
 

 

                  Stamreeks van Hendrik Johannes ter Hall  1866-1944             

 

                                                                      
 

Generatie I. 
Hendrik Johannes (Henri) TER HALL, geb. Haarlem 5-2-1866, 
 

            
                                             geboorteakte Hendrik Johannes ter Hall 1866 
           
 
 

muzikant, artiest, politicus (Henri is volgens de Nationale Militie ingeschreven voor de lichting 1886, 
wonende te Den Helder, en is door loting nr. 3 vrijgesteld van den dienst uithoofde van in dienst te 
zijn. Hij was acteur toen hij in 1892 huwde., overl./begr. Rijswijk 31-5/3-6-1944 (algemene 
begraafplaats op de Kleiweg later straat naam gewijzigd in Sir Wiston Churchilllaan op zaterdag circa 
kwart voor drie), 



 

 

                        

 



 

 

                    
                                          Overlijdensakte Hendrik Johannes ter Hall 1944 
 

 tr.(1) Anna Paulowna 25-12-1892 (aktenr. 26: Zie bijlagen FS image 320 t/m 325)(bij het huwelijk was 
getuige zijn vriend Jonkheer Charles Jean Frederic Jules Meijers van Pittius van beroep handelaar en 
zijn broer Johannes Lambertus ter Hall, technicus, beiden wonende te Amsterdam enz. 
(echtscheiding ingeschreven Amsterdam 17 juli 1909, akten. 1A, fol. 7) met 
Ida Maria TEUFERT, geb./ged.(ev.luthers) Gerdauen 25-12-1859/14-1-1860, werkster, overl./begr. 
Amsterdam 25/28-5-1942 (Nieuwe Oosterbegraafplaats circa half drie), dr. van Julius Teufert, 
fabrieksarbeider in Essen 1892, en Friederike Ullmann 
    Blijkens haar  overlijdensadvertentie was Ida Maria Teufert  bevriend met  
    mevrouw Lien Brink- van de Kamp wonende op de Geuzenkade 15 te Amsterdam,  
    Ida is overleden op de leeftijd van 82 jaar en haar laatste woonadres is geweest: Govert 
    Flinckstraat 241 te Amsterdam. 
 
 

                           
 
 
 
Hendrik Johannes (Henri) ter Hall, tr.(2) Amsterdam 26-8-1909 (aktenr. reg. 6E; fol. 44v.) met 
Hendrikje/Henriëtte KöHLER, geb. Groningen 3-2-1877, revueartieste, overl./begr. Rijswijk 
10/14-10-1970 (Algemene begraafpllaats aan de Sir Winston Churchilllaan op woendag circa kwart 
voor drie), dr. van Johan Jurgen Köhler en Enna Meringa, woonde in bij Henri ter Hall en haar 
dochter. 
 

http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Bestand:Henri_ter_Hall_jubileert_(1926).jpg


 

 

 

 



 

 

                      
                                              Huwelijksakte echtpaar ter Hall – Köhler 1909 

 
    Henri ter Hall was toen hij in 1909 ging trouwen met  Hendrikje, directeur van een theater.  
    Henri ingeschreven in Rijswijk 23 augustus 1909 komende van Amsterdam en ging wonen aan de  
    Regentesselaan 57, verder gewoond hebbende te Rijswijk aan de Nassaukade 1 en op 29  
    november 1928 aan de Haagweg 147, na het overlijden van Henri verhuisde zijn vrouw 
    Hendrikje, roepnaam Henriëtte, naar  de Regentesselaan 13 en daarna de Mauritslaan 17, waar zij  
    tot het jaar 1963 heeft  gewoond. Haar laatste levensjaren heeft Hendrikje gewoond in 
    bejaardencentrum Steenvoorde in flat 81. Voor biografie Henri ter Hall zie na de  stamreeks. 



 

 

    Het huwelijk van Henri en Henriëtte is kinderloos gebleven. 
    Toen het paar zich vestigde in Rijswijk woonde, Emma Merina, de moeder van Henriette  
    Köhler, bij hun in tot aan haar dood op 25 januari 1918. Ook Henriëtte Jeannette Emma Köhler,  
    geboren 21 november 1915, een nicht van Henriëtte Köhler, heeft een tijdje ingewoond bij Henri  
    en Henriëtte. 

                 
                                           Nassaukade 1 Rijswijk 

 
    Verkorte biografie van Henri ter Hall:  
    Eerst muzikant bij de  Marinekapel in Den Helder. Hij debuteerde als beroepskomiek op 27  
    december 1892. Henri schreef in 1894 de revuesketch " Naar de tentoonstelling". In 1908 volgde  
    de opvoering van " Doe er een deksel op" een avond vullende revue met de broer van zijn vrow "  
    Piet Köhler", die was toegetreden tot het gezelschap van Henri. 
    In 1916 volgde de komiek Johan Buziau. 
    Henri werd raadslid op 4 september 1917 van Rijswijk en was de eerste tonelist die het parlement  
    betrad. Hij werd in 1918 lid van de "Treubs Neutrale Partij", daarna lid van de tweede kamer en  
    bleef tot 1925 deel uitmaken van de partij. 
    Henri had een belanrijk aandeel in de aangenomen bioscoopwet. In 1920 was de oprichting van de  
    " Eerste Nederlandsche Revue Gezelschap". Na zijn 30ste revue stopte Henri en nam Piet Köhler  

    de leiding over.  Piet Köhler [Kohler] [1872-1951], Nederlands acteur. Begon zijn   
    carrière in 1892 als liedjeszanger. Speelt de rol van Walter Kollo in het toneelstuk De Boemelbaron   
    meer dan 2000 keer. Foto uit 1915, plaats onbekend 
 
