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Een eeuw lang bloeide in Cura-
çao een eigen stijl van gecompo-
neerde muziek. Aan de wieg daar-
van stond Jan Gerard Palm. Met
zijn nazaten en leerlingen domi-
neerde hij het muziekleven op
het eiland, aldus Joop Halman
die daar een boek over schreef.
Pianist Marcel Worms speelt
dinsdag 12 mei hun composities
tijdens Stratumseind Klassiek.
„Jan Gerard Palm zat vol mu-
ziek”, zegt afstammeling Joop
Halman over deze eerste beken-
de componist uit Curaçao. „Hij
was populair bij de gegoede

stand, maar ook bij de gewone
man. Hij schreef voor elegante
dansavonden en op teksten van
hekeldichten. Hij schudde de me-
lodieën uit zijn mouw. Als men-
sen een stuk muziek van hem
wilden, hoefden ze niet lang te
wachten. Hij schreef het waar ze
bij stonden. Hij componeerde
niet alleen voor piano, maar ook
duetten voor piano en viool en
stukken voor blaasorkest.”
Negen jaar geleden begon Hal-
man, hoogleraar innovatie en risi-
comanagement aan de Universi-
teit van Twente, aan een project
om het werk van zijn verre voor-
vader voor het voetlicht te breng-
en. Een eeuw na het overlijden

van Palm ging hij op zoek naar
de handgeschreven partituren.
Hij spoorde een deel op in Cura-
çao. Maar ook in Spanje vond hij
een bundel manuscripten, bij
een tante. Alles bij elkaar vond
hij honderdveertig composities.
Die heeft hij laten digitaliseren.
Daarnaast schreef hij een boek
over zijn voorvader en diens
plaats in het muziekleven van
het eiland, en was hij drijvende
kracht achter concerten en cd’s
met muziek van Palm.
Het is nodig, vindt Halman. „In
1952 maakte de Nederlandse mu-
sicoloog en Bachkenner Anthon
van der Horst kennis met de ge-
componeerde muziek van Cura-

çao toen hij daar op bezoek was.
Hij was zo onder de indruk van
de muziek en het orgelspel van
kleinzoon Jacobo Palm, dat ieder-
een die volgens hem moest leren
kennen. Hij zou er persoonlijk
voor zorgdragen dat deze muziek
op de radio te horen zou zijn, liet
hij optekenen door de vaderland-
se pers. Daar is het niet meer van
gekomen. Nog steeds zijn de com-
ponisten en hun werken hier
nauwelijks bekend. Het is de
hoogste tijd dat daar iets aan ver-
andert.” Het eerste wat opvalt bij
het beluisteren van het piano-
werk van de negentiende-eeuw-
se componist Jan Gerard Palm
uit Curaçao is een gelijkenis met

Muziek vol elegantie en levenslust uit

Vaak kroop hij in de huid van Beethoven, die hem rim-
pelloos en natuurlijk om het lijf paste: Ronald Brauti-

gam (1954), één van onze nationale VIP’s (Very Impor-
tant Pianists).

Hij speelt bevlogen en is ook zeer belezen. Eigenlijk
lijkt hij op zijn beroemde Oostenrijkse collega Alf-

red Brendel, de Sherlock Holmes van de muziek.
Hij speurt en graaft naar de bronnen van de parti-

turen en probeert elke frase in zijn originele per-
spectief te plaatsen. Ook in het buitenland

wordt Brautigams vakmanschap gewaardeerd:
hij werd professor aan de Hochschule in

Basel.
De geboren Amsterdammer specialiseerde

zich in het bespelen van historische forte-
piano’s om de uitvoeringspraktijk van

Mozart en Beethoven zo dicht mogelijk

te benaderen. Zijn hechte verbinte-
nis met Beethoven loopt als een rode
draad door zijn leven, net als zijn ont-
dekkingsreis in diens bijzondere pia-
nowereld. Tien jaar geleden wijdde
hij zich in het Muziekgebouw aan al-
le 32 sonates, nu gaat hij samen met
het orkest van de Kölner Akademie
in twee sessies (9 en 10 mei) de vijf
pianoconcerten integraal uitvoeren.

Hoe is jouw verbintenis met Beethoven?
„Vanaf het eerste moment dat ik als
kind een sonate mocht spelen, was
dit een openbaring. Die bijzondere
ervaring heeft mij nooit meer los ge-
laten. Het is heerlijk om steeds nieu-

we dingen te ontdekken. Het musice-
ren is gegroeid en wordt steeds leu-
ker. De legendarische Beethovenver-
tolker Artur Schnabel zei aan het
eind van zijn leven dat hij ‘bijna er-
gens was’ en dat begin ik te begrij-
pen. Op zoek naar de waarheid be-
luister ik soms historische opnames
van Schnabel of Serkin, mijn Ameri-
kaanse oud-leraar. Niet om na te
apen, wel om nieuwe invalshoeken
te vinden. Die oude meesters spelen
zo fantasievol, een traditie die verlo-
ren gaat. Bij de huidige pianisten is
nivellering en onpersoonlijk spelen
een trend geworden, waarschijnlijk
door al die concoursen.”

