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1. Inleiding 

1.1. Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk zal een globaal beeld gegeven worden van de belangrijkste 
ontwikkelingen die op staatkundig en politiek gebied in de Nederlandse Antillen 
hebben plaatsgevonden en in het bijzonder op Curaçao vanaf de totstandkoming 
van het Regeringsreglement van 1865. Verder zal ook aandacht worden besteed 
aan de ontwikkeling van politieke partijen op Curaçao. 
In het bijzonder zal hierbij worden gekeken naar de stembusuitslagen van de 
politieke partijen na de ondertekening van het Statuut in 1954. Bij de bestudering 
van de politieke partijen in de afgelopen 40 jaar valt op dat de opkomst en 
neergang van de partijen elkaar zeer snel opvolgen. Deze electorale instabiliteit 
van de Curaçaose partijen over de tijd genomen zal als uitgangspunt dienen om 
de probleemstelling te definiëren die in de daaropvolgende hoofdstukken 
geanalyseerd zal worden. 

1.2. Koloniale Raad: voorloper van de Staten 

De kolonie Curaçao werd in de zeventiende eeuw beheerd en bestuurd door de 
private West Indische Compagnie. Na een turbulente periode kwam de kolonie in 
1816 weer in Nederlandse handen. In 1875 werden de zes eilanden, te weten 
Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten voor het eerst in 
één staatkundig verband ondergebracht, onder de naam Nederlandse Antillen. 
De starre koloniale bestuursvorm die Curaçao en de andere eilanden tot de 
tweede helft van de negentiende eeuw gekend hebben, gaf echter weinig ruimte 
voor enige zeggenschap van de bevolking: de kolonie werd door de Gouverneur 
als vertegenwoordiging van de Koning bestuurd. De lokale elite ageerde van tijd 
tot tijd tegen dit gebrek aan politieke invloed bij monde van onder andere 
Chumaceiro (Cijntje, Nicatia en Quirindongo, 1991). 
Staatkundige veranderingen door de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen 
waren echter niet te stuiten. De eerste in deze reeks van ontwikkelingen was het 
Regeringsreglement van 1865 waarbij de Koloniale Raad wat meer parlementaire 
bevoegdheden kreeg. 
In 1865 bestond dit bestuursorgaan uit acht door de Koning benoemde leden en 
vijf leden van de zogenaamde Raad van Bestuur onder voorzitterschap van de 
Gouverneur (Paula, 1988). In de samenstelling van de Koloniale Raad (en later de 
Staten) zijn herhaaldelijk wijzigingen aangebracht. In 1901 bijvoorbeeld bestond 
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de Koloniale Raad uit dertien door de Koning benoemde leden. Een belangrijke 
wijziging was de bepaling dat de Koloniale Raad ook een wetgevend orgaan 
moest worden, uiteraard met behoud van uiteindelijke macht van de Gouverneur 
en Koning. Zo te zien was er van reële zeggenschap van de bevolking in het 
bestuur geen sprake. De Koloniale Raad was een orgaan van de Gouverneur en 
enkele leden van de (intellectuele) elite. Het gevolg hiervan was dat er van enig 
politiek leven en van politieke organisaties nauwelijks sprake was. 
Wel begonnen verschillende groepen uit de elite rond de eeuwwisseling druk uit te 
oefenen ter afdwinging van meer politieke zeggenschap in de vorm van door de 
bevolking gekozen organen en ter verkrijging van het kiesrecht, zoals onder 
andere bleek uit het rekwest van 1893 en het appèl van Chumaceiro van 1895. 

1.3. De Curaçaose Staatsregeling van 1936 

De Curaçaose Staatsregeling werd in 1936 aangenomen en trad in 1937 in 
werking. Eén van de belangrijkste bepalingen van deze nieuwe regeling was dat 
de Staten, de opvolger van de Koloniale Raad, het nieuwe vertegenwoordigend 
lichaam zou worden, bestaande uit tien gekozen en vijf door de Gouverneur, na 
raadpleging van de Raad van Bestuur, benoemde leden. Het census- en 
capaciteitskiesrecht werd daarna ingevoerd waarbij onder meer vrouwen alleen 
passief kiesrecht kregen. Dit laatste werd onder meer bepaald in het 
kiesreglement van 1937, dat onder andere bepaalde dat niet meer dan 6% van de 
mannelijke bevolking op de eilanden op basis van de hoogte van zijn 
belastingaanslag of opleidingsniveau aan de verkiezing van de tien Statenleden 
kon deelnemen (De Gaay Fortman, 1947). Van de tien Statenleden werden zes 
door Curaçao, twee door Aruba, één door Bonaire en één door de Bovenwinden 
afgevaardigd. 

In vergelijking met de nu verdwenen Koloniale Raad bracht de instelling van de 
Staten zeker een verbetering in de bestaande staatkundige verhoudingen. 
Behoudens enkele uitzonderingen konden voortaan alle interne aangelegenheden 
door het lokale wetgevende orgaan geregeld worden, dit door de 
grondwetswijziging van 1922 waarbij de Koning zich niet meer bezig hield met 
wetgevende zaken van de Kolonie. 
De nieuwe Staten werd als het ware een nieuwe macht naast de tot dan toe 
oppermachtige Gouverneur. Deze macht bleek onder andere uit één van de 
bevoegdheden van de Staten, namelijk "in laatste instantie moesten zij (de leden 
van de Staten, GC) de gelden voteren die voor de uitvoering van alle wettelijke 
regelingen voor het zelfbestuur van Curaçao vereist waren" (Paula, 1988: 26). 
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De eerste Statenverkiezingen op basis van het Kiesreglement van 1937 vonden 
plaats in december 1937. Aan deze verkiezingen namen deel de in 1936 
opgerichte Katholieke Partij en de één jaar jongere niet-katholieke Curaçaose 
Politieke Unie. De Katholieke Partij kreeg drie van de zes zetels van Curaçao, die 
bekleed werden door Da Costa Gomez, Martijn en Desertine. De drie gekozen 
katholieke Statenleden vormden samen met de katholieke Statenleden van Aruba 
en Bonaire een meerderheid van zes van de tien gekozen Statenleden. 

In deze periode speelde de strijd voor het algemeen kiesrecht een grote rol. 
Invoering van het algemeen kiesrecht zou namelijk een aanzienlijke politieke 
machtsverschuiving te weeg kunnen brengen, aangezien de meerderheid van de 
tot nu toe uitgesloten kiezers katholiek gezind was en naar verwachting ook voor 
katholieke kandidaten zou stemmen. Een felle voorstander van uitbreiding van het 
kiesrecht was de politicus Da Costa Gomez, die van deze uitbreiding uiteraard 
een versteviging van zijn machtsbasis verwachtte (Gedenkboek Mr. Dr. M.F. Da 
Costa Gomez, 1993). De protestantse en joodse elite die in deze uitbreiding 
vanzelfsprekend een bedreiging voor de verkregen politieke macht zagen, 
bestreden dit streven met alle kracht. 
Zoals te voorzien konden ook zij de politieke ontwikkelingen naar algemeen 
kiesrecht door veranderde maatschappelijke verhoudingen, met name de roep om 
meer politieke invloed van de niet-elitaire, gekleurde bevolkingsmassa, niet meer keren. 
Reeds een jaar na de inwerkingtreding van de Staatsregeling werd een begin 
gemaakt met de herziening van het kiesreglement, waarbij het kiesrecht uitgebreid 
zou worden (Hartog, 1961). De bekwaamheidstesten werden vereenvoudigd en er 
werd een lijstenstelsel ingevoerd. Deze herzieningen waren noodzakelijk 
geworden door de andere aard van de Staten als wetgevend orgaan, wat met zich 
meebracht dat de Staten representatiever moest worden. 

1.4. Politieke ontwikkelingen vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Ondanks de verkiezingen van 1937 bleef het politieke leven op Curaçao en de 
rest van de Antillen als voorheen. De bevolking toonde weinig interesse voor het 
politieke gebeuren en de Statenleden verrichtten traditiegetrouw hun wetgevende 
arbeid met soms alleen maar oog voor hun eigen plaatselijke belangen (Kasteel, 
1956). De latente tegenstellingen op religieus gebied bleven ook op de 
achtergrond. Aan deze situatie zou een einde komen door de ontwikkelingen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Door de bezetting van Nederland door nazi-Duitsland nam de financiële 
onafhankelijkheid van de Antillen gestadig toe. Dit zou voor de lokale elite de 
aanleiding vormen om het latente autonomiestreven te versnellen, hierbij gesterkt 
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door de anti-koloniale tendensen die in vele gekoloniseerde gebieden manifest 
werden, waaronder het Nederlandse (grond)gebiedsdeel Indonesië (Cijntje, 
Nicatia en Quirindongo, 1991). De Nederlandse regering kwam onder druk te 
staan van de duidelijke anti-koloniale wenken van Amerika, dat de koloniën zo snel 
mogelijk gedekoloniseerd wilde zien en het liefst binnen zijn eigen invloedssfeer. 
Hoewel de beroemde, radiotoespraak van Koningin Wilhelmina van december 
1942 de formele bevestiging was van de nieuwe politiek die Nederland na de 
oorlog zou gaan voeren ten aanzien van zijn koloniën, werd reeds in juni 1941 
door de Gouverneur aan de Staten meegedeeld dat het in het voornemen lag "om 
onmiddellijk na de bevrijding van het moederland de aanpassing van de structuur 
van het Koninkrijk aan de eis der tijden tot een programmapunt te maken, waarbij 
de status van Nederlands Oost- en West-lndië in overeenstemming zal zijn te 
brengen met de betekenis dezer gebiedsdelen in de rijkseenheid". 
In november 1941 zouden de tweede Statenverkiezingen plaatsvinden. Ondanks 
enig verzet, vooral van de kant van de niet-katholieken, gingen de verkiezingen 
toch door en wisten de katholieke partijen op Curaçao en Aruba de meeste zetels 
te behalen. Op Curaçao behaalde de Katholieke Partij zes zetels. Ondanks deze 
verkiezingen zou ervan een opleving van het politieke leven geen sprake zijn. De periode 
1941-1945 bleek niettegenstaande de oorlogstijd een rustige regeerperiode te zijn. 
De interne staatkundige verhoudingen tussen de eilanden, voornamelijk Curaçao 
en Aruba, kwamen wel in het brandpunt van de belangstelling te staan, vooral 
door toedoen van de Arubaanse politicus Eman sr., die een zelfstandige status 
voor Aruba bepleitte, waardoor Aruba gelijkwaardig aan Curaçao zou worden. 
Uiteraard speelde hierbij op de achtergrond de Nederlandse belofte tot meer 
autonomie voor de Antillen een grote rol. 