    Bron o.a. : Scriptie S.E. Willigenburg -  Den Haag bij het RHI te Rijswijk.  
    Zie ook artikel Groot  Rijswijk 7 mei 1981, Wikipedia,  de Posthoorn 7 juli 1983 en verdere  
    publicaties op internet. 
    In 1908 debuteerde Heintje Davids in het programma " Doe er een deksel op" Haar 
    broer Louis en zuster Rika traden ook op bij ter Hall. 
    Daan Nieuwenhuyzen werd ontdekt door Henri ter Hall en eveneens zijn zoon Sien.  
    Sien gaat later een koppel vormen met de beroemde komiek Buziau. 
    In 1922 ontstond de revuecompetitie tussen ter Hall en Louis Bouwmeester.  Eind 1928 stapt   
    Buzia,” ter Hall stopte met de revue”, over naar het gezelschap van Bouwmeester.  
    In 1931 overleed Louis Bouwmeester en vanaf die tijd nam zijn vrouw de leiding de revue over. 



 

 

    Tijdens de revue van 1928 traden op:  
    Sophie Köhler, Piet Köhler, en Buziau in Den Haag in het gebouw van K & W 
    waarin hulde was aan “de Olympiade”, “die vier jaargetijden” en ” Holland-Indie”.  
    Prijzen vanaf 2e balcon fl. 0,70 tot balcon loge fl. 4,00.  
    Er mocht bij elke voorstelling worden gerookt behalve op vrijdagavond.  
    De voorstellingen daarvoor gehouden in Amsterdam en Rotterdam waren een groot succes 
    volgens een advertentie uit april 1928. 
 
 

                              
                                 Eerste Nederlands Revue Gezelschap Henri ter Hall.  
                          Vlnr. Buziau, mevr. Kohler en S.A. Nieuwenhuysen  datum 1920 
 
 

Generatie II. 
 
Hendrik Johannes TER HALL, geb. Haarlem 9-6-1841, ned.herv., horlogiemaker, stationschef, 
 overl. Rotterdam 19-11-1919, tr. (1) Haarlem 18-5-1864 (aktenr. 71)  met  
Dina Johanna VAN WORT,  geb. Haarlem 3-11-1838, wonende 1910 te Apeldoorn, overl.  Uitgeest     
2-9-1911, dr. van Johannes van Wort, kamerbehanger 1864, en Susanna Jacoba van Daalen. 
Uit dit huwelijk zie generatie I. 
 
 Hendrik Johannes ter Hall en Dina Johanna van Wort zijn de gemeenschappelijke voorouders van 

Henrik Johannes (Henri) ter Hall 1866-1944  en Norbert ter Hall *1966  
Zie aparte stamreeks Norbert ter Hall achter de stamreeks en biografie van Henri ter Hall. 
 
     Zie bev. reg. Haarlem periode 1860-1900 fiche 21 blad 156, 
     buiten de Zijlpoort 9, wonende vanaf 17 april 1862 Haarlem 
     komende van Ouderkerk, 3/236 vertrokken naar Velsen Hendrik 
     woonde met zijn vrouw Dina en kinderen op diverse plaatsen: 
     O.a.: 1866 Haarlem, 1867 Velsen, 1872 Wormerveer, 1876 
     Utrecht, 1904 Anna Paulowna. 
 



 

 

 
                   Huwelijksakte echtpaar ter Hall - van Wort, zie generatie II. 1

e
 huwelijk 1864 Hendrik 



 

 

Hendrik Johannes Ter Hall, tr. (2) Rotterdam 27-11-1912 met 
Constance Adelaide Cornelia TROSEE (eerder weduwe van Jacobus Petrus Johannes de Rooij), geb. 
Venlo 11-10-1856, rk, overl. Rotterdam 22-8-1930, dr. van Benedictus Ludovicus Trosee en Anna 
Maria Krijnen. 
 
 

             
                        Huwelijksakte echtpaar ter Hall – Froseé 2

e
 huwelijk 1912 van Hendrik 

 



 

 

Generatie III. 
 
Lambertus/Lambert Hendrik TERHAL, geb./ged.(ned.ger.) Haarlem 27-10/3-11-1811, horlogiemaker, 
overl. Haarlem 2-2-1896 (overleden Rustenburgerlaan no. 33 te Haarlem, des voormiddags  6 uren), 
tr.  Haarlem 6-5-1840 (aktenr 55, FS bijlage image 349 bruidegom wonende in de Koningstraat) met 
Aagtje DE HAAN, geb./ged.(ned.ger.) Haarlem 16-6/30-11-1811, dienstbode 1840, overl. Haarlem 
25-9-1865 (woonadres: Gierstraat nummer 802, wijk 4), dr. van Abraham de Haan, boekhouder 1840 
Frederiksoord, en Johanna Elizabeth Kampman. 

              
   Huwelijksakte echtpaar Terhal – de Haan 1

e
 huwelijk 1840 Lambertus, generatie III., zie vervolg akte 

 

                         
                   Vervolg huwelijksakte echtpaar Terhal/ter Hall – de Haan, generatie III. 



 

 

 

      
                                 Bevolkingsregister Haarlem 1849-1859  adres Groote Houtstraat650. 

 
 
 Lambertus Hendrik TERHAL/TER HALL tr. 2e maal Haarlem 31 januari 1866,  aktenr. 11 met  
 Adriana CHRISPIJN, geb. Leiden 14-7-1815, overl. Haarlem 14-2-1868, eerder was Adrianan weduwe 
van Stephanus Andries Tierie, dr. van Leendert Chrispijn, tabakskerversknecht, en Adriana La Motte. 
 

 
              Huwelijksakte echtpaar Terhal – Chrispijn  2

e
 huwelijk 1866 Lambert, generatie III., zie vervolg 



 

 

 
                         Vervolg Huwelijksakte echtpaar Terhal – Chrispijn  2

e
 huwelijk 1866 Lambert, generatie III. 

