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Inleiding

Met de invoering van het algem een kiesrecht en de evenredige vertegenwoor
diging in 1917 zou, zo was de algehele verwachting in Nederland, een nieuw 
politiek tijdperk beginnen. En, inderdaad, toen de Tweede Kamer in september 
1918 voor de eerste maal na de in juli dat jaar gehouden verkiezingen weer bij
eenkwam, telde 's lands vergaderzaal tal van nieuwe gezichten. De SDAP en 
vooral de RKSP hadden, zoals door menigeen was voorspeld, flinke zetelwinst 
geboekt, terwijl de liberale partijen - de Liberale Unie, de Bond van Vrije Libe
ralen en de Vrijzinnig Democratische Bond - een flinke aderlating hadden on
dergaan. M inder voorzien door de toenmalige politieke profeten was dat ook 
een aantal kleine belangenpartijen een eigen vertegenwoordiger in de Tweede 
Kamer kreeg. Zij vormden een kleurrijk stel: de dwarse Abraham Staalman van 
de Middenstandspartij, de onderofficier Willem Wijk van het Verbond tot De- 
mocratiseering der W eermacht, de ingetogen Twentse boer Frederik Bos van de 
Plattelandersbond en ten slotte Henri ter Hall, de vertegenwoordiger van de 
Neutrale Partij. Gekleed in een felgekleurd, geruit vest, waarop een dikke hor
logeketting prijkte, en gezegend met een sneeuwwitte kuif en een martiale snor 
was Ter Hall ongetwijfeld de meest opvallende nieuwe verschijning op het 
Binnenhof. In dit artikel zal kort worden stilgestaan bij de politieke carrière van 
deze kleurrijke politicus.

De Koning van de Revue

Henri ter Hall had zijn bekendheid niet te danken aan zijn politieke activiteiten, 
maar aan zijn carrière als revue-artiest. Na een korte loopbaan als pistonist bij 
het Stafmuziekkorps van de Koninklijke Nederlandsche Marine in Den Helder 
begon Ter Hall in 1892 op 26-jarige leeftijd zijn eerste variétégezelschap waar
mee hij kermissen op het platteland afreisde. Behalve muziek en sketches pre
senteerde hij met een klein bioscoopapparaat 'levende fotografieën', een in die 
tijd voor de meeste toeschouwers nog onbekende techniek. Toen de bioscoop- 
beelden echter niet het gewenste effect op het publiek bleken te hebben - in zijn 
memoires verhaalt Ter Hall ondermeer hoe boeren in paniek de zaal uitvlucht

19



Een revuekoning in de 'polletiek'

ten toen hij beelden van een naderende trein op de muur toverde - besloot Ter 
Hall zich in 1898 op de revue toe te leggen. Met deze kort daarvoor uit Frank
rijk overgewaaide theatervorm had Ter Hall beduidend meer succes. Zijn re
vues trokken ieder jaar volle zalen en in 1907 had hij een zeventig personen 
tellend gezelschap, waartoe illustere artiesten als Louis Davids en de vermaar
de clown Johan Buziau behoorden.1

Behalve aan een goede neus voor talent had Ter Hall het succes te danken 
aan een goed instinct voor de wensen van het grote publiek. Door zijn ervarin
gen in de provincie wist hij in tegenstelling tot veel andere revue-makers, dat 
de voorkeuren van het Amsterdamse publiek niet maatgevend waren voor de 
rest van het land. Pikante scènes, schunnige grappen en schaars geklede dames 
werden door de revuekoning dan ook zoveel mogelijk geweerd. Ter Hall maak
te keurige revues voor de hele familie, waarin de nadruk lag op de fraaie kos
tuums en decors en waarin op licht-ironische en weinig aanstootgevende wijze 
commentaar werd geleverd op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen 
als de spoorwegstakingen en de invoering van de Drankwet. Met lofzangen op 
het glorierijke vaderlandse verleden, de Zuid-Afrikaanse boeren en het ko
ningshuis wist Ter Hall daarnaast handig in te spelen op de rond de eeuwwis
seling sterk opspelende nationalistische gevoelens.2

De leden van de Tweede Kamer kwamen er minder goed vanaf in de revues. 
'De polletiek', zoals het in Ter Halls revue heette, werd voorgesteld als een am
bacht waarin alles draaide om onduidelijk geklets en om het najagen van eigen 
belangen. In 1912 lanceerde Ter Hall 'Schots en Scheef, waarin de draak werd 
gestoken met het parlement. De hoofdrol in deze revue is weggelegd voor Piet, 
een eenvoudige jongen met boerenverstand, die als fractievoorzitter van de 
Pietistische Fractie strijdt voor de invoering van een van zijn uitvindingen, de 
'Zelfwerkende Redevoerders Taxatie Automaat', om daarmee 'het verbeuzelen 
van den nationalen tijd' door de parlementariërs tegen te gaan. Nadat het appa
raat is ingevoerd, verandert het parlement in een mum van tijd van een vrij
plaats voor miezerige intriganten en ijdele spraakwatervallen tot een effectief 
en eensgezind gremium dat nog slechts het algemeen belang voor ogen heeft. 
De revue eindigt gewoontegetrouw met een lofzang op het koningshuis, dat als 
symbool van eenheid en vaderlandslievendheid de tegenpool was van het ver
deelde parlement.3 Op komische wijze buitte Ter Hall zo behalve orangistische

