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Willem Retze Talsma: organist en componist 
Ina Broekhuizen

Een telefoontje uit Spanje vormt de aanleiding tot 

het schrijven van onderstaand artikel. Karen He-

gemann, wonend in Torrevieja in de Spaanse pro-

vincie Alicante, belt me in juni 2016 op. Ze vraagt 

me of er gegevens bekend zijn van de familie van 

Willem Retze Talsma, geboren op 3 januari 1927 in 

Wognum. 

Zij vertelt dat er in Spanje belangstelling bestaat om 

zijn boek ‘Wiedergeburt der Klassiker’ uit te geven 

in de Spaanse taal. Willem Talsma overleed in 2007 

in Spanje. Om toestemming te krijgen voor deze 

uitgave is ze op zoek naar familieleden van Talsma. 

Ik beloof op onderzoek uit te gaan.

Goede namiddag Mevrouw Broekhuizen,

Het was heel aangenaam met U over de telefoon te 

kunnen spreken in verband met wat de Heer Talsma 

heeft betekend voor de muziek. 

En ik dank U vriendelijk bij voorbaat om me bij het zoe-

ken van familie te willen helpen. Het zou fantastisch zijn, 

mochten we iemand van zijn familie kunnen vinden. 

Zijn boek over de tempo giusto is een inspiratiebron 

voor vele muzikanten die aansluiten bij de ideeën van 

de Heer Talsma en jammer genoeg is dat een beperkte, 

maar overtuigde kring. Vandaar de interesse om zijn 

boek ook in Spanje te willen verbreiden in de Spaanse 

taal. 

Alvast heel erg bedankt en vriendelijke groeten,

Karen Hegemann. 

Natuurlijk ken ik zijn naam. In de eerste plaats uit het 

Liedboek voor de kerken. Daarin zijn acht gezangen 

opgenomen waarvan de muziek door hem is gecompo-

neerd. In het register van dit liedboek (uit 1973) staat 

genoteerd: 

Talsma, Willem Retze, geb. 1927 te Wognum. Cantor-orga-

nist van de Hervormde Gemeente te Scheveningen (Sorgh-

vlietkerk), adviseur van de orgelcommissie der Nederlandse 

Hervormde Kerk.

Hij schreef muziek bij teksten van onder meer Willem 

Barnard, Ad den Besten en Jan Wit. Een enkele keer 

zongen we in de hervormde kerk van Wognum een lied 

van zijn hand. Dan werd soms ook zijn naam genoemd.

Niet ver van die kerk is hij geboren en groeide hij 

op. Aan de Oude Gouw pal naast zuivelfabriek. De 

Verwachting, waar zijn vader Anne Talsma 41 jaar lang 

directeur van was. Een man van aanzien, die vader: wet-

houder en bestuurder, onder meer van Bejaardencen-

trum Sweelinkchof.  

Anne Talsma werd geboren in Schoterland als zoon 

van Retze Talsma en Geertje de Hoop. Hij trouwde op 

zondag 27 april 1924  met Ariaantje (Jaantje) Veerman, 

dochter van Willem Veerman en Cornelia Edel. Het 

paar kreeg twee zonen: Willem (1927) en Retze (1932). 

Exermano-methode

Muziek en zang speelden vast een grote rol in het 

gezin Talsma. Moeder Jaantje was lid van het bekende 

Wognums Zangkoor dat onder leiding stond van Dirk 

Saal. Diens zoon Piet vertelde me: ‘Mijn vader had drie 

pianoleerlingen. Dat waren mijn zus Arja, Annie Saal en 

Wim Talsma.’

In het artikel ‘Een memorabel fragment muziekge-

schiedenis’, gepubliceerd in West-Friesland Oud & 

Nieuw 2002, schrijft Bert van der Veen over Willem: de 

intensieve plaatselijke muziekbeoefening, onder meer 

resulterend in het destijds tot over de landsgrenzen 

bekende koor De Wognummers, stimuleerde hem tot 

een muzikale loopbaan. 

De broers Retze en Wim Talsma.