    
     
Lambertus Hendrik TERHAL/TERHAL tr. 3e Haarlem 9 september 1868, aktenr. 194, met  
 Annette Broedersz, geb. Amsterdam 9-4-1817, overl Haarlem 28-5-1880, erkende dochter van 
Magdalena Clauelia Broedersz. 
                       Gewoond hebbende in de Gierstraat 52 te Haarlem. 

 
                         Huwelijksakte echtpaar Terhal – Broedersz 3

e
 huwelijk Lambert, generatie III., zie vervolg 



 

 

     
                     Vervolg huwelijksakte echtpaar Terhal – Broedersz 3

e
 huwelijk Lambert, generatie III. 

 
 

Generatie IV. 
 
Hendrik Lambertsz. TERHAL, geb./ged.Haarlem  (ned.ger.) op 2/6-1-1788, 

       
 overl. Utrecht 10-9-1849, tr. (1) Haarlem 25-11-1810 met  
 

 
Martina Gerarda Jacobusdr. DEN OUDE(N),  geb. Amsterdam 2-10-1781 (volgens overl. akte) (Lange 
Wijngaarstraat 49 overleden), overl. Haarlem 2-6-1845, dr. van Jacobus den Oude(n) en Christina van 
der Zalm/Salm. 



 

 

           
                                                               † akte 2-6-1845 
 
 
 

 
                                     Hendrik Frederik ter Hall *1822 was de zoon van generatie VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hendrik Lambertsz. TERHAL, tr. (2) Leiden 27-11-1845 (aktenr. 287) met 
Joanna Gerritsdr. BREE, ged. Amsterdam 14-11-1787, overl. Utrecht 12-12-1857, dr. van 
Gerrit/Gerardus Bree en Maria (Josepha) Putz. 
 
 

          
 



 

 

Generatie V. 
 
Lambert(us) Hendrik/Henricusz. TERHAL, geb. /ged. (rk) Haarlem 4-6-1758 (R.K. Statie: Drie 
Klaveren), wonende 1821 Oude mannenhuis, overl. Haarlem 19-11-1832 (image FS 70)(overleden in 
de Groote Houtstraat wijk 4 no. 98), ondertr./tr. (ned.ger.) Haarlem 19-5/2-6-1782 met  
 

 
 
Willemijntje/Wilmijntje van RO(O)SENBEEK/ROZENBEEK, geb./ged.(ned.ger.) Haarlem 3/6-1-1754, 
overl. Haarlem 22-1-1811, dr. van Simon Rosenbeek, afk. van Haarlem, en Jozeintje de Koning. 
 
 
 Een dochter  van Lambert; Johanna Jereijntje huwt te Haarlem op 28 maart 1821, aktenr. 33 en  
Lambert ter Hal geeft zijn toestemming, zijn zoon Pieter Terhal was mede huwelijksgetuige. 
 

               
 
 



 

 

     Generatie VI. 
 
Henricus Lambertsz./Johannes Lambertusz. TER HAL/TERHALLE, ged. (rk) Haarlem 7-5-1726 (R.K. 
Statie St. Bernardus: Dg.: Gerrit Sligt en Jannetje van der Meije)  

                                        
tr. Haarlem Sschepenbank Haarlem 5-5-1748 met  

        
Elisabet/Lijsbeth Anthonysdr. VAN SONSBEEK, ged.(ned.ger.) Haarlem 13-8-1730, dr. van Anthonij 
van Sonsbeek, van Haarlem, en Mensje Abrahamsdr. Bakhuijs. 
 
 

Generatie VII. 
  
Joannes Lambertus/Lambert TER HALLE/HAL, geb.  Ahaus Munsterland, ged. R.k.  Sankt Maria 
Himmelfahrtkirche te Ahaus NRW Duitsland 31-8-1689, doopgetuigen: Christina Voess en Lambert 
Wolting ,  
 

 
 
overl. na 14-4-1728, tr.(schepenbank) en tr. kerk (rk) Haarlem 25-1-1711 (St. Bernardus kerk: huw. 
getuigen: Aeltie Disselkamp en Grietie Cornelisdr. Kant) met 
 

 
 
Marijtie Lambertsdr. VAN DER MEIJ, ged. (rk) Haarlem 3-5-1687 (R.K. St. Bavo), overl. na 14-4-1728, 
dr. van Lambert Arentsz.*en Grietje  Cornelisdr.*. 
 



 

 

 
 
 

Generatie VIII. 
 

Gerdt/Gerardt/Gerardus ZUR/TER HALLE, ged. te Ahaus Duitsland 22-9-1652 in de Sankt Maria 

Himmelfahrtkirche (doopgetuigen: Antonius Voss  en zijn  vrouw Christina zur Halle als doopgetuige 

voor Catharina Zur Halle en), overl. na 15-11-1695. 

 

 tr. Ahaus Duitsland op 20-11-1682 in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche met  

 

Anna/Emken WOLTING ook wel genoemd Woltman/Wolsman/Wolphman/Wolphmans, overl. na 
15-11-1695. 
Uit dit huwelijk: 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Adelheidis ZURR HALLE, ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche              
26-9-1683, doopgetuigen Johan Wolphman en Catharina Bering (131). 

 
2. Joanna TERHALLE, ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche 5-8-1685, 

doopgetuigen Hindrich ter Halle (* 1660) en Joanna Wolphman (135). 

 
3. Joannes Lambertus , ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche 31-8-1689, 

doopgetuigen Lambert Wolting en Christina Voess  (145), zie generatie VII. 

 
4. Catharina Elisabeth TERHALL, ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche    

17-12-1693, doopgetuigen Gerard Metting en Catharina Wolsman (155). 