Met de oprichting van de Democratische Partij (DP) in 1944 kwam er in ieder 
geval in politiek Curaçao wat meer leven in de brouwerij. Gezien de toen 
heersende politieke verhoudingen moest de DP haar pijlen richten op de tot dan 
toe oppermachtige Katholieke Partij. Volgens haar programma was de DP 
duidelijk anti-koloniaal en vóór het invoeren van het algemeen kiesrecht. Haar 
bestuur bestond uit een mengelmoes van protestanten, kleurlingen en zelfs een 
lid van de joodse gemeenschap (Kasteel, 1956). In deze zin was de DP vanaf 
haar eerste begin niet duidelijk te categoriseren als de vertegenwoordiging van 
een bepaalde groepering. Duidelijk was in ieder geval dat de DP wat betreft 
oriëntatie een brede basis nastreefde. 

De verkiezingen van 1945 toonden dan ook overduidelijk aan dat de DP voorgoed 
een eind had gemaakt aan de hegemonie van de katholieken. De DP kreeg drie 
zetels, naast de Katholieke Partij die er ook drie verwierf. Terecht werd dan ook 
geconstateerd dat de vrees voor algemeen kiesrecht vanwege een mogelijke 
overheersing van katholieke kiesgerechtigden geen grond had. 
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1.5. Invoering van het Statuut 

Ondanks de tijdens de Tweede Wereldoorlog toegenomen drang naar autonomie, 
zou de nieuwe Staatsregeling van 1948 geen daadwerkelijke wijziging in de 
koloniale verhoudingen brengen. De uitvoerende macht bleef bij de Gouverneur, 
bijgestaan door een College van Algemeen Bestuur (CAB), terwijl hij alleen 
verantwoording schuldig was aan de Koning. 
Belangrijk in deze Staatsregeling was wel de invoering van het algemeen 
mannen- en vrouwenkiesrecht en het feit dat het aantal Statenleden werd 
uitgebreid tot 21 : 8 voor Curaçao, 8 voor Aruba, 2 voor Bonaire en 1 voor elk der 
Bovenwindse eilanden (later werd deze formule door Nederland gewijzigd in 12-8-
1-1). Een andere vernieuwing betrof de bevoegdheden van de nieuwe Staten; de 
Statenleden konden bijvoorbeeld in conflictgevallen leden van het CAB naar huis 
sturen en de Gouverneur kon de Staten niet zomaar passeren, wel ontbinden. 
Op basis van het nieuwe Kiesreglement werden op 17 maart 1949 de eerste 
algemene verkiezingen op de Nederlandse Antillen gehouden. Het algemeen 
kiesrecht werd reeds in 1917 in Nederland ingevoerd, hoewel Nederland 
internationaal gezien zelf niet voorop liep in deze zaak (Andeweg, 1993). De 
Nationale Volkspartij, NVP, begin 1948 door Da Costa Gomez opgericht na 
hevige meningsverschillen met de leiding van de Katholieke Partij, kreeg vier van 
de acht Curaçaose Statenzetels, de DP drie, terwijl de uit de oude Katholieke 
Partij voortgekomen Katholieke Volks Partij, KVP, één zetel kreeg (Boeldak, 
1984). Op Aruba kreeg de Arubaanse Volks Partij, AVP, van Eman vijf van de 
acht zetels, een duidelijke indicatie van de onvrede die er op Aruba heerste met 
betrekking tot de macht van Curaçao binnen de Antilliaanse constellatie. 
In 1950 werd de Interim-regeling van kracht die, in tegenstelling tot de 
Staatsregeling van 1948, aan de Nederlandse Antillen een grote mate van 
autonomie gaf; in feite was deze Interim-regeling een soort overgangsregeling tot 
het Statuut. De drie voornaamste bepalingen van 1950 waren dat: 

• de Staten gingen fungeren als autonoom wetgevend orgaan op alle 
terreinen, behoudens enkele expliciet aangegeven gebieden; 

• de uitvoerende macht voortaan voor haar handelen verantwoording 
schuldig zou zijn aan de Staten; 

• de eilanden meer zelfstandigheid zouden krijgen volgens de in de 
Interim-regeling vastgelegde en nader uit te werken beginselen 
(Publicatieblad 1950). 
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De Interim-regeling bevatte bovendien de gewijzigde zetelverdeling 12-8-1-1, 
waardoor nieuwe verkiezingen noodzakelijk werden. Deze werden gehouden in 
december 1950, waarbij op Curaçao de NVP weer als overwinnaar uit de bus 
kwam met vijf zetels, gevolgd door de DP met vier, de KVP met twee en de COP, 
Curaçaosche Onafhankelijke Partij, met één zetel (Reinders, 1993). 
De verwachte Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) werd uiteindelijk in 
1951 van kracht. Volgens de ERNA zijn de verschillende eilandgebieden van de 
Nederlandse Antillen zelfstandig ten aanzien van de eigen aangelegenheden en 
wordt elk afzonderlijk eilandgebied verondersteld een eigen bestuur te hebben, 
bestaande uit een Eilandsraad, een Bestuurscollege en een Gezaghebber. 
Bovendien worden de taken en bevoegdheden van de verschillende 
bestuursorganen geregeld. Conform de ERNA werden er voor het eerst in juni 
1951 op alle eilanden eilandsraadverkiezingen gehouden en kwam de eerste 
Eilandsraad voor het eerst in vergadering bijeen in juli 1951. De samenstelling van 
deze Eilandsraad op Curaçao was conform de uitslag van de verkiezingen: NVP 
negen, DP acht, KVP drie zetels en COP één zetel. 
Een volgende fase in de ontwikkeling van de staatkundige structuur van de 
Nederlandse Antillen na de Interim-regeling en de ERNA was het streven om te 
komen tot een definitieve regeling van de staatkundige betrekkingen tussen 
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hiertoe werden gedurende 
twee jaar, van 1952 tot medio 1954, besprekingen gevoerd tussen Nederland, 
Suriname en de Nederlandse Antillen op basis van verschillende voorstellen die 
vooral door Nederland geformuleerd werden en door Suriname en de Antillen 
werden geherformuleerd of aangepast. Punten zoals de interpretatie van het 
zelfbeschikkingsrecht, de (dubbele) positie van de Gouverneur, de positie van 
Aruba, om maar enkele te noemen, bleken zeer problematisch te zijn tijdens de 
besprekingen (Kasteel, 1956). Uiteindelijk werd in juni 1954 het ontwerp-Statuut in 
een slotvergadering aangenomen en in de maanden daarop door de 
volksvertegenwoordigingen van de betrokken landen formeel goedgekeurd. 
De ironie van de geschiedenis wilde dat niet Da Costa Gomez, de grote 
voorvechter voor de autonomie van de Nederlandse Antillen, het Statuut zou 
ondertekenen, maar Jonckheer, de politieke leider van de DP en leider van de 
Antilliaanse regering na de verkiezingen van november 1954. 

Na de verkiezingen van 1954 werd op centraal niveau de basis gelegd voor een 
stabiele meerderheid van de DP en PPA (Partido Patriotico Arubano, uit Aruba) 
die tot 1969 zou duren. Aan de andere kant wist de NVP op eilandelijk niveau het 
eilandsbestuur in handen te houden na overwinningen in 1959 en 1963, hoewel in 
de periode hierna dit panorama een fundamentele wijziging onderging, vooral 
door een grote eilandelijke verkiezingsoverwinning van de DP in 1967 (DP van 9 
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naar 13 zetels, NVP van 12 naar 6 zetels). Duidelijk bleek in deze periode dat de 
hegemonie van DP en PPA, die een natuurlijke bondgenoot en coalitiepartner was 
voor de DP, op landsniveau, zeer in het nadeel van de NVP werkte. De NVP 
kreeg weinig economische beweegruimte van de landsregering, juist in een 
periode van voortdurende economische achteruitgang. 
Aan de andere kant gelukte het de DP om op sociaal gebied en op dat van de 
arbeidsverhoudingen, verschillende wetten door te voeren, wat uiteraard tijdens 
de daaropvolgende verkiezingen in stemmenwinst resulteerde. 
Tegen het einde van de jaren zestig zou het sociale en economische klimaat op 
Curaçao aanleiding geven tot een grote doorbraak in de tot dan toe heersende 
politieke verhoudingen. De rationalisaties bij de Shell (1953-1955) en als gevolg 
daarvan de grote afvloeiing van arbeidskrachten, repatriëring, emigratie en een 
sterke toename van de werkloosheid die mede door afname van economische 
activiteiten in andere sectoren tot sociaal-economische achteruitgang, verarming 
en marginalisering van de arbeidende klassen leidde, vormden de basis voor 
politieke veranderingen die hun weerga niet kennen in de recente politieke en 
sociale geschiedenis van de Antillen. 
Uit Nederland teruggekeerde kritische intellectuelen, samen met onderwijzers, 
(lagere) ambtenaren en het militante deel van de vakbonden, fungeerden als 
buiten-parlementaire oppositie en forceerden een doorbraak in de DP/ PPA-
hegemonie, daar deze regering (door hen) als hoofdschuldige van het bestaan 
van genoemde problemen werd gezien (Cijntje, Nicatia en Quirindongo, 1991; 
Schrils, 1990). 

1.6. Politieke ontwikkelingen als gevolg van de mei-revolte 

De maatschappelijke tegenstellingen in de Curaçaose samenleving aan het eind 
van de jaren zestig culmineerden in de zogenaamde mei-revolte van 1969. Deze 
begon als een staking voor gelijke betaling, maar resulteerde later in grote 
onlusten met belangrijke politieke consequenties. 
Het militante deel van de vakbeweging pacteerde met de kritische intelligentsia 
om de Frente Obrero i Liberashon 30 di mei (Arbeidersfront en Bevrijding 30 mei) 
op te richten (Verton, 1977). Het leek erop dat voor het eerst in de Curaçaose 
politieke geschiedenis de arbeidersstrijd en de vakbonden invloed zouden krijgen 
op politiek gebied via een politieke partij die daadwerkelijk voor de arbeiders zou 
opkomen. 
Na de onlusten werd besloten nieuwe verkiezingen voor de Staten uit te schrijven 
om de bevolking de gelegenheid te geven zich uit te spreken over het gevoerde 
beleid van de DP die zich evenwel niet verantwoordelijk voelde voor de 
gebeurtenissen van 30 mei 1969. 
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Bij de Statenverkiezingen slaagde de pas opgerichte Frente Obrero i Liberashon 
30 di mei (FOL) erin bijna een kwart (23%) van de uitgebrachte stemmen op 
Curaçao te verkrijgen, wat recht gaf op drie Statenzetels. Opmerkelijk bij deze 
verkiezingen was het feit dat de DP 44% van de stemmen verwierf, weliswaar 
15% minder dan bij de verkiezingen van 1967, maar in ieder geval meer dan de 
NVP (24%) en de URA,. Union Reformista Antiano (8%), een splinterpartij van de 
NVP (Reinders, 1993). 
Wat zetelaantallen betreft, betekende dit zes zetels voor de DP, drie voor de NVP 
en zoals eerder gesteld, drie voor de FOL; een zeer duidelijke indicatie dus dat de 
NVP en FOL niet in staat waren de vermeende anti-DP stemming in 
stemmenwinst om te zetten, terwijl de leiders van de DP in de verkiezingsuitslag 
de bevestiging vonden van de stelling dat de partij niet verantwoordelijk gesteld 
kon worden voor de onlusten van 30 mei. 
In november 1969 werd op basis van het zogenoemde Akkoord van Kralendijk 
een nieuwe regering voor de Antillen gevormd onder leiding van Petronia van de 
PPA. De partijen die deze regering steunden waren de DP, de PPA, de FOL, de 
DP-Bovenwinden en de POB /PPBU-combinatie (Partido Obrero Boneriano/ 
Partido Progresista Boneriano Uni) van Bonaire. 
Hoewel in het begin vrij radicaal in haar programma, nam de FOL toch snel de 
traditionele lokale politiek van patronage over, een vrij begrijpelijk gegeven 
aangezien deze partij, zonder structurele aanpassingen te bewerkstelligen in de 
sociaal-economische situatie, de gestelde eisen op sociaal en economisch gebied 
moest waarmaken bij haar achterban. 

