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Boek Verkiezingsdans

W
e lopen door ‘zijn wijk’ Otrobanda. 
Luide muziek schalt over een plein-
tje, waar een feestje wordt gevierd, 
en concurreert met een bar iets ver-
derop, waar de boxen eveneens op 
volle sterkte staan. Buurtbewoners 

groeten Jopi en staan stil voor een praatje.
Hart houdt van Otrobanda, waar hij zijn jeugd door-
bracht, en hij houdt van Curaçao, maar het gebrek aan 
leiderschap en politieke visie ergert hem mateloos. In 
Verkiezingsdans geeft hij Curaçao wél een echte leider: 
de idealistische wiskundeleraar Matthew Bartels. Voor 
een goed verstaander is Bartels het evenbeeld van de on-
langs overleden politicus Miguel Pourier, volgens velen 
een van de weinige goede leiders, die het eiland heeft 
gekend.
In de aanloop naar de verkiezingen krijgt deze Bartels te 
maken met een corrupte tegenstander en al gauw merkt 
hij dat politiek en drugshandel zeer nauw met elkaar 
zijn verweven. Dan wordt er een aanslag op hem ge-
pleegd, net als op Helmin Wiels, eerder dit jaar. Toeval, 
zegt Hart. “Ik schreef al veel eerder een Engelse versie 
van dit boek. Wiels had toen nog maar net zijn partij PS 
opgericht.”

Georganiseerde misdaad
De auteur benadrukt dan ook dat het boek echt helemaal 
aan zijn fantasie is ontsproten. Helemaal? “Nou ja, dat 
er op Curaçao georganiseerde misdaad is, net als in Ver-
kiezingsdans, daaraan kan geen zinnig mens twijfelen. 
Minister Navarro wil niet voor niets een offensief tegen 
de georganiseerde criminaliteit beginnen. De misdaad 
móet wel hiërarchisch georganiseerd zijn, waarom denk 
je anders dat al die executies plaatsvinden? Niet alleen 
van Wiels, ook van anderen.”
“Drugs zijn overal”, verzucht Hart, terwijl we door een 
supersmal steegje lopen. “In dit straatje doen ze regelma-
tig hun ‘zaken’.” Wijzend op een vervallen krot: “Vroeger 
gebeurde dat vanuit dat huis. Geen idee waar die dealer 
nu uithangt. Misschien in de gevangenis?”
De beschrijvingen in de roman van troosteloze gezin-
nen en drugskoeriers in arme buurten zijn gebaseerd op 
Harts ervaringen in het onderwijs. Hij was jarenlang do-
cent Engels aan het Radulphus College. Net als Matthew 
Bartels in Verkiezingsdans hoorde hij op ouderavonden 
het nodige over de soms schrijnende thuissituaties van 
zijn leerlingen.

Toegankelijk onderwijs
De nadruk die de hoofdpersoon van de roman legt op het 
belang van onderwijs is ook een stokpaardje van Hart. 
Niet dat het Curaçaose onderwijs slecht is. Het gaat Hart 
om de toegankelijkheid ervan. “Kijk, er bestaat wel een 
wet die zegt dat iedereen verplicht is onderwijs te vol-
gen, maar die wordt nauwelijks nageleefd. Dus wat ge-
beurt er dan? Heel veel kinderen gaan niet naar school 
of ze houden het niet vol. Terwijl onderwijs het hart van 
alles is. Als dat goed is, voorkom je een heleboel proble-
men.” 
“Waarom ze niet naar school gaan? Omdat er geen geld is 
voor het verplichte schooluniform of voor de bus. Weet 
je wel wat een stadsbus kost op dit eiland? Daar hebben 
de moeders het geld niet voor. Zelf kunnen ze hun kind 
niet wegbrengen, want ze moeten werken.”
Het verschil tussen degenen die het kunnen maken in de 
maatschappij en hen die dat niet kunnen, neemt volgens 
Hart toe door het armoedeprobleem. “Juist zij die het 
niet halen, doordat ze niet of nauwelijks naar school zijn 
geweest, vormen het probleem van de gemeenschap.”
Hij wijst ook op de naar zijn mening veel te krappe 
schooltijden. Toen hij begon in het onderwijs, in de jaren 
zestig, werkte hij tot drie uur en bleef daarna op school 
om de leerlingen te helpen met sport en andere activi-
teiten. “Dat deed iedereen, dat was de norm. Toen ik in 
1962 naar Nederland ging, deed ik daar precies hetzelf-
de. Maar bij mijn terugkeer in 1972 hadden de leerlingen 
nog maar iets meer dan een halve dag school. Natuurlijk, 
het is heet, maar zorg dan voor zonwering en fans.”