De gegevens over de revuecarrière van Ter Hall zijn ontleend aan: K. Vossen, 'Hendrik 
Johannes ter Hall', versie 2 september 1998, Biografisch Woordenboek van Nederland. 
(Elektronisch Tekstbestand Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag), D. 
Krijn, 'De bouwer van een zaak' in: Bonte pracht, vederdracht. Geschiedenis van de revue in 
Nederland (Zutphen 1980) p. 23-65 en H. ter Hall 'Van acrobaat tot Kamerlid. Herinne
ringen uit een schemerig verleden', in negen delen gepubliceerd in Het Leven, 31 mei 
1929 tot 1 april 1930.
Zie onder meer de revues: 'De stakingsbacil of Amsterdam in rep en roer' (1905), 'O, die 
Drankwet' (1906), 'Publieke Opinie' (1906), 'Het Hof van Arbitrage' (1907) en 'Doe er een 
deksel op!' (1907). De teksten van Ter Halls revues zijn te vinden in: Gemeentearchief 
Den Haag, collectie Henri ter Hall's Revuegezelschap, 925.
'Schots en Scheef’ (1912), Gemeentearchief Den Haag, collectie Henri ter Hall’s Revuege
zelschap, 925, doos 3.
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gevoelens ook een in die tijd in brede lagen van de bevolking gevoelde onvrede 
met het functioneren van het parlement uit.

De cam pagne van de Neutrale Partij

Dat Ter Hall nauwelijks zes jaar na de 'Schots en Scheef'-revue zelf ook zou be
horen tot het door hem bespotte gezelschap van parlementariërs, mag op zijn 
minst een opmerkelijke carrièrestap worden genoemd. Velen meenden dan ook 
dat het de revuekoning slechts te doen was om de vele publiciteit die het ka
merlidmaatschap met zich meebracht. Zelf beweerde Ter Hall dat hij gedreven 
werd door een oprechte bezorgdheid over de door de landelijke politiek 
schromelijk verwaarloosde belangen van het kunst- en amusementsbedrijf. 
Vooral de stringente bepalingen in artikel 188 van de Gemeentewet waren hem 
een doorn in het oog. Op grond van dit artikel konden burgemeesters kunst- 
uitvoeringen in hun gemeente verbieden als zij meenden dat deze de openbare 
orde dreigden te verstoren. In de praktijk betekende het dat cabaretgroepen, 
bioscoophouders en kermisexploitanten waren overgeleverd aan de nukken 
van de plaatselijke burgemeester. Het feit dat de kunst en het amusementsbe
drijf daarmee onder dezelfde bepalingen vielen als huizen van ontucht was 
voor Ter Hall eens te meer een bewijs dat de kunstenaars en artiesten in Ne
derland nog steeds als criminelen en prostituees werden beschouwd.4

De erkenning van de kunst en het amusementsbedrijf als bijdragen aan het 
algemeen staatsbelang vormde dan ook het voornaamste punt in het flinter
dunne programma van de door Henri ter Hall op 16 oktober 1917 opgerichte 
Neutrale Partij.5 De oprichting van de partij hield direct verband met de invoe
ring van de evenredige vertegenwoordiging in hetzelfde jaar. In het nieuwe 
stelsel waren partijen immers niet meer afhankelijk van een bepaald geogra
fisch zwaartepunt, zoals onder het districtenstelsel het geval was geweest, ter
wijl ook de kiesdrempel bijzonder laag was. Behalve de Neutrale Partij werden 
in de maanden voor de verkiezingen dan ook tal van nieuwe partijen opgericht, 
die de meest uiteenlopende belangen - van onderofficieren tot politieagenten en 
postbodes - behartigden. De meeste van deze belangenpartijen waren zeer 
zwak georganiseerde groepjes, die buiten de grote belangenorganisaties om 
opereerden. Bij de Neutrale Partij was het niet anders. Slechts weinig acteurs en 
kunstenaars van naam sloten zich aan bij de partij. De grote belangenorganisa
ties uit de wereld van kunst en cultuur, zoals de Nederlandsche Toneelkunste- 
naarsvereeniging en de Nederlandsche Centrale Artisten Vereeniging, organi
seerden op 12 februari 1918 zelfs een 'anti-NP-vergadering'. Op deze drukbe
zochte vergadering werd Ter Hall verweten niet de belangen van de artiesten 
maar die van de 'bonzen' te behartigen.6 Het was een begrijpelijk verwijt, want 
met zijn strijd tegen artikel 188 van de Gemeentewet kwam Ter Hall inderdaad