In 1971 werd de MAN, de Movimientu Antia Nobo (letterlijke vertaling: Beweging 
voor een Nieuw Antillen), onder leiding van Martina opgericht (Schrils, 1990). De 
MAN was in deze periode een partij met weinig aanhang onder de arbeiders. De 
MAN appelleerde op kritische intellectuelen en was eigenlijk geen werkelijk 
alternatief voor de FOL. De MAN kreeg daarna tot 1979 onderdak bij de FOL, 
hoewel van een officiële fusie geen sprake was. De MAN-groep kreeg hierdoor 
een zekere machtsbasis die in 1979 voldoende vruchten zou afwerpen voor 
verschillende verkiezingsoverwinningen in de jaren tachtig. 

Ondanks hooggestemde verwachtingen bij bepaalde groeperingen door de 
opkomst van de FOL, bracht deze partij toch geen werkelijke veranderingen te 
weeg in de samenleving. De FOL verviel zeer snel in traditionalisme en het 
politiek enthousiasme van de tot dan toe niet-geprivilegieerde massa daalde 
navenant. De echte terugval van de FOL zou toch enige tijd op zich laten 
wachten. Bij de Statenverkiezingen van 1973 wist de FOL haar drie zetels te 
behouden, terwijl de NVP opmerkelijk genoeg vijf zetels kreeg. De DP, duidelijk 
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verzwakt door de oprichting van de MASA onder leiding van de DP-dissident ex-
premier Kroon, kreeg vier zetels. Ook bij de Statenverkiezingen van juni 1977 wist 
de FOL haar drie zetels te behouden, terwijl de DP van vier naar zes zetels 
schoot. 
Pas bij de Eilandsraadverkiezingen van april 1979 zou de FOL een grote 
verkiezingsnederlaag lijden, doordat de MAN zes zetels in de wacht wist te 
slepen, duidelijk ten koste van de FOL die kelderde van acht naar één zetel. 
Prominente MAN-leiders die in de FOL actief waren en zelfs in het eilandsbestuur 
deelnamen, wisten profijt te trekken uit een anti-corruptiecampagne tegen de 
zogenaamde traditionele politieke partijen, te weten de NVP en de DP, om op die 
manier op overtuigende wijze de verkiezingen van april (E) en juli (S) 1979 te 
winnen. 
Vanaf 1979 tot in de tweede helft van de jaren '80 heeft de MAN van verschillende 
regeringen deel uitgemaakt. Vanaf 1985 domineerde de NVP het politieke beeld 
van Curaçao. Deze situatie bleef tot de verkiezingen van 1994 onveranderd. Door 
het verlies van vertrouwen van de kiezers in de traditionele partijen wist de 
politieke partij Partido Antia Restrukturâ (PAR), een grote verkiezingsoverwinning 
te behalen bij de Statenverkiezingen van februari 1994 (en daarna ook in 1995). 

1.7. Instabiliteit van het electoraal systeem 

Hierboven is gekeken naar de ontwikkeling van de politieke partijen op Curaçao. 
Van de zes partijen die tot 1994 een politieke rol van enige betekenis speelden, 
namelijk DP, NVP, FOL/SI, MAN, NOS PATRIA en PAR, zijn de eerste vier 
partijen bijna 25 of meer jaren actief. Het is opvallend dat in de loop der jaren bij 
geen van deze vier partijen sprake geweest is van enige stabiliteit wat grootte van 
aanhang betreft. In figuur 1.1. wordt een overzicht gegeven van de 
stembusuitslagen van de eerste vier partijen in de afgelopen 15 jaar. 
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Stembusuitslagen in de periode 1979 -1994 

1979 1979 1982 1983 1985 1987 1990 1991 1994 

— » - DP — I — NVP ^t^ FOUSI —•— MAN 

Figuur 1.1. De aanhang bij de vier politieke partijen DP, NVP, FOUSI en MAN in de periode 
1979-1994. 

Uit figuur 1.1. blijkt dat twee partijen, namelijk de MAN en de NVP in deze periode 
op een gegeven ogenblik de grootste partij waren (MAN in 1979 en 1982, NVP in 
1985, 1987 en 1991). In dezelfde periode waren deze twee partijen ook nog de op 
één na kleinste partij (MAN in 1990 en 1991, NVP in 1979 en 1982). 
Het is ook opmerkelijk hoe een partij als de FOL in 1969 al bij de eerste 
verkiezingen waaraan zij deelnam, 23% van de stemmen wist te behalen. Een 
nog grotere prestatie heeft de PAR geleverd door bij de eerste verkiezingen 
waaraan zij in 1994 deelnam, direct 47% van de geldig uitgebrachte stemmen te 
behalen. 
Het bovenstaande geeft dus aan dat het op Curaçao mogelijk is om als (nieuwe) 
partij heel snel te groeien maar op even snelle wijze terug te vallen wat aanhang 
betreft. Deze snelle wisselingen geven geen blijk van een stabiele situatie bij de 
aanhang van de verschillende politieke partijen in de afgelopen periode. De 
situatie op Aruba dat vanaf 1985 een autonome status in het Koninkrijk der 
Nederlanden verwierf en als gevolg daarvan geen deel meer uitmaakt van de 
Nederlandse Antillen, geeft het volgende beeld. De partijen die het politieke toneel 
op Aruba in de afgelopen 15 jaren gedomineerd hebben, zijn de Arubaanse Volks 
Partij (AVP), Partido Patriotico Arubano (PPA) en Movimientu Electoral di Pueblo (MEP). 
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Verkiezingen Aruba in de periode 1979 -1994 
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Figuur 1.2. Behaald percentage van de geldig uitgebrachte stemmen bij de Eilandsraadsver-
kiezingen(E) en Statenverkiezingen(S) op Aruba (Centraal Bureau voor Statistiek Aruba, 1995). 

Uit figuur 1.2. blijkt dat de AVP gestadig is gegroeid in de afgelopen 15 jaar. Deze 
partij is gegroeid van 19% (1979) naar 45% (1994) wat aanhang betreft. Bij de 
PPA heeft de daling ook op gelijkmatige wijze plaatsgevonden. De MEP die in de 
jaren '80 duidelijk de grootste partij was, heeft haar leidersrol in de jaren '90 
moeten afstaan aan de AVP, die daarvoor de op één na grootste partij was. 
Indien de situatie op Aruba met die van Curaçao vergeleken wordt, dan is het 
opvallend dat er op Curaçao veel minder sprake is van stabiliteit bij de aanhang 
van de politieke partijen. Op Curaçao is het in de afgelopen periode mogelijk 
geweest dat een partij 'from no-where' de grootste partij kon worden, zoals dit het 
geval was met de MAN in 1979 en met de PAR in 1994 en bijna het geval was 
met FOL in 1969. Op Aruba is dit de afgelopen 15 jaren niet gebeurd. De partijen 
groeien of dalen wat aanhang betreft op een meer gelijkmatige wijze. 

Het bovenstaande geeft de indruk van een grote electorale instabiliteit op 
Curaçao. Is deze instabiliteit op Curaçao groot in vergelijking met die in andere 
landen? 
De instabiliteit op electoraal gebied kan met behulp van een index aangegeven 
worden die door Pedersen (1979) is voorgesteld. Deze index wordt bepaald aan 
de hand van de som van de percentages behaalde winst die alle winnende 
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partijen geboekt hebben. Dit is uiteraard hetzelfde als de som van het verlies van 
alle verliezende partijen bij twee opeenvolgende verkiezingen. 
De index varieert tussen 0 en 100. Een index van 0 betekent dat bij twee 
opeenvolgende verkiezingen alle partijen exact hetzelfde percentage stemmen 
hebben behaald. Een index van 100 betekent dat er een maximale verandering is 
opgetreden: alle partijen die bij de voorgaande verkiezingen nog meegedaan 
hebben, halen bij de volgende verkiezingen geen enkele stem. Dit zijn de twee 
uiterste waarden die deze index kan aannemen. 

'49 '50 '51 "54 '55 '58 '59 '62 '63 '66 '67 '69 '71 '73 '75 '77 '79 '82 '83 '85 '87 '90 '91 '94 

• Statenverkiezingen | Eilandsraadsverkiezingen 

Figuur 1.3. Pedersen-indices voor Curaçao voor de periode 1949-1994. 

Indien we de Pedersen-index voor de Curaçaose situatie vanaf de invoering van 
het algemeen kiesrecht in 1949 tot en met de verkiezingen van 1994 uitrekenen 
(zie figuur 1.3.), dan is de gemiddelde index gelijk aan 17. Vergelijken we deze 
electorale stabiliteit met de Europese situatie, dan blijkt de Curaçaose vrij hoog te zijn. 
Bartolini en Mair (1990) hebben, gebruikmakend van deze index, 303 
verkiezingen in de periode 18851985 geanalyseerd. In de periode 1945-1989 is 
de electorale stabiliteitindex voor heel West-Europa gelijk aan 8.7 (Mair, 1993). Dit 
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betekent dat de index op Curaçao in ongeveer dezelfde periode beduidend groter 
is. Indien we deze periodes opsplitsen, dan valt het volgende op. 

Curaçao Europa 
1949-1967 5.4 1945-1965 9.0 
1969-1977 23.3 1966-1989 8.5 
1979-1994 24.5 

Tabel 1.1. Electorale instabiliteitsindex voor Curaçao en Europa. 

In de eerste periode, 1949-1967, was de stabiliteit op Curaçao vrij hoog. De index 
hier is namelijk lager dan die in Europa voor ongeveer dezelfde periode, namelijk 
5.4 op Curaçao en 9.0 in Europa. Vanaf de verkiezingen van 1969 is er een grote 
verandering opgetreden in de stabiliteit. Zoals uit tabel 1.1. blijkt ligt de 
gemiddelde instabiliteitsindex boven de 20 voor de hele periode van na 1969. Met 
uitzondering van de verkiezingen van 1973 en 1991 zijn de indices van de 
electorale stabiliteit steeds groter dan 10. De grootste waarden treden op in 1994 
(48), de verkiezingen waar de PAR voor het eerst aan meedeed en direct de 
grootste partij werd; in de verkiezingen van 1979 (39) toen de MAN voor het eerst 
participeerde; in de verkiezingen van 1975 (29) waar de PSD, een splinterpartij 
van de DP voor het eerst aan meedeed en de FOL haar stemmenaantal wist te 
verdubbelen. Het hoogste cijfer dat in Europa in de afgelopen eeuw (1920!) voor 
deze index genoteerd werd, is 32.1 in Duitsland. Vergelijking van deze indices laat 
duidelijk zien dat de instabiliteit op Curaçao groter is dan die in Europa. Dit is 
opvallend daar: 

"...the most volatile countries such as Denmark, Iceland, Luxembourg, the 
Netherlands and Norway record mean levels of aggregate change of just 
10, 11 or 12 percent..." (Mair, 1997:81). 

