
Een serenade voor mijn Shéhérazade 

door Nel Casimiri 

 

In de verhalen uit 1001 nacht vertelt Shéhérezade elke nacht een spannend 

verhaal aan de sultan, waarmee ze telkens de uitvoering van haar doodvonnis 

weet te voorkomen. 
 

Walter Palm heeft in zijn nieuwste bundel gedichten de rollen omgedraaid. Hij 

probeert met een serenade de liefde van zijn Shéhérazade te winnen. Elke 

week een nieuw gedicht: dat geeft een gedichtenbundel van 52 gedichten 

opgedragen aan zijn vrouw Orchida. Het zijn liefdesgedichten. Walter Palm 

heeft het Oosterse een Zuid-Amerikaans tintje gegeven, zo vertelt hij: 

“In Midden- en Zuid-Amerika brengt de troubadour een serenade aan zijn 

beoogde geliefde door onder het raam van haar slaapkamer een lied te zingen, 

eventueel begeleid door een gitaar. Succes is daarbij niet gegarandeerd. Het 

kan zijn dat de geliefde het raam opent, maar daaruit kan ook een woedende 

vader een emmer koud water over het hoofd van de troubadour gooien.” 

Walter Palm komt uit een bekende muzikale Curaçaose familie en in zijn poëzie 

is muziek erg belangrijk. 

“Literatuurspecialist professor Wim Rutgers noemde mijn poëzie ooit poëzie in 

driekwartsmaat. Opgroeien in een muzikale omgeving is een groot voorrecht. Ik 

ben opgegroeid in de Van Leeuwenhoekstraat. Vlak bij ons woonde Pierre 

Lauffer, in die tijd een collega van mijn vader. Hij bracht mij ertoe gedichten te 

gaan schrijven. Van hem heb ik geleerd metaforen vast te houden. Dat zie je 

bijvoorbeeld goed in het gedicht ‘Exclusief’. Daarin leven de geliefden in een 

eigen wereld. Zij horen een melodie van gouden tonen die alleen zij kunnen 

horen. Dan moet je de metafoor vasthouden: zij ruiken een geur van duizend 

rozen die alleen zij kunnen ruiken en zien een regenboog van zoete dromen die 

alleen zij kunnen proeven. Zo ook in ‘Woorden van één lied’: jij bent mijn ogen 

en ik je liefdesblik, gevolgd door: jij bent mijn armen en ik je omhelzing en jij 

bent mijn vingers en ik je streling. En ook dit gedicht eindigt met muziek.” 

Deze serenade is de negende gedichtenbundel van Walter Palm en de derde 

die wordt uitgegeven bij uitgeverij In de Knipscheer. De aanleiding voor deze 

gedichten was een voordrachtmiddag voor de promovendi van professor 



Michiel van Kempen. Walter Palm droeg daar gedichten voor samen met Olga 

Orman en Giselle Ecury.  

“De reacties waren heel positief. Maar ’s avonds vroeg mijn vrouw me wanneer 

ik nu eens voor haar een liefdesgedicht schreef.” 

De illustratie op de kaft is het schilderij De Küss van Gustav Klimt. Ook na acht 

bundels blijft de presentatie van de negende bundel spannend, vertelt Palm.   

“Het is mijn artistieke ambitie altijd het artistieke terrein van de familie Palm 

uit te breiden, niet alleen met muziek maar ook met literatuur.” 
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