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Het dagbladzegel, de vuile vingers van de fiscus op iedere krantenpagina 
 
Tot onze verwondering heeft de Tweede Kamer in hare zitting van laatstleden Zaterdag met eene 
meerderheid van 41 tegen 31 stemmen aangenomen het wets-onderwerp, waarbij het zegel op de 
dagbladen en de advertentiën wordt afgeschaft. 
 
Met deze opmerkelijke eerste zin op de voorpagina van het katholieke dagblad De Tijd van dinsdag  
16 maart 1869 begon hoofdredacteur Judocus Smits zijn uitvoerige visie (ruim 2000 woorden)  
over de zojuist aangenomen wetswijziging. Ook de dagen erna volgden dergelijke commentaren  
van een halve voorpagina (op 19 maart: “Dat de liberale afschaffers der belasting van de zegelwet 
onlogiesch handelen bij deze afschaffing en het handhaven der schoolwet, hebben wij heden, in  
verband met ons artikel van eergisteren, aan te tonen. . . .”). 
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De belasting op kranten in de 19de eeuw 
 
Zo’n honderd jaar lang (het verschilde van 
land tot land) zijn dagbladuitgeverijen 
verplicht geweest op het drukken van 

kranten een aanzienlijke extra belasting te 
betalen, die natuurlijk moest worden 
doorberekend in het abonnementstarief en 
in de verkoopprijs van losse nummers. Dat 
een dagblad liever niet zag dat deze 

 

 
 
belastingheffing werd afgeschaft, is niet 
helemaal zonder reden – daarover verderop 
meer. Na jarenlange pogingen was de 
Tweede Kamer erin geslaagd een einde te 
maken aan deze belasting (taxes on 
knowledge, impôt sur l’information) die in 
de negentiende eeuw in voornamelijk 
West-Europese landen, maar ook in de V.S. 
en in Australië geheven werd op het 
publiceren van dagbladen. Ik heb geen 
aanwijzingen gevonden voor dergelijke 
accijns op Spaanse en Italiaanse kranten.  
 
Na de censuur de accijns 
 
Was in de eerste decennia van de 
zeventiende eeuw het uitgeven van kranten 
onbelast, gaandeweg werden in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden de 
kranten wel aan (zelf)censuur gebonden. 
Lagere overheden hielden toezicht op de 
inhoud en de krant moest vooral niet al te 
diep ingaan op binnenlandse staatszaken, 
maar het liefst nieuwsfeiten publiceren. De 
berichtgeving uit het buitenland lag veel 
minder gevoelig en daarom zien we in 

Nederlandse kranten van vóór 1800 zoveel 
vermeld over Parijs, Wenen, Londen, 
Frankfurt, enz. Dat internationale nieuws 
was natuurlijk wel belangrijk voor de elite 
uit die tijd, die zulke berichtgeving voor 
hun werk (banken, de beurs, im- en export 
van goederen) nodig hadden. Eigenlijk was 
de vrijheid van drukpers hier pas bereikt na 
de Napoleontische tijd, maar toen was het 
zegelrecht al ingevoerd.  
 
 
Belastingtarief en oplage 
 
Een uitgeversbedrijf moest in die 
negentiende eeuw op dag- en nieuwsbladen, 
tijdschriften en op de advertenties in de 
kranten soms wel de helft van zijn 
bruto-omzet afstaan aan de overheid. De 
prijzen waren er dan ook naar. Een 
abonnement voor 3 maanden kostte ƒ 7 (in 
1869 voor het toen nog jonge dagblad De 
Tijd), respectievelijk ƒ 5 (in 1852 voor de 
Opregte Haarlemsche Courant, die toen al 
bijna tweehonderd jaar was verschenen) 
binnen de stad waar de krant gedrukt werd, 
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en ƒ 8 per post voor de abonnees elders in het 
land, en een los nummer kostte 12 cent. Het 
Algemeen Handelsblad (dagblad sinds 1830) 
kostte in 1855 per 3 maanden ƒ 7,50 in 
Amsterdam en ƒ 8,50 in andere steden, losse 
nummers kostten ƒ 0,10. Per nummer werd 2,5 
tot 3,5 cent gerekend voor deze belasting. Na 
afschaffing van het dagbladzegel gingen de 
abonnementsprijzen (met 2 van de 8 gulden 
per kwartaal of met 4 van de 12 cent voor een 
los nummer) omlaag, het krantenformaat werd 
juist groter en het papier kreeg een betere 
kwaliteit. Dat een jaarabonnement acht gulden 
goedkoper werd en het formaat groter, gold 
ook De Tijd zelf, deze notoire tegenstander van 
de afschaffing van het dagbladzegel. 
 