Een vergelijking van de index van Curaçao met die van Aruba in ongeveer 
dezelfde periode leert dat de index op Curaçao in de jaren 1979-1994 25% is. Die 
van Aruba is minder dan 10%. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de electorale stabiliteit op Curaçao in de periode 
na 1969 zeer gering is in vergelijking met Europa en het zustereiland Aruba. 

Het lijkt de moeite waard de instabiliteit bij de aanhang van de politieke partijen op 
Curaçao nader te bestuderen. Daarvoor zal het nodig zijn meer inzicht te krijgen in 
met name twee aspecten: de motieven van de kiezer die leiden tot een bepaalde 
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partijkeuze en de wijze waarop de partijen zich organiseren en de kiezers 
benaderen. De rol en strategie van de politieke partijen bij het benaderen van de 
kiezers, zijn namelijk van doorslaggevend belang voor het electoraal resultaat van 
de partij. In het volgende hoofdstuk zullen deze twee aspecten theoretisch nader 
bestudeerd worden. 



Theoretische verklaringen voor de stabiliteit bij de 
partijkeuze 

2.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat de stabiliteit van de aanhang 
van de verschillende partijen op Curaçao in de jaren zeventig en later niet groot 
was. Zoals reeds naar voren gebracht in het vorige hoofdstuk heeft deze 
electorale instabiliteit zich ook gemanifesteerd in West-Europa eind jaren '60 en 
later, hoewel in veel mindere mate dan op Curaçao. Er zijn een aantal factoren die 
deze electorale instabiliteit in Europa beïnvloed hebben. Ten eerste hebben de 
maatschappelijke ontwikkelingen in West-Europa geleid tot transformaties van 
sociale groepen en klassen en hun "alignment" met bepaalde politieke partijen. 
Mair (1997: 48) beschrijft bijvoorbeeld dat het verval: 

"... in the traditional working class, growing white-collar employment, and 
the increasing economic and social importance of service industry all 
combine to create a potential challenge to the traditional shibboleths of 
social-democratic politics. Increasing secularization and a more 
widespread politicization of gender offer a threat to traditional 
confessional alignments". 

Dalton (1984) heeft verder laten zien dat er tekenen waren van de opkomst van 
nieuwe sociale groepen en klassen die het gevolg waren van de post-industriële 
revolutie. De opkomst van nieuwe sociale groepen en klassen: 

"... pit proponents of the established industrial order against supporters of 
the goals of the new politics; manual workers against the knowledge 
workers; the public sector against the private sector, and so on ...( )... the 
structure of democratic party systems, frozen for so much of our lifetimes, 
is beginning to thaw" (Dalton, 1984: 455). 

De impact van een systeem van nieuwe waarden en de mobilisatie van "post-
materialist cleavage" hebben verder bijgedragen tot een toename van de 
electorale instabiliteit (Inglehart, 1977). 
Daarnaast hebben de kiezers zich in deze periode ontwikkeld tot beter opgeleide 
en beter geïnformeerde burgers. Samen met de individualisatie van de 
gemeenschap heeft dit de collectieve solidariteit ondermijnd, wat voorheen een 
voorwaarde was voor de traditionele massa-partijen. 
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Verder is de traditionele binding van de politieke partijen met hun achterban 
vanwege partij-organistorische veranderingen verzwakt. De organisatorische en 
institutionele ontwikkelingen van de politieke partijen hebben een meer 'catch-all' 
benadering met zich meegebracht. Dit had tot gevolg dat de politieke partijen 
eerder de neiging hadden om nieuwe technologieën en massa
communicatiemedia te gebruiken waarbij de partijleider direct in contact kon 
treden met de kiezer. Dit had wel tot gevolg een minder grote noodzaak voor een 
krachtige partij-organisatie en dito netwerk. De beschikking over nieuwe 
marketingtechnieken, die het mogelijk maakte om enige feedback te krijgen van 
de basis heeft bijgedragen tot een verdere verzwakking van de partij-organisatie. 
Verder dient de opkomst van nieuwe partijen en de mogelijkheid van deze partijen 
om kiezers te mobiliseren vermeld te worden. Deze nieuwe partijen vertonen grote 
verschillen met de oude partijen, zowel wat issues als de wijze waarop de partijen 
zich organiseren. 
Indien nu deze ontwikkeling zich ook in Curaçao heeft voortgedaan, kan dit 
slechts een gedeeltelijke verklaring zijn voor de electorale instabiliteit in de jaren 
'70 en later. De electorale instabiliteit op Curaçao is aanzienlijk groter dan in 
West-Europa. Vandaar dat in dit hoofdstuk allereerst gekeken zal worden naar 
politieke partijen als organisatie. 
Partijen trachten via hun organisatie en het opzetten van activiteiten kiezers voor 
zich te winnen. De wijze waarop partijen zich organiseren om zodoende het 
keuzeproces te beïnvloeden zal hier besproken worden. 
Verder zal nagegaan worden welke motieven kiezers hebben om op een partij te 
stemmen. Speciale aandacht zal besteed worden aan factoren die tot gevolg 
kunnen hebben dat kiezers meerdere malen voor een partij stemmen. 
Tot slot zal bekeken worden hoe partijen gegeven het keuzeproces van de kiezers 
hun partijorganisatie zodanig vorm kunnen geven dat dit stabiliteit bij hun 
partijaanhang te weeg brengt. Hierbij zal in het bijzonder het belang belicht 
worden van een partij-organisatiestructuur en de rol van lokale partijorganen. 

2.2. Partijen 

De studie van politieke partijorganisaties heeft in de afgelopen eeuw niet die 
belangstelling gekregen zoals andere takken van de politieke wetenschap. 
Michels en Ostrogorski waren de eerste onderzoekers die op basis van de 
opkomst van massapartijen door de uitbreiding van het kiesrecht hierover een 
studie publiceerden (Ostrogorski, 1903; Michels, 1911). 
Voor velen geldt de naoorlogse studie van Duverger(1951) als één van de 
klassiekers op dit gebied. Duverger heeft getracht een algemene theorie te 
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schetsen over politieke partijen. In het bijzonder heeft hij de organisatie en 
ontwikkeling van massapartijen vergeleken met die van de negentiende-eeuwse 
kaderpartijen. De kaderpartij bestond uit enkele notabelen die één of meerdere 
kandidaten ondersteunden bij een verkiezing. Het ontstaan van deze partijen had 
meestal een interne oorsprong. Massapartijen daarentegen waren meestal het 
product van een buitenparlementaire groepering. De massapartij richtte zich op 
het grote publiek. Duverger zag de overgang van kaderpartijen naar 
massapartijen als een noodzakelijke en logische stap als gevolg van de invoering 
van het algemeen kiesrecht. 
Volgens Kirchheimer(1966) brachten de maatschappelijke ontwikkelingen van de 
jaren '60 met zich mee dat partijen zich transformeren naar de zogenaamde 
catch-all partijen. Partijen dienen meer en meer te opereren op een politieke en 
electorale markt waarbij de maximalisatie van het aantal stemmen van de partij 
als belangrijkste doel wordt nagestreefd. De catch-all partij kenmerkt zich onder 
andere door een drastische verlaging van de ideologische bagage, versterking 
van het leiderschap aan de top van de partij en minder belangstelling tonen voor 
specifieke sociale klassen en groepen, maar juist sympathie trachten te winnen 
van kiezers bij alle lagen van de bevolking. 
Het hierboven beschreven beeld van de catch-all partijen werd door verschillende 
onderzoekers, waaronder Panebianco, bijgesteld en aangepast (voor een 
overzicht hiervan zie Mintzel, .1984). In de visie van Panebianco zullen de 
zogenaamde professionals bij het nieuwe type partij, de electoraal-professionele 
partij, een belangrijke rol spelen. 

"...In the mass party described by Weber, Michels, and Duverger, a 
crucial role is played by the apparatus, the party bureaucracy: the 
'representative bureaucracy' (in our terms) is used by the mass party 
leaders to maintain close ties with the members, and, through the 
members, with the class gardée. In the new type of party a much more 
important role is played by professionals (the so-called experts, 
technicians with special knowledge), they being more useful to the 
organization than the traditional party bureaucrats, as the party's 
gravitational center shifts from the members to the electorate" 
(Panebianco, 1988: 264). 

Deze electoraal-professionele partij kenmerkt zich verder door zwakke verticale 
banden binnen de partij en een sterke oriëntatie op het electoraat. Het leiderschap 
van de partij wordt hier gepersonifieerd met een grote mate van overwicht door 
volksvertegenwoordigers en bewindslieden. De nadruk bij dit type partij licht op 
issues, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor carrièremakers en 
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belangengroepen in de partijorganisaties. In hoge mate wordt de financiering 
verzorgd door belangengroepen en de overheid. 
Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zullen partijen 
gedwongen zijn zich naar het electoraal-professionele model te ontwikkelen, 
meent Panebianco. 

Na deze korte schets van ontwikkelingsmodellen van partijen zal nu nagegaan 
worden, op wat voor wijze de organisatiestructuur van partijen een positieve 
invloed kan hebben waardoor kiezers voor een langere periode voor de partij 
blijven kiezen. 

Duverger(1951) heeft als een van de eersten getracht de organisatievorm van 
partijen te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis van de partij. Duverger is van 
mening dat partijen gecreëerd kunnen worden door interne (kaderpartijen) of 
externe schepping(massapartijen). 
Bij interne schepping gaat het om een parlementaire groep die lokale 
kiesverenigingen opzet en daarna aan de hand van deze kiesverenigingen de 
partij structureert. Bij intern geschapen partijen is de partijorganisatie zwak. Het 
zijn juist de parlementariërs die de dienst uitmaken. 
Bij extern geschapen partijen gaat het om een initiatief van buitenparlementaire 
groepen. Een kenmerk van extern geschapen partijen is dat de organisatie sterk 
is. De partijleiding heeft hierin de overmacht en niet de parlementariërs. 

Panebianco(1988: 50) erkent eveneens het belang van de ontstaanswijze voor de 
organisatievorm van de partij. 

"...A party's organizational characteristics depend more upon its history, 
i.e. on how the organization originated and how it consolidated, than upon 
any other factor". 