In Verkiezingsdans laat Hart “duizenden half-analfabe-
ten en emotionele volgelingen” woorden als ’vrijheid’ en 
‘onafhankelijkheid’ scanderen. Ze volgen daarmee klak-
keloos hun populistische leiders. “Daarom is onderwijs 
van vitaal belang, zodat de mensen kritisch worden en 
leren zelf na te denken. Daarom ook stuur ik wekelijks 
brieven naar de kranten, zo hoop ik die mensen te be-
reiken.”
Net op dat moment passeert een jong ouderpaar, hij met 
de baby liefdevol in de armen. “Kijk, daar geniet ik van. 
Ik heb net weer gelezen dat een vader onmisbaar is in 
een gezin. Maar in 40 procent van de Curaçaose gezin-
nen met kinderen staat een moeder er alleen voor. Ze 
moet overdag werken en heeft dus geen tijd voor haar 
kinderen. Daardoor missen heel veel Curaçaose kinde-
ren een liefdevolle opvoeding. En als een kind als baby 
niet wordt geknuffeld, is het verloren. Een kind moet 
van jongs af belangstelling en liefde krijgen.”

Corruptie
Recent beschreef Hart op zijn blog de gewoonte van po-
litici om stemmen te ‘kopen’ door baantjes weg te geven 
aan familie en partijgenoten. Soms wordt er zelfs geld 
gegeven om een huis af te bouwen, stroom te betalen of 
een kind uit de problemen te helpen.
“Deze gewoonte hebben we altijd normaal gevonden. 
Maar daardoor zijn we wel afhankelijk van de hulp van 
anderen. En die afhankelijkheid is erger geworden, nu 
grote bedragen, soms van dubieuze afkomst, gebruikt 
worden om politieke campagnes te financieren. Het is 
logisch dat de geldschieter wat terug verwacht, en zo 
is corruptie onderdeel geworden van ons politieke sy-
steem.”
Volgens Hart kan politieke hervorming alleen plaatsvin-
den, wanneer de bevolking rigoureus kapt met deze cul-
tuur van afhankelijkheid. Hij wijst op het rapport over 
Curaçao van Transparency International (juni 2013) 
waaruit blijkt dat ‘de publieke sector, de politieke par-
tijen en de media de zwakste schakels zijn in het vermo-
gen van het eiland om corruptie te bestrijden’.
“Dat heeft ook te maken met de kleinschaligheid van 
Curaçao. Ministers zijn voor hun beleid afhankelijk van 
de diensthoofden. Maar doordat iedereen elkaar hier 
kent, is het moeilijk om beslissingen te nemen. Want 
de invloed van die beslissing is bij iedereen die je kent 
voelbaar. Daarom was het een briljante zet van wijlen 
Helmin Wiels om een zakenkabinet aan te stellen. Die 
vakministers weten waar ze over praten.”
“Dat Wiels werd geliquideerd is eigenlijk een pluim voor 
hem”, vervolgt hij. “Wiels deed kennelijk de juiste din-
gen, waardoor anderen, die niet het beste met het eiland 
voor hebben, zich genoodzaakt zagen hem te liquide-
ren.”