Zie onder meer: Ter Hall, 'Van acrobaat tot Kamerlid' en De candidaluur van Henri J. ter 
Hall voor de Tweede Kamer (z.pl. 1918).
'Grondbeginselen Neutrale Partij' in: Parlement en Kiezer (1919-1920) p. 122-123.
Verslag van de vergadering in: Algemeen Handelsblad, 13 febr. 1918.
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in eerste instantie op voor de kermisexploitanten, schouwburgdirecteuren en 
bioscoopbeheerders. In deze kringen waren dan ook de meeste sympathisanten 
van zijn partij te vinden.7

P I  040
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Affiche voor de revue 'Knijpen maar!'. Bron: Dries Krijn, Bonte pracht vederdracht. Geschiedenis 

van de revue in Nederland (Zutphen 1980) p. 32.

In de verkiezingscampagne maakte Ter Hall maximaal gebruik van zijn be
kendheid als revuekoning en wist hij wederom handig in te spelen op de be
staande onvrede met de steeds sterker door partijen gedicteerde politiek. 
Voortaan zou niet langer het partijbelang maar het algemeen belang moeten 
overheersen, zo luidde de weinig gespecificeerde politieke boodschap van de 
Neutrale Partij. Op de naar het voorbeeld van de revue-aankondigingen gesti
leerde verkiezingsposter van de Neutrale Partij stond, onder een foto van een 
knipogende Ter Hall, het motto van de partij vermeld:

De N eutrale Partij onderhield nauwe contacten met de kermisvakgenotenvereniging 
Ons Belang en met de Bond van Nederlandsche Bioscoop-Exploitanten. Bekende bios
coopeigenaars als W illy Mullens en Georg van Biene waren kandidaat voor de partij, 
evenals G.H. Koopman, de directeur van de Nederlandsche Opera.
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'Geen Rechts, Geen Linksch 

Geen Zwart, Geen Rood 
Neutraal is Leven 

Politiek is Dood'^

Overigens stond de Neutrale Partij met een dergelijke boodschap niet alleen: 
ook de Economische Bond van oud-minister van Financiën M.W.F. Treub bond 
de strijd aan met de 'partijpolitiek'. De partij baarde opzien met een geldver
slindende verkiezingscampagne, waarin lijsttrekker Treub in zeventien dagen 
22 verschillende steden aandeed. In 1918 was een dergelijke campagne een no
vum.9 Met zijn revuegezelschap had Ter Hall een andere troef in handen. Zijn 
nieuwste revue 'Knijpen maar!' stond voor een groot deel in het teken van zijn 
eigen kandidatuur. Op soms geestige wijze stelde Ter Hall in de revue de door 
de Eerste W ereldoorlog verhoogde belastingdruk aan de kaak. In het titellied 
luidde het:

'Ze knijpe an je cente 

En an je stukkie brood 

En als je nou nog even wacht 

Dan knijpe ze je dood'1̂

Na afloop van de revue kregen de bezoekers voor alle zekerheid nog het 
verkiezingsprogramma van de Neutrale Partij in handen gedrukt.

Aan de eindstreep leverde de campagne de partij uiteindelijk één, door Ter 
Hall te bezetten zetel op. Met 7153 stemmen (0,53% van het totaal) waren 'de 
neutralen' net over de toenmalige kiesdrempel van 0,5% heengestapt. De aan
hang van de partij was voor het overgrote deel te vinden in Den Haag en Am
sterdam en bestond, naar alle waarschijnlijkheid, vooral uit niet-kerkelijke zelf
standige ondernemers uit de wereld van het amusement en de horeca.

Het kam eroptreden van H enri ter Hall

De verkiezing van Ter Hall was vooral in liberale periodieken aanleiding tot 
bezorgde commentaren over het gebrek aan ernst onder bepaalde delen van het 
electoraat. Het lachen zou deze kiezers waarschijnlijk snel vergaan, zo voor
spelde het Algemeen Handelsblad .11 De katholieke krant De Maasbode kon daaren
tegen enig leedvermaak niet onderdrukken: de zetelwinst van de Neutrale Par

Gemeentearchief Den Haag, documentatiemap 'Stukken betreffende Henri ter Hall', 
bibliotheekcollectie.
Over de campagne van de Economische Bond: D.J. Elzinga en G. Voerman, Om de stem
bus. Verkiezingsaffiches 1918-1989 (Den Haag 1992) p. 19-20.
'Knijpen maar!', Gemeentearchief Den Haag, collectie Henri ter Hall's Revuegezelschap, 
925, doos 3.
Algemeen Handelsblad, 5 juli 1918.
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tij, en ook van de overige belangenpartijtjes, was immers vooral ten koste ge
gaan van de liberale fracties. De linkerzijde van het politieke spectrum, waartoe 
destijds behalve de socialistische ook de liberale partijen werden gerekend, was 
daardoor 'niet veel meer dan een Poolsche Landdag', aldus de krant.12

Ter Hall onderkende dit probleem en een van zijn eerste activiteiten als ka
merlid was dan ook het tot stand brengen van de Neutrale Fractie, een samen
werkingsverband van de kleine, niet-confessionele en anti-marxistische fracties 
in de Tweede Kamer. Behalve de Neutrale Partij behoorden daartoe de Mid- 
denstandspartij, de Plattelandersbond, het Verbond tot Democratiseering der 
W eermacht en de met drie zetels vertegenwoordigde Economische Bond. Frac
tievoorzitter van dit bonte gezelschap werd M.W.F. Treub.

