
 

Palm Music Foundation  

 
HOMMAGE AAN DE 

MUSICUS-COMPONIST 
EDGAR PALM 

1905-1998 
 
 

 

 
 
 

 

 
Zaterdag 11 januari 2020 

 Paleiskerk, Paleisstraat 8, Den Haag  
Aanvang concert 20.00 u. 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie op de omslag: Edgar Palm aan de piano 
 



 

Woord vooraf 
 

 
Dit concert is een initiatief van de Palm Music Foundation. De stichting 
heeft ten doel het bevorderen van de bekendheid van Caribische klassieke 
en geschreven salonmuziek. Dit doet zij door het laten digitaliseren van de 
handgeschreven partituren van componisten, het uitbrengen van cd’s, het 
geven van lezingen en het organiseren van concerten.  
 
De aanleiding voor dit hommageconcert is de uitgifte door de Palm Music 
Foundation van een pianobundel met alle bewaard gebleven partituren van 
de Curaçaose musicus en componist Edgar Palm (1905-1998).  
 
Wij zijn bijzonder verheugd met het optreden vanavond van maar liefst drie 
bijzonder talentvolle Curaçaose pianisten: Rudsel Cameron (een oud-
leerling van de medicus-musicus-componist Robert Rojer), Alexander Kraft 
van Ermel (een kleinzoon van de bekende musicus en componist Wim 
Statius Muller) en Harold Martina Martinez jr. (neef van de befaamde 
Curaçaose pianist Harold Martina sr.).   
Naast deze drie pianisten zal ook het trio Nos Otrobanda bestaande uit 
Michiel Braam (piano), André Groen (percussie) en Aty de Windt met een 
geheel eigen interpretatie muziek vertolken van leden van de muzikale 
Palmdynastie. Muziek waar al meer dan 150 jaar op gedanst wordt in de 
stadswijk Otrobanda op Curaçao.     
 
Als vriend of vriendin van de stichting Palm Music Foundation houden wij u 
graag op de hoogte van de projecten en van geplande muziekuitvoeringen. 
U kunt zich hiervoor opgeven via onze website. Een financiële donatie ter 
ondersteuning van onze activiteiten wordt ook bijzonder gewaardeerd. Dit 
kan via het storten van een bijdrage op rekeningnummer NL58 INGB 0005 
3842 22 van de ING bank, t.n.v. stichting Palm Music Foundation, per adres 
Boslaan 20, 1217 CV te Hilversum.  
 
Prof. dr. ir. J.I.M. (Joop) Halman 
Voorzitter van de Palm Music Foundation 
www.palmmusicfoundation.com 

 

http://www.palmmusicfoundation.com/
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EDGAR PALM 
 

 

Edgar Rudolf Roemer Palm (1905-1998) groeide op in het 
kleurrijke Otrobanda. In dit stadsdeel van Willemstad 
beïnvloedden stromingen uit  de Europese, Afrikaanse, 
Caribische en Latijns-Amerikaanse cultuur elkaar en 
ontstond, zo halverwege de negentiende eeuw, de 
typische Curaçaose muziek. Een huisfeestje in Otrobanda 

was niet voor te stellen zonder dat er ook werd gedanst en gemusiceerd. 
Edgar Palm kwam uit een bijzonder muzikale familie. Zo wordt zijn 
overgrootvader Jan Gerard Palm (1831-1906) beschouwd als de vader van 
de Curaçaose wals, mazurka, danza en tumba. Ook zijn vader Rudolf Palm 
(1880-1950) en oudere broer Albert Palm (1903-1958) zijn nog altijd zeer 
geliefd op de ABC-eilanden vanwege de talrijke mooie composities die zij 
hebben gemaakt. 
Edgar Palm kreeg vanaf zijn zesde pianolessen van zijn vader. Hij kreeg 