 
5. Anna Elisabeth TERHALLE, ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche          

15-11-1695, doopgetuigen Georgius Wilmsen en Christina Terhalle (158), tr. Haarlem          
21-4-1720 Schepenbank met  
Gerrit Sligt, geb. Münsterland omstreeks 1694/95. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
     Steijntje/Christina, Lambert, Dirk, Aechje, Johanna, Henricus Stephanus ter Halle/terHall. 
     Zij allen zijn gehuwd te Haarlem en bij de meesten stond vermeld, dat zij uit Münsterland kwamen. 

    Bij de huwelijken van Lambert en Aechje stond vermeld, dat zij uit Ahaus kwamen en dat  
    ligt eveneens in Münsterland. 
    De vermoedelijke ooms, tantes,. broers en zusters, zwagers en schoonzussen traden vaak  
    op als doopgetuigen bij hun kinderen, die RK in Haarlem werden gedoopt. 
    (onderzocht door E.J. Rollema). 
 
 
 
 

Generatie IX. 
(Info tekst:  Michaël Boers, Heemstede) 

Lambert ZUR HALLE, tr. 1e voor 17-10-1649 met 
Elfridt/Elfriet Mensing, overl. na 6-9-1656. 
Uit dit huwelijk: 

1. Anna ZUR HALLE, ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche 17-10-1649, 
doopgetuigen: Heilwich zur Halle en Henrich Mensingen. 

                 
2. Gerdt/Gerardus ZUR HALLE,  ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche 

22-9-1652, zie generatie VIII. 

                
 
 

3. Joanna ZUR HALLE, ged. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche 6-9-1656, 
doopgetuigen Rembert Föckinge en Heilwich Holskampft. 

 
 

 
 
 



 

 

Lambert ZUR HALLE, tr. 2e omstreeks 1657 met 
Catharina Beerinck/Bijering/Beering, overl. na  9-2-1667. 
 
Uit dit huwelijk: 

4. Henricus/Hindrich THER HALLE, ged. Ahaus Duitsland 2-6-1660 in de Sankt Maria 
Himmelfahrtkirche, doopgetuigen Engel Huerinck en Johan Maht, 

 
 tr. Ahaus Duitsland in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche met 
Anna Margaretha Nacke. 
 

5. Alherdt THERHALLE, ged. Ahaus Duitsland 30-9-1663 in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche , 
doopgetuigen. 

 
 

6. Agatha/Aechte ZUR HALLE/ TERHALLE ged. Ahaus Duitsland 9-2-1667 in de Sankt Maria 
Himmelfahrtkirche, aangifte/begr. Haarlem in de Grote kerk 22/23-1-1739. 

 
Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung – Ahaus (genealogy.net) 
 
 

                                               
 

https://vereine.genealogy.net/wggf/?M%C3%BCnsterland:Orte_von_Ahaus_bis_Ascheberg:Ahaus


 

 

                 
 
 
 
 
                                             
 

 
Samengesteld augustus 2012 door: 
E.J. Rollema 
2711 GH Zoetermeer 
ejrollema@ziggo.nl 
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.                    Henri ter Hall 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Ga naar: navigatie, zoeken 

Hendrik Johannes ter Hall (Haarlem, 5 februari 1866 - Rijswijk (Zuid-Holland), 31 mei 

1944) was een Nederlands revueartiest, theaterproducent en politicus. Hij stond in de vroege 

twintigste eeuw bekend als de Koning van de Revue. Van 1918 tot 1925 was hij lid van de 

Tweede Kamer. 

 

 

                               Levensloop 

Henri ter Hall groeide op als zoon van een spoorwegambtenaar. Hij begon zijn beroepsleven 

bij de marine in Den Helder waar hij zich al snel toelegde op het vak van humorist. In 1892 

verliet hij de marine, trouwde en werd fulltime artiest. Met zijn bescheiden theatergezelschap 

trad hij voornamelijk op in de provincie. Vanaf 1898 legde hij zich toe op de revue en zijn 

gezelschap groeide uit tot het Eerste Nederlandse Revue Gezelschap dat tot ver in de jaren 

1920 toonaangevend zou blijven. 

                                    Koning van de Revue 

De revues van Ter Hall, met sterren als Louis Davids en Johan Buziau, dankten hun succes 

vooral aan een voor-elk-wat-wilsmentaliteit. In tegenstelling tot de Franse revues ging Ter 

Hall heikele onderwerpen uit de weg en waren pikanterieën uit den boze. 

Ter Halls eerste revue Naar de tentoonstelling (1898) was nog een bescheiden voorstelling 

geweest maar vanaf Doe er een deksel op! (1907) bracht hij met een gezelschap van zo'n 

zeventig personen een avondvullende voorstelling. Twee jaar later trouwde Ter Hall met zijn 

tweede vrouw Henriette Köhler, een lid van zijn revuegezelschap. Ze betrokken een villa in 

het Zuid-Hollandse Rijswijk waar ter Hall in 1917 lid van de gemeenteraad werd. 

                                                          Politicus 

Zijn politieke ambities reikten echter verder. In 1918 produceerde Ter Hall de revue Knijpen 

maar! die diende als ondersteuning voor zijn campagne om Tweede Kamerlid te worden. Uit 

het theatervak trok hij zich vervolgens langzaamaan terug. 

Het conservatief-liberale programma van de door Ter Hall opgerichte Neutrale Partij scheen 

vooral bedoeld om de belangen van spoorwegpersoneel, mariniers en theaterartiesten te 

behartigen. Hij was van 1918 tot 1925 parlementslid en viel in die tijd meer op door zijn 

flamboyante uitstraling en geestige redeneertrant dan door heldere politieke standpunten. 

