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Achtergrond

L
iteraire interpretaties
zijn nooit ‘af’ of defini-
tief. Een gedrukte
tekst ligt vast in let-
ters, woorden en zin-

nen op een aantal pagina’s tus-
sen voor- en achterkaft van een
boek, maar een gelezen tekst is
steeds weer de levende dialoog
van lezers met die gedrukte
woorden, waaraan deze lezers
vanuit hun lezerspersoonlijk-
heid met hun lees- en leeferva-
ring eigen individuele betekenis
en waarde toekennen. Recen-
sies van nieuw verschenen boe-
ken vertonen dan ook vaak dia-
metraal verschillende visies op
een en dezelfde gedrukte tekst.
Die verschillen kunnen voortko-
men uit persoonlijke smaakver-
schillen, maar zijn ook gelegen
in variatie in tijd en ruimte. Boe-
ken raken bijvoorbeeld na ver-
loop van tijd in ongenade of
worden pas later populair en
gaan dan alsnog een nieuw le-
ven tegemoet. In verschillende

talen en culturen kunnen boe-
ken op verschillende wijze gele-
zen en geïnterpreteerd worden:
wat de lezer niet kent dat lust hij
niet. 

Wie boeken op een later tijd-
stip herleest krijgt ook met het
verschijnsel van deze nieuwe
dialoog met een toch reeds be-
kende tekst te maken. Met de
vertaling door Joseph ‘Jopi’ Hart
zelf van zijn in 2006 versche-
nen debuutroman ’Election
Dance’ en de recente vertaling
daarvan als ’Verkiezingsdans’
nam ik de proef op de som.
Zouden mijn interpretatie en
mijn waardering nog dezelfde
zijn? Ik schreef zeven jaar gele-
den een reactie maar ging nu
fris en onbekommerd opnieuw
te werk zonder mijn mening
van toen te verifiëren - een ha-
chelijke zaak?

Politiek
Aan het eigenlijke verhaal voor-
af geeft de verteller in de vorm

van een ‘opdracht’ zélf al aan
hoe hij zijn roman gelezen wil
hebben als ‘een uiting van hoop
voor mijn land’. Ziet de(ze) le-
zer dat ook zo?

In de drie delen van de meer
dan vijfhonderd pagina’s tellen-
de roman beschrijft de verteller
het leven van de bevlogen do-
cent Matthew die met een aan-
tal vrienden een discussiegroep
start, die het doel heeft de nood-
zakelijke politieke en sociale
vernieuwing op het eiland door
te voeren. Hem wordt gevraagd
zich met die ideeën bij een pro-
gressieve politieke partij aan te
sluiten. Naarmate de verkiezin-
gen naderen bestrijden politiek
progressief en conservatief el-
kaar somtijds letterlijk op leven
en dood. Zo kan het verhaal po-
litiek gelezen worden als een ro-
man die een visie vertolkt op
een politieke verkiezingsstrijd,
met thriller-achtige aspecten
van doodsbedreigingen en maf-
fiapraktijken. 

Corruptie

Het verhaal opent met een kort
hoofdstuk waarin een jonge bo-
lita-slikker op Hato om het le-
ven komt. Naast de politiek 
spelen ook drugs en criminele

witwaspraktijken van een kartel
met tentakels in Colombia, 
Curaçao en Nederland een 
grote rol. Corruptie heeft ook
zijn grijparmen in de politiek,
naar blijkt. Maar er is hoop. 
In het verhaal zijn de schurken

schurk en moeten hun 
wandaden derhalve met hun 
leven bekopen en wint het 
goede als ‘uiting van hoop voor
het land’. In zoverre is de ‘op-
dracht’ een duidelijke handrei-
king.

Jeugd en 
volwassenheid
Daarnaast zag deze lezer vooral
de strijd en ontwikkeling die de
hoofdpersoon, naarmate het
verhaal vordert, door veel span-
ning en strijd doormaakt, tot hij
zijn uit zijn jeugdervaringen
voortkomende persoonlijke cri-
sis leert erkennen en overwin-
nen. Dan lezen we het verhaal
vooral als een psychologische
roman waarin de hoofdpersoon
na intense zelfstrijd overwint:
,,Ik heb de kwade geesten van
mijn verleden begraven en ben
klaar om mijn land te dienen.”