Links de directeurswoning die hoort bij melkfabriek De Verwachting aan 
de Oude Gouw met daarnaast een dubbel woonhuis.
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Schoolreisje van de Openbare Lagere School in Wognum, 1933-1934.     
Liggend v.l.n.r.: 1. Jan Broekhuyzen, 2. Rein Hoorn, 3. Arja Saal, 4. Renske Smink, 5. Lies Smink.  
Tweede rij: 1. Maarten Winkel, 2. Jan Boeder, 3. Emiel Piersma, 4. Wim Talsma, 5. Cor Worp, 6. Anna Kuipers, 7. Dick Oudejans, 8. Alie 
Louwsma, 9. Foekje Bakker.  
Derde rij: 1. Fetske Smink, 2. ? 3. Gijs Houter, 4. Annie Saal, 5. Agie Zwaan,. 6. Thomas Kooi, 7. Jo Wittebol, 8. Jo Worp, 9. Doede Bakker, 
10. Gre Meerveld.  
Vierde rij: 1. Wim Kooiman, 2. Filip de Vries, 3. Zeger Winkel, 4. Koen Louwsma, 5. Cor de Groot, 6. Jan Gorter, 7. Klaas van Leeuwen, 8. 
Marie Koster, 9. Femmetje Homan, 10. Annie Jonker, 11. Nellie Hage, 12. Janneke Boeder.  
Achterste rij: 1. juffrouw Bolding, 2. Jan Houter, 3. Outjer Baas, 4. juffrouw Feberwee, 5. Piet Appel, 6. Jan Worp, 7. meester Krabbendam. 

Foto uit circa 1935 van de 5e, 6e en 7e klas van de Openbare Lagere School te Wognum, gemaakt achter op het schoolplein.  
Vooraan (met klompen): Maarten Winkel Azn.  
Eerste rij v.l.n.r.: 1. Bertus Meerveld, 2. Dick Dikstaal, 3. Wim Kooiman, 4. Emiel Piersma, 5. Jan Boeder, 6. Jan Broekhuyzen, 7. Philip de 
Vries, 8. Wim Talsma, 9. Gijs Houter Jzn, 10. Cor Worp.  
Tweede rij: 1. Liesbeth Smink, 2. Annie Jonker, 3. Femmie Homan, 4. Janneke Boeder, 5. Alie Louwsma, 6. Ellie Hage, 7. Aagje Zwaan, 8. 
Annie Saal Tdr, 9. Annie Kuipers, 10. Jo Wittebol, 11. Yke de Bruin, 12. Jo Worp.
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Willem Talsma kreeg zijn opleiding in de jaren dertig 

van Dick van Wilgenburg die zijn leerling in aanraking 

bracht met de exermano-methode. Cellist Guillaume 

Hesse (1898-1968) vond de exermano-methode uit ter 

genezing van een ‘pianoarm’ of ‘speelarm’. Het is een 

leermethode waarbij met een mechanisch hulpstuk (de 

exermano) vingeroefeningen voor verschillende instru-

menten kunnen worden gedaan. Talsma nam lessen bij 

Hesse en ook volgde hij colleges muziekwetenschappe-

lijke oriëntatie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Muzikale loopbaan

De muzikale Wognumer werd cantor-organist in de 

Lutherse kerk in Hoorn, waar hij in 1951 het Hoorns 

Kamerkoor oprichtte, en in de Sorghvlietkerk van de 

Hervormde gemeente in Scheveningen. In Den Haag 

was hij enige tijd verbonden aan het Gemeentemuse-

um voor het bespelen van oude toetsinstrumenten.

Hij trouwde op 16 december 1967 in diezelfde stad 

met Hélène Beatrix Kemmere. Op 2 augustus 1969 

werd in Amsterdam hun zoon Ane Otto geboren en 

later een tweede zoon. 

Ook voor de orgelbouwkunst had Willem belangstel-

ling. Hij ijverde ervoor dat het historisch orgelbezit in 

Nederland in zijn oorspronkelijke klank zoveel mogelijk 

behouden werd. Hij had al in 1945/1946, samen met 

-

nis met het Van Dam-orgel in de hervormde kerk van 

Zwaag. Zijn historisch verantwoorde bespelingen van 

onder meer het orgel in Oosthuizen (uit 1521) en van 

het Pieter Backerorgel in de Bonifatiuskerk in Medem-

blik waren kenmerkend voor zijn stijlbesef.

De grammofoonplaat met opnames van zijn bespeling 

van het Medemblikker orgel werd onderscheiden met 

een Edison. Die bekroning was gebaseerd op het feit 

dat Willem Talsma op dat orgel musiceerde op een 

manier die voor velen nog vrijwel onontgonnen terrein 

was. 