daarnaast ook vioolles van Willem (shon Wewe) Helburg. Al vanaf zijn elfde 

verving Edgar Palm met zekere regelmaat zijn vader als organist van de 

Fortkerk op Curaçao. Op zijn veertiende begeleidde hij in Salon Habana en 

het Teatro Naar al diverse musici en artiesten op de piano. In 1921 vertrok 

Palm naar Nederland om werktuigbouwkunde te studeren. Hij 

combineerde zijn studie met het volgen van lessen in muziektheorie en 

pianospelen. En met resultaat, want in 1926 gaf hij zijn eerste pianorecital 

in de Stadsschouwburg in ’s-Hertogenbosch. Hij speelde daar composities 

van Grieg, Sinding en Rachmaninoff.  

Na zijn studie keerde Edgar Palm in 1928 terug naar Curaçao waar hij, naast 

zijn werk als ingenieur bij de olieraffinaderij, zijn muziekstudie voortzette 

bij zijn vader. Deze bracht hem ook de “geheimen” bij van de kaha di òrgel. 

In 1949, tijdens een buitenlands verlof, volgde hij in Nederland muziekleer 

bij Rudolf Feenstra en Everhard van Beijnum en slaagde hij voor het 

staatsexamen piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  

Gedurende zijn leven heeft Edgar Palm een bijzonder actieve rol gespeeld 

in het muziekleven op Curaçao. Zo heeft hij aan de piano een groot aantal 

buitenlandse en binnenlandse musici begeleid, was hij lid van het Curaçaos 

Filharmonisch Orkest, was hij gedurende dertien jaar organist in de kerk 



 

van Santa Famia in Otrobanda en 42 jaar lang organist in de Mikvé Emanuel 

synagoge op Curaçao. Hij heeft ook talrijke jeugdconcerten georganiseerd. 

Hij zat in de directie en gaf muziekles aan de Curaçaose muziekschool en 

daarnaast was hij ook muziekrecensent. In 1948 begon hij zijn eigen 

muziekensemble Edgar Palm y Trio. Van hem en dit trio verschenen maar 

liefst zevenendertig 78-toerenlaten en 8 Lp’s met Antilliaanse salonmuziek. 

Samen met violist Charles Sweers, nam hij ook een cd op met composities 

voor piano en viool van de Curaçaose componist Jacobo Conrad (1879-

1918).  Edgar Palm nam daarnaast het initiatief tot de uitgifte van een 

tweetal muziekbundels met partituren van Antilliaanse componisten. 

In zijn in 1978 verschenen boek “Muziek en musici van de Nederlandse 

Antillen” heeft Edgar Palm zijn uitgebreide kennis over de Antilliaanse 

muziek en musici vastgelegd. In 1992, Edgar Palm was toen al 87 jaar oud, 

bracht de stichting Promuza, Edgar Palms boek “Handleiding bij de studie 

van onze Kaha di òrgel” uit. Edgar Palm heeft deze handleiding geschreven 

als studiemateriaal voor cursisten die deelnamen aan een opleiding tot het 

bouwen en restaureren van cilinder piano’s.  

Als componist heeft Edgar Palm ongeveer negentig composities 

geschreven. Zijn oeuvre omvat een groot aantal mooie walsen en 

mazurka’s, sensuele danza’s en pittige tumba’s en marsen. Hij 

componeerde daarnaast ook de muziek voor een viertal balletuitvoeringen. 

De Palm Music Foundation heeft in de afgelopen periode een groot aantal 

van deze composities verzameld en deze laten digitaliseren en brengt ze nu 

uit als muziekbundel. 

