
Henk Talsma  -  in memoriam 

 

 

Op zondag 2 januari jl. overleed mr. Hendrik Peter Talsma, lid van de 

Eerste Kamer voor de VVD van 23 juni 1987 tot 8 juni 1999.  

 

Henk Talsma was een jurist die na een start in het bedrijfsleven 

uiteindelijk terecht kwam in de rechterlijke macht. Zijn beroepsmatige 

activiteiten wist hij gedurende vele jaren te combineren met een 

indrukwekkende hoeveelheid politieke, waaronder zeker ook 

partijpolitieke, activiteiten.  

 

Na zijn werkzaamheden te zijn begonnen in het notariaat en vervolgens 

in de advocatuur,  was hij gedurende elf jaar verbonden aan het 

textielconcern Van Heek en Co, te Enschede. Achtereenvolgens was hij 

daar directiesecretaris, onderdirecteur en directeur. In 1966 beëindigde 

hij deze functie en werd hij directeur van het wetenschappelijk instituut 

van de VVD, de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting. Daarnaast begon hij aan 

een loopbaan in de rechterlijke macht, waar hij na enkele jaren werd 

benoemd tot vice-president van de Arrondissementsrechtbank van 

Almelo.  

 

In deze Kamer was Henk Talsma voor zijn fractie woordvoerder voor 

justitie en verkeer en waterstaat. Hij kenmerkte zich door een grote 

dossierkennis, ook op terreinen die niet tot zijn portefeuille behoorden, 

en ging met graagte het debat aan. Hij schuwde niet stevige standpunten 

in te nemen, was vasthoudend in zijn uitgesproken opvattingen - ook als 

hij daarvoor binnen zijn fractie niet altijd de handen op elkaar kreeg - 

maar wist zijn stellingname degelijk te onderbouwen. Tweemaal stemde 
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hij met een minderheid van zijn fractie tegen een wetsvoorstel inzake 

gemeentelijke herindeling en tweemaal stemde hij als enige van zijn 

fractie tegen een wetsvoorstel op zijn eigen vakgebied.  

 

Van zijn politieke partij was Henk Talsma een van de oprichters. Hij was 

steeds buitengewoon actief betrokken en vervulde vele functies. Na een 

aantal jaren actief te zijn geweest op lokaal niveau, werd hij in 1959 lid 

van het hoofdbestuur. Een tiental jaren later was hij, van 1969 tot 1978, 

vice-voorzitter van de partij. Ook vervulde hij de functie van 

ondervoorzitter van de kamercentrale Gelderland en bekleedde dezelfde 

functie binnen de lokale afdeling Gorssel. Vanaf 1987 was hij lid van de 

Liberale Internationale, waarvan hij ook het penningmeesterschap 

vervulde. Bovendien was hij voorzitter van de Groep Nederland binnen 

de Liberale Internationale. Die betrokkenheid bij zijn politieke partij heeft 

hij steeds gehouden; hij was tot op hoge leeftijd een trouw bezoeker van 

partijbijeenkomsten. 

 

De Eerste Kamer zal zich Henk Talsma herinneren als een markant lid 

dat zich met grote deskundigheid en dossierkennis inzette voor de 

werkzaamheden die hier worden verricht. Onze gevoelens van 

deelneming gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen. Mogen zij de 

kracht vinden om dit verlies te dragen. 

   

 
 