Het eigenlijke stempelen 
 
De oplages liepen nogal uiteen voor de 
dagbladtitels die al werden uitgegeven toen het 
dagbladzegel nog van kracht was. Toen 
Nederland nog maar 3 miljoen inwoners telde, 
werd in 1851 het Algemeen Handelsblad als 
succesvolle liberale krant landelijk verspreid 
in een oplage van 5400 (80% voor de abonnees; 
20% voor de losse nummers) waarvoor het ƒ 
75.000,- per jaar aan de fiscus moest betalen, 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant drukte er 
1800, en De Tijd nog geen 100 exemplaren 
(toen nog maar zes jaar een dagblad en moest 
al ƒ 652,- per jaar aan zegel en opcenten 
betalen). 
 
Het dagbladzegel was feitelijk een 
stempelafdruk (vanaf 1828 waren zelfs twee 
stempels nodig), die als een betalingsbewijs op 
elk vel krantenpapier zichtbaar was. Er 
stonden hoge boetes op als uitgeverijen hun 
kranten drukten op vellen zonder zo’n stempel. 
Afgezien van de kosten, die de uitgever aan 
zijn abonnees moest doorberekenen, was het 
een enorm omslachtige procedure. In elf 
steden in het land (waar zowel 
belastingkantoren als krantendrukkerijen 
gevestigd waren) moesten dagelijks vanuit die 
drukkerij de honderden, later duizenden nog 
onbedrukte vellen papier (van bijvoorbeeld 
60×48 cm) tevoren naar een plaatselijk 
belastingkantoor gebracht worden. In die jaren 
was er zelfs nog geen paardentram, dus dat zal 
midden negentiende eeuw wel op handkarren 

of met paard en wagen zijn gedaan, destijds de 
meest praktische manier van vervoer over een 
afstand van bijvoorbeeld 1 kilometer: van 
drukkerij naar belastingkantoor en weer terug 
en later op de dag van drukkerij naar 
postkantoor. De van een stempel te voorziene 
vellen moesten dus eerst twee ritten door weer 
en wind maken voordat het drukproces op 
soms vochtig papier van start kon gaan. We 
zien hieronder een dubbel gestempelde tweede 
editie, vier pagina’s van 30×48 cm omvattend, 
van het Algemeen Handelsblad van maandag 
14 januari 1856, met “Noord-Holland 2,5 
cent” en “te zegelen”. 
 
Lilliputters 
 
Geleidelijk aan ontstond een politieke strijd 
om van het dagbladzegel af te komen. Door 
wetswijzigingen werden de tarieven geregeld 
aangepast en ook het formaat van de krant 
werd bepalend voor deze vorm van 
belastingheffing. Zo konden sinds de 
  

 
 
invoering in 1844 van een nieuwe zegelwet 
kleine krantjes zich enige tijd onttrekken aan 
de zegelkosten, waardoor tal van lilliputters of 
miniatuurkranten (niet groter dan een-derde 
van een A4-pagina) rond 1845 werden 
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uitgebracht. Deze weekblaadjes werden heel 
snel populair, en dat niet alleen door hun lage 
prijs, maar ook door de erin gepubliceerde 
kritiek op het regeringsbeleid. Deze 
ontwikkeling wekte het ongenoegen van 
minister Van Hall, die hier via een volgende 
wetswijziging een stokje voor ging steken. 
Desondanks konden De Zierikzeesche 
Nieuwsbode, de Meppeler Courant en de 
Tielsche Courant de alsnog opgelegde 
zegelbelasting opbrengen en wisten zij zich te 
handhaven. 
 
