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De prijs die voor een album betaald moest worden was de productieprijs; 2,40 Noorse kroon. Soms werden 
er reclame acties gehouden en konden de albums met een korting van 40% verkregen worden. Wel kwamen 
er nog de verzendkosten bovenop. Losse plaatjes konden niet gekocht worden.  
 
Er was wel een soort van ruilsysteem waarmee bij KAFFE HAG plaatjes ingeleverd konden worden en men 
daar dan andere plaatjes voor terug kreeg. Onze verzamelaar Vemund Ljødal heeft in deze publicatie alle 
achtergrond informatie betreffende KAFFE HAG en de door hen uitgegeven plaatjes en albums gebundeld. 
Niet alleen de plaatjes maar ook de albumbladen worden afgebeeld en voorzien van de informatie die bij de 
desbetreffende wapenschilden behoren.   
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In Nederland kennen we allemaal de Verkade en Hille 
boeken waarin plaatjes geplakt konden worden die 
ingesloten waren bij diverse producten van voornoemde 
bedrijven. Ook diverse shag en sigarettenmerken (Captain 
Grant, Fullspeed, Theodorus Niemeijer en Croydon virginia 
cigaretten)  voegden plaatjes toe aan hun verpakkingen 
om de verkoop van hun producten te stimuleren. 
In Noorwegen werden door het oorspronkelijke Duitse 
KAFFEE HAG, dat via diverse overnames uiteindelijk in 
2015 door Jacobs Douwe Egberts in Nederlandse handen 
kwam, sinds 1933 plaatjes in de koffieverpakkingen 
gedaan. De afbeeldingen op deze plaatjes waren stads- en 
(adellijke) familiewapens. Tevens waren er een drietal 
reclame plaatjes in omloop gebracht. Dit koffie merk was 
in meerdere landen verkrijgbaar en in niet minder dan 14 
landen werden albums met heraldische afbeeldingen 
uitgegeven. 
Deze vignetten waren uiteraard verzamelwaardig en 
werden voorzien van een perforatie en werden in vellen 
van 18 gedrukt. De zegels konden in albums geplakt 
worden, waarbij de bladzijden uiteraard van de nodige 
uitleg waren voorzien. Deze albums waren te koop bij 
KAFFE HAG.  

 

U zult zeggen "wat heeft dit nu met postzegels en 
filatelie te maken", wel deze plaatjes werden ook 
wel, tegen de postale regels in, als verfraaiing op 
poststukken geplakt en dat is dus weer een leuk idee 
om dat te gaan verzamelen. Voor geïnteresseerden 
in heraldiek op dit soort plaatjes zie onder andere 
ook de site van Ralf Hartemink: www.heraldry-
wiki.com deze site is in het Engels maar ik denk dat 
Ralf best bereid is om vragen in het Nederlands te 
beantwoorden. 