Door de gebrekkige politieke ervaring van de meeste leden was het samen
werkingsverband weinig succesvol. Zo maakte onderofficier Willem W ijk van 
het Verbond tot Democratiseering der W eermacht zich enigszins belachelijk 
door tegen een door hem zelf ingediende motie te stemmen, terwijl W.H. de 
Buisonjé van de Economische Bond na malafide speculaties al in 1921 afstand 
moest doen van zijn zetel. Het kamerlid van de Plattelandersbond, Frederik 
Bos, verliet de Kamer eveneens voortijdig uit heimwee naar zijn boerenbedrijf 
in Lonneker. Zijn opvolger, de eigengereide Arend 'boer' Braat, maakte vooral 
indruk door zijn grove, onparlementaire manier van optreden. Het mag al met 
al weinig verwonderlijk heten dat Treub in zijn memoires weinig woorden aan 
het optreden van zijn Neutrale Fractie heeft vuil gemaakt.13 In 1921, nog voor 
de verkiezingen van 1922, werd de Neutrale Fractie opgeheven: de Economi
sche Bond, de Middenstandspartij en ook de Neutrale Partij sloten zich aan bij 
de in dat jaar opgerichte rechts-liberale fusiepartij De Vrijheidsbond. Namens 
deze partij werd Ter Hall in 1922 herkozen als kamerlid.

In vergelijking met de meeste leden van de Neutrale Fractie was Ter Hall er 
beter in geslaagd zich staande te houden op het Binnenhof. De vrees dat de re- 
vue-artiest de Tweede Kamer slechts zou gebruiken als forum voor allerlei rare 
fratsen bleek ongegrond. De enigszins populistische, anti-parlementaire reto
riek, die de campagne van de Neutrale Partij zo had gekenmerkt, liet hij in de 
Tweede Kamer achterwege. Eenmaal zelf in de Kamer conformeerde Ter Hall 
zich moeiteloos aan de parlementaire mores en onderscheidde hij zich vooral 
door de vele schriftelijke vragen, waarmee hij de diverse ministers bestookte. 
Het ging daarbij voornamelijk om praktische problemen als de gezondheids
toestand aan de kadettenschool te Alkmaar, de slechte staat van de treinrails 
tussen Haarlem en Amsterdam en de onwelriekende geur van de in omloop 
gebrachte zilverbons.14 Ter Hall wilde hiermee, zo zou hij later verklaren, de 
ministers dwingen om in duidelijke taal hun beleid uiteen te zetten.15 Van de 
hem bekende gevatheid maakte Ter Hall slechts zeer spaarzaam gebruik. Daar
bij had hij het bovendien vooral op de SDAP-afgevaardigden gemunt. Zo

De M aasbode, 5 juli 1918.
Zie: M.W .F. Treub, Herinneringen en Overpeinzingen (Haarlem 1931) p. 369-373.
Zie voor een overzicht van door Ter Hall gestelde vragen de alfabetische registers in 
Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal (HTK).
Interview Ter Hall in: De Avondpost, 1 febr. 1936.
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doorbrak hij - tot hilariteit van de meer behoudende kamerleden - de stilte na 
een lange donderpreek van P.J. Troelstra met een vroom uitgesproken: Amen.16

Als vertegenwoordiger van een partij die was opgericht om de belangen van 
de kunst en het amusementsbedrijf te behartigen, lag Ter Halls eerste aan
dachtspunt uiteraard op het terrein van het kunstbeleid van de rijksoverheid. 
Er bleek voor Ter Hall weinig eer te behalen, aangezien de confessionele frac
ties, die de meerderheid in de Tweede Kamer vormden, nauwelijks een taak 
voor de overheid op dit terrein zagen weggelegd. Bovendien vatte Ter Hall de 
kunst breder op dan de meeste andere kamerleden. Zo meenden de vrijzinnig- 
democraat E.A. van Beresteyn en de SDAP'er A.B. Kleerekoper dat slechts hoge 
kunstuitingen in aanmerking konden komen voor overheidssteun. En tot die 
hogere kunstvormen behoorden volgens hen zeker niet variété, bioscoopvoor
stellingen, nationale zangwedstrijden en de revue.17 Ter Hall verzette zich ech
ter tegen deze tweedeling. Niet alleen meende hij dat ook sommige bioscoop
voorstellingen en revuestukken tot de 'hogere kunstuitingen' gerekend konden 
worden, ook vreesde hij oneerlijke concurrentie. In een debat over de gemeen
telijke belastingen op openbare vermakelijkheden op 3 november 1920 keerde 
Ter Hall zich tegen een amendement van Van Beresteyn om deze belasting 
slechts te heffen op kunst, die in mindere mate het algemeen staatsbelang dien
de. Het geld dat hierdoor zou vrijkomen, kon volgens Van Beresteyn gebruikt 
worden voor subsidiëring van de hogere kunstuitingen. Volgens Ter Hall was 
dit echter hetzelfde als een belasting op een fabriek van petten, 'het hoofddek
sel van Jan Publiek', om een fabriek van hoge zijden hoeden te kunnen subsidi- 
eren. Ter Hall diende zelf vervolgens een amendement in om de eventuele be
lastingen te beperken tot 20% van de entreegelden. Met een dergelijk landelijk 
geldend quotum hoopte Ter Hall de door hem verfoeide gemeentelijke w ille
keur in te perken. Zowel Van Beresteyns als Ter Halls amendement werd echter 
verworpen door de tegenstemmen van de confessionele fracties.18