Met het grote aantal muziekuitvoeringen dat Edgar Palm gaf, de vele 

muziekopnamen, zijn talrijke lezingen en de door hem geschreven boeken 

en artikelen, heeft Edgar Palm een enorme bijdrage geleverd aan het 

behoud van het muzikaal erfgoed van Curaçao. In 1975 kreeg hij hiervoor 

van de Curaçaose overheid de Colá Debrotprijs. Daarnaast werd hij 

benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau en later Officier in de 

orde van Oranje Nassau. Van Venezuela ontving hij de Francisco de 

Miranda tercera clase en later de Francisco de Miranda primera clase. Hij 

was erelid van de Sociedad Bolivariana. In 1991 kreeg hij de Zilveren Anjer 

van het Prins Bernhard Cultuur Fonds in Nederland. 
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PROGRAMMA 11 JANUARI 2020 
 

 
Rudsel Cameron speelt van Edgar Palm: 
Padú  
Lagami pasa  
Amar  

opgedragen aan Padú Lampe Valse 
Danza 
Valse 

***** 
 

Alexander Kraft van Ermel speelt van Edgar Palm: 
Annette 
La Bella Trix  
Romance 

opgedragen aan Annette Statius Muller 
opgedragen aan prinses Beatrix 
uit de balletmuziek “Buchi Fil y Nena” 

Valse 
Valse 
Valse 

***** 
 

Joop Halman 
Toelichting op het leven en werk van Edgar Palm en een synopsis uit de in 
1992 door de NOS op TV uitgezonden documentaire over Edgar Palm. 

***** 
 
Harold Martina Martinez speelt van Edgar Palm: 
Maria Cecilia  
Ana Maria  
Angelica 

opgedragen aan Maria Cecilia Martina 
opgedragen aan Ana Maria Martina 
opgedragen aan Angela Martina 

Valse 
Valse 
Valse 

 
PAUZE 

 
Nos Otrobanda: 
Michiel Braam (piano), André Groen (percussie) en Aty de Windt (bas) 
spelen composities van leden van de muzikale Palm dynastie van Curaçao 
Canto de los Angeles 
Eliza  
Erani ta malu   
Winy  
La Inspiración 
Teleraña  

Jan Gerard Palm (1831-1906) 
Jan Gerard Palm (1831-1906) 
Jan Gerard Palm (1831-1906) 
Rudolf Palm (1880-1950) 
Rudolf Palm (1880-1950) 
Edgar Palm (1905-1998) 

Valse 
Mazurka 
Danza 
Danzon 
Valse 
Tumba 



 

Uitvoerende musici 
 

 
 

Rudsel 
Cameron  

Rudsel Cameron kwam van jongs af aan in aanraking met 
de Antilliaanse pianomuziek. Thuis werd deze muziek 
regelmatig afgespeeld, met name de composities van Jan 
Gerard Palm en nazaten.  
Geïnspireerd door de Antilliaanse muziek, begon Rudsel 
op 7-jarige leeftijd enkele composities op gehoor na te 
spelen. Daarop besloten zijn ouders hem op pianoles te 
zetten. De eerste pianotechnieken leerde Rudsel van 
Enrique Mathilda. Enkele jaren later kwam hij in   

contact met de Curaçaose medicus-musicus-componist Robert Rojer (een 
kleinzoon van Jacobo Palm) die gelijk overtuigd was van het muzikaal talent 
van Rudsel. Bij Robert Rojer kreeg Rudsel vervolgens gedurende een aantal 
jaren gratis muziekonderricht.  
Alhoewel Rudsel na zijn middelbare schooltijd op Curaçao naar Nederland 
vertrok om er Civiele techniek te studeren, is hij tijdens en ook na afronding 
van zijn studie altijd actief westerse klassieke pianomuziek en Antilliaanse 
pianomuziek blijven studeren en uitvoeren. Als pianist levert hij graag een 
bijdrage aan concerten en evenementen die als doelstelling hebben het 
muzikaal erfgoed van Curaçao te promoten. 
Naast uitvoerend pianist is Rudsel Cameron ook actief als cultuurcoach in 
het primair onderwijs en als adviseur van culturele instellingen. Samen met 
zijn partner geeft hij daarnaast ook dansshows in Nederland en in het 
buitenland. 
 
