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Vanuit literair standpunt bekeken is 2013 mondiaal een superjaar. Althans in 

kwalitatief opzicht. Dat geldt ook voor het Caribische gebied en de 

Benedenwindse eilanden. Uitgeverij ‘In de Knipscheer’ komt deze herfst met 

een groot aantal titels. 

 

Over dingen van nu 

Joseph Hart schreef een spannend en politiek belangwekkend boek: De 

Verkiezingsdans. Een boek met drie gezichten, dat toch een eenheid vormt. Het 

eerste gezicht is het gezicht van een thriller, een verhaal over criminele 

organisaties, gespecialiseerd in cocaine, 

opererend vanuit Colombia, Curaçao en Nederland. Curaçao vervult een 

spilfunctie. Al snel wordt het de lezer duidelijk dat Curaçaose 

politici de touwtjes van die spilfunctie in handen hebben en dat ze met die 

touwtjes jonge naar criminaliteit neigende jonge mensen, genadeloos voor hun 

karretje spannen. Hoe en wie die touwtjes in handen hebben, wordt pas aan 

het einde van het boek duidelijk, als een belangrijke politicus wordt 

geliquideerd. Zoals het een goede thriller betaamt. 

 

Het boek ontleent zijn titel aan het tweede gezicht, het belangrijkste: de 

verkiezingsdans kenmerkend voor verkiezingen Curaçaose stijl in de tijd dat de 

Nederlandse Antillen nog bestonden. Veel populisme, feesten, roddels, 

mediaoptredens met spectaculaire onthullingen over dubieuze persoonlijke 

geschiedenissen, belangen en betrokkenheid bij criminele organisaties. We 

ontmoeten politici die onbeschaamd en met verve van twee walletjes eten en 

excelleren in het spelen van valse spelletjes. Met als gevolg dat niemand een 

ander vertrouwt. Hart is in staat politici ten tonele te voeren die net allemaal 

anders zijn dan de ons bekende politici. Geen levende politicus zal zich echt 

kunnen herkennen in de personages van het boek. Stukjes van die personages 

komen echter bekend voor. Er zijn stukjes Cova zichtbaar, stukjes Wiels, stukjes 

Pourier en vul maar aan.  



De held van het boek is een jonge opkomende ster met een visie voor een 

Curaçao waar mensen op grote schaal aan hun eigen ontwikkeling werken met 

het doel een bijdrage aan de opbouw van het land te leveren, waar iedereen 

professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan en waar de koek eerlijk wordt 

verdeeld. Deze Matthew stemt erin toe zijn diensten aan te bieden aan een 

serieuze politieke partij. Onder begeleiding van een oudere Pourier-achtige 

partijleider ontpopt hij zich als een begenadigd spreker die met een degelijke 

boodschap in populistische verpakking zijn fictieve partij een knallende 

overwinning bezorgt. Maar zijn pad gaat niet over rozen. Politieke 

tegenstanders laten geen middel onbenut om hem onderuit te halen, tot en 

met aanslagen op zijn leven. 

Harts visie op de Curaçaose politiek is onthullend en dermate kritisch dat alle 

hoop op betere tijden ijdel lijkt. Toch wil hij laten zien dat er serieuze politici 

zijn, dat mensen zich willen laten aanspreken en dat er dus toch enige reden 

voor optimisme is.  

 

De verborgen psychische problemen van de hoofdfiguur, Matthew, vormen het 

derde gezicht. Dit verhaal leest als een psychologischethriller. Ogenschijnlijk 

redelijk en talentvol, blijkt zich achter die façade een vulkaan te bevinden, een 

onderdrukt oedipus-complex dat voor gewelddadige explosies zorgt. Zijn 

relaties met vrouwen lijden daar zwaar onder. Om iets van die uitbarstingen te 

kunnen begrijpen, moet de lezer wel regelmatig als een voyeur getuige willen 

zijn van erg expliciet beschreven seksscènes. Dat had wel wat subtieler gekund. 

Maar hoe zal het aflopen met deze verknipte ziel? Zijn beste vriendin weet hem 

tenslotte over zijn verleden aan het praten te krijgen en een moment van 

bewustwording te bewerkstelligen. Zo komt er een niet helemaal 

geloofwaardig keerpunt in het leven van Matthew en kan hij zich inzetten voor 

Curaçao, het land dat hij liefheeft.  

Hart weet 500 pagina’s lang de aandacht te boeien. Ingenieus heeft hij de 

verhalen van die drie gezichten met elkaar verweven. Tussen alle spanning 

door wordt duidelijk dat Hart een uitgesproken kritische mening over de 

Curaçaose politieke cultuur etaleert. Eigenlijk zegt hij dat als deze politieke 

cultuur niet verandert, de toekomst uitzichtloos is en burgers uitgeleverd zijn 

aan politici voor wie het publieke belang samenvalt met eigen belang. Maar of 

een in populisme verpakte ‘Matthew-achtige’ boodschap de oplossing is, moet 



betwijfeld worden. Leert de geschiedenis niet dat ‘inhoud’ door politici moeilijk 

te realiseren en door burgers moeilijk te begrijpen is? En dat om die reden 

politici zich liever op de verpakking concentreren en de mensen politici op die 

verpakking beoordelen? Zo is de kans groot dat de geschiedenis zich blijft 

herhalen. Maar zeker een boek dat te denken geeft. 

 