Verval
We lopen inmiddels langs keurig verzorgde huisjes die 
in de jaren tachtig door Monumentenzorg werden ge-
restaureerd. Ze gaven de aanzet tot de restauratie van 
veel meer historische panden in deze wijk. “Dat was een 

goede zet. Als een buurt in verval raakt, voelen de bewo-
ners zich verwaarloosd. Ze zijn kennelijk niet belangrijk 
voor de overheid.”
“Gelukkig valt dat in Otrobanda nog mee, de restauraties 
hebben eraan bijgedragen dat de mensen redelijk tevre-
den zijn.” Wijzend op een verkrot pand: “Het probleem 
is het verval waar niets aan wordt gedaan. Dat maakt de 
bewoners boos op de overheid, maar tegelijk wordt de 
neiging groter om zelf ook rotzooi achter te laten, zoals 
je hier ziet.” 
Wat Hart dwarszit is het gebrek aan visie van Neder-
landse en Curaçaose politici in de tijd dat het Curaçao 
financieel nog goed ging. “Ze hadden niet voor ogen wat 
ze over een jaar of twintig wilden bereiken. Van die ja-
renlange verwaarlozing krijgen wij nu de rekening ge-
presenteerd. Want de problemen stapelen zich op.”
Het is volgens Hart een illusie om te verwachten dat de 
huidige regering in één keer het werk oppakt dat alle 
vorige regeringen hebben laten liggen. “Het wachten is 
nu dus op die ene leider met visie. Ik ben niet pessimis-
tisch. Mijn schoonvader zei altijd dat het eiland eerst 
door de ellende moet voor het eruit komt. Het móet uit-
eindelijk dus goed komen. De potentie is er.”
“Die leiders zijn er namelijk al, alleen beseffen ze dat nog 

niet. Pas wanneer de omstandigheden hen dwingen en 
ze inzien dat hier geen toekomst meer is voor henzelf en 
hun kinderen, dan zal er een leider opstaan en zeggen: 
ik pik dit niet. Dat gebeurde in 1993 met Miguel Pourier. 
Het leiderschap dringt zich aan je op. Dat moment komt. 
Dat weet ik zeker.”

www.indeknipscheer.com/joseph-hart-verkiezingsdans
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“Het is alsof praktisch alles wat ik in mijn fantasie heb verzonnen, nu op Cu-

raçao plaatsvindt: de aanslag op een politicus - zoals bij Helmin Wiels - ‘gangs’ 

die elkaar afmaken, witwaspraktijken, invoer van drugs en vuurwapens, en 

ga zo maar door.” De recent uitgekomen, spannend geschreven roman Ver-

kiezingsdans van Jopi Hart is een regelrechte aanklacht tegen de politiek op 

het eiland. “Niet bewust”, zegt hij met nadruk. “Het liep gewoon zo, maar ik 

schreef wel uit een gevoel van onbehagen, van boosheid.”

Jopi Hart: Curaçao heeft een echte leider nodig

Elena Poniatowska
De Cervantesprijs voor 
Spaanstalige literatuur is dit 
jaar toegekend aan de Mexi-
caanse journaliste en schrijf-
ster Elena Poniatowska, 
vooral ‘vanwege haar sterke 
betrokkenheid bij de he-
dendaagse geschiedenis’. Ze 
werd in Parijs geboren. Haar 
moeder was Mexicaanse, 
haar vader was van Pools-
Franse afkomst. In de Twee-
de Wereldoorlog vluchtte ze 
naar Mexico waar ze als jour-
naliste voor de krant Excél-
sior ging werken. Ze schreef 
40 boeken, waaronder ro-
mans, kinderboeken, verha-
len en journalistieke essays 
met veel aandacht voor po-
litieke en sociale kwesties 
en vooral voor de erbarme-
lijke positie van vrouwen 
in Mexico. Een van haar be-
kendste boeken is ‘La noche 
de Tlatelolco’ (1971), over 

