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Ik ben vol lof over
van coffeine maakt dat
gebruikt, en ik zal dan
aan te bevelen.
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het gebruik van uwe koffie Hag; de afwezigheid
deze koffie inderdaad door iedereen kan worden
ook niet nalaten uw product bij mijne patiönten
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GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG

Beschrijving der Blazoerten N"u I tot g.

1 Luxemburg. (Luxembaurg) 52,440 inrvonersl 5,{29 hectaren oppervlakte.
Wapen : gedrvarsbalkt vair zilver en azuur, over alles een leeulv van keel,
genageld, getongd en gekroond van goud en met dubbelen sta:rrt. Het wapen der
stad is dus gelijk aan dat v:rn het Groot-Hertogdom en lverd reeds ir.r de XIVe eeuw
door haar gevoerd. Toen in 1443 Philips de Goede, Hertog van Burgondiö, de stad
innarn, ontnam hij haar dit blazoen en gai haar een stadszegel van het gebruike-
lijlre type n. l. met een albeelding van een der stadspoorten. In 1477 heelt ziin
kleindochter Maria v:rn Burgondiö, bij haar huu'elijk met den Aartshertog Maxi-
rniliaan van C}ostenrijk, het oude u,apen u'eer in eere hersteld.

2 Wiltz- 4,000 inwoners; I,937 hectaren oppervlakte.

Wapen : gevierendeeld; 1, in groen een bijenkorl met vliegende bijen. alles van
goud;2, in keel een l[ercuriusstal r'an sabel, geplaatst in de richting van een linker
schuinbalk; 3, in keel eer anl{er van sabcl, goplaatst in de ri'chting van een schuin-
balk; 4, gedwarsbalkt ven zilver en sinopel vzrn acht stukken, ove'r alles heen een
leeuw van natuurliike kleur, gekrooncl van goud.

Diekirch. 3,755 inwoners.

Wapen : gedlvarsbalkt var.r goud en azuur- van acht stukken; over alles heen
een klimmende leeurv van zilver staande op een piedestal van keel.

Echternach. 3,300 inrvoners; 2,80{ hectaren oppervlakte.

Wapen : in zilver een adelaar van sabei.

Vianden. {,500 irrrvonels.

Wapen : in keel een dwarsbalk v:rn zih'er..Ilet oude en nrachtige geslacht der
Graven van Vianden voerde als wzrpen : in keel een schildje van zilver. Als
belooning echter voor den mo.ed, _door Godlried lI 'r'an Vianden in den slag bij
Woer ingerr  (1288) betoond, rn i jz igde Her l .og J i rn larr  Blabarr t  tde Zeeghafte)  hei
l> lazoen in < een dwarsb:r lk  van z i l rer  o1l  eerr  vc ld varr  keel  r  (Leuven).  Door bct
huweliik van Adelheid yar.r Vianden met Otto II van Nassau kwam het Graaf-
schap aan het Huis Nassau-I)illenburg en aldus later aan het Huis Oranje-Nassau
dat thans het l(oninhrijk der Nederhnden regeert.

Grevenmacher. 2,800 inwonersl 1,649 hectaren oppervlakte.

Wapen : gelijk :ran dat van het Groot-Hertogdonr en de stad Luxenrbourg rnet dit
verschil echter dat onder den leeurv, in de richting van een linher schuinbalk, een
zilveren sleutel ligt. De beteekenis van dien sleutel is niet bekend. Misschien duidt
hij op de belangrijke ligging dezer versterkte stad n. l. aan de, in de middeleeuwen
als verkeersweg zoo gewichtige t\Ioezel en aan de grenzen van het gebied van
den bisschop van Trier'.

Remich. 1,683 in'rvoners.

OoL het wapen van cleze gerueente is gelijk a:rn dat va1 het Groot-Hertogdonr
zelf en aan dat van de hooldstad

Mersch. 3,296 inlvoners; 5,030 hectaren opperr.lakte.

Wapen : gedwarsbalkt van zilver en azuur, en in den rechter bovenhoek een
spoorrad van keel .

9 Clerf. (Cleraaux). 1,700 int'oners.
Wapen : in keel een schildhoold v:rn goud, beladen rnet drie vogeltjes van sabel.

I r Coffeinevriie koffie Hag - ongetwiifeld ook beter voor U. r I
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De proefnemlngen met coffeinevrlje koffie HAG hebben goede resultaten gehad. Voor
hartl i jders en zenuwpatiönten is koffie HAG een aangenaam en voldoend genotmtddet.
Koffie IIAG verdient echter algemeen aanbeveling omdat ook smaak en aroma bljzonder
fi jn zijn en de schadeli jke werking ontbreeht.