Alexander 
Kraft van Ermel 

Als de kleinzoon van de gevierde Curaçaose componist 
Wim Statius Muller heeft Alexander Kraft van Ermel 
van jongs af aan al een speciale band met de 
Antilliaanse muziek. Hierdoor heeft hij op een jonge 
leeftijd al het voorrecht gehad les van zijn grootvader 
te krijgen op Curaçao. Zo heeft de klassiek- Antilliaanse 
muziek een grotere betekenis voor hem dan dat het 
enkel de muziek van zijn eiland is. 
Na het behalen van zijn middelbare schooldiploma   
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besluit Alexander zijn piano carrière door te zetten en gaat verder in de leer 
bij Alan Weiss aan het Utrechts Conservatorium.  
Zijn liefde voor de muziek gaat verder dan het spelen en luisteren ervan en 
wordt zo gestuurd naar de filosofie. Momenteel studeert hij wijsbegeerte 
aan de universiteit van Amsterdam. De combinatie van studies heeft 
Alexander een bijzondere kijk gegeven op het musiceren. Hij geeft 
regelmatig concertlezingen waarin hij filosofische verhandelingen 
combineert met muzikale voorbeelden die hij zelf achter de piano ten 
gehore brengt. 
In 2018 is Alexander in Chicago opgetreden tijdens het “2nd Chopin in the 
City festival” waar hij Antilliaanse dansen speelde en een lezing gaf over 
Chopins’ invloed in de Antilliaanse muziek. Ook heeft hij Antilliaanse 
dansen gespeeld in de Bahama’s, en treedt hij in het voorjaar van 2020 op 
in Het Concertgebouw.  

 
Harold 
Martina Martinez 

Als jongste telg uit een muzikaal Antilliaans – 
Colombiaans gezin, genoot Harold een bevoorrechte 
jeugd die in het teken stond van de klassieke muziek. 
Harold koos al op jonge leeftijd voor het pianospelen, 
net als andere broers en zussen, van wie sommigen 
zich liever met andere instrumenten en de stem 
muzikaal uiten. Alhoewel Harold na zijn middelbare 
schooltijd op Curaçao naar Nederland vertrok om er 
Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente 
te studeren en na zijn studie verder ging voor een 

 

carrière in het bedrijfsleven, is zijn passie voor de muziek immer 
springlevend gebleven. Zo heeft hij zowel solo als met andere musici, 
waaronder zijn broer Jorge (tenor), vele optredens op zijn naam staan in 
Nederland, Colombia, Curaçao en Frankrijk. 
Harold heeft onder toezicht van zijn vader, Stanley Martina Capriles, zijn 
muzikale vorming genoten bij Iman Landheer, Ruth Linder, Martin Kaptein 
en zijn oom, concertpianist Harold Martina. Piano spelen is voor Harold 
een serieuze vrijetijdsbesteding die hij zowel solo als in ensembles 
regelmatig beoefent. Zo heeft hij op de cd 'Danza' van zijn oom Harold 
Martina meegespeeld met een aantal quatre-mains stukken en samen met 
zijn broer Jorge in 2012 een cd opgenomen met klassieke en licht klassieke, 
Latijns-Amerikaanse en Antilliaanse liederen; deze muziekstukken geven 



 

een goede weerspiegeling van de “roots” van de familie. 
Harold heeft door de jaren heen een veelzijdig repertoire ontwikkeld dat 
beïnvloed is door zowel Europese als Latijns-Amerikaanse en Antilliaanse 
componisten. De Curaçaoënaar Edgar Palm, waarvan Harold het voorrecht 
heeft gehad die persoonlijk te hebben gekend, is daarvan ongetwijfeld één 
van de favorieten! 
 

