
Kort woord van vice-premier De Graaf bij de herdenking van 
de Eerste Kamer op 18 januari 
 

 

(voor herdenking van de heer Mr. W. Scholten) 

 

Te midden van al het vreselijke nieuws over de ramp in Zuidoost 

Azië, bereikte ons begin januari het bericht over het overlijden van 

Mr. Willem Scholten en vlak erna, Mr. Henk Talsma. Het jaar 2005 

is wat dat betreft met een valse toon van start gegaan.  

We verliezen met het overlijden van Willem Scholten een zeer 

ervaren en zeer betrokken bestuurder. Hij had een grote staat van 

dienst. We zijn hem zeer erkentelijk. Gelukkig kon hij nog tijdens 

zijn leven een officieel teken van erkenning van de kant van de 

regering in ontvangst nemen. Ik doel op de benoeming – in 1997 – 

als minister van Staat.    

 

Willem Scholten was onder andere Tweede Kamerlid, 

staatssecretaris van Financiën, minister van Defensie en zeventien 

jaar lang vice-voorzitter van de Raad van State. Al die tijd was hij 

een zeer betrouwbare adviseur van de regering. Geen man van de 

publiciteit: hij wist als geen ander wanneer hij moest spreken en 

wanneer hij moest zwijgen. Hij kende het risico van beelden die 

niet stroken met de werkelijkheid.  

 

Het beeld dat wij van hem hebben is in ieder geval gekleurd met 

de eigenschappen: integer, betrouwbaar, een zeer goede bewaker 

van de constitutie. De regering is hem zeer dankbaar voor al zijn 

werk en grote inzet.   

 

 



 

(voor herdenking van Mr. H.P. Talsma) 

 

Net als Willem Scholten was ook Henk Talsma een zeer ervaren 

en zeer betrokken bestuurder met een grote staat van dienst. 

Iedere vergelijking tussen beide levens en loopbanen is natuurlijk 

oneigenlijk. Maar een rode draad is toch wel hun betrokkenheid 

voor de publieke zaak.  

 

Henk Talsma was liberaal in hart en nieren, VVD’er van het eerste 

uur, ook letterlijk want hij was aanwezig bij de 

oprichtingsvergadering. Hij voelde zich al jong geroepen tot de 

politiek. Al tijdens zijn studie werd hij voorzitter van de Jong-

liberalen in Leiden. Later – in de jaren 70 -  werd hij vice-voorzitter 

van de VVD.  

Maar Talsma was van veel meer markten thuis. Hij was 

ondernemer, politicus en rechter. Gedurende 21 jaar was hij vice-

president van de arrondissementsrechtbank in Almelo. Zijn 

maatschappelijke betrokkenheid kreeg ook een officiële erkenning; 

in 1984 werd Henk Talsma geridderd als Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw.  

 

Als lid van de Eerste Kamer was Talsma gedurende twaalf jaar 

woordvoerder van vooral volkshuisvesting, Justitie en Verkeer en 

Waterstaat. Een door sommige bewindslieden gevreesd Kamerlid 

vanwege zijn enorme veelzijdige kennis. Talsma was een zeer 

belezen man. Binnen de VVD was hij decennia-lang zeer actief, en 

toonde hij grote inhoudelijke betrokkenheid alle andere dossiers.  

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het publieke 

belang.   