Vanaf 1921 was zijn partij losjes gelieerd aan de net opgerichte Vrijheidsbond. In 1925 ging 

hij een lijstverbinding aan met Abraham Staalman. De Nederlandse Kieswet had een bizarre 

uitwerking: Ter Hall haalde voldoende stemmen voor een kamerzetel maar Staalman kreeg de 

zetel toegewezen. 
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Ter Hall legde zich vervolgens weer toe op het runnen van het Eerste Nederlandse Revue 

Gezelschap dat inmiddels in een felle concurrentiestrijd was gewikkeld met de revue van 

Louis Bouwmeester jr.. Op het hoogtepunt van deze strijd trok Ter Hall zich onverwacht uit 

het theatervak terug. Zijn revuegezelschap ging daarna al snel te gronde. 

Ook politiek ging het Ter Hall niet meer voor de wind. Hij was weliswaar nog steeds 

gemeenteraadslid maar zijn pogingen om opnieuw in de Tweede Kamer te komen mislukten. 

De nieuwe partij Federatief Verband die hij daartoe oprichtte beoogde vooral om wijzigingen 

aan te brengen in de Kieswet, waar Ter Hall in 1925 zulke slechte ervaringen mee had gehad. 

 

In 1934 werd Ter Hall lid van het oerconservatieve Verbond voor Nationaal Herstel. Hij 

vervulde zijn lidmaatschap van de Rijswijkse gemeenteraad van 1935 tot 1939 onder de 

vleugels van die partij. Ter Hall overleed in 1944 aan een longontsteking. 

HALL, Hendrik Johannes ter (1866-1944) 

Hall, Hendrik Johannes ter, revueartiest en politicus (Haarlem 5-2-1866 - Rijswijk (Z.H.) 31-5-1944). 
Zoon van Hendrik Johannes ter Hall, horlogemaker, later stationschef, en Dina Johanna van Wort. 
Gehuwd op 25-12-1892 met Ida Maria Teufert (1859-1942), werkster. Na echtscheiding (17-7-1909) 
gehuwd op 26-8-1909 met Hindriktje Köhler (1877-1970), revueartieste. Beide huwelijken bleven 
kinderloos.  

Als zoon van een stationsopzichter groeide Hendrik ter Hall op in 
Haarlem, Velsen en Utrecht. Al op jonge leeftijd was hij geboeid door de 
wereld van het amusement. In de ouderlijke huiskamer trad hij op als 
acrobaat voor klasgenootjes. Toch koos hij op aanraden van zijn vader 
niet voor een onzeker artiestenbestaan, maar voor een opleiding bij de 
marine in Den Helder. In 1882 trad hij er in dienst als leerling-muzikant 
bij het Stafmuziekkorps. De optredens van komieken die hij als 
pistonblazer vanuit de orkestbak gadesloeg, brachten hem ertoe 
sketchjes en liedjes te schrijven, waarmee hij de feestjes van de marine 
opluisterde. Een disciplinaire straf vanwege een ironische imitatie van 
een van zijn superieuren deed Ter Hall in 1892 besluiten de marine 
vaarwel te zeggen en zich geheel op het artiestenvak te richten. 

 

 

Ter Hall ging met een hem typerende voortvarendheid aan de slag. Hij veranderde zijn voornaam in 
het chiquer geachte 'Henri' en vormde een klein variétégezelschap, waarmee hij de kermissen in de 
kop van Noord-Holland afging. Ter Halls uitbeeldingen van de 'filosofische orgeldraaier' en 'dronken 
Piet' sloegen aan, en in 1892 kreeg hij een engagement in het variététheater 'Victoria' in Amsterdam. 
Zijn periode bij de 'Vic' vormde een harde, maar belangrijke leerschool om zich staande te houden 
voor roerige zalen. Hij ontwikkelde toen een gevatheid en een improvisatievermogen dat voortaan zijn 
optredens zou kenmerken. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Verbond_voor_Nationaal_Herstel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking


 

 

Vanaf 1895 trok een gelouterde Ter Hall wederom met een eigen gezelschap langs de kermissen op 
het platteland. Als toegift op de sketches en liedjes vertoonde hij met een klein bioscoopapparaat 
'levende fotografieën'. Zijn doorbraak volgde eerst nadat hij zich had toegelegd op de revue, een kort 
tevoren uit Frankrijk overgewaaide theatervorm. Zijn eerste, kleine revue, Naar de Tentoonstelling , 
ging in 1898 in Amsterdam in première en kreeg alom waardering. Het succes werd met nieuwe 
producties geprolongeerd, en in 1907 lanceerde hij zijn eerste avondvullende revue Doe er een deksel 
op! . Het inmiddels tot zo'n zeventig personen uitgebreide revuegezelschap - waartoe illustere 
artiesten als Louis Davids en de clown Johan Buziau behoorden - bleef in de daaropvolgende jaren in 
heel Nederland volle zalen trekken met producties als Schots en Scheef (1912), In het Gedrang 
(1915) en Afkloppen! (1917). Het leverde Ter Hall, behalve de bijnaam 'Koning van de Revue', een 
aardig vermogen op. In augustus 1909 trad hij in het huwelijk met zijn tweede echtgenote, Henriette 
Köhler, die met haar broers Piet en Johan Köhler tot de vaste kern van Ter Halls revuegezelschap 
behoorde. Het paar vestigde zich toen in een kapitale villa te Rijswijk. 