een uit de hand gelopen de-
monstratie in Mexico-Stad. 
Het speelt zich af in 1968, 
een week voor het begin 
van de Olympische Spelen. 
Meer dan 300 ongewapende, 
vreedzaam demonstrerende 

studenten komen om het le-
ven. Andere boeken zijn De 
noche vienes (1979), La piel 
del cielo (2001) en El tren 
pasa primero (2007). De ro-
man ‘Leonora’ ( 2011) is in 
het Nederlands vertaald. De 
officiële prijsuitreiking vindt 
altijd plaats op 23 april, de 
sterfdag van Miguel de Cer-
vantes.  De prijs die in 1976 
door de Spaanse regering 
werd ingesteld, ging tot nu 
toe slechts vier keer naar 
een vrouw, waaronder Dulce 
María Loynaz (1992) uit Cu-
ba. Poniatowska, die inmid-
dels 81 is, was verbaasd dat 
ze de prijs ontving: “Ik dacht 
dat die alleen naar oude 
mensen ging...”

Caribbean Review of Books
Met hulp van het BOCAS Li-
teratuur Festival als sponsor 
is The Caribbean Review of 
Books (begonnen in 2004) 

terug van weg geweest. Het 
zal vier maal per jaar on-
line verschijnen en is niet 
alleen bedoeld om lezers te 
informeren over Caribische 
literatuur middels boekbe-
sprekingen, interviews met 
auteurs en essays, maar ook 
om in het Caribische gebied 
de discussie over literatuur 
te stimuleren. Ook zullen 
er verhalen en gedichten 
in verschijnen. Vanaf deze 
maand is het toegankelijk 
voor iedereen. De redactie 
nodigt belangstellenden uit 
mee te werken: ‘We welco-
me unsolicited fiction and 
poems, and letters to the edi-
tor’. In de eerste nieuwe edi-
tie (November 2013) vindt 
men besprekingen van wer-
ken van Edward Baugh, Lo-
retta Collins Klobah, Merle 
Collins, Sasenarine Persaud, 
Keith Jardim en nog veel 
meer.

Nooit meer varen.
Lekker sparen
alle centen die ik heb.

Nooit meer op een schimmel rijden.
Nooit meer van een dak afglijden.
Lekker luieren in bed.

Nooit meer rode mijters, jassen.
Nooit meer minzaam moeten lachen.
Pepernoten ?? Weg ermee !

Nooit meer speculazen eten.
Alle wind en kou vergeten
en gaan zwemmen in de zee.

Alle Pieten oplawaaien
en naar leuke meisjes zwaaien....

Help !! Ik zoek een nieuwe Sint
die dit briefje vindt.

Johanna Kruit, december 2008Elena Poniatowska

“Het probleem is het verval waar niets aan wordt gedaan. Dat maakt de bewoners boos op de overheid, maar tegelijk wordt de 
neiging groter om zelf ook rotzooi achter te laten.”                                                                                                    

Spannende ‘pageturner’
Ezra de Haan over Verkiezingsdans op www.Lite-
ratuurplein.nl: “Een spannende ‘pageturner’ die, 
voor iedereen die iets met Curaçao heeft, werke-
lijk onweerstaanbaar is.”
“Het boek mag dan politiek geëngageerd zijn, het 
is bovenal een mooie, spannende roman waarin 
de auteur alle registers van het muziekstuk dat 
Curaçao heet, weet te bespelen.”

Deze roman is een uiting van hoop voor mijn land,

Dat er een leider met visie moge opstaan die de 
weg wijst.

Iemand die de vele talenten kan inspireren en ver-
enigen.

Om bruggen te slaan over de afgronden die ons 
scheiden.

uit: Verkiezingsdans van Joseph Hart
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