Reiziger in
de wereld van
Beethoven

Ronald Brautigam speelt zaterdag en
zondag vijf pianoconcerten van
Beethoven in Muziekgebouw.

door Cornélie Hoendervanger, kunst@ed.nl
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‘Componist
Jan Gerard

Palm
schudde de

melodieën uit
zijn mouw’

door René van Peer
kunst@ed.nl

8 www.overuit.nl ::: CULTUUR & UIT

de salonmuziek van Frédéric
Chopin. Dezelfde elegantie, de-
zelfde luchthartige sfeer. Maar al
gauw springen verschillen meer
en meer in het oog. Terwijl de be-
roemde Fransman strak in het rit-
mische gareel blijft, danst de mu-
ziek van Palm met een briljante
levenslust die loskomt van de
rechtlijnige Europese ritmes.
Daarnaast laat Palm de akkoor-
den in de begeleiding vaak onver-
wachte richtingen inslaan.
Halman verklaart het bloeiende
muzikale klimaat in Curaçao uit
zijn ideale ligging en het feit dat
het eiland een goede haven had.
„Het was een vaste tussenstop
voor mensen die de oceaan over-

staken. Daar waren ook Spaanse
en Italiaanse operagezelschappen
bij die op weg waren naar
Zuid-Amerika. Als ze er dan toch
aanmeerden, konden ze meteen
nog wat voorstellingen geven. Er
waren intensieve contacten met
eilanden in de verre omtrek. De
danza kwam overgewaaid uit Cu-
ba, altijd al een belangrijke voe-
dingsbodem. Curaçao was ook
een vrijhaven voor vluchtelingen
uit Zuid-Amerikaanse landen als
daar weer een gewelddadige be-
windswisseling geweest was. Tot
ver in de twintigste eeuw moes-
ten mensen zelf voor muziek zor-
gen als ze wilden dansen. Vol-
gens mijn grootvader Jacobo had
iedereen er wel een viool.”
Door de opkomst van de radio en
de Amerikaanse dansmuziek
kwam er in de jaren vijftig een
einde aan de rol van de gecompo-
neerde stijl, zoals Jan Gerard

Palm en zijn nazaten die ontwik-
keld hadden. Wel bestaan uit de
jaren vijftig nog opnamen van Ja-
cobo Palm. Als pianist speelt hij
met een combo eigen werken.
Een van de bassisten is Julian Co-
co, die later in Nederland furore
maakte. De muziek is veranderd,
maar nog steeds in beweging.
„Een van de belangrijkste Cura-
çaose pianisten is Randal Corsen,
achterachterkleinzoon van dich-
ter-componist Joseph Sickman
Corsen, met wie Jan Gerard
nauw samenwerkte. Als jazzmusi-
cus gaf Randal de Curaçaose mu-
ziek een nieuwe wending.”

Caribische dansen uit Cura-
çao, Venezuela en Cuba, uit-
gevoerd door Marcel Worms.
Dinsdag 12 mei, Stratumseind
Klassiek in De Oude Recht-
bank, Stratumseind 32, Eindho-
ven. Aanvang 20.30 uur.

Curaçao

Waarom speel je in Eindhoven op een
moderne vleugel in plaats van een histo-
risch instrument?
„De keuze is gemaakt op verzoek van
het Muziekgebouw. Door het beperk-
te volume van fortepiano’s in de gro-
te zaal hebben we samen gekozen
voor de hedendaagse Steinway, wel
het kleinste model en de klep eraf.
Dat geeft een betere balans met het
orkest met oude instrumenten. De
piano moet naar beneden gestemd
worden: 430 in plaats van 440 Hertz.
Ik hoef dan minder hard te spelen. Ik
ben benieuwd of dit experiment zal
leiden tot een mooi klankeven-
wicht.”

Hoe verliep de samenwerking met het or-
kest? „
De Kölner Akademie is een van de
beste historische orkesten en steeg
naar een enorme hoogte. Bovendien
voelt het een beetje als mijn eigen or-
kest, want we werken al lang en in-
tensief samen. Gedurende zes jaar na-
men we alle Mozartconcerten op en
ik was vaak met het ensemble op
tournee.”

Zou je iets kunnen zeggen over de Beet-
hovenconcerten?
„Beethoven blijft volle zalen trekken
en het publiek inspireren. De concer-
ten zijn heel verschillend van karak-

ter: vijf werelden, de eerste twee Mo-
zartiaans licht en overmoedig, het
derde dramatisch met de noodlots-
klop, het vierde ontsteeg het aardse
wijzend naar de late Beethoven en
het vijfde magistrale en heroïsche
concerto ademt de geest van de
Eroïca-symfonie.”

Wat zou je het Eindhovense publiek wil-
len zeggen?
„Het is een unieke gelegenheid om
in een korte tijd die prachtige piano-
concerten en ook de ontwikkeling
van de grote componist te horen. Er
zijn veel opnames, maar er gaat niets
boven een live concert, de sfeer in de

zaal... en de spanning: net als bij een
koorddanser in het circus, die op het
punt lijkt te staan om zijn nek te bre-
ken maar natuurlijk net niet valt.”

Ronald Brautigam speelt alle pia-
noconcerten van Beethoven met
de Kölner Akademie, dirigent Mi-
chael Alexander Willens. Eindho-
ven, Muziekgebouw,zaterdaga-
vond 9 mei , 20.15 uur (pianocon-
certen 1, 2 en 4) en zondagmid-
dag 10 mei, 14.15 uur (pianocon-
certen 3, 5 en symfonie 1.

Ronald Brautigam
foto Marco Borggreve

Jan Gerard
Palm met zijn
drie kleinzonen
(vlnr): Rudolf,
John en
Jacobo.
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