Matthew Bartels is een bevlo-
gen docent in het voortgezet
onderwijs en aan de universiteit
van Curaçao. Zo is dit verhaal
ook een voorbeeld van een sub-
genre als de docentenroman.
Hij redt het bij zijn bevlogen
ideeën rond onderwijs en maat-
schappelijke vernieuwing niet
zonder de hulp van zijn vrien-
den en discussiegenoten, waar-
bij vooral collega en vriendin
Thelma een wel heel belangrij-
ke rol krijgt toebedeeld: een ver-
haal van vriendschap die liefde
wordt?

Liefde en seks
Hoofdpersoon Matthew reali-
seert een bliksemcarrière als po-
pulair politicus en wordt daar-
om een magneet voor veel vrou-
welijk schoon, waar hij bepaald

niet ongevoelig voor is. Relaties
en seks spelen een belangrijke
rol in het verhaal maar als een
lovestory zou ik het toch niet
willen zien, al is dat wel een be-
langrijk motief. Op jonge leef-
tijd werd Matthew seksueel al
ingewijd door de dienstmaagd
en was hij zijns ondanks getui-
ge van de wrange relatie die tus-
sen zijn ouders bestond. Zijn
vader was een incestueuze
dronkaard die zijn dochter mis-
bruikte en zijn vrouw in zijn de-
lirische toestanden seksueel
vernederde. Matthew haatte als
een klein oedipusje zijn vader
en hing aan zijn moeder, een af-
wijking waaraan hij op latere
leeftijd nog bijna te gronde gaat
omdat het hem nachten van de-
monische dromen bezorgt.
Hier dienen zich dus intertek-
stuele interpretaties van het ver-
haal aan, waar een feministi-
sche benadering ook niet onmo-

gelijk zal zijn. Joseph Hart
draagt zijn roman bovendien op
aan de vrouwen van Curaçao,
die ‘ondanks alles doorgaan, el-
ke dag tegen de verdrukking in,
wonderen (te) verrichten’.

Kortom: één verhaal en talrij-
ke mogelijkheden en invalshoe-
ken om het te lezen. Wat me bij
herlezing opviel was vooral het
oedipus-thema, omdat zijn
haat-liefde tot zijn ouders een
veel centraler plaats in het ver-
haal inneemt dan ik me herin-
nerde. Die jeugdige haat-liefde
bepaalt in sterke mate Mat-
thews leven als volwassene in
zijn huwelijk in Nederland én
zijn relatie tot zowel zijn grote
liefde voor de moeder van een
van zijn leerlingen, tot hij einde-
lijk de ware liefde ontdekt. Aan-
vankelijk lijkt Matthew met zijn
charismatische politieke stijl
wel een superman, tot zijn trau-
matische ervaringen uit zijn

jeugd zijn ondergang dreigen te
worden, die hij echter door
vriendschap en het vermogen
echte liefde te geven en te ont-
vangen overwint. 

Tot zover gekomen, herlas ik
mijn reactie uit de Amigoe - Ña-
pa 23 IX 2006, waaruit mijn ma-
nier van lezen in grote lijnen
consistent bleek, al gebruikte ik
daar wat meer details. Gelukkig
maar?   Deze reactie van mijn
kant is niet minder maar ook
niet meer dan een voorstel om
Joseph Harts ‘Verkiezingsdans’
op eigen wijze te gaan lezen.
Want daar gaat het immers om
in de literatuur?
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,,Ik heb de kwade geesten van mijn verleden begraven en ben klaar om mijn

land te dienen.” (Joseph Hart: Verkiezingsdans p. 524).

Door Wim Rutgers

Oedipus op Curaçao

Hopi Hart - net als Matthew? - schrijft opiniërende stukken en deelt zijn mening met
wijkbewoners in door hem georganiseerde discussieavonden. Op de foto een discussie
in de wijk Santa Rosa.  FOTO JEU OLIMPIO De omslag van het boek.

Joseph ‘Jopi’ Hart is net als de hoofdpersoon zelf jarenlang docent (Engels) geweest aan het Radulphus College, waar hij zijn
boek ook gepresenteerd heeft. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Ook politicus en minister van Justitie, Nelson Navarro, krijgt een exemplaar. FOTO HART

Hart (rechts) met een van zijn oud-leerlingen, Neftali Calister, die nu ook Engels doceert op het
Radulphus College. FOTO CARIBISCH UITZICHT
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