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acobo Palm begon op twintig-
jarige leeftijd met het geven 
van zijn eerste muzieklessen. 
In 1909 kreeg hij een aanstel-
ling als muziekdocent bij het St. 
Thomascollege aan de Roode-
weg in Otrobanda. Hij werd aan-
genomen ter vervanging van fra-
ter Candidus. Candidus is onder 
meer bekend als de componist 
van het Curaçaose volkslied. 
In een getuigschrift de dato 1 
februari 1916, schrijft Candidus 
over Jacobo Palm: “De heer Jaco-
bo J.M. Palm heeft mij gedurende 
ongeveer zeven jaar vervangen 
in het geven van muzieklessen 
aan leerlingen van dit College, 
zowel internen als externen, en 
heeft zich steeds tot mijn alge-
hele tevredenheid van zijn taak 
gekweten. Genoemde heer gaf 

o.m. de lessen in piano, viool, 
cello, fluit, saxofoon, en wist 
door zijn methodische behande-
ling der leerstof, alsmede door 
zijn vriendelijke en innemende 
manieren, zijn leerlingen de zo 
noodzakelijke vlijt en lust in te 
boezemen, zodat de resultaten 
de hoogste tevredenheid van de 
ouders zijner leerlingen en te-
vens de oprechte bewondering 
van deskundigen wekten. Speci-
aal dient vermeld, dat genoem-
de heer met zijn leerlingen voor 
strijkinstrumenten in korten tijd 
schitterende resultaten wist te 
verkrijgen.”      
Het St. Thomascollege had als 
het Colegio Santo Tomás al van 
oudsher een bijzonder goede 
naam in het buitenland. Veel 
gegoede families uit  Venezu-
ela, Colombia, de Dominicaanse 
republiek, Puerto Rico en Cuba 
stuurden hun zonen naar deze 
opleiding op Curaçao. Het pres-
tige dat het Colegio Santo Tomás 
internationaal had opgebouwd, 
bleek jaren na dato nog eens 
tijdens het bezoek in 1983 van 
de Venezolaanse president Luis 
Herrera Campins (1925-2007). 
Eén van de plaatsen die Herrera 
Campins per se op Curaçao wil-
de bezoeken, was  het St. Tho-
mascollege aan de Roodeweg. 
Zijn vader studeerde namelijk 
aan het einde van de negentien-
de eeuw aan dit opleidingsin-
stituut. Thuis, sprak zijn vader 
altijd met grote affectie over het 

Colegio Santo Tomás. Hij vond 
dat hij zijn algemene kennis en 
zijn vaardigheid in het spreken 
van andere talen volledig te dan-
ken had aan zijn opleiding op 
Curaçao.     

Vergelijkbaar met het Colegio 
Santo Tomás, was het Colegio 
del Sagrado Corazón, het pensi-
onaat voor jongedames te Welge-
legen (Habaai). Het pensionaat, 
dat geopend werd in 1867, kreeg 
gelijk al een sterk internationaal 
profiel. Een groot deel van de 
pensionaires kwam van gegoede 
families uit Latijns-Amerika en 
andere Caribische eilanden. Op 
dit pensionaat werd geen Ne-
derlands gesproken, de voertaal 
was Spaans. Leerlingen volgden 
onderwijs in Spaans, Italiaans, 
Frans en Engels en volgden vak-
ken in stenografie, typen, hand-
werken en schilderen. Muziek-
onderwijs maakte een speciaal 
onderdeel uit van het onderwijs-
programma. Jacobo Palm krijgt 
in 1919 de aanstelling van mu-
ziekdocent aan dit pensionaat. 
Hij behoudt deze aanstelling tot 
1940, het jaar dat het pensionaat 
definitief gesloten werd wegens 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog.  De nabijheid van 
de olieraffinaderij (een potenti-
eel oorlogsdoel) leverde naar het 
oordeel van de zusters Francis-
canessen, een te groot risico op. 
Een bijzonderheid van het pen-
sionaat was de jaarlijkse fees-

telijke kunstavond waarop de 
pensionaires toneelstukken op-
voerden en muziekuitvoeringen 
gaven. Zo vond op zaterdag 19 
november 1927, in aanwezig-
heid van de gouverneur, de bis-
schop en het corps diplomatique 
een feestavond plaats in de aula 
van Welgelegen. De Amigoe 
meldt hierover: “De avond zelf 
was een avond van kunstgenot. 
De verschillende muzieknum-
mers onder de leiding van prof. 
J. Palm, werden keurig uitge-
voerd. Vooral de beide nummers 
‘Danse Nègre’ van de componist 
J. Ascher en ‘Witches Dance’ 
van Paganini, werden op mees-
terlijke wijze vertolkt door het 
dochtertje van prof. Palm: mej. 
E. Palm, en oogstten stormachtig 
applaus. De verschillende to-
neelstukjes liepen vlot van sta-
pel. Vooral de gondeltocht door 
Venetië’s grachten was een suc-
cesnummer, en de ‘Waaierdans’ 
viel zeer in de smaak. Vermel-
ding verdient nog de welspre-
kende rede van de edelachtbare 
heer Consul van Colombia.” 