Panebianco komt tot een typologie van partijorganisaties die gebaseerd is op het 
genetisch model. Het genetisch model wordt hier beschouwd als een 
onafhankelijke grootheid; de institutionalisering als een afhankelijke grootheid. 
Institutionalisering is in wezen: 

"...the process by which an organization incorporates its founders' values 
and aims this process implies the passage from a 'consumable' 
organization (i.e. a pure means to certain ends) to an institution. The 
organization slowly loses its character as a tool: it becomes valuable in 
and of itself, and its goals become inseparable and indistinguishable from 
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it. In this way, its preservation and survival become a 'goal' for a great 
number of its supporters" (Panebianco, 1988: 53). 

Sterke of zwakke institutionalisering wordt bepaald door het genetisch model. Het 
genetisch model wordt door drie factoren bepaald. 
Bij de eerste factor gaat het om territoriale penetratie of territoriale diffusie. Bij 
territoriale penetratie zijn het de oprichters van de partij die lokale organisaties 
opzetten en aansturen. Bij territoriale penetratie is er sprake van: 

"...the existence of a sufficiently cohesive 'center' right from the start. It is 
this center, composed of a restricted group of national leaders, which 
forms the first nucleus of its dominant coalition" (Panebianco, 1988: 51 ). 

Bij territoriale diffusie is de nationale organisatie juist het gevolg van een 
samenvoeging van reeds bestaande lokale organisaties. Als een partij zich 
ontwikkelt met behulp van territoriale penetratie dan zal dit eerder leiden tot een 
sterke institutionalisering. Vanaf het begin is er sprake van een 'cohesive' groep 
die het ontwikkelingsproces van de organisatie op gang brengt. Bij een partij die 
zich ontwikkeld heeft via territoriale diffusie zal er eerder sprake zijn van een 
zwakke institutionalisering. 
De tweede factor bij het genetisch model is de mogelijke rol van een 
sponsorinstituut, zoals een vakbond of een kerk. Indien er geen extern 
sponsorinstituut is, spreken we van interne legitimering. Dit zal in het algemeen 
leiden tot een sterke institutionalisering. 
Als er zo'n externe sponsorinstituut of anders gesteld, externe legitimering 
bestaat, dan is het duidelijk dat deze de partij kan beschouwen als haar politieke 
arm. Dit brengt dan met zich mee dat de loyaliteit tot de partijorganisatie een 
indirecte vorm heeft, namelijk primair met het sponsorinstituut en secundair met 
de partij. De institutionalisering is dan in zo'n geval zwak. Dit laatste geldt volgens 
Panebianco, over het algemeen niet voor externe legitimering door buiten-
nationale organisaties, bijvoorbeeld de communistische partijen. Bij deze partijen 
is er juist sprake van een sterke institutionalisering. 
De derde factor is de rol van charisma bij het ontstaan van de partij, dus of een 
partij in principe opgericht is en gebruikt wordt als een middel door een leider met 
charisma. Uiteraard zijn er altijd charismatische aspecten in de relatie van de 
partijleider en volgelingen of zoals Panebianco dat verwoord heeft: 

"...a party's formation always involves aspects of statu nascenti, of 
collective effervescence, in which charisma typically emerges. Our 
concern here is with parties formed by one leader who imposes himself 
as the undisputed founder, conceiver, and interpreter of a set of political 
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symbols (the party's original ideological goals) which become inseparable 
from his person." 

Hier noemt hij als voorbeeld de partijleiders Hitler, Mussolini en De Gaulle. 
Charisma brengt met zich mee de vorming van een dominante partijleiding, 
hoewel hierin verschillende richtingen vertegenwoordigd kunnen zijn. De politieke 
leider fungeert als een soort bindende factor. Er is bij zo'n partij sprake van: 

"...a cohesive dominant coalition despite the absence of a process of 
organizational institutionalization. In a charismatic party (before the 
routinization of charisma), the absence of institutionalization and the 
presence of a very strong centralization of authority (which, in 
non-charismatic parties can only be found under conditions of strong 
bureaucratization) are associated" (Panebianco, 1988: 66). 

De typologie van een partijorganisatie in relatie tot de mate van institutionalisering 
van partijen kan als volgt samengevat worden in een schema. 

genetisch model institutionalisering 

territoriale diffusie zwak 
territoriale penetratie sterk 

legitimering intern sterk 
legitimering extern (nationaal) zwak 
legitimering extern (internationaal) sterk 

charisma afwezig/sterk 

Tabel 2.1. Typologie van een partijorganisatie. 

Een partij die zich ontwikkelt langs de lijnen van territoriale penetratie is een partij 
waarbij de lokale organisaties aangestuurd worden vanuit de partijleiding. De 
lokale organen verzorgen dan het contact met de kiezers in hun gebied. 
Afhankelijk van de activiteiten die de lokale organen ten toon spreiden, de wijze 
waarop zij dit uitvoeren en kiezers die in die wijken wonen, zal dit in bepaalde 
mate tot succes leiden. Indien het de lokale organisatie gelukt om de kiezers voor 
de partij te winnen en verder de contacten te onderhouden met het electoraat in 
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dit gebied zal dit eerder leiden tot een langdurige electorale band met de kiezer. 
Uiteraard kan dit variëren per gebied. Door omstandigheden kan dit in de ene 
wijk/buurt eerder merkbaar zijn dan in een andere. Een partij kan zich 
bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de zogenaamde catch-all partijen, richten op een 
bepaalde specifieke groep. Indien deze groep kiezers in bepaalde wijken of 
buurten meer voorkomen dan in andere gebieden, kan dit tot gevolg hebben dat 
er regionale verschillen ontstaan bij de partijen. 
In het ene gebied zal dit tot betere resultaten kunnen leiden, doordat de lokale 
organisatie veel beter georganiseerd is dan in een ander gebied. De kiezers in 
zulke gebieden zullen dan eerder voor de partij stemmen gedurende verschillende 
verkiezingen. De loyaliteit van de kiezers in zulke geografische gebieden zal dan 
ook groter zijn dan in andere gebieden. Dit kan verder tot gevolg hebben dat de 
identificatie van de kiezers met de partij in zulke gebieden groter zal zijn dan in 
andere gebieden. Zowel de loyaliteit als de partij-identificatie in zulke gebieden 
zullen dan sterker zijn dan in andere gebieden. 
Een partij die zich karakteriseert door externe legitimering heeft een zwakke 
institutionalisering. Deze zwakke institutionalisering kan met zich mee brengen dat 
zo'n partij geen optimale banden heeft met het plaatselijke electoraat. Dit kan tot 
gevolg hebben dat de electorale stabiliteit laag is. Het charisma van de 
plaatselijke leiders kan bevorderend werken voor het langdurig overtuigen van de 
kiezer dat hij op hun partij moet stemmen. Dit zal des te meer het geval zijn als de 
partijleider (lijsttrekker) of één van de andere leden van de topleiding een binding 
heeft met de wijk/buurt, bijvoorbeeld doordat hij geboren en getogen is in die wijk, 
etc. Onder zulke omstandigheden zal charisma leiden tot een grotere electorale 
stabiliteit in een wijk of buurt. 

genetisch model stabiliteit 

territoriale penetratie 
territoriale diffusie 

hoog 
laag 

int. legitimering 
ext. legitimering 

hoog 
laag 

charisma hoog/laag 

Tabel 2.2. Het genetisch model en de stabiliteit. 
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Dezelfde factoren die de institutionalisering beïnvloeden, hebben ook invloed op 
de stabiliteit. Een hoge institutionalisering en stabiliteit treden op bij een genetisch 
model met als kenmerk territoriale penetratie, interne legitimering en charisma van 
de leiders. 

2.3. Kiezers 

Partijen trachten middels hun activiteiten kiezers zodanig te beïnvloeden dat zij op 
de partij stemmen. Kiezers maken uiteindelijk hun keuze. In deze paragraaf zal nu 
besproken worden hoe deze keuze bepaald wordt. Verschillende theoretische 
benaderingen zullen hier aan de orde komen. 

2.3.1. De sociologisch-structurele benadering 

In de sociologisch-structurele benadering wordt het stemgedrag van de kiezer 
verklaard vanuit de afkomst of vanuit het behoren tot een bepaalde sociale groep. 
Hierbij wordt verondersteld dat de kiezer zich bewust is van een collectieve 
sociale identiteit en dat hij voor de partij kiest die opkomt voor de belangen van 
deze sociale groep. Volgens deze benadering, die wel eens de "Columbia 
School"-theorie genoemd wordt en die voornamelijk werd ontwikkeld en 
uitgedragen door onder andere werken van Lazarsfeld et al (1944), Berelson et al 
(1954), McPhee en Glaser (1962), zijn het de sociologisch-structurele kenmerken 
zoals de sociaal-economische positie en klasse, de godsdienstige overtuiging, de 
opleiding, de etniciteit en buurtkenmerken, die een determinerende rol spelen bij 
de partijkeuze. 

De kiezer die onomstotelijk tot een bepaalde sociale groep behoort, zal voor de 
partij kiezen die zich het meest identificeert met de belangen van deze groep. 
Indien er slechts één partij is binnen het politieke systeem dat deze rol inneemt 
en indien de kiezer onomstotelijk tot een sociale groep behoort, dan zal deze 
kiezer volgens deze theoretische benadering op die partij stemmen. 
Zijn er meerdere partijen die voor deze sociale groep opkomen, dan zal de kiezer 
positief staan tegenover meer dan één van deze partijen. De kiezer zal dan een 
keuze maken uit één van deze partijen. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
partijkeuze van de kiezer bij verschillende verkiezingen verschillend kan zijn. 
Ook de kiezer wiens sociale positie niet geheel overeenkomt met één van de 
sociale groepen, kan meer dan één partij als zijn politieke voorkeur hebben. De 
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kiezer kan bijvoorbeeld tot meer dan één sociale groep behoren, waarbij iedere 
groep door een andere politieke partij vertegenwoordigd wordt, bijvoorbeeld een 
religieuze arbeider. Deze kiezer zal dan zijn keuze bepalen uit een van de 
politieke partijen die één van deze sociale groepen het best vertegenwoordigen. 
De sociologische benadering bij de verklaring van de partijkeuze impliceert in een 
normale situatie een zekere mate van stabiliteit bij de aanhang van een politieke 
partij. 
Thomassen (1994: 242) beschrijft dit als volgt: 

"The Columbia School is generally labeled as the prototype of the 
sociological approach according to which the membership of social 
groups determines the vote to a great extent. Because these social 
predispositions will hardly change during a voter's lifetime they are 
responsible for a certain degree of stability in voting behaviour" (cursief 
van GC). 

De stabiliteit bij het stemgedrag in de jaren '50 en '60 werd in het bijzonder 
beïnvloed door de maatschappelijke realiteit van die periode. De politieke partijen 
"...were frozen in the mold ofthose social divisions" (Oppenhuis, 1995: 97). Bij 
een onderzoek over 22 landen werd dit ook bevestigd voor deze periode (Rose 
en Urwin, 1970). De 'bevroren toestand' van de sociale structuren en het politieke 
systeem is kernachtig geformuleerd als ".. the party systems of the 1960s reflect, 
with but few significant exceptions, the cleavage structure of the 1920s" (Lipset 
en Rokkan, 1967: 50). Vanwege de geobserveerde stabiliteit in deze periode was 
het logisch dat de sociologische kenmerken gebruikt werden om deze stabiliteit te 
verklaren. Het is deze geobserveerde stabiliteit geweest die de sociologische 
benadering ondersteund en gestimuleerd heeft. De mate van stabiliteit in deze 
periode is in zekere zin dus op te vatten als de 'trigger' voor deze Columbia 
School-benadering. 