HET TRIO ‘NOS OTROBANDA’ 
 

Het trio Nos Otrobanda bestaat uit pianist Michiel Braam, de Curaçaose 
bassist Aty de Windt en percussionist André Groen. Het trio speelt 
voornamelijk muziek die ook werd gespeeld door de in 1998 overleden 
Curaçaose pianist Edgar Palm. Antilliaanse muziek om op te dansen of om 
naar te luisteren. De Antilliaanse wals, tumba, danza en mazurka vormden 
lange tijd de muziek die op de Antillen alom aanwezig was. In Nederland 
wordt deze specifieke muziek, die zowel aan Chopin als aan Schubert doet 
denken en tegelijkertijd Caribisch swingt, vrij weinig gespeeld in een 
bandbezetting. Het mag dan ook bijzonder heten dat Nos Otrobanda een 
programma verzorgt waarin Edgar Palm, een telg uit een hele lange traditie 
van Antilliaanse componisten en instrumentalisten, centraal staat. Nos 
Otrobanda gaf in 2018 twee concerten in de Fortkerk op Curaçao. 

 
Michiel Braam Michiel Braam is een jazzmuzikant met een lange staat 

van dienst. Al 30 jaar lang toert hij met zijn Bik Bent 
Braam, solo en met diverse andere bands wereldwijd, 
van China tot Canada, Indonesië tot de Verenigde 
Staten, Japan tot Oeganda, Korea tot Curaçao en alle 
landen van Europa. Voor al zijn projecten schreef hij 
veel composities die behoren tot de canon van de 
Nederlandse jazz. Braam werd onderscheiden met de 
Podiumprijs en later de Boy Edgar Prijs, de   

belangrijkste Nederlandse onderscheiding op het gebied van jazz. Ook was 
hij de pianist van het door André Groen geleide European Danzón 
Orchestra, dat traditionele Cubaanse muziek speelde. Hij luistert al 25 jaar 
naar Antilliaanse walsen en is er een paar jaar geleden aan toegekomen 
daarmee een programma te maken samen met Nos Otrobanda. Voor dit 
trio heeft hij inmiddels ook zelf een aantal stukken geschreven met een 
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Antilliaanse touch: de wals Marjan, de tumba Valencia en de mazurka Sissi. 
Behalve pianist, bandleider en componist is Braam hoofd van Jazz & Pop 
van het ArtEZ Conservatorium in Arnhem. In 2020 zal Nos Otrobanda als 
kern van het groter orkest met 3 percussionisten en 8 blazers, Son Bent 
Braam, een programma brengen onder de titel “El XYZ de Son Bent Braam”. 
 

André Groen André Groen studeerde drums, klassieke en latin 
percussie op de conservatoria van Arnhem en 
Rotterdam. Hij studeerde in New York bij het 
Drummers Collective en maakte verschillende reizen 
naar Cuba, om zich te specialiseren in latin percussie en 
danzón. Hij doceert drums en latin ensemble aan het 
Utrechts Conservatorium, evenals latin slagwerk en 
ensembles aan de ArtEZ Muziekacademie in Arnhem.  

Hij speelde als drummer in bands met Guus Tangelder, Herman de 
Wit, Martin van Duynhoven, Leo Cuypers, Vera Vingerhoeds, I Compani en 
vele theatergezelschappen. Hij heeft eveneens in Het Gelders Orkest 
gespeeld. Sinds 1983 is hij lid van Orkest de ereprijs en sinds enkele jaren lid 
van de internationale HOP! trio Als Latin-percussionist is André actief in 
veel Latijns-Amerikaanse bands, waaronder Salsaya Big Band, Salsa 
d’Amsterdam en Orquesta Tentación (Zwitserland). Hij is de oprichter en 
percussionist van het European Danzón Orchestra, waarmee hij op festivals 
in Cuba speelde. Momenteel is hij dirigent van Orquesta Salsabor. In Nos 
Otrobanda speelt hij voornamelijk güira en conga. 
 