Een ander onderwerp waar Ter Hall zich in de Tweede Kam er mee bem oei
de, was wat in die dagen het bioscoopvraagstuk werd genoemd. De vooral ge
durende de Eerste W ereldoorlog stormachtige opmars van de bioscoop baarde 
veel politici zorgen. M et name confessionele partijen waren bevreesd voor de 
vermeende slechte invloed van bioscoopfilms op de jeugd: de bioscoopbeelden 
zouden, zo vreesde menigeen, de jeugdige zinnen prikkelen en de verbeelding 
bezoedelen. Ook werd wel een verband gelegd tussen de bioscoopvoorstellin
gen en jeugdcriminaliteit. In december 1918 werd dan ook een staatscommissie 
in het leven geroepen, die moest adviseren over maatregelen 'ter bestrijding 
van het zedelijk en maatschappelijk gevaar aan bioscoopvoorstellingen ver

Deze anekdote is ontleend aan: Henri ter Hall. Zijn arbeid in de Tweede Kamer door een oud- 
coliega (z.j., z.pl.) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, archief SDAP fede
ratie en afdelingen Amsterdam, map 363. In de Handelingen van de Tweede Kamer der Sta- 
ten-Generaal is deze opmerking geschrapt.
H TK  1918-1919, p. 1018-1021.
H TK  1920-1921, p. 259-263.
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bonden'.19
Ter Hall werd als een van de elf leden van de door R.B. Ledeboer voorgeze

ten commissie benoemd. Die benoeming had hij waarschijnlijk te danken aan 
de nauwe contacten die hij onderhield met de Bond van Nederlandsche Bios- 
coop-Exploitanten. Hoe nuttig deze contacten konden zijn, had hij in de roerige 
dagen rondom Troelstra's oproep tot revolutie in november 1918 bewezen. 
Mede op Ter Halls initiatief werden toen in alle Nederlandse bioscopen propa
gandafilms getoond, die het revolutiegevaar moesten bezweren.20 De actie had 
hem vooral bij de rechts-liberale fracties het nodige krediet bezorgd.

Evenals de Bond van Nederlandsche Bioscoop-Exploitanten zag Ter Hall de 
voornaamste taak van de commissie in het tot stand brengen van een centrale 
filmkeuring, waardoor de gemeentelijke censuurcommissies overbodig zouden 
worden. Voor het overige, zo kondigde Ter Hall in december 1918 reeds aan, 
zou hij in de commissie voornamelijk remmend werken.21

Het duurde tot februari 1923 voordat de bevindingen van de commissie in 
de Tweede Kam er in behandeling werden genomen. De conclusie van de com 
missie, dat er een strenge, voor alle leeftijden geldende, landelijke filmkeuring 
moest komen om het 'bioscoopkwaad' uit te bannen, werd door slechts weinig 
fracties onderschreven. De confessionele fracties wilden dat naast een landelijke 
filmkeuring ook een gemeentelijke censuur gehandhaafd zou blijven, terwijl de 
liberale en de socialistische fracties meenden dat het preventieve toezicht be
perkt moest blijven tot de jeugd. Ter Hall, inmiddels kamerlid namens de Vrij
heidsbond, toonde zich in het debat ook weinig gelukkig m et het wetsvoorstel. 
De bioscoop werd naar zijn mening te veel slechts als een probleem ervaren 
terwijl het medium in zijn ogen ongekende mogelijkheden bood, zowel in artis
tiek als in educatief opzicht. Desalniettemin zag hij de invoering van een lande
lijke filmkeuring als een noodzakelijk kwaad om aan de gemeentelijke w ille
keur en rechtsongelijkheid een einde te maken en 'zoodoende te komen, uit den 
chaos, waarin wij op het oogenblik leven'. W ederom behoorde Ter Hall echter 
tot de minderheid in de Tweede Kamer: door de tegenstemmen van de socialis
ten en van een deel van de confessionele en liberale fracties werd het voorstel 
verworpen. Eerst in 1926 zou de Bioscoopwet worden aangenomen, waarin de 
landelijke filmkeuring werd geregeld.22