"What Lazarsfeld and his associates intended to do in their original study 
was to follow the development of voting-intentions during the election 
campaign. Only after they found that few voters did change their voting 
intention during the campaign did they develop the sociological model 
that was the central theoretical focus in their second major publication" 
(Thomassen, 1994: 242). 

In Engeland bijvoorbeeld bleek bij de eerste verkiezingsonderzoeken in 1950 het 
stemgedrag van 75% van de kiezers direct in verband te staan met de 
familie-afkomst en sociale klasse waartoe zij behoren (Benney et al, 1956). 
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De belangrijkste kenmerken in Europa die het stemgedrag volgens deze theorie 
beïnvloeden, zijn godsdienst en sociaal-economische klasse (Tillie, 1995; 
Andeweg, 1993). Bij sociaal-economische klassen gaat het in eerste instantie om 
het verschil in belangen tussen werkgevers en werknemers. Bij het kenmerk 
godsdienst gaat het om de tegenstellingen tussen katholieken en protestanten in 
Nederland, West-Duitsland en Noord-lerland of een dominante godsdienst versus 
andere godsdiensten zoals in België, Frankrijk en Italië. 

De invloed van deze sociologische benadering bij de verklaring van het 
stemgedrag is sinds midden jaren '60 minder geworden (Dalton, Flanagan en 
Beek, 1984; Franklin, Mackie en Valen, 1992). Ondanks deze geringere invloed 
blijkt er in vele landen een benedengrens te zijn voor de invloed van traditionele 
sociale groepen op het stemgedrag (Franklin, 1992). 

De sociologische benadering als verklaring voor het stemgedrag impliceert een op 
lange termijn stabiele situatie. Bij deze benadering is de partijkeuze door kiezers 
onder normale omstandigheden een stabiele situatie. 

2.3.2. De sociaal-psychologische benadering 

Deze theoretische benadering, die in de vijftiger jaren ontwikkeld is aan de 
University of Michigan, tracht het stemgedrag te verklaren vanuit een 
sociaal-psychologische invalshoek. Onderzoekers zoals Campbell, Gurin en Miller 
(1954), Campbell, Converse, Miller en Stokes (1960, 1966) hebben hierover in de 
jaren '50 en '60 gerapporteerd. In Nederland hebben zich onder andere Jennings 
(1972), Thomassen (1976), Leyenaar (1980), Van der Eijk en Niemöller (1981) en 
Van Doorn, Komen en Saris (1984) hiermee beziggehouden. 
Bij deze theoretische benadering gaat het in het bijzonder om partij-identificatie. 
Partij-identificatie heeft in Amerika een centrale rol gespeeld bij de verklaring van 
het stemgedrag (Miller, 1994). Bij deze benadering stemt de kiezer gewoonlijk op 
de partij waarmee hij zich het meest identificeert. Verstorende, 
korte-termijnfactoren zoals kandidaat- of issuegeoriënteerdheid kunnen op een 
zeker moment de kiezer onder druk brengen (cross-pressured), zodat hij toch voor 
een partij kiest waarmee hij zich niet identificeert. 
Partij-identificatie ontwikkelt zich vrij vroeg, zelfs voordat de persoon 
stemgerechtigd wordt. De identificatie ontwikkelt zich tijdens het sociale proces, 
waarbij voornamelijk de invloed van gezin en familie groot is (Butler en Stokes, 
1969, 1974; Converse, 1969; Jennings en Niemi, 1974). 
Curtice (1994: 273) verwoordt de bevindingen van Butler en Stokes als volgt: 
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"An important feature of the Butler and Stokes' model was their emphasis 
on the transmission of partisan self-image from parents to progeny during 
the latter's childhood. Children, they argued, received their earliest and 
most important political cues from their family environment. Further given 
the existence of homogeneous class communities and the class basis of 
politics, those cues would often be reinforced by the wider social world 
with which they gradually came into contact". 

Terwijl de basis van de partij-identificatie bij de kiezer reeds als kind gelegd wordt, 
zijn Butler en Stokes van mening dat deze in veel gevallen er ook één is voor het 
leven. 

"Unless those progeny were subject to different political cues during early 
adulthood, as a consequence for example of social mobility, their 
partisanship was probably fixed for the remainder of their life" (Curtice, 
1994:274). 

De partij-identificatie kan in intensiteit variëren. Deze intensiteit kan variëren van 
een zwakke tot een sterke identificatie. Kiezers met een sterke identificatie zijn 
minder geneigd hun partijkeuze te veranderen dan kiezers met een zwakke 
identificatie. Het blijkt zelfs dat "adult experiences reinforce early learning, and 
particular therefore strengthens with the passage of time" (Dalton en Wattenberg, 
1993:206). 
Uit een aantal studies uit de jaren '50 en '60 zoals onder andere Campbell et al 
(1960) en Berelson, Lazarsfeld en McPhee (1954), is naar voren gekomen dat er 
verschillende factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de partij-identificatie van 
een persoon. Het huwelijk en de verandering van werkkring schijnen van invloed 
te zijn op deze identificatie. Ook het wonen in een wijk of buurt die politiek 
verdeeld is kan van invloed zijn op de partij-identificatie van een burger. De 
invloed van migratie, het verhuizen van de ene buurt naar de andere, kan ook 
gevolgen hebben voor de identificatie. In het bijzonder Brown (1981) heeft de 
invloed van migratie op de identificatie bestudeerd. Afhankelijk van de kenmerken 
van de nieuwe buurt concludeert hij dat migratie een kleine tot grote invloed heeft 
op de identificatie. In wijken of buurten waar de politieke voorkeur overeenkomt 
met die van de kiezer, schijnt de partijvoorkeur veel langzamer en minder te 
veranderen. De invloed van de wijk of buurt op de identificatie van de-burger is 
daarnaast ook afhankelijk van de tijd die deze burger in de wijk woont (Brown, 
1988). In een recenter studie is de invloed van de wijk of buurt op de 
partij-identificatie grotendeels bevestigd (Mc Burnett, 1991). 
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De traditionele visie op partij-identificatie gaat uit van een bepaalde stabiliteit. 
Campbell et al (1960: 146) beschrijft op basis van beschikbare gegevens dat: 

"... a picture characterized more by stability than by change- not by a 
rigid, immutable fixation on one party than another, but by a persistent 
adherence and a resistance to contrary influence". 

Het is hier van belang te onderstrepen dat bij partij-identificatie stabiliteit een 
logisch gevolg is. Een kiezer die zich identificeert met een bepaalde partij, zal voor 
deze partij kiezen, indien er geen korte-termijnfactoren zoals kandidaat- en 
issueoriëntaties zijn, die deze keuze kunnen verstoren. 

"As issues and candidates are not identical at different elections, the 
orientations toward them are assumed to be of a short-term nature, while 
party identification is assumed to be a stable, long-term characteristic of 
voters. If all three factors point in the same direction, a voter will cast his 
ballot according to his party-identification. If they don't, a voter might be 
considered cross-pressured... In this approach being cross-pressured is 
not a permanent characteristic as it is in sociological theories but a 
temporary one" (cursief van GC) (Van der Eijk en Niemöller, 1983: 152). 

Bij de sociaal-psychologische benadering is partij-identificatie een stabiliserende 
lange-termijnfactor op de partijkeuze. Dit betekent niet dat de kiezer niet onder 
druk kan komen te staan van andere invloeden. De kiezer kan door verschillende 
factoren zoals kandidaat- en issueaspecten beïnvloed worden. Maar deze 
invloeden zijn dan van tijdelijke aard en zijn afhankelijk van de 
verkiezingscampagne die op dat moment gevoerd wordt. Partij-identificatie wordt 
hier dus in eerste instantie gezien als een factor die een op lange termijn 
stabiliserende invloed heeft op de partijkeuze van de kiezer. 

2.3.3. De rationele benadering 

In tegenstelling tot de eerste twee benaderingen waarin de partijkeuze een meer 
lange termijn karakter heeft, wordt de kiezer volgens de rationele theorie gezien 
als een 'rationele' persoon die op basis van politieke stimuli en een eigen 
besluitvormingsmechanisme en -proces "casts his vote for the party he believes 
will provide him with more benefits than any other" (Downs, 1957: 36). Deze 
keuze kan gebaseerd zijn op 'super issues' of ideologische aspecten (Inglehart, 



Theoretische verklaringen voor de stabiliteit bij de partijkeuze -33-

1984) en politieke issues (Converse, 1975; Dalton en Wattenberg, 1993). 
Hieronder zullen bovengenoemde aspecten nader belicht worden. 

De kiezer heeft bij het besluitvormingsproces de beschikking nodig over 
informatie. De informatie in de huidige maatschappij is niet voor iedere kiezer altijd 
en kosteloos te verkrijgen. De kiezer is misschien niet op de hoogte van bepaalde 
politieke beslissingen of van bepaalde standpunten van politieke partijen. Daarom 
heeft de kiezer een "decision-making short-cut" (Van der Eijk en Niemöller, 1983: 
203) nodig. Vandaar dat de kiezer gebruik maakt van ideologieën die hem een 
beeld verschaffen van de goede maatschappij en de wijze waarop deze bereikt 
kan worden. De kiezer hoeft dan niet meer ieder partijstandpunt op zich te 
beoordelen. Zodoende kan de kiezer dan volstaan met het vergelijken van de 
ideologie van iedere partij met zijn eigen ideologie. 
Dit veronderstelt wel dat de kiezer de ideologie van iedere partij en die van 
zichzelf kan bepalen. De wijze waarop de verschillende ideologieën met elkaar 
vergeleken worden is nog een onderwerp van discussie. De vraag is hier onder 
andere in hoeverre dit proces één-dimensionaal gezien moet worden, bijvoorbeeld 
links rechts of dat dit keuzeproces uit meerdere dimensies bestaat (Downs, 1957; 
Stokes, 1966; Van der Eijk en Niemöller, 1983, 1985; Fuchs en Klingemann! 
1989; Oppenhuis, 1995). 
De kiezer bepaalt aan de hand hiervan de afstand tussen zijn eigen positie en die 
van de andere partijen. Op basis hiervan kiest hij voor de partij waarvan de 
afstand tot zijn eigen positie het kleinst is. 

Binnen het theoretisch raamwerk van Downs' benadering van de rationele kiezer, 
is ook de invloed van politieke issues op het stemgedrag bestudeerd (Franklin, 
1985; Budge en Farlie, 1983). Bij deze benadering wordt de kiezer gezien als een 
rationeel persoon die in staat is de standpunten van de partijen te beoordelen. De 
kiezer kiest voor de partij waarvan de standpunten over verschillende politieke of 
maatschappelijke problemen het meest overeenkomen met zijn eigen standpunt. 
In deze vertoont het kiezen op basis van issues veel overeenkomsten met het 
kiezen op basis van ideologie. Sartori (1976: 333) geeft aan dat: 

"...issue voting gives way to positioning voting [ideological voting] as we 
pass from feeble to a strong ideological focus, that is, from pragmatic to 
ideological politics". 