Kentering 
 
Diverse pogingen om de zegelwet af te 
schaffen strandden echter, ondanks de wens 
een meer liberaal economisch beleid te voeren. 
De conservatieve volksvertegenwoordigers 
zagen er niets in om kranten meer faciliteiten 
te geven. Zij waren bang voor ophitsende 
publicatie wanneer nieuw op te richten kranten 
gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar zouden 
worden. De confessionele partijen gruwden 
ervan als de opkomende arbeiderspers tot 
ruimer ontwikkeling kon komen. Dat verklaart 
het hoofdredactioneel commentaar in het 
katholieke dagblad De Tijd, in het begin van 
dit artikel. We lezen daar: “Bij ons te lande is 
het lezen van dagbladen op verre na geen 
dagelijksch werk voor de groote menigte.” En 
even verder: “Waar is ’t dan eigenlijk om te 
doen, als de tegenwoordige tijd er zoo op 
aandringt, om het volk door dagbladen te 
beschaven? Om de verspreiding van het 
ongeloof, en wij moeten het bekennen, geen 
beter voermiddel voor die verspreiding dan 
juist de dagbladpers, die de gelegenheid 
aanbiedt om het ongeloof overal 
langzamerhand en zeker binnen te smokkelen, 
waar zij anders nooit eenigen toegang zou 
kunnen vinden.”  
In dit verband is het ook tekenend dat in 1900 
slechts twee katholieke parlementariërs vóór 
de invoering van de Leerplichtwet hebben 
gestemd. 
 
Het Anti-Dagbladzegel-Verbond  
en de rede van M.H. van Lee 
 
In 1867 richtten vijf Rotterdamse notabelen 
het Anti-Dagbladzegel-Verbond op, dat 

succesvol actie heeft gevoerd en het 
onderwerp op de agenda heeft gezet van de 
bestuurlijke elite in heel het land. Als klap op 
de vuurpijl kwam daar de steun van de heer 
Maurits Hendrik van Lee bij, die met zijn 
kernachtige rede op 19 augustus 1867 op het 
taal- en letterkundig congres te Gent diepe 
indruk maakte en een onuitwisbaar stempel 
(dit stempel bleef !) heeft gezet op de 
argumenten contra het dagbladzegel. De heer 
Van Lee toonde met cijfers aan hoe Nederland 
in dit opzicht achterstond en dat er bijna geen 
land in Europa was waar de vrijheid van 
drukpers zo fiscaal werd tegengewerkt als hier. 
Van een blad ter grootte van het Algemeen 
Handelsblad werd in België, Engeland, Polen, 
de V.S., Spanje, Zwitserland, Rusland, Italië, 
Noord-Duitsland geen zegel geëist. Een krant 
betaalde hier per jaar ƒ 12,60 aan de schatkist, 
een veel hoger bedrag dan in landen als 
Oostenrijk, Frankrijk en Zweden, waar ook 
nog deze accijns werd geheven. Het verbond 
heeft deze rede op ruime schaal verspreid en de 
regering kon niet onverschillig blijven. 
 
Het dagbladzegel in 1869 afgeschaft 
 
Parlementaire behandeling in de Tweede 
Kamer vond plaats van 11 tot 16 maart 1869 en 
zo werd onder de liberale minister van 
Financiën, Pieter Philip van Bosse, in 
Staatsblad 60 van 1869 het “zegelregt” 
afgeschaft. 
Wie waren de dupe? De drinkers van 
gedestilleerd: zij gingen veel meer accijns 
betalen, om de schatkist weer op peil te houden.  
 
De gunstige gevolgen van de afschaffing 
werden al gauw zichtbaar door de snelle, 
verdere ontwikkeling vvan het dagbladwezen. 
In enkele jaren tijd verschenen diverse nieuwe 
titels: Het Vaderland (1869), Het Nieuws van 
de Dag (1870), De Standaard (1872), De 
Nieuwe Haarlemsche Courant (1876), 
Rotterdams Nieuwsblad (1876), Nieuwe 
Rotterdamsche Courant (ging in 1877 twee 
maal per dag verschijnen), Haarlems Dagblad 
en Haagsche Courant (beide 1883), Het 
Centrum (1884), De Maasbode werd een 
dagblad (1885), De Morgenpost (1892), De 
Telegraaf en De Nederlander (beide 1893) en 
Het Volk (1900). 
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Wie meer wil weten, leze het bij de uitgever of 
bij de auteur Joan Hemels (lid van de VKTV! 
Zie ledenlijst voor adresgegevens) nog 
verkrijgbare boek De pers onder het juk van 
een fiscale druk (Otto Cramwickel Uitgever, 
Amsterdam, 1992). ISBN: 90-718-9442-8. 
Hoogleraar Communicatiewetenschappen en 
communicatiegeschiedenis Prof. Dr. J.M.H.J. 

