
Tekst en foto’s Jan Bouman

Er zijn van die dagen, dat
alles lijkt te kloppen; de
zon staat stralend aan de

hemel, er is gezelligheid en
drukte in de straten, niemand
probeert je tas weg te nemen en
als je de weg even niet weet is er
wel een oud vrouwtje dat haar
zeer kleine hondje uitlaat en je
terecht wijst naar het Bethani-
ënklooster in Amsterdam. Dat
was juist niet in de Bethaniën-
straat.

Veel mensen die wat met de
Cariben hebben waren daar-
heen op weg. Joop Halman, als
voorzitter van de Palm Music
Foundation, had voor de vrien-
den van de stichting een concert
georganiseerd. De pianist Mar-
cel Worms zou werken ten
gehore brengen van Ignacio
Cervantes (Cuba), Teresa 
Carreño (Venezuela), Jan 
Gerard Palm, Jules Blasini,
Joseph S. Corsen, Rudolf Palm,
Jacobo Palm, Albert Palm, Ed-
ger Palm, Robert Rojer en Wil-
lem Statius Muller (allen van
Curaçao). 

Bij speurwerk naar Caribi-
sche componisten stootte men
op het blad ‘Notas y letras’. Het
blad verscheen maar twee jaar,
van 1886 tot 1888. Het werd op
Curaçao uitgebracht en er de-
den kunstenaars uit de hele
regio aan mee: Venezuela, Pu-
erto Rico, Colombia, de Domi-
nicaanse Republiek en Curaçao,

met als inhoud gedichten, no-
velles en composities. Op initia-
tief van de Palm Music Founda-
tion zijn dit jaar alle partituren
die verschenen in Notas y letras
gedigitaliseerd en is de volledige
collectie binnenkort verkrijg-
baar als muziekbundel.

Pianist Marcel Worms was
gevraagd voor het concert van 7
september in het Bethaniën-
klooster in Amsterdam. In
Amsterdam opgeleid nam hij
ook les bij onder andere Alicia
de Larrocha. Hij is goed bekend
met het Latijns-Amerikaanse
repertoire. In 2002 gaf hij een
cd uit met tango’s en speelde
muziek van de Braziliaanse
componist Mignone.

De zaal van het Bethaniën-
klooster bleek een prachtige 17e-
eeuwse ruimte te zijn met sfeer-
volle kroonluchters. De zaal
werd volledig bezet, met meer
dan honderd mensen. Zodoen-
de werd het snel warm. De zon
scheen naar binnen. Daarom
gingen de gordijnen dicht.
Begrijpelijk, maar helaas werd
daardoor veel klank van de
piano afgevangen. Het was een
prachtig concert. Marcel Worms
zette zich met zijn gehele ziel
en zaligheid in. Bij sommige
stukken steeg hij boven zichzelf
uit; bij Ignacio Cervantes speel-
de hij zeer elegant, maakte
prachtige ritenuto’s en kwam de
pluriforme maat als vanzelf. Al
eerder had hij met muziek van

Jan Gerard Palm laten weten
dat hij zeer helder snelle tonen
rond kan strooien, waarvoor hij
een extra applaus van het pu-
bliek kreeg. Bijna alle stukken
waren eigenlijk geen luister-
stukken. Dansmuziek is het; de
danza’s, polka’s, walsen, calyp-
so’s, mazurka’s, tuba’s passillio-
’s. Wat dat betreft zien we uit
naar een dansfeest (met dans-
les?) waar de muziek echt tot
zijn recht kan komen. Over een
jaar is Marcel Worms van plan
naar Curaçao te komen om zijn

interpretatie live te geven.
Graag ontmoet hij dan Wim
Statius Muller, waarvan hij 
tot slot een aantal werken speel-
de.

Het publiek was dermate
enthousiast, dat hij een toegift
gaf met een wals van Chopin.
Frédéric Chopin componeerde
muziek, die juist niet was be-
doeld om te dansen, maar om
naar te luisteren. Het laatste
nummer voor de pauze was van
Maria Teresa Carreño; Mazurka
de Salon. Dit is in de traditie

van de luistermuziek, zoals bij
Chopin. Doel van de stichting is
het bevorderen van de bekend-
heid van Carribische klassieke
en geschreven salonmuziek. Bij
de Palm Music Foundation zijn
ook cd’s verkrijgbaar met wer-
ken van J.G. Palm, Militaire
Kapel met werken van J.G.T.
Palm, Robert Rojer speelt wer-
ken van Rudolf Th. Palm en
met een transcriptie van de
toerenplaten van Jacobo Palm.

palmmusicfoundation.com
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Meer uitgaven op komst
De diverse van de tijdens dit
concert uit te voeren werken
zijn afgelopen weekend voor
de eerste keer in Nederland
uitgevoerd. Notas y letras was
een initiatief van de Curaçao-
se dichter, musicus en com-
ponist Joseph Sickman Cor-
sen en de Curaçaose zaken-
man Ernesto Römer. Het is
de bedoeling dat in de ko-
mende maanden ook de par-
tituren van de composities
van Christiaan Ulder, Joseph
Sickman Corsen, Johannes

Boskaljon, Albert Palm, Ro-
bert Rojer en de liederenbun-
del Bam Canta door de Palm
Music Foundation uitge-
bracht worden als muziek-
bundels. 

Naast pianomuziek, heb-
ben een aantal Curaçaose
componisten ook orkestwer-
ken geschreven. Binnen het
kader van het behoud van het
muzikaal erfgoed, zullen ook
deze composities in de ko-
mende periode worden gedi-
gitaliseerd. 

Danza’s beluisterd, niet gedanst

Secretaris van de Palm Music Foundation Walter Palm (voorin) met
pianist Marcel Worms.
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