Dr. D. R. (2.)
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GROOT.HERTOGDOM LUXEMBURG

Beschriiving der Blazoenen N* l0 tot 18.

Esch-sur-Alzette. 27.0fi) inwonersl 1.434 hectaren oppervlakte.
Wapen : in zilver een geopende en verlichte burcht van keel, staande op een
golvenden, van zes stukken gedwarsbalkten schildvoet valt azuur en zilver; de
burcht ter weerszijden vergez,eld van het wapenschildje van Luxernburg.

Redange (Redingen.) 1.781 inwoners; 3.195 hectaren oppervlakte.
Wa'pen : gedwarsbalkt van zilver en keel van acht stukken; over alles heen een
schuinbalk van azuur, beladen met drie zespuntige sterren van goud, geplaatst in
de richting van den balk.

Capellen.
Wapen : in keel een ankerkruis van zilver.

Vianden. 1.500 inwoners; 967 hectaren oppervlakte.
Nr 5 v€r'toont ons het wapen vän Vianden, tevens dat van het oude, machtige.
gravengeslacht van dien naam. Men trelt dit blazoen evenwel ook gevierendeeld
met het Nassausche aan. De beschrijving wordt dan als volgt : < ge"vierendeeld :
I en 4, in azuur, bezaaid met gouden blokjes, een leeuw van hetzellde, getongd
en genageld van keel (Nassau); 2 en 3, in keel een dwarsbalk van zilver (Vianden).
Door het huwelijk van Adelheid van Vianden, dochter van Graaf Godfried III
van Vianden (1315-1335), rnet Otto II, Graal van Nassau, werd hun zoon Jan II,
Graal van Nassau-Dil lenburg. tevens Graaf van Vianden. Al de Nassausche
Gra'r'en van de Ottosche linie waren sindsdien G,raven van Vianden. en ook
Koningin Wilhelmina der Neder'landen draagt dien gravinnentite!.

Wiltz. 4.000 inwoners; 1.937 hectaren opervlakte.
Het overladen wapen dezer gemeente, waarvan wij de aibeelding en beschrijving
reeds gaven (N" 2), geeft blijk van gebrek aan heraldische, zoowel als aan
historische kennis bij den ontwerper. Veel lraaiör, in al zi.in eenvoud, is het bla-
zoen dat eveneens meermalen gebezigd wordt om de gemeente Wiltz te verte-
genwoordigen. Het bestaat slechts uit een veld van goud, beladen met een schild-
hoold van keel, en is het oude wapen der Heeren van Wiltz, 66n der nobelste en
oudste geslachten van Luxernburg. Aan het charter, waarbij Gravin Ermesinde
(1196-1246) de steden Luxemburg en Echternach huin vriiheid schonk, treffen wij
reeds hun zegel aan, terwijl in den slag bij Woeringbn (1288) Gauthier van
Wiltz onder de strijders genoemd wordt.

Mersch. 3.296 inrvoners ; 5.030 hectaren opper.vlakte,
Wij gaven reeds een afbeelding en beschrijving van het u'apen dezer gemeent€ en
het gelijknamige kanton, volgens de gegevens die wij destiids van de secretarie
ontvingen, Het is ons echter gebleken, dat het trlazoen der oude Heeren van
Mersch, zijnde : < gedwarsbalkt van goud en azuu,r van zes stukken en een
vijipuntige ster van sabel in den rechterbovenhoek >, meestal als gerneentewapen
vvordt gebezigd.

Mondorf. 1.586 inwoners; 1.366 hectaren oppervlakte.
Wapen : in goud een Sint-Andrieskruis van Leel, vergezeld van vier vijlbladen
van he'tzelide, geknopt van sinopel.

Ettelbruct<. 4.931 inwoners; 1.518 hectaren oppervlakte.
Wapen : gevierendeeld; 1, in zilver een brug van drie bogen, ondersteund door
een stroom, ailes van azurtr,2, in azuur drie korenschoven van goud, gebonden
van keel; 3, in sabel een gevleugelde Mercuriusstaf van goud, geplaatst in de
richt ng van,een schuinbalk; 4 gedwarsbalkt van zilver en azuuü'van tien stukken,
over alles heen een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond, genageld en getongd
van goud (Luxe.mburg).

Dudelange. (Dudelingen.) 1.1.000 inwoners; 2.138 hectaren op.pervlakte.
Wapen : in goud een gekroonde dubbelstaartige leeuw van sabel.
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