Hemels was verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam en ging in 2009 met emeritaat. 
Joan Hemels (geb. 1944) promoveerde in 1969 
in Nijmegen op het proefschrift De 
Nederlandse pers voor en na de afschaffing 
van het dagbladzegel in 1869. 
 
                                                 Paul Klein 

________________________________________________________________________________ 
 
In Memoriam H.H.M. Hilgerdenaar 
(1937-2012) 
 

 
 
Tijdens de voorbereiding van dit artikel over 
de verzameling van een van de vroegste leden 
van zowel VKTV als de Documentatiegroep 
'40-'45 bereikte ons het trieste bericht dat 
Harry Hilgerdenaar op 2 april j.l. is overleden. 
Hij was al geruime tijd ernstig ziek en mijn 
ontmoeting bij hem thuis in Amstelveen, 
enkele weken voor zijn dood, kon nog 
ternauwernood plaatsvinden. Een jarenlange 
behandeling met chemotherapie ten spijt is hij 
toch onverwacht overleden. De VKTV wenst 
zijn dochter en zijn zoons sterkte met dit 
verlies. 
 
De Duitse propagandapers verzameld door 
Harry Hilgerdenaar 
 
Voor dit nummer hebben we een lid van het 
allereerste uur opgezocht. We komen de naam 
Hilgerdenaar al tegen in de ledenlijst die met 
Au Courant jaargang 1 nummer 1 is 
meegezonden aan de 60 leden die de VKTV in 
maart 1986 al telde. Harry was toen al 
vijfentwintig jaar lang lid van de 

Documentatiegroep '40-'45! In die vroege 
jaren zestig, net verhuisd naar Amstelveen, 
kreeg zijn verzameling een enorme impuls 
toen zijn oog viel op een advertentie in het 
Amstelveensch Weekblad, waarin een enorme 
collectie Duitse kranten uit het interbellum en 
Wereldoorlog II werd aangeboden. De 
verkoper had sinds de jaren dertig al op diverse 
kranten een abonnement gehad en zijn huis 
was volgeraakt met al die tientallen bewaarde 
jaargangen. Door zijn zakelijke gevoel en zijn 
geduld (een verzamelaar veinst geen haast) 
verkreeg Harry stilaan een goede 
onderhandelingspositie en kon hij de hele 
partij geruime tijd later tegen een sterk 
gereduceerde prijs verwerven. Tientallen 
complete jaargangen van enkele Duitse 
dagbladtitels, waaronder de Völkische 
Beobachter, waren opeens in zijn bezit 
gekomen. De verkoper moest kleiner gaan 
wonen en had geen ruimte meer om al die 
bewaarde exemplaren van zijn langdurige 
abonnementen een plaats te geven. Harry, 
daarentegen, had die ruimte wel − en dat is 
eufemistisch uitgedrukt, gezien alleen al het 
perceel in Amstelveen waar hij 50 jaar heeft 
gewoond. 
 
Voor de leden van de VKTV had Harry zijn 
andere adres in Waverveen opgegeven, de 
plaats die toevallig al centraal stond in het 
artikel over het Poldermuseum - zie het 
nummer van Au Courant van december 2011. 
Harry was zeer gezien in de polder Groot 
Mijdrecht, waar hij jarenlang lid is geweest 
van de Commissie van Goede Diensten, die 
met succes heeft gestreden tegen de plannen 
tot ontpoldering. Zijn begaanheid met het wel 
en wee van dit poldergebied bleek ook uit zijn 
enorme collectie regionale ansichtkaarten. Een 
geheel andere blijk van Harry’s historische 
belangstelling vormen de catalogi van de 
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