Op de hoestekst gaf Talsma daar tekst en uitleg over.  

A. M. Alblas schrijft in 1981 in het Reformatorisch Dag-

blad het volgende. ‘Zo poneerde hij daar de stelling, 

dat “het instrument de speler moet leiden”. Iets dat, 

volgens Talsma, bij elke opeenvolgende vertechnisering 

steeds meer zoekgeraakt is. Techniek wordt dan doel 

op zichzelf. Talsma pleit voor een heel andere manier 

van muziek maken, namelijk vanuit het zoeken naar 

spanning en ontspanning in de klank, waarbij men als 

vanzelf accenten vindt.’

Juiste tempo

Naast zijn muzikale activiteiten schreef Willem Talsma 

een boek. Een op tempogebied geruchtmakend boek, 

stelt Bert van der Veen in zijn artikel. 

De titel luidt Wiedergeburt der Klassiker met als on-

dertitel Anleitung zur Entmechanisierung der Musik. De 

uitgave verscheen in 1980 bij Wort und Welt Verlag in 

Innsbruck. 

In dit boek speurt Talsma naar het tempo giusto, het 

‘juiste tempo’: het natuurlijk tempo, ingegeven door 

biologische, menselijke ritmes bij het functioneren 

van het lichaam. Mechanische uitvoering van klassieke 

muziek vindt hij ongewenst. De invloed en uitwerking 

van het werk van Guillaume Hesse zijn hierin duidelijk 

merkbaar.

Alblas schrijft in zijn recensie uit 1981 over dit boek 
De sopranen van het Wognums Zangkoor, circa 1957, v.l.n.r.: Gerie 
Hoogcarspel, Jaantje Talsma-Veerman, Betje Coevert-Kuin en onbekend.
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dat Talsma de muziek makende kenners en liefhebbers 

vraagt na te denken over de manier waarop zij muziek 

maken. Ik citeer hierna uit deze recensie. ‘Talsma draagt 

uitvoerig muziekhistorisch en muziektheoretisch be-

wijsmateriaal aan, waaruit hij al analyserend de these 

ontwikkelt, dat wij vandaag de dag gewoon zijn om mu-

ziek, stammend uit de periode der klassieken, sneller te 

spelen dan in de tijd der “klassieken” gebruikelijk was. 

Er werd, vooral in het eind van de vorige (19e) en begin 

deze eeuw (20e) een geweldig niveau in het orgelspelen 

bereikt. Het grote bezwaar is echter, dat alle muziek op 

dezelfde laatromantische wijze werd uitgevoerd, waar-

bij het crescendo een belangrijk effect was. 

Het is de verdienste van o.a. Willem Retze Talsma dat 

hij de muziek geplaatst wil zien in de tijd waarin deze 

werd geboren. Daarvoor is het nodig, dat we ons in die 

tijd proberen in te leven.

Ruim zeven jaar heeft Talsma nodig gehad om de uit-

voeringspraktijken van de 18e en begin 19e-eeuwse 

klassieke muziek grondig te onderzoeken om ten slotte 

tot de conclusie te komen dat de composities uit deze 

periode in de huidige uitvoeringspraktijk gewoonlijk 

een mechanisch, onpersoonlijk en vaak zelfs agressief 

karakter hebben aangenomen, welke op geen enkele 

wijze aan de bedoelingen van de componisten beant-

woordt.’

Het grootste deel van het boek wordt beheerst door 

de diverse tempoaanduidingen, waarvan Talsma meent 

dat deze niet letterlijk wiskundig maar metrisch moe-

ten worden opgevat.

Naar Spanje

Terug naar de vraag van Karen Hegemann uit Spanje. Ik 

ga op zoek naar nazaten van Willem Talsma. Zijn broer 

Retze had op het Breed in Hoorn een melkzaak, weet 

Piet Saal me te vertellen. Een blik in het telefoonboek 

helpt me op weg. Daar staat drie keer de naam Talsma 

vermeld. Twee zoons en een dochter van Retze blijken 

in Hoorn te wonen. Ik bel en mail met Ruud Talsma en 

breng hem in contact met Karen Hegemann. 