Opmerkelijk aan Ter Halls kameroptreden is tenslotte zijn aandacht voor de 
belangen van de marine en van het spoorwegpersoneel. Beide interesses zijn te 
herleiden uit zijn eigen biografie: Ter Hall groeide op als zoon van een spoor
wegbeambte, terwijl hij, zoals reeds gememoreerd, vóór zijn carrière als revue-

Zie: K. Dibbets, 'Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen' in: K. Dibbets en F.
van der M aden (red.), Geschiedenis van de Nederlandse film  en bioscoop tot 1940 (Weesp 
1986) p. 231-235 en J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel, Film en overheidsbeleid. Van 
censuur naar zelfregulering (Den Haag 1991) p. 52-55.
Dibbets, 'Het bioscoopbedrijf', p. 232-233; interview Ter Hall in: Het Leven, 6 febr. 1926. 
H TK  1918-1919, p. 783.
Debatten over de wet van 13 tot en met 15 febr. 1923 in: HTK 1922-1923, p. 1483-1598. 
Ter Hall zou overigens plaatsnemen in de Centrale Filmkeuringscommissie, die na het 
aannem en van de Bioscoopwet ontstond.
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directeur verbonden was aan de muziekkapel van de marine in Den Helder. In 
verschillende toespraken verzette Ter Hall zich tegen 'de klank van de doods
klok welke over onze marine geluid wordt'.23 Hoewel ernstig ziek, kwam Ter 
Hall op 26 oktober 1923 dan ook speciaal naar de Tweede Kamer om voor de 
omstreden Vlootwet te stemmen. Ook nu behoorde Ter Hall echter tot de, zij 
het nipte, minderheid.

Henri ler Hall.

Foto afkomstig uit: Krijn, Bonte pracht vederdracht, p. 26.

Afscheid van de Kamer en van de Vrijheidsbond

Door de toetreding van de op dat moment vrijwel doodgebloede Neutrale Par
tij tot de Vrijheidsbond in 1921 was Ter Hall van een nauwelijks serieus geno
men fractie in een zeer deftig, rechts-liberaal gezelschap terechtgekomen. Hij 
bleef er een buitenbeentje, dat niet zelden anders stemde dan zijn fractiegeno
ten. En hoewel Ter Hall van 1921 tot 1923 in het partijbestuur zat, moet zijn in
vloed binnen de partijorganisatie ook niet al te hoog worden aangeslagen. Wie 
de moeite neemt om de verschillende jaargangen van het partijblad De Vrijheid 
door te bladeren, zal Ter Halls naam slechts zeer zelden tegenkomen. Ter Hall 
was er de man niet naar om lange ideologische uiteenzettingen te publiceren. 
Daarentegen was hij een uitstekend campaigner. Als revue-artiest wist Ter Hall 
als geen ander zijn publiek te amuseren met zijn ironische bespiegelingen over 
de politieke en maatschappelijke vraagstukken van de tijd. Dat hij daarbij in de 
ogen van meer ernstige liberalen soms enigszins over de schreef ging, nam de

23 HTK  1920-1921, p. 1200-1203.
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partij op de koop toe: Ter Hall leverde de partij namelijk wèl stemmen op.24 Bij 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922 kreeg hij ruim 24.000 stemmen, veel 
meer dan het overgrote deel van zijn verkiesbare partijgenoten. Ter Hall had bij 
deze verkiezingen overigens deelgenomen met een aparte, aan de Vrijheids
bond gekoppelde lijst. Het onderstreept zijn ietwat aparte status binnen de par
tij.

Deze merkwaardige constructie was er in 1925 de oorzaak van dat Ter Hall 
afscheid moest nemen van de Tweede Kamer. Bij de in dat jaar gehouden ver
kiezingen voor de Tweede Kam er stond Ter Hall samen met Abraham Staal
man, de voormalige voorman van de Middenstandspartij, kandidaat op een 
aparte, aan de Vrijheidsbond gekoppelde lijst. Evenals in 1922 voerde Ter Hall 
een uitgebreide campagne, daarbij ondersteund door wervende verkiezings- 
filmpjes in de Nederlandse bioscopen.25 Het leverde hem 25.742 stemmen op. 
Na het verbindend verklaren van de lijsten bleek echter Abraham Staalman, die 
aanzienlijk minder stemmen had verkregen, als winnaar uit de bus te komen. 
De verklaring voor deze merkwaardige gang van zaken, in de kranten al snel 
het 'incident Staalman' gedoopt, lag in het feit dat Staalman in de meeste kies
kringen lijstaanvoerder was; volgens de toenmalige Kieswet kreeg hij daardoor 
de in deze kieskringen op Ter Hall uitgebrachte voorkeurstemmen toegewezen. 
Het bewees maar weer eens, zo becommentarieerde De Telegraaf droogjes, dat 
'het pad der verkiezingstechniek glibberig is'.26