Een belangrijk verschil is wel dat het kiezen op basis van ideologie in tegenstelling 
tot issue-voting een grotere stabiliteit met zich meebrengt. 
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2.3.4. Andere benaderingen 

Kiezers kunnen ook hun partijkeuze bepalen op basis van het gevoerde 
regeringsbeleid. Zij kunnen voor de regeringspartij(en) stemmen indien ze het 
beleid goedkeuren of voor de oppositiepartijen, indien ze het niet eens zijn met 
het gevoerde beleid. Lewis-Beck (1988) heeft voor vijf landen t.w. Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, aangetoond dat het gevoerde 
regeringsbeleid wel degelijk van invloed is op de partijkeuze. 
Naast deze retrospectieve benadering kan de kiezer ook een prospectieve 
benadering innemen, namelijk het beoordelen van de voordelen of de utiliteit van 
een te voeren regeringsbeleid in de toekomst. De kiezer stemt dan op basis van 
de voordelen voor hem van een te voeren beleid in de toekomst. De kiezer is dan 
niet bezig met een beleid en zijn effecten in het verleden, maar eerder met de 
effecten van een te voeren beleid. Bij deze benadering speelt verder mee of we te 
maken hebben met een tweepartijensysteem dat leidt tot een één partijregering of 
een multi-partijensysteem met een coalitieregering. Bij een één partijregering is 
het voor de kiezer veel duidelijker. Een goed of slecht beleid kan direct gekoppeld 
worden aan één partij. De kiezer kan dit dan honoreren door op die partij te 
stemmen of dit juist bestraffen door het niet te doen. 
Bij een coalitieregering is deze beslissing voor de kiezer moeilijker. Zijn alle 
partijen die deel uitmaken van een regering even schuldig als er een wanbeleid 
wordt gevoerd? Of is het de partij die de minister geleverd heeft voor een 
bepaalde portefeuille? 
Het effect van het regeringsbeleid op het stemgedrag van een kiezer blijkt 
inderdaad in landen met een één partijregering groter te zijn dan bij 
coalitieregeringen (Oppenhuis, 1995). 
Kiezers kunnen ook beïnvloed worden door persoonlijke eigenschappen van een 
kandidaat (Brody en Page, 1973). De eigenschappen van de kandidaten waarop 
kiezers zich kunnen concentreren zijn: competentie (waaronder in het bijzonder 
intelligentie en ervaring), integriteit, betrouwbaarheid, charisma en persoonlijk 
voorkomen. De kiezer vergelijkt deze eigenschappen van de kandidaat met: 

" ... preexisting knowledge structure, or schema, which informs them 
about what an ideal candidate should be like, and candidates are judged 
according to how well they match the elements of these schemata" 
(Anker, 1992:86). 

Mede op basis van dit 'schema' bepaalt de kiezer zijn partijkeuze. 
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Naast de reeds genoemde theorieën in de voorgaande paragrafen zijn er andere 
theorieën die de partijkeuze van de kiezers trachten te verklaren. Deze theorieën 
zullen niet gepresenteerd worden, daar ze geen rol zullen spelen in dit onderzoek. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor een nieuwe benadering die in bepaalde 
opzichten op de sociologische benadering lijkt: de zogenaamde 'new politics' 
theorie. Deze theorie die deels berust op het ontstaan van nieuwe politieke 
partijen in Europa, gaat ervan uit dat deze politieke partijen op de aanhang 
steunen van nieuwe sociale groepen (Cotgrove en Duff, 1980; Kitschelt, 1988). 
Belangrijk bij deze benadering is het verschil bij kiezers tussen aan de ene kant 
materialisten en aan de ander kant 'post-materialisten' (Inglehart, 1971, 1977, 
1990). De post-materialisten concentreren zich eerder op verschillende vormen 
van 'quality of life' in tegenstelling tot de materialisten 'sec'. Sommigen zien deze 
benadering niet als een nieuwe theorie om de partijkeuze te bepalen maar: 

"... [they] do not link these primarily to cleavages that demarcate social 
groups but rather to new issues that have arisen in recent years to 
challenge the primacy of the issues that were linked to traditional social 
cleavages" (Oppenhuis, 1995: 98). 

De in de andere benaderingen genoemde aspecten om de partijkeuze te 
verklaren, namelijk politieke issues, het beleid van de regering en de evaluatie 
van de kandidaten, hebben in tegenstelling tot de sociologische, 
sociaal-psychologische benaderingen, het stemmen volgens ideologie en de 
post-materialistische oriëntatie, alle een korte-termijneffect op de partijkeuze. Het 
zijn namelijk deze aspecten die in meer of mindere mate de stabiliserende 
factoren op de partijkeuze kunnen verstoren. Deze zullen bij dit onderzoek niet 
verder worden uitgediept. 

2.4. Verdere opzet van de studie 

Hiervoor hebben we al gezien dat de electorale verschuivingen op Curaçao vrij 
drastisch waren in de jaren '60 en later. Partijen kunnen heel goed bij de ene 
verkiezing scoren, maar kunnen evengoed bij een volgende verkiezing veel 
minder stemmen behalen. Deze situatie heeft zich bij meerdere partijen 
voorgedaan op Curaçao. Het blijkt ook dat de electorale instabiliteit op Curaçao 
groter is dan in vele West-Europese landen. 
Partijen trachten kiezers zover te krijgen dat zij op de partij stemmen. Bij partijen 
gaat het niet alleen maar om een goed resultaat bij een bepaalde verkiezing. 
Partijen streven in principe naar een goed resultaat bij achtereenvolgende 
verkiezingen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld steeds andere kiezers te 
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overtuigen. Maar veel logischer lijkt het om te trachten een groot deel van de 
partijstemmers gedurende verschillende verkiezingen aan de partij te binden. 
Om deze stabiliteit te bevorderen zal de partij 'tools' moeten hebben om de kiezer 
voor een langere periode aan zich te binden. Partijen die proberen de kiezer aan 
zich te binden zullen tijdens dit proces gebruik kunnen maken van verschillende 
vormen om met de kiezer te communiceren. 
Partijen hebben in principe twee mogelijkheden om het contact te onderhouden 
met hun kiezers, namelijk via de partijorganisatie en/of buiten de partijorganisatie 
om. Buiten de partijorganisatie om betekent dat partijen met kiezers of potentiële 
kiezers communiceert zonder de partijstructuur te gebruiken. In de meeste 
gevallen zal de partij gebruik maken van de massamedia, zoals de geschreven 
pers, televisie en radio. De laatste jaren is hier nog bijgekomen het gebruik van 
computernetwerken. Het gebruik van massamedia heeft de relatie van partijen en 
hun electoraat danig veranderd. Het gebruik van deze moderne 
communicatiemiddelen "... have forced a réévaluation of the ways in which parties 
communicate with electorates" (Ware, 1987). In dit verband is de rol van 
partijbureaucraten en partijleden van minder belang geworden. De verandering 
van de wijze waarop de partij gebruik maakt van de massamedia zal leiden tot: 

"...[eroding of] traditional political sub-cultures, frozen for so long because 
of strong organizational settlements typical of mass bureaucratic parties. 
The 'electorate of belonging' shrinks, and party identification-which had 
formerly assured electoral stability in most European countries-declines. 
The electorate becomes more independent from the party..." 
(Panebianco, 1988: 266-267). 

Het gebruik van massamedia door partijen, vooropgesteld dat deze in principe 
toegankelijk is voor de kiezers in alle wijken, zal een uniforme invloed hebben op 
de kiezers in de verschillende wijken. Hiermee wordt bedoeld dat de beïnvloeding 
van de (potentiële) kiezers in de verschillende wijken via de massamedia voor alle 
wijken hetzelfde effect zal vertonen. Dit betekent dat het effect van de 
beïnvloeding door de massamedia onafhankelijk is van de wijk waar de kiezer 
woonachtig is. Het gebruik van de massamedia zal niet met zich meebrengen dat 
er hierdoor regionale verschillen ontstaan bij kiezers die zich met een bepaalde 
partij identificeren. De kiezer in de ene wijk zal door het gebruik van de 
massamedia onder dezelfde druk komen te staan als de kiezer in een andere wijk 
die zich ook met die partij identificeert. 
Een uitzondering dient gemaakt te worden voor die gevallen waarin de 
toegankelijkheid van de massamedia niet gelijkmatig verspreid is over alle regio's. 
Indien door regionale omstandigheden bepaalde dagbladen, tv-stations, etc. niet 
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beschikbaar zijn in bepaalde wijken, kan het gebruik van de massamedia wel 
leiden tot zogenaamde regionale verschillen bij het beïnvloedingsproces van de 
potentiële kiezers. 

De partij kan ook middels haar partijorganisatie met haar (potentiële) kiezers 
communiceren. Een partij die zich bijvoorbeeld ontwikkelt langs de lijnen van 
territoriale penetratie is een partij waarbij de lokale organisaties aangestuurd 
worden vanuit de partijleiding. De lokale organen verzorgen dan het contact met 
de kiezers in hun gebied. Deze lokale organen ondernemen in hun gebied 
activiteiten. Afhankelijk van de activiteiten die de lokale organen ten toon 
spreiden, de wijze waarop zij dit uitvoeren en de kiezers die in die wijken wonen, 
zal dit in bepaalde mate tot succes leiden. Indien het de lokale organisatie gelukt 
om de kiezers voor de partij te winnen en verder de contacten te onderhouden 
met het electoraat in dit gebied, zal dit eerder leiden tot een langdurige electorale 
band met de kiezer. Uiteraard kan dit per gebied variëren. Door omstandigheden 
kan dit in de ene wijk/buurt eerder merkbaar zijn dan in een andere. Een partij kan 
zich bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de zogenaamde catch-all partijen, richten op 
een bepaalde specifieke groep. 
Indien deze groep kiezers in bepaalde wijken of buurten meer voorkomt dan in 
andere gebieden, kan dit tot gevolg hebben dat er bij de partijen regionale 
verschillen ontstaan. 
In het ene gebied zal dit tot betere resultaten kunnen leiden dan in andere 
gebieden. Dit betekent dus dat zo'n partij concentratiegebieden heeft. Dit zijn 
gebieden waar de partij gedurende een periode goed scoort. 
Doordat de partij voortdurend contact heeft met het plaatselijke electoraat via de 
lokale organisaties, zal de identificatie van de kiezer met de partij in die 
wijken/buurten wellicht sterker moeten zijn. De identificatie van de kiezers met de 
partij in zulke concentratiegebieden kan dan groter zijn dan in andere gebieden. 
De kans is dan ook groter dat zulke kiezers gedurende meerdere verkiezingen 
voor de partij zullen stemmen. De groep loyale kiezers in zulke geografische 
gebieden zal dan ook groter zijn dan in andere gebieden. Zowel de loyaliteit als de 
partij-identificatie in deze concentratiegebieden zullen dan sterker zijn dan in 
andere gebieden. 