Dochters Elsa en Irma
Twee dochters van Jacobo Palm, 
Elsa (1912-1998) en Irma (1914-
1995), bezochten het pensionaat 
te Welgelegen. Beide dochters 
ontwikkelden zich op het pensi-
onaat tot bijzonder getalenteerde 
musici. Zo speelde Elsa in 1927 
op vijftienjarige leeftijd de stuk-
ken van Ascher en Paganini. Een 

De Ñapa besteedt in een serie van 
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Klaslokaal in het pensionaat Welgelegen te Habaai. 

De kinderen van Jacobo Palm en Elisa Palm-Snijders: 
Staand vlnr. Irma Rojer-Palm (1914-1995) en Elsa De-
brot-Palm (1912-1998); Zittend vlnr.  Walter (Boy) Palm 
(1917-1990), Marie Gerardine Van Delden-Palm (1924-
2010) en Clara Halman-Palm (1919-1999).



jaar later speelde ze op de jaar-
lijkse feestavond de Polonaise 
in C sharp minor van Cho-
pin en La Jota Aragonesa van 
Gottschalk. De Amigoe schreef 
over haar voordracht: “De uit-
voering was van dien aard, dat 
zelfs erkende fijnproevers er-
van genieten konden en er ook 
van genoten hebben.”  
In 1929 schrijft de Amigoe 
over de muziekuitvoering in 
de aula van Habaai: “Wat ons 
opvalt, is dat het muzikale 
gedeelte, onder de bekwame 
leiding van prof. Palm met het 
jaar beter wordt, en ver boven 
het gewoon-kostschoolachtige 
uit gaat. Men durft zich te wa-
gen aan stukken die een meer 
dan gewone vaardigheid eisen, 
en laten we ‘t zeggen: met suc-
ces. Van de ‘Fanfare Militaire’ 
hebben we genoten, evenals 
van de nummers voor orkest, 
doch vooral van het ‘Himno 
Brasileño’ van Gottschalk en 
de ‘Berceuse’ van Chopin, die 
beide gespeeld werden door 
het dochtertje van de heer 
Palm.” 
Irma, de andere dochter van 
Palm op het meisjespensio-
naat, ontwikkelde zich tot een 
uitstekend violiste. Zij speelde 
later onder meer eerste viool 
in het Curaçaosch Philharmo-
nisch Orkest. 
Behalve zijn muzieklessen aan 
de genoemde opleidingsin-
stituten, gaf Jacobo Palm ook 
ruim zeventig jaar privélessen 
in piano, viool en fluit aan wel 
een zeer groot aantal leerlin-
gen op Curaçao. Verschillende 
van zijn meer talentvolle leer-
lingen zien we later terug als 
uitvoerend musicus in het Cu-
raçaosch Philharmonisch Or-
kest. Behalve zijn beide doch-
ters Elsa en Irma, hebben drie 
van zijn leerlingen zich in zeer 
bijzondere mate onderschei-
den op het gebied van muziek. 
Het gaat hier om Nelly Jonge-

pier, Wim Statius Muller en 
Robert Rojer.  

Nelly Jongepier
Petronella (Nelly) Herschoe-
Jongepier werd op 8 juni 1926 
geboren te Den Helder. De va-
der van Nelly Jongepier was 
majoor-machinist op een on-
derzeeboot van de marine. In 
1939 vertrok de familie Jon-
gepier uit Indonesië. Vader 
ging naar Curaçao. Moeder 
en dochter vertrekken in april 
1940 vanuit Genua met de ‘SS 
Conte Biancamano’ naar Cura-
çao. Op Curaçao kreeg Nelly 
les van Jacobo Palm. 
Nelly herinnert zich hem als 
een vriendelijk en aimabel per-
soon, een echte heer. Ze vertelt 
tijdens een interview in 2013, 
dat ze het A prima vista spelen 
van hem geleerd heeft. Vanwe-
ge deze onderscheidende vaar-
digheid wordt ze later een vaak 
gevraagd begeleider aan de pi-
ano. In 1945 vertrok Nelly met 
haar moeder naar New York. 
Ze werd daar toegelaten tot de 
prestigieuze Juilliard School 
of Music en heeft daar een half 
jaar gestudeerd bij Robert Sof-
fer. Hij wilde haar graag hou-
den als pianostudente en zette 
haar aan om voor de radio een 
aantal stukken van Chopin te 
spelen. Dit vanwege zijn over-
tuiging dat zich dan snel een 
sponsor zou aandienen.  
Uiteindelijk koos Nelly er toch 
voor om naar haar ouders in 
Nederland terug te keren. In 
Nederland deed Nelly auditie 
bij Willem Andriessen, inder-
tijd directeur van het conser-
vatorium in Amsterdam. Veel 
bekende musici zoals de latere 
dirigent Bernard Haitink, de 
zangeressen Elly Ameling en 
Therèse Steinmetz en de pi-
anist Jan Wijn zaten in haar 
tijd op het conservatorium in 
Amsterdam. Nelly Herschoe-
Jongepier is zich ook na haar 

