
FEDERATIEF VERBAND

Na het succes van zijn Neutrale Partij in 1918 probeerde de revuekoning Henri ter Hall in 1929 met
het Federatief Verband wederom om met een eigen partij in de Tweede Kamer te komen.

Directe aanleiding voor de oprichting van het Federatief Verband was de uitslag van de
verkiezingen van 1925. De conservatief-liberale Vrijheidsbond was die verkiezingen, evenals drie jaar
eerder, ingegaan met een aparte bijlijst waarop Ter Hall en Abraham Staalman, voorheen voorman van
de Middenstandspartij, kandidaat stonden. Hoewel Ter Hall meer kiezers aan zich had weten te
binden dan Staalman, werd vanwege een gril in de kieswet Staalman afgevaardigd naar de Tweede
Kamer. Voor Ter Hall en zijn aanhangers was dit een onverteerbare gang van zaken. Vlak na de
verkiezingen werd dan ook een comité gevormd om de Vrijheidsbond over te halen Ter Hall alsnog
naar de Tweede Kamer af te vaardigen. De Vrijheidsbond hield echter voet bij stuk en Ter Hall verliet,
met veel gemor, het Binnenhof.

De definitieve breuk tussen Ter Hall en de Vrijheidsbond ontstond in de herfst van 1928, toen
bleek dat het bestuur niet bereid was Ter Hall voor de verkiezingen van 1929 een verkiesbare plaats op
de kandidatenlijst te geven. Met enige medestanders stapte Ter Hall uit de partij en vormde hij een
nieuw kiezerscomité. In dit comité namen, behalve enige oud-leden van de Neutrale Partij, ook allerlei
kleine partijtjes en belangengroeperingen zitting. Tot de groepen die Ter Hall aan zich had weten te
binden behoorden onder meer de Vereeniging tot Reorganisatie van de Rechtspraak, de Kiezersbond
voor Nationale Eenheid en Vooruitgang en een belangengroep van spoorwegpersoneel. Daarnaast
kreeg de partij steun vanuit het amusementsbedrijf en vanuit verschillende sportverenigingen.

De invloed van deze verschillende belangengroepen is duidelijk terug te vinden in de
verschillende brochures die de partij in de lente van 1929 uitgaf. Het Federatief Verband was voor een
vernieuwde rechtspraak, waarin het ‘leken element’ versterkt moest worden, het was voor een
herziening van het pensioenstelsel en voor een versoepeling van het belastingstelsel ten gunste van het
amusementsbedrijf. Het Federatief Verband presenteerde zich daarnaast nadrukkelijk als een a-
politieke beweging want politiek stond in de ogen van Ter Hall c.s. gelijk met baantjesjagerij, gebrek
aan daadkracht, verdeeldheid zaaien en potverteren. ‘De politiek’ moest dan ook grondig veranderd
worden en een van de middelen daartoe was een herziening van de kieswet. De kiezers moesten
wederom beslissen welke personen naar de Kamer zouden moeten worden afgevaardigd en niet de
partijbesturen.

Zijn achterban zocht het Federatief Verband in de brede middengroep van de Nederlandse
bevolking, dat wil zeggen alle Nederlanders met uitzondering van ‘ongeschoolden, alleen geschikt
voor de meest primitieven arbeid’ enerzijds en van ‘kapitalisten, die uitsluitend leven van de rente van
hun kapitaal’ anderzijds. Volgens de partij had ze daarmee de middenstand meer precies gedefinieerd,
waardoor de kiem van veel sectarisme in de Nederlandse politiek weggenomen werd.

Bij de verkiezingen van 1929 moest de partij van Ter Hall opboksen tegen een andere
nieuwkomer, met grofweg dezelfde standpunten en ook met dezelfde wat ludieke stijl: de
Middenpartij voor Stad en Land van Floris Vos. Het Federatief Verband moest het afleggen tegen
deze partij: Ter Hall behaalde 17.509 stemmen (0.52%) tegen 39.955 (1.4%) voor Vos. Daarmee was
de kans op een zetel verkeken voor Ter Hall. Kort na de verkiezingen werd het Federatief Verband
ontbonden. Van de groepjes en partijtjes die het verband vormden is nadien niets meer vernomen. Ter
Hall zelf zou later opduiken in de kringen van het Verbond voor Nationaal Herstel.