Ruud vertelt me dat de familie al jarenlang niets meer 

gehoord heeft van oom Willem. ‘Met zijn vrouw en 

twee kinderen vertrok hij destijds naar Spanje. Zijn 

vrouw is later teruggekeerd naar Nederland, ik denk 

samen met de jongste zoon. Hun zoon Ane is in Spanje 

verongelukt. Mijn vader is een paar keer naar Spanje 

gereisd en zelf ben ik ook een keer bij oom Wim ge-

weest. Hij leefde daar als een kunstenaar. Dertig jaar 

terug kwam hij nog op onze bruiloft maar daarna is 

hij uit ons leven verdwenen. Triest, maar ja, hij was een 

einzelgänger.’

Tijdens de uitvaart van zijn ouders speelde Talsma in de 

hervormde kerk van Wognum op het orgel. Ruud Tals-

ma herinnert zich: ‘Hij speelde maar door. Toen we alle-

maal al op het kerkhof stonden, speelde hij nog steeds. 

Hij was helemaal in trance.’

Willem Talsma kwam in februari 1988 vanuit Spanje 

over naar Wognum toen zijn eerste leermeester Dirk 

Saal (1894-1988) was overleden. Tijdens de uitvaart-

dienst in de hervormde kerk bespeelde Talsma op-

nieuw het orgel. 

Was dat zijn laatste bezoek aan Wognum? Ik vind geen 

recentere aanwijzingen, dus het zou zo kunnen zijn. 

Via LinkedIn kom ik in contact met Hélène Kemmere, 

de ex-vrouw van Willem Talsma, die in Engeland woont. 

Wim Talsma achter het orgel.

Wiedergeburt der Klassiker geschreven door Willem Talsma.



Zij schrijft dat het gezin in 1973 naar Spanje emigreer-

de. Daar zou Talsma zijn volgende boeken afmaken, 

die praktisch klaar waren. In 1980 keerde zij met haar 

jongste zoon terug uit Spanje. Het contact met man en 

vader werd verbroken.

Willem Talsma overlijdt in 2007 in een ziekenhuis in de 

Spaanse stad Murcia.

Exermano

Guillaume Hesse was een van de belangrijkste Neder-

landse musici van de 20e eeuw. In korte tijd bouwde 

hij een indrukwekkende carrière als cellist op. Om de 

problemen, die hierdoor vaak ontstaan, zoals een ‘pia-

noarm’ of ‘speelarm’, te voorkomen of te overwinnen 

ontwikkelde Hesse in de jaren 1938-1940 zijn exerma-

no-methode (daarin zitten de woorden exerceren en

mano=hand). 

Deze methode van lesgeven is gebaseerd op ‘welover-

samenhangende juiste geestelijke instelling’. 

Hesse stelde ook een reeks vinger- en andere oefe-

ningen samen die leiden tot een zinvolle en bewuste 

beheersing van de spieren. Het hulpinstrument dat hij 

hiervoor ontwierp noemde hij de ‘exermano’. Op 28 

mei 1940 kreeg Hesse voor de duur van zeventien jaren 

patent op de exermano. 

10 juli 1967

Oosthuizen. In het kader van het Holland Festival geeft 

Willem Talsma in de hervormde kerk een concert van 

componisten uit de 15e en 16e eeuw op het oudste or-

gel in Nederland, dat uit 1521 dateert. De Nederlandse 

Spoorwegen laten voor deze gebeurtenis de treinen in 

Oosthuizen stoppen.

(Bron: Kroniek van West-Friesland, West-Friesland Oud & 

Nieuw, 1968)

17 juli 1969

Oosthuizen. Als besluit van een excursie van de orgel-

werkgroep Noord-Holland wordt een concert gegeven 

op het vermaarde orgel in de hervormde kerk van 

Oosthuizen door de organisten Willem Talsma en Hans 

van der Horst.

(Bron: Kroniek van West-Friesland, West-Friesland Oud & 

Nieuw, 1970)

1 september 1981

Hoorn. Het Hoorns Kamerkoor, opgericht in november 

1951 en door de eerste dirigent - Willem Talsma - tot 

internationale bekendheid gebracht, wordt bij gebrek 

aan leden opgeheven. 

(Bron: Kroniek van West-Friesland, West-Friesland Oud & 

Nieuw, 1982)

Met dank aan Hélène Kemmere, Piet Saal en Ruud Talsma.
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