conservatoriumopleiding blij-
ven bekwamen in het piano-
spelen. Zo volgde ze lessen 
bij Roelof Jansen aan het con-
servatorium in Groningen en 
heeft ze bij Ben Smits aan het 
conservatorium in Zwolle alle 
preludes van Debussy ingestu-
deerd.  

Wim Statius Muller
Wim Statius Muller werd op 
26 januari 1930 geboren op 
Curaçao. Jacobo Palm heeft 
eens verteld dat wanneer hij 
bij de vader van Wim op be-
zoek kwam, de kleine Wim al 
gelijk bij hem op schoot klom. 
Wim kreeg pianoles bij Jacobo 
Palm en bleek een talentvolle 
leerling te zijn. Zijn vorderin-
gen op de piano gingen zelfs 
sneller dan de natuurlijke 
groei van de spanwijdte van 
zijn handen. Jacobo Palm pas-
te daarom een enkele keer een 
compositie van Chopin wat 
aan zodat dit ook voor de jonge 
Wim bespeelbaar werd. Wim 
Statius Muller vertelde mij 
eens dat hij, nadat hij Jacobo 
Palm een keer de tweede Hon-
gaarse rapsodie van Liszt had 
horen spelen, hij bij zichzelf 
vaststelde dat hij het toch wel 
zeker als een voorrecht mocht 
beschouwen om van zo’n man 
les te hebben. 

In het boek ‘Honderd jaar mu-
ziekleven op Curaçao’ van 
Boskaljon schreef Jacobo Palm 
in de kantlijn bij een door Bos-

kaljon besproken optreden van 
Wim Statius Muller op 1 juli 
1952 tijdens een vakantie van 
Wim op Curaçao: “W. Statius 
Muller, leerling van Jac. Palm. 
Voordat hij wegging (studeren) 
speelde hij al het pianoconcert 
in G kl.t. van Mendelsohn.” Er 
is altijd een goede band geble-
ven tussen Wim Statius Mul-
ler en Jacobo Palm. Eén van 
zijn composities, ‘Shon Coco’, 
droeg Wim op aan zijn oude 
leermeester. De succesvolle 
muzikale carrière van Wim 
Statius Muller na zijn vervolg-
studie aan de Juilliard School 
of Music in New York, zowel 
als pianist en componist is ge-
noegzaam bekend.

Robert Rojer
De medicus-musicus-compo-
nist Robert Rojer (16-01-1939) 
begon op zesjarige leeftijd met 
pianoles bij zijn grootvader 
Jacobo Palm. Robert woonde 
als kind in de Niewindtstraat 
in Otrobanda, tegenover het 
huis van Jacobo Palm en naast 
dat van Rudolf Palm. Van huis 
uit werd hij gestimuleerd door 
zijn muzikale moeder, die zelf 
violiste was. Robert ontwik-
kelde zich als kind tot een ta-
lentvol pianist. Wanneer hij op 
zijn twaalfde naar Nederland 

vertrekt voor verdere studie, 
kan hij al overtuigend verschil-
lende van de klassieke werken 
van Chopin, Beethoven en Mo-
zart spelen. 

Naast zijn succesvolle carrière 
als huisarts, internist en hoog-
leraar interne geneeskunde, 
vond Rojer ook de tijd om op 
een hoog niveau te musiceren 
en te componeren. Zo werd 
hij de vaste begeleider van het 
koor Orfeón Crescendo en gaf 
hij als pianist diverse recitals 
waaronder ook uitvoeringen 
voor twee piano’s met de in-
ternationaal bekende Cura-
çaose pianist Harold Martina. 
Als componist heeft hij zich 
weten te onderscheiden met 
het schrijven van een twaalf-
tal bijzondere Curaçaose wal-
sen voor twee piano’s. Deze 
werden in het Franse muziek-
tijdschrift Répertoire door An-
nette Lauth ‘absoluut origineel’ 
genoemd. De recensente ver-
meldde ook de polyritmiek en 
de ‘alom aanwezige’ chroma-
tiek. De harmonieën van Rojer 
noemde ze chatoyant (kleur-
rijk en glanzend).

In het laatste, derde deel zal 
onder meer worden ingegaan 
op Jacobo Palm als componist.

c u l t u u r
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(shon Coco) Palm (2)

met muziek

Jacobo Palm voor zijn woonhuis in de Niewindtstraat te Otrobanda.

Het Colegio San Tomás in haar gloriedagen. 
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