 
Aty de Windt Bassist Aty de Windt heeft in vele projecten en bands 

gespeeld, zoals Confusion, Double You and Tee, Moreno 
band, Paulus Potters band, Los 13, Descarga, Ensalados, 
Monguito el Unico, Enos, Cita con el Pasado, Siete 
Potencias, Siembra, Perla Negra, Randal Corsen, 
Rumbambola, Marjolein Kempenband, Wawanko’s, 
Tony Shearman en The Shearman brothers.  
Aty de Windt doceert daarnaast Afro-Caribische bas-  

gitaar en tres op De Muzerije in Den Bosch. 
 



 

 

 
Pianist Edgar Palm in de jaren ‘40 

 
 
 

 
 

Edgar Palm en zijn ensemble 
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Cd’s te bestellen bij de Palm Music Foundation 
 
 
1.     Cd met pianowerken van Jan Gerard Palm  
Deze cd met 30 pianowerken van Jan Gerard Palm wordt uitgevoerd door de musicus en 
componist Robert A. Rojer, zelf een betachterkleinzoon van Jan Gerard Palm. Het gaat om een 
uitgave van de S.E.L. Maduro muziekstichting op Curaçao. De cd bevat ook een toelichting over 
de composities en de componist Jan Gerard Palm.  
 
2. Cd Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso met composities Jan Gerard Palm 
CD met composities van Jan Gerard Palm, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel "Johan 
Willem Friso" onder leiding van Arnold Span. De cd bevat een selectie van de muziek die Jan 
Gerard Palm schreef voor de muziekkapel van de Stedelijke Schutterij op Curaçao. De cd bevat 
ook een toelichting over de composities en de componist.  
 
3. Cd met pianowerken Rudolf Th. Palm 
Deze cd met pianowerken van Rudolf Palm wordt uitgevoerd door de musicus en componist 
Robert A. Rojer. Het gaat om een uitgave van de S.E.L. Maduro muziekstichting op Curaçao. De 
cd bevat een toelichting over de composities en de componist Rudolf Palm.  
 
4. Cd met pianowerken Jacobo Palm  
Van de Curaçaose musicus en componist Jacobo (shon Coco) Palm, zijn in de periode van juli 
1950 tot december 1952, onder het platenlabel Músika zeventien plaatopnamen verschenen. 
Op alle zeventien platen speelt hij zelf de pianopartij. Jacobo Palm werd op deze plaatopnamen 
begeleid door in die jaren bekende musici zoals Julian Coco en Augusto Boelijn (contrabas), 
Pedro Provence en Luciano Henkel (kuarta) en Bernardo Privania (percussie).  
Deze CD is een transcriptie van de oorspronkelijke 78-toerenplaten naar een cd-weergave.  
 
5. Cd Danzas Caribeñas 
In 2015 werd op initiatief van de Palm Music Foundation de cd Danzas Caribeñas, classical salon 
music from Curaçao, Cuba and Venezuela uitgegeven bij het platenlabel Zefir records. Pianist 
Marcel Worms speelt op deze cd 38 composities van componisten uit Curaçao, Cuba en 
Venezuela. De cd kwam vrij snel na het verschijnen in de Libris top 10 van klassieke muziek. Ray 
Picot schreef voor de Iberian and Latin American Music Society in Engeland een lovende 
recensie over deze cd.   
 
 

Cd’s bestellen 
Bovenstaande cd’s kunnen worden besteld door overboeking van € 18,- (€ 15,- per stuk voor de 
cd’ s en € 3 aan verzendkosten) op rekeningnummer NL58 INGB 0005384222 van de ING bank, 
t.n.v. stichting Palm Music Foundation, per adres Boslaan 20, 1217 CV te Hilversum.  
Vergeet niet te melden welke cd u wilt hebben! En vermeld ook het volledige adres waar u de cd 
bezorgd wilt hebben.   
 

NB: de muziek op de cd’s is nu ook te beluisteren en te bestellen via iTunes en Spotify 

 

http://home.tiscali.nl/henkbeers/booklet.pdf
http://home.tiscali.nl/henkbeers/kmkachter.pdf
http://home.tiscali.nl/henkbeers/kmkboek.pdf