Ter Hall had zijn successen niet alleen te danken aan zijn neus voor talent, maar ook aan een zeker 
instinct voor de wensen en voorkeuren van het grote publiek. Door zijn ervaringen in de provincie wist 
hij - in tegenstelling tot veel andere revuemakers - dat de voorkeuren van het Amsterdamse publiek 
niet maatgevend waren voor de rest van het land. Pikante scenes, schunnige grappen en 
ondubbelzinnige politieke stellingnames werden door Ter Hall dan ook zoveel mogelijk geweerd uit 
zijn programma's. Ter Hall maakte keurige revues voor de hele familie, waarin de nadruk lag op de 
fraaie kostuums en decors en waarin op licht ironische en weinig aanstootgevende wijze commentaar 
werd geleverd op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. Met lofzangen op het glorierijke 
vaderlandse verleden, de Zuid-Afrikaanse boeren en het Oranjehuis wist Ter Hall daarnaast handig in 
te spelen op nationalistische gevoelens. 

Uit een zekere behoefte aan maatschappelijke erkenning en uit irritatie over de slechte sociale 
voorzieningen en het lage aanzien dat het 'artistenvolk' genoot, ging Ter Hall zich vanaf het begin van 
de jaren tien steeds meer met politiek bezighouden. In september 1917 werd hij als onafhankelijk 
kandidaat in de gemeenteraad van Rijswijk gekozen. Tot 1941 zou hij hierin onafgebroken zitting 
hebben. In 1918 stelde hij zich namens de door hem zelf opgerichte Neutrale Partij kandidaat voor de 
Tweede Kamer. De voornaamste programmapunten van de partij waren verzachting van de 
bepalingen ten aanzien van het amusementsbedrijf en verbetering van de sociale voorzieningen van 
artiesten en kunstenaars. Na een ludieke campagne, onder andere gevoerd door middel van de 
nieuwe revue Knijpen maar! , kwam Ter Hall op 17 september 1918 in de Tweede Kamer. Om zich 
volledig aan zijn nieuwe carrière te kunnen wijden, droeg hij in 1920 de dagelijkse leiding van zijn 
gezelschap over aan zijn zwager Johan Köhler. Zelf had hij al vanaf 1917 niet meer meegespeeld in 
de revues. 

Op het plechtstatige Binnenhof was de 'Koning van de Revue' een opvallende verschijning. Gekleed in 
geruite, felkleurige vesten, waarop een dikke horlogeketting prijkte, en gezegend met een sneeuwwitte 
kuif en martiale snor wist Ter Hall met gevatte opmerkingen de parlementaire ernst menigmaal te 
doorbreken. Zijn spreektijd benutte hij vooral om te pleiten voor zaken die hem na aan het hart lagen, 
zoals de belangen van de amusementswereld, het spoorwegpersoneel en de marine. Daarnaast nam 
hij onder meer zitting in de staatscommissie ter voorbereiding van de ontwerpwet Bestrijding van 
Maatschappelijke en Zedelijke Gevaren der Bioscoop. Dit ontwerp werd in februari 1923 door de 
Tweede Kamer verworpen. 

Vanaf december 1920 nam Ter Hall als voorzitter van zijn Neutrale Partij deel aan de besprekingen 
tussen een aantal liberale partijen, die uiteindelijk zouden leiden tot de oprichting van de Vrijheidsbond 
op 16 april 1921. Ter Hall behield zijn zetel, maar bleef binnen de nieuwe conservatief-liberale partij 
een buitenbeentje. Zo nam hij op een aparte, aan de Vrijheidsbond gekoppelde lijst deel aan de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 1922. 

Op 14 september 1925 kwam op wat merkwaardige wijze een einde aan Ter Halls 
Kamerlidmaatschap. Bij de verkiezingen van dat jaar had hij weliswaar voldoende stemmen gekregen 
voor verlenging van zijn termijn, maar na het verbinden van de lijsten bleek niet hij, maar de liberale 
middenstandskandidaat Abraham Staalman te zijn herkozen. 



 

 

Verbitterd nam Ter Hall afscheid van de Tweede Kamer. Niet alleen voelde hij zich door de 
Vrijheidsbond in de steek gelaten, ook liet hij geen mogelijkheid onbenut om de in zijn ogen ellendige 
Kieswet op de hak te nemen. Gedurende korte tijd richtte hij zich weer op zijn revuegezelschap, dat te 
maken had gekregen met concurrentie van het gezelschap van Louis Bouwmeester. Tussen de beide 
revues ontstond een dermate felle concurrentiestrijd dat wel gesproken werd van 'de revue-oorlog'. 
Eind 1928 hief Ter Hall vrij plotseling zijn gezelschap op, waarschijnlijk omdat hij vreesde het te 
moeten afleggen tegen Bouwmeester. 

In 1929 nam hij wederom deel aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer met een eigen partij, 
Federatief Verband, waarmee hij vooral tegen de Kieswet ageerde. Ter Hall behaalde echter te weinig 
stemmen voor een terugkeer naar het Binnenhof. In de jaren dertig raakte Ter Hall verder verwijderd 
van de Vrijheidsbond. In 1934 werd hij lid van het Verbond voor Nationaal Herstel, een partij die in de 
schemerzone tussen conservatisme en fascisme opereerde. Van 1935 tot 1939 vertegenwoordigde hij 
deze partij in de gemeenteraad van Rijswijk en was hij onder meer verantwoordelijk voor de 
verwijdering van allerlei 'het vaderland ondermijnende' bladen uit de openbare leeszaal van de 
plaatselijke bibliotheek. 

De Duitse bezetting maakte een einde aan Ter Halls politieke carrière in de Rijswijkse gemeenteraad. 
Enkele dagen voor de Duitse inval had hij nog een solo-optreden gegeven voor in Rijswijk 
gemobiliseerde Nederlandse militairen. Het zou zijn laatste optreden zijn. Ter Hall overleed in het 
voorlaatste oorlogsjaar op 78-jarige leeftijd aan een longontsteking, die hij had opgelopen toen hij 
vanaf zijn balkon toekeek hoe een door een plaatselijke verzetsgroep in brand gestoken Duitse 
zweefvliegtuigfabriek in vlammen opging. 

