EERSTE PRIJZEN

naar keuze bestaande uit Zluxe-
omslagen van ,,De Nederland-
sche Geuaeentewapens" met bii-
behoorende albumbladen en 1026
Hagwapenzegels

. o F

een vrijkaart van de K.L.M. voor
een vlucht boven Amsterdam of
Rotterdam in hef seizoen 1929.

5 TWEEDE PRTIZEN
I elk bestaande uit 1 klasseerkastje van ,,De Nederlandsche Ge-

meentewapens" met alle albumbladen en 800 Hagwapenzegels.
:**-@ZEN

elk bestaande uit I porseleinen pul, met de hand verguld,
gevuld met Koffie Hag.

5 VIERDE PRIJZEN
elk bestaande uit 1 luxe-bus, imitatie oud-goud, gevuld met
Koffie Hag.

50 VIJFDE PRIJZEN
elk bestaande uit I Olympiade-Thermosfleschvoor de Padvinders.

Op de achterzijde van de teekeningen moeten naast naam en
adres van den afzender duideliik worden vermeld: leeftild, school
en leerjaar. Ingezonden teekeningen kunnen door de Koffie Hag
Maatschappij niet worden teruggegeven, terwijl bijzondere
correspondenties daarover niet kunnen worden gevoerd.
Daar te verwachten is, dat de deelname aan dezen wedstrijd
zeer groot zal ziin, hebben wij den termijn voor inzending
der teekeningen vrij ruim gekozen en de sluiting
hiervan gesteld op &*ll$ "!929. ::., ,,_:
De teekeningen gelieve men nauwkeurig te uJr"..."i."."" äL
KOFFIE HAG MII .  -  AMSTER'DAM C



HET VERZAMELWERK

.DB NEDERIANDSCIIB GEMEENTEWAPENS"

Wie belang stelt tn de geschiedenis vao ons land en deze geschledenls, een
harer tiJdperken of feiten bestudeert, vindt io de heraldiek een schat van
emblemen, waarin de hlstorie als het ware is vastgelegd en die een rljke bron
van studie-materiaal vormt.

Als voorbeeld noemen wf de oude typtsch Nederlandsche wapenfiguur, do
lefuw, die behalve iu het r{kswapeo etr de meeste onzer provinciewapeos,
ook in eeo zeer groot aantal stedewapens voorkomt.

,Het was de leeuw ult ]uda's stam",
-Die in den Brtel ztjtr intrek tran".
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Aldus hct tweeregeltg versJe, doeleod op de inname van den Briel door de'Watergeuzel 
en op den Stateoleeuw, die zij o,m, op bun vlaggen voerden,

Daar het gebrek aao kennis van en belangstelling voor de heraldick bi; het
Nederlandsche volk v.n, hun oorzaak vinden in het gemis aan goede, populaire
werken op dit gebied, besloot de Kofre Hag Maatschappii te Amsterdam de
bestaaode gegevens op dit gebied te verzamelen en door middel van haar
productendlstributie binnen het bereik van het publiek te brengen. Aldus

_oarstond het verzamelwer& .,De Nedqlandscbe Geseentawapens".

Samengesteld naar authentieke gegeveos, geteekend en beschreven door den
Heer S, H. van der Laars, bevat dit verzaqqlwerk thans totaal 1026 wapens
der Nederlandsche provlncies en gemeentea en die vatr onze Overzeesche
gewesten. Door zoo mogelijke vermeldlng vari geschiedkundige bijzonderheden
betreffende de oorsprong dier wapens, de artistieke uitvoering en heraldisch
tuiste weergave voldoet deze verzameling volkomen aan het beoogde doel.

Etk pakje köfte Hag bevat een bijlage ter waarde van 3 wapenzegels en de
inhoud der Hagpakjes is dus niet alleen van hygiönisch voordeel voor oud
en Jong, maar verscbaft iedereen een prcttige en nuttige ontspan[ing door de
lsslnnsriag aaa de riJke Nederlandsche geschiedeais op te wekken.

Uiwoerige mededeelingen omtrent het ruilen van dr.übele wapenzegeis en de
levering van wapenalbums worden bekeod gcmaakt tn een speciaal prosp€ctus,
betgeen in elk pakJe ko6e Hag te vlnder is,
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