Ter Hall reageerde verbitterd op zijn gedwongen vertrek uit de Tweede Ka
mer; het 'incident Staalman' was volgens hem niet het gevolg van het onhandi
ge geklungel met de kandidatenlijsten, maar van 'die onzalige kieswet'.27 Het 
bestuur van de Vrijheidsbond lijkt echter minder ongelukkig te zijn geweest 
met het afscheid van Ter Hall uit de Tweede Kamer. In ieder geval kon het par
tijbestuur weinig begrip opbrengen voor een smeekbede van oud- leden van de 
Neutrale Partij Ter Hall alsnog de zetel van Staalman toe te wijzen.28 Toen het 
partijbestuur Ter Hall voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1929 
een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst had toebedacht, volgde de defi
nitieve breuk. Ter Hall nam wederom met een eigen partij deel aan de stembus
strijd van 1929.

Zo had Ter Hall zich de woede van de vrouwen binnen de Vrijheidsbond op zijn hals 
gehaald door enigszins seksistische opmerkingen over het vrouwenkiesrecht (zie: De 
Vrijheid, 28 juni 1922).
Dibbets, 'Het bioscoopbedrijf', p. 258.
De Telegraaf, 9 juli 1925.
Zie onder m eer interviews in: Het Leven, 6 febr. 1926 en De Avondpost, 6 febr. 1936.
Zie onder meer de brochure Zullen dc 25.000 kiezers van Henri ter Hall hierin berusten?, 
Gemeentearchief Den Haag, documentatiemap 'Stukken betreffende Henri ter Hall', b i
bliotheekcollectie.
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Het Federatief Verband en het Verbond voor Nationaal Herstel

Met het Federatief Verband, zoals zijn nieuwste partijtje heette, voerde Ter Hall 
weer een kleurrijke cam pagne tégen de 'politiek' en vóór het 'algemeen belang’. 
In vergelijking met de campagne van 1918 was de boodschap echter al iets 
meer gespecificeerd: Ter Hall eiste herziening van de Kieswet om de kiezer in 
plaats van het partijbestuur te laten beslissen wie naar de Tweede Kamer werd 
afgevaardigd. Was de evenredige vertegenwoordiging in 1917 nog de directe 
aanleiding geweest voor Ter Halls entree in de politiek, nu vocht hij voor de 
afschaffing van dit stelsel, dat verantwoordelijk werd gesteld voor 'de bestaan
de politieke malaise en (...)  het bederf der politieke zeden', zoals het in het pro
gram van actie van de partij heette.29 Uiteraard speelde bij een dergelijke kritiek 
Ter Halls eigen verbittering over zijn afscheid van de Tweede Kamer een be
langrijke rol. Nieuw was de kritiek echter allerminst. Vooral in vrijzinnige 
kring werd het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dikwijls als hoofd
schuldige gezien voor vermeende politieke kwaaltjes als de groeiende macht 
van de partijbesturen, de immobiliteit van de politieke verhoudingen en de 
enorme vloed aan partijen. Een dergelijke kritiek stond op haar beurt weer 
dikwijls aan de basis van de oprichting van allerlei nieuw partijtjes, die overi
gens alleen dankzij het stelsel van evenredige vertegenwoordiging nog enige 
hoop mochten koesteren op een plek in de Tweede Kamer.30

Het Federatief Verband slaagde er bij de verkiezingen van 1929 niet in een 
zetel te verkrijgen. De partij behaalde 0,52% van de stemmen, een percentage 
dat door de verhoging van de kiesdrempel in 1921 onvoldoende was voor af
vaardiging naar het Binnenhof. Ongetwijfeld zal de concurrentie van de M id
denpartij voor Stad en Land een belangrijk aandeel hebben gehad in de toch 
enigszins teleurstellende verkiezingsuitslag van de partij. Deze nieuwkomer 
had met een zeer ludieke campagne rondom haar voorman, de van zijn acties 
tegen de Gooise tolheffingen bekende Floris Vos, veel proteststemmen van 
vooral vrijzinnige middenstanders aan zich weten te binden.31

In de jaren dertig verdween Ter Hall langzaam uit de belangstelling. Na de 
opheffing van zijn revuegezelschap in 1928 trad hij nog maar zelden op. Poli
tiek raakte hij in de jaren dertig verder verwijderd van de Vrijheidsbond en 
daarmee ook van het liberalisme. Hij sloot zich aan bij het in 1933 opgerichte 
Verbond voor Nationaal Herstel, een partij die zich bewoog in de schemerzone

