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'5pel Worms is niets
minder dan een eerbetoon'

La Belle Alliance van het Avi-
la Hotel was vrijdagavond het
toneel van een 1ge eeuwse
'sala' uit een voornaam stads-
huis in Otrobanda. Pianist
Marcel Worms, gelauwerd
vertolker van muzikale mini-
aturen, speelde voor een tal-
rijk publiek zijn programma
'Danzas Caribeiias'. Een ge-
lijknamige cd werd onlangs
uitgebracht en voor het recital
van vrijdagavond had Worms
gekozen voor 35 korte werken
van componisten uit Curacao,
Aruba, Cuba, Venezuela en
Brazilie. In stijl gevarieerd,
maar verenigd in een eens-
luidend Caribisch idioom.
Een idioom dat Worms zich
met overtuiging eigen heeft
gemaakt. Op voorhand sprak
hij de zaal met lichte schroom
en een beetje zelfspot toe.
Zo zou hij 'in het hol van de
leeuw' juist deze muziek (dur-
ven) spelen? Een ongegronde
vrees. Direct bleek dat het er
de pianist alles aan gelegen
was om tot de meest eerlijke
interpretatie te komen. Met
grote nauwkeurigheid, af en
toe misschien met te grote
nauwkeurigheid, benaderde
en speelde hij elke compositie
met muzikaal inzicht en res-
pect. Hierin ligt evenwel toch
een klein probleem. Wanneer
achtergrondmuziek op de
voorgrond treedt, dan is het
evident dat daar anders en
met meer aandacht naar ge-
luisterd wordt. Dit heeft zijn
voor- en nadelen. Verrassin-
gen maar ook tekortkomin-
gen treden voor het voetlicht.
Niet alle werken, vooral niet
de dansmuziek die het moet
hebben van een zekere luchti-
ge lichtvoetigheid, doorstaan
de toets van het concertpo-
dium.

Het overgrote deel van
Worms' recital zorgde vooral
voor verrassingen. De pianist
staat erom bekend dat hij
niet het geijkte pad van de pi-
anoliteratuur inslaat en niet
ervoor terugdeinst onbeken-
de namen in zijn repertoire
op te nemen. Zo waren daar
de Chopinesque walsen van
de Braziliaanse componist
Francisco Mignone, een ma-
zurka van de Venezolaanse
grande dame Teresa Careiio
en vier danza's uit het oeuvre
van de Cubaan Ignacio Cer-
vantes. Verder veel aandacht
voor Curaeaose componisten.
Prominent op -het program-
ma 'de Bach familie van Cu-
raeao', namelijk Jan Gerard
Palm en vijfvan zijn nazaten.
Worms speelde een selectie
van danza's, walsen, tumba's,
mazurka's, een tango en een
pasillo. Van Joseph Sickman
Corsen koos hij een viertal
composities en ook de groot-
meester uit Aruba, Padu del
Caribe, kwam aan bod.
Tot slot van het programma
twee danza's van Robert Rojer
en vier composities van Wim

tief weinig aandacht wordt
besteed .aan de muziek uit de
Caribische rijksdelen. Aan de
inspanningen van de Palm
Music Foundation (opgericht
ter bevordering van de Antil-
liaanse klassieke muziek in
Nederland) en Marcel Worms
als muzikaal ambassadeur
zal het niet liggen. Worms
is morgenavond opnieuw te
beluisteren in het Paleis van
de Gouverneur. De concer-
ten worden mede mogelijk
gemaakt door de Curacaose
Kunstkring en de Palm Music
Foundation.

Statius Muller, waaronder de
bekende wals Nostalgia. Deze
twee laatst genoemde compo-
nisten, beiden aanwezig, ver-
leenden onder applaus en een
kwinkslag hun goedkeurende
autorisatie aan het spel van
de pianist. Worms besteedde
onafgebroken nauwlettende
aandacht aan de verschillen-
de stijlen, ritmes, syncopen,
muzikale draaitjes en foefjes
die Antilliaanse muziek defi-
nieert en haar de specifieke
klankkleur verschaft. Zijn
spel was niets minder dan
een eerbetoon.
Rest de vraag waarom er tot
op heden in Nederland rela- Annette Statius Muller
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