De voormalige revuekoning werd herdacht als een pionier van het Nederlandse amusement. 
Inderdaad heeft Henri ter Hall op dat vlak het meeste bereikt. Zijn prestaties op praktisch-politiek 
gebied zijn daarentegen uiterst beperkt gebleven. De betekenis van de politicus Ter Hall is minder 
gemakkelijk aan te geven. Wellicht moet deze vooral worden gezocht in het feit dat hij in een tijd van 
grote, plechtige woorden op hoogst eigen wijze een meer ironisch geluid heeft laten horen. 

A: Archief-Henri ter Hall's Revue in het Haags Gemeentearchief. Persdocumentatie betreffende Henri 
ter Hall in het Theater Instituut Nederland te Amsterdam. 

P: Helden der zee. Geïllustreerde authentieke levensbeschrijvingen van Hollandsche helden der zee 
(Z.pl. [1929]); 'Van acrobaat tot Kamerlid! Herinneringen uit een schemerig verleden' [Onvolledige 
memoires], in Het Leven , 31-5-1929 t/m 1-4 1930. 

L: Interview door Joop Colson, in Het Leven , 6-2-1926; interview, in De Avondpost , 1-2-1936; 
interview, in Algemeen Handelsblad , 1-2-1936; interview met Henriette Köhler door Wim Hora 
Adema, in Het Parool , 25-3-1967; Dries Krijn, 'De bouwer van een zaak: Ter Hall', in idem, Bonte 
pracht, vederdracht. Geschiedenis van de revue in Nederland (Zutphen 1980) 23-47; Jacques Klöters, 
100 jaar amusement in Nederland ('s-Gravenhage 1987); Van rederijkerskamer tot theater. Vijf 
eeuwen cultureel leven in Rijswijk (Rijswijk 1991). 

I: Van rederijkerskamer tot theater. Vijf eeuwen cultureel leven in Rijswijk (Rijswijk 1991) 45 [Foto: 
Museum Rijswijk]. 

Koen Vossen 

 

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 5 (Den Haag 2002) 

Laatst gewijzigd op 10-02-2012 
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                         Stamreeks van Norbert TER HALL  * 1966                  
 

                                                   
              
    Generatie I. 
Norbert TER HALL, geb. Gorinchem 6-10-1966, regisseur, scenaroschrijver/producent van vele films 
en T.V. programma’s/series o.a.: 

        
 
 

Generatie II. 
 

Lambertus Hendrik ? (roepnaam Ben) TER HALL,  tr.  
Uit dit huwelijk: 

                
1. Norbert TER HAL, zie generatie I. 

 
 
 

Generatie III. 
Lambertus Hendrik (roepnaam Ben) TER HALL, geb. Pijnacker 30-10-1912, overl. 18-7-1995, begr. 
Arnhem , kantoorbediende 1831, inspecteur eener maatschappij in 1939, overl. voor 2006, 
ondertr./tr. Arnhem woensdag 1/11-10-1939, aktenummer 621, met 
Hermina Gerritdina Hendrika  (roepnaam Mimi)VAN DEN BRINK, geb. Valburg 22-4-1915, overl.  
dinsdag 19-9-2006, crematie Moscawa 22-9-2006, dr. van Hendrik van den Brink, conciërge in 1939, 
en Hermina Gerritdina Blok. 
Uit dit huwelijk: 

1. Lambertus Hendrik TER HALL, zie generatie II. 



 

 

 

        
                    Huwelijksakte echtpaar ter Hall – van den Brink generatie III. 



 

 

         
 
 
 
 

              
 
                   
 
 



 

 

Generatie IV. 
Lambertus Hendrik TER HALL, geb. Velsen 12-10-1867, matroos 1867, ambtenaar bij de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappi in 1897, spoorwegbeambte, overl. Bergen 29-10-1928, zie 
aktenummer 182, tr. Dordrecht 28-10-1897, aktenummer 246) met 
Adriana Elizabeth KOSTER, geb. Dordrecht 25-6-1875, overl. Den Haag 20-5-1945 (wonende te 
Arnhem), dr. van Jacobus Johannes Koster, scheepmaker, en Catharina den Dunnen. 
Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik Johannes TER HALL, geb. Velsen 17-8-1898, overl. Velsen 1-9-1898. 
2. Jacoba Johanna TER HALL, geb. Velsen 12-10-1899, overl. Didam-  Montferland 6-11-1918. 
3. Dina Johanna TER HALL, geb. Velsen 31-1-1901, overl. Amsterdam 20-6-1901. 
4. Hendrik Johannes TER HALL, geb. Amsterdam 24-4-1903, overl. Amsterdam 29-7-1903. 
5. Gerard Antonie TER HALL, geb. Amsterdam 6-12-1904, overl. 9-11-1975. 
6. Johannes Lambertus TER HALL, geb. Voorst 22-1-1908, kantoorbediende, overl. Amsterdam 

2-11-1972, tr. Bergen 7-6-1932, aktenummer 19 met 
Maria Nelly Rampen, geb. Bergen 12-7-1908, dr. van Cornelis Rampen en Leuntje Langerveld. 

7. Lambertus Hendrik TER HALL, geb. Pijnacker 30-10-1912. zie generatie III. 
8. Adriana Elizabeth TER HALL, geb. 28-7-1914. 

 
 

                          
                                             Geboorteakte van Lambertus Hendrik ter Hall uit 1867 generatie IV. 
 



 

 

 
            Huwelijksakte echtpaar Lambertus Hendrik ter Hal – Adriana Elizabeth Koster generatie IV. 