Het program van actie van de partij is te vinden in de brochure Lijst 32 van het Federatief 
Verband  (Den Haag 1929), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amster
dam, SDAP-Federatie Utrecht, inv.nr. 82, map 4.
Voorbeelden van dergelijke partijen zijn onder m eer de Liberale Partij van Samuel van 
Houten en Elizabeth van Dorp, het Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Ka
merleden van E.A. van Beresteyn en de Kiezersbond voor Nationale Eenheid en Voor
uitgang. Laatstgenoemde partij fuseerde met het Federatief Verband.
De Middenpartij voor Stad en Land behaalde 39.955 stemmen (1,2%), goed voor één 
zetel.
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tussen fascisme en conservatisme.32 De keuze toont aan dat Ter Hall niet meer 
terugschrok voor extremere alternatieven voor de bestaande Kieswet: het Ver
bond voor Nationaal Herstel trok immers de gehele parlementaire democratie 
in twijfel. Van 1935 tot 1939 vertegenwoordigde Ter Hall de partij in de ge
meenteraad van zijn woonplaats Rijswijk en was hij onder meer verantwoorde
lijk voor de verwijdering van allerlei 'het vaderland ondermijnende' bladen uit 
de openbare leeszaal van de plaatselijke bibliotheek.33 In het partijblad van het 
verbond veegde Ter Hall op de hem bekende wijze de vloer aan met de poli
tiek, 'dat verschrikkelijk woord, waarvan menigeen al kopschuw wordt, als hij 
het hoort uitspreken'.

'De politiek is er alleen om het karakter te bederven en ergo de 

eenige oorzaak van plukken, hakken, kerven!

De politiek is een der gevaarlijkste kwalen die een gezond mensch 

zich op den hals kan halen.

De politiek is een dier verderfelijke dingen, die twist en tweedracht 

strooien in huiselijke kringen.'34

Het is Ter Halls enige bijdrage geweest aan de binnen het Verbond voor Na
tionaal Herstel gevoerde discussies over de koers van de partij. In 1939 verliet 
hij de partij alweer en nam hij wederom met een eigen lijst deel aan de gemeen
teraadsverkiezingen in Rijswijk. Het zou de laatste maal zijn dat Ter Hall zijn 
cam pagne tegen 'de politiek' kon voeren. Na de Duitse inval trok Ter Hall zich 
terug in zijn villa in Rijswijk. Op 31 mei 1944 overleed hij aan een longontste
king, die hij had opgelopen toen hij vanaf zijn balkon toekeek hoe een door een 
plaatselijke verzetsgroep in brand gestoken Duitse zweefvliegtuigfabriek in 
vlammen opging.35

Tot slot

Ter Hall werd na de Tweede W ereldoorlog herdacht als een pionier van het 
Nederlandse amusement, ja zelfs als 'de man die Nederland leerde lachen'.36 
W elke betekenis moet nu worden gehecht aan de politieke activiteiten van deze 
revuekoning? De vrijzinnig-democratische voorman H.P. Marchant schreef ooit

Over het Verbond voor Nationaal Herstel zie onder meer: A.A. de Jonge, Crisis en critiek 
der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in 
Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982) p. 183-187 en 261-270.
Van rederijkerskamer tot theater. V ijf eeuwen cultureel leven in Rijswijk (Rijswijk 1991) p. 60
61.
Nationaal Herstel. Orgaan van het Verbond voor Nationaal Herstel, 15 dec. 1933.
M.J. van den Berge (e.a.), Om nooit te vergeten. Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog (Rijswijk 
1991) p. 103.
Zie onder meer artikelen van C. Dokter, in: Theater Instituut Nederland, documenta
tiemap Henri ter Hall: 'Hij leerde Nederland lachen. Henri ter Hall m ocht zich de ko
ning van de revue noemen' in: onbekend (datum en bron niet vermeld), 'Henri ter Hall. 
Koning van de lach', Televizier (datum niet vermeld).
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over Ter Halls optreden in de Tweede Kamer: 'Hij was een geschikt, gemoede
lijk en joviaal man, maar van staatkundig en wetgevend werk had hij geen be
grip. Hij zat daar (in de Tweede Kamer, KV) als een onschadelijke overbodig
heid.'37 W ie naar de betekenis zoekt die de politicus Ter Hall heeft gehad, zal 
snel geneigd zijn tot een zelfde oordeel te komen. Op praktisch-politiek gebied 
heeft Ter Hall immers vrijwel niets bereikt. Als behartiger van de belangen van 
de populaire kunst en het amusementsbedrijf was zijn speelruimte bijzonder 
klein: steeds weer m oest hij opboksen tegen een confessionele meerderheid, die 
het populaire amusement (vooral de bioscoop) met groot wantrouwen bekeek. 
De betekenis van de politicus Ter Hall moet dan ook meer gezocht worden in 
zijn optreden als campaigner in een periode waarin vooral in vrijzinnige kring 
grote onvrede m et het functioneren van het politieke bestel bestond. Deze on
vrede - door A.A. de Jonge ooit omschreven als 'de kleine crisis der democra
tie’38 - wist Ter Hall met zijn kleurrijke campagnes tegen 'de polletiek' op zijn 
geheel eigen wijze uit te buiten.

M archant schreef dit in de kantlijn van het uitgeknipte gedicht van Ter Hall in Nationaal 
Herstel (Algemeen Rijksarchief, collectie H.P. Marchant, map 509).
A.A. de Jonge, Crisis en critiek, p. 6-9.