 

 

                         
 

            



 

 

                                    
 
 

Generatie V. 
Hendrik Johannes TER HALL, geb. Haarlem 9-6-1841, ned.herv., horlogiemaker, spoorweg beambte, 
stationschef,  overl. Rotterdam 19-11-1919, tr. Haarlem 18-5-1864 (aktenr. 71)  met  
Dina Johanna VAN WORT,  geb. Haarlem 3-11-1838, wonende 1910 te Apeldoorn, overl. Uitgeest     
2-9-1911, dr. van Johannes van Wort, kamerbehanger 1864, en Susanna Jacoba van Daalen. 

        Bovenstaand echtpaar zijn de rechtstreekse voorouders van zowel: 
       Hendrik Johannes (Henri) Henricus ter Hall 1866-1944, aparte publicatie en  
       Norbert ter Hall *1966 
 
 

Generatie VI. 
Lambertus/Lambert TER HALL, geb./ged.(ned.ger.) Haarlem 27-10/3-11-1811, horlogiemaker, overl. 
Haarlem 2-2-1896 (overleden Rustenburgerlaan no. 33 te Haarlem, des voormiddags  6 uren), tr.  
Haarlem 6-5-1840 (aktenr 55, FS bijlage image 349 bruidegom wonende in de Koningstraat) met 
Aagtje DE HAAN, geb./ged.(ned.ger.) Haarlem 16-6/30-11-1811, dienstbode 1840, overl. Haarlem 
25-9-1865 (woonadres: Gierstraat nummer 802, wijk 4), dr. van Abraham de Haan, boekhouder 1840 
Frederiksoord, en Johanna Elizabeth Kampman. 
 
   

Generatie VII. 
Hendrik Lambertsz. TER HALL/TERHALL, geb. Haarlem, ged.(ned.ger.) Haarlem 6-1-1788, 
timmermansknecht 1839, overl. Utrecht  10-9-1849, tr.(1) Haarlem 25-11-1810 met  
Martina Gerarda Jacobusdr. DEN OUDE(N), geb. Amsterdam 2-10-1781(volgens overl. akte) (Lange 
Wijngaarstraat 49 overleden), overl. Haarlem 2-6-1845, dr. van Jacobus den Oude(n) en Christina van 
der Zalm/Salm, 
 
 Hendrik Lambertsz. TER HALL,  tr.(2) Leiden 27-11-1845 (aktenr. 287) met 
Joanna Gerritsdr. BREE, geb. Hilversum, ged. Amsterdam 14-11-1787, overl. Utrecht 12-12-1857, dr. 
van Gerrit/Gerardus Bree en Maria (Josepha) Putz. 
 
        
 
 
 

 
 



 

 

Generatie VIII. 
Lambert(us) Hendrik/Henricusz. TERHAL, geb. Haarlem, ged.(rk) Haarlem 4-6-1758 (R.K. Statie: Drie 
Klaveren), wonende 1821 Oude mannenhuis, overl. Haarlem 19-11-1832 (image FS 70)(overleden in 
de Groote Houtstraat wijk 4 no. 98), ondertr./tr.(ned.ger.) Haarlem 19-5/2-8-1782 met 
Willemijntje/Wilmijntje RO(O)SENBEEK/ROZENBEEK, geb./ged.(ned.ger.) Haarlem 3/6-1-1754, 
dr. van Simon Rosenbeek, afk. van Haarlem, en Jozeintje de Koning. 
 
 
 

Generatie IX. 
Henricus Lambertsz./Johannes Lambertusz. TER HAL/TERHALLE, ged.(rk) Haarlem 7-5-1726 (R.K. 
Statie St. Bernardus: Dg.: Gerrit Sligt en Jannetje van der Mije) tr.(schepenbank) Haarlem 5-5-1748 
Lijsbeth Anthonysdr. VAN SONSBEEK, ged.(ned.ger.) Haarlem 13-8-1730, dr. van Anthonij van 
Sonsbeek, van Haarlem, en Mensje Abrahamsdr. Bakhuijs. 
 
 
 
 

Generatie VII. 
 Joannes Lambertus/Lambert TER HALLE/HAL, geb. Ahuis Munsterland, ged. R.k.  Sankt Maria 
Himmelfahrtkirche te Ahaus NRW Duitsland 31-8-1689, doopgetuigen: Christina Voess en Lambert 
Wolting overl. na 14-4-1728, tr.(schepenbank) en tr.kerk(rk) Haarlem 25-1-1711 (St. Bernardus kerk: 
huw. getuigen: Aeltie Disselkamp en Grietie Cornelisdr. Kant) met 
Marijtie Lambertsdr. VAN DER MEIJ, ged.(rk) Haarlem 3-5-1687 (R.K. St. Bavo), overl. na 14-4-1728, 
dr. van Lambert Arentsz.*en Grietje Cornelisdr.*. 
 

                                                  
                                                   Sankt Maria Himmelfahrtkirche te Ahuis 
 
 
 
 
 



 

 

Generatie X. 
 

Gerardus/Gerdt ZUR/TER HALLE, ged. te Ahaus Duitsland 22-9-1652 in de Sankt Maria 

Himmelfahrtkirche (doopgetuigen: Christina zur Halle als doopgetuige voor Catharina zur Halle en 

Antonius Voss) tr. Ahaus Duitsland op 20-11-1682 in de Sankt Maria Himmelfahrtkirche met 

Anna/Emken WOLTING ook wel genoemd Woltman/Wolsman/Wolphman/Wolphmans. 

Generatie XI.  
Lambert ZUR HALLE, tr. 1e voor 17-10-1649 met 
Elfride Mensing. 
Uit dit huwelijk zie generatie X. 
 
Lambert ZUR HALLE, tr. 2e met 
Catharina Beerinck, overl. voor 2 juni 1660. 
 

                       

 

 

Onderzocht en samengesteld door: 
Everardus Johannes (Ferry) Rollema 
Maart 2022 - Zoetermee 