Om dit te onderzoeken zal op de eerste plaats geanalyseerd worden of er 
zogenaamde concentratiegebieden zijn op Curaçao. Concreet zal nagegaan 
worden of er gebieden zijn waar een partij gedurende een aantal verkiezingen 
goed scoort. Deze concentratiegebieden zullen dan voor iedere partij op Curaçao 
bepaald worden in hoofdstuk 4. 
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Alvorens dit te doen zal natuurlijk eerst aangegeven moeten worden hoe de 
geografische gebieden bepaald zijn en op basis waarvan de periode en de 
politieke partijen gekozen zijn. Dit zal in hoofdstuk 3 behandeld worden. 
In hoofdstuk 5 zal nagegaan worden of de partijen zich bewust zijn van hun 
concentratiegebieden. Als partijen in hun concentratiegebieden goed scoren, dan 
kan dit het gevolg zijn van een bewuste strategie van deze partijen en hun leiders. 
Maar daartoe dienen ze wel hun concentratiegebieden te kennen. Dit laatste 
wordt getest aan de hand van interviews met de verschillende partijleiders, in dit 
geval twee van iedere partij. Vervolgens wordt nagegaan of de partijen in hun 
partijorganisatie ook op de concentratiegebieden inspelen door met een 
partijstructuur te werken die de mogelijkheid biedt om zich in deze gebieden op de 
kiezers te.richten. Aan de hand van interviews met de partijleiders van de 
verschillende partijen zal nagegaan worden in hoeverre partijen op een 
consequente manier direct contact zoeken met de kiezers in de verschillende 
buurten en wijken en hoe zij deze contacten onderhouden. 
In hoofdstuk 6 zullen de concentratiegebieden van de partijen beschreven 
worden. De partijen kunnen zich namelijk richten op gebieden waar zij hopen 
kiezers te vinden uit bepaalde sociale groepen of met een bepaalde ideologische 
achtergrond. De concentratiegebieden zullen dan ook op basis van een achttal 
kenmerken met betrekking tot demografische, sociaal-economische en culturele 
aspecten beschreven worden. Indien de concentratiegebieden van de partijen min 
of meer gemeenschappelijke structuren hebben, dan behoren de kenmerken in 
hoge mate determinerend te zijn voor het al of niet een concentratiegebied zijn 
van een partij. Dit zal dan ook in dit hoofdstuk getest worden met behulp van de 
discriminant-analyse. 

De analyse die in bovengenoemde hoofdstukken gepresenteerd zal worden, is op 
geaggregeerd niveau. Om het probleem van "ecological fallacy" te vermijden is 
ook naar het gedrag van de individuele kiezer in de verschillende gebieden 
gekeken. In de hoofdstukken 7 en 8 zal nagegaan worden in hoeverre de 
partij-identificatie en partijloyaliteit bij de kiezer in de concentratiegebieden sterker 
zijn dan in zogenaamde niet-concentratiegebieden. Verwacht mag worden dat de 
partij-identificatie en -loyaliteit in de concentratiegebieden groter zijn dan in de 
andere gebieden, hetgeen ook duidelijk zichtbaar zal zijn in de verdeling van de 
stemmen over de verschillende partijen. Tot slot zuilen in hoofdstuk 9 de 
conclusies en bevindingen kort samengevat worden. 



3. Politieke partijen, geografische gebieden en tijdsperiode 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen met betrekking tot het onderzoek de keuze van de politieke partijen, 
de indeling van de geografische gebieden en de tijdsperiode aan de orde komen. 

3.2. De politieke partijen op Curaçao 

Een vergelijkend politicologisch onderzoek dient minstens de politieke partijen te 
omvatten die in een afgebakende periode deel hebben uitgemaakt van het 
politieke krachtenveld. Tabel 3.1. geeft een overzicht van de partijen die aan de 
afgelopen elf verkiezingen hebben deelgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat de 
Democratische Partij (DP), de Nationale Volks Partij (NVP), de Frente Obrero i 
Liberashon 30 di mei 1969 (FOL) en de Movimiento Antia Nobo (MAN) sinds de 
verkiezingen van april 1979 aan alle negen verkiezingen (tot en met die van 1994) 
hebben deelgenomen. De PAR en NOS PATRIA kunnen moeilijk in zo'n analyse 
betrokken worden. De PAR, hoewel de grootste partij na de verkiezingen van 
1994, heeft daarvoor niet eerder aan verkiezingen deelgenomen. NOS PATRIA, 
een kleine partij van geringe politieke betekenis, heeft slechts aan drie 
verkiezingen (1990,1991 en 1994) meegedaan, terwijl ze bij de verkiezingen van 
1994 de kiesdeler niet wist te halen. 
De partijen META en PSD hebben in de jaren 70 en '80 aan enige verkiezingen op Curaçao 
deelgenomen. De afgelopen tien jaar hebben deze partijen echter niet aan verkiezingen 
deelgenomen. Dit verklaart het feit dat deze partijen niet in dit onderzoek betrokken zijn. 

Jaar PP FOL/SI NVP MAN META PSD NOS PATRIA 
1975 
1977 * 
1979 * . . . . 
1979 . . . * 
1982 * . . . . 
1983 
1985 . . . . 
1987 . . . . 
1990 . . . . 
1991 . . . . 
1994 *_ * *_ 

Tabel 3.1. Partijen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen in de periode 1975-1994. 
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In tabel 3.1. zijn partijen die in de periode 1975-1994 één of twee keer aan de 
verkiezingen hebben meegedaan, zoals de PAR, niet opgenomen. In 1987 heeft 
SI zelfstandig aan de verkiezingen meegedaan, maar aangezien de verkiezingen 
van 1987 de eerste geweest zijn waaraan deze politieke partij heeft deelgenomen, 
kan de SI eveneens moeilijk in een longitudinaal onderzoek betrokken worden. 
Vanaf 1990 vormen de partijen SI en FOL een partijcombinatie en hebben zij 
steeds gezamenlijk aan de verkiezingen deelgenomen als de partijcombinatie 
FOL/SI. Daarom zullen voor de verkiezingen van 1990 en later de 
stembusuitslagen van deze partijcombinatie gebruikt worden. Uit tabel 3.1. blijkt 
dus dat slechts de reeds genoemde vier partijen de DP, de NVP, de FOL (of 
FOL/SI) en de MAN aan alle verkiezingen in de periode van 1979-1994 hebben 
deelgenomen. Het onderzoek zal zich dus in eerste instantie op deze vier partijen 
richten. 

In de tijdsperiode 1979-1994 zijn de verkiezingen naar type onderverdeeld. 

Jaar Type 
1979 (april) Eiland 
1979 Quli) Staten 
1982 Staten 
1983 Eiland 
1985 Staten 
1987 Eiland 
1990 Staten 
1991 Eiland 
1994 Staten 

Tabel 3.2. Type verkiezingen in de periode 1979-1994. 

De verkiezingen in deze periode verschillen in die zin dat er vijf 
Statenverkiezingen waren; de overige verkiezingen waren voor de Eilandsraad 
van Curaçao. Uit eerder gedane onderzoeken (Cijntje et al, 1991, 1988) blijkt dat 
er geen verschil is tussen het stemgedrag van een kiezer bij een Staten- of een 
Eilandsraadsverkiezing. Op grond daarvan kunnen alle bovengenoemde 
verkiezingen in deze periode met elkaar vergeleken worden. 

Concluderend kan gesteld worden dat voor een analyse met een longitudinaal 
karakter in de jaren '70 en '80 de aanhang van de vier partijen: DP, NVP, FOL/SI 
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en MAN gekozen moet worden. Het zijn namelijk deze partijen die het politieke 
panorama in deze periode tot de verkiezingen van 1994 bepaald hebben. De 
verkiezingen van 1991 waren (voorlopig) de laatste verkiezingen waar de FOL/SI 
de kiesdeler gehaald heeft. Het is de partijcombinatie FOL/SI namelijk niet gelukt 
bij de verkiezingen in 1994 de kiesdrempel te halen. 
Als onderdeel van deze studie is een individueel onderzoek uitgevoerd bij de 
verkiezingen van 1994. De dataverzameling heeft, zoals uitgelegd, op de 
verkiezingsdag en direct daarna plaatsgevonden. Voordat de data verzameld 
konden worden, moest er een duidelijke keuze gemaakt worden van de gebieden 
waar dit moest gebeuren. Aangezien de keuze vóór de verkiezingen van 1994 
gemaakt diende te worden, konden onmogelijk de concentratiegebieden over een 
periode van bijvoorbeeld 1979-1994 bepaald worden. Daarom moest ook als 
periode 1979-1991 gekozen worden, zodat aan de hand hiervan de 
concentratiegebieden bepaald konden worden. Voor dit onderzoek is als periode 
1979-1991 gekozen. In deze periode hebben verder alle vier partijen DP, NVP, 
FOL/SI en MAN, aan alle verkiezingen deelgenomen en daarbij ook steeds de 
kiesdrempel gehaald. 

3.3. Aanhang van de partijen in de periode 1979-1991 

Van de vier partijen zijn de stembusuitslagen verzameld over de periode 
1979-1991. Voor dit onderzoek zal de periode 1979-1991 als basis dienen. Ter 
illustratie van de instabiliteit bij de aanhang van de vier politieke partijen in deze 
periode volgt hieronder een overzicht van deze stembusuitslagen, inclusief het 
jaar 1994. 
In figuur 3.1. is duidelijk te zien dat in de periode 1979-1994 de aanhang van de 
politieke partijen bij de verkiezingen een grillig verloop vertoont. De DP heeft een 
daling gekend van 25% bij de verkiezingen in 1979 tot 8% bij de verkiezingen in 
1994. Dit komt neer op een gemiddelde daling van bijna 2% per verkiezing. Indien 
we de beste uitslag in deze periode, 25% met de verkiezingen van 1979, 
vergelijken met de slechtste uitslag in deze periode, 8% bij de verkiezingen van 
1994, dan betekent dit dat de DP bij de verkiezingen van 1994 ongeveer 30% van 
de aanhang heeft overgehouden in vergelijking met het verkiezingsjaar 1979. 
Deze achteruitgang met liefst 70% heeft dus plaatsgevonden in een tijdsbestek 
van 15 jaar bij een negental verkiezingen. 
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Stembusuitslagen in de periode 1979 -1994 
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Figuur 3.1. Verkiezingsuitslagen in de periode 1979-1994 van de politieke partijen. 

Zoals uit figuur 3.1. blijkt, is het beeld dat de NVP te zien geeft, meer één van een 
partij die redelijk snel gegroeid is, namelijk van 22% bij de verkiezingen van 1982 
tot 47% in 1991. Er is hier sprake van een verdubbeling van de aanhang in amper 
vijf verkiezingen. Maar dit wordt in de verkiezingen van 1994 tenietgedaan met 
een verlies van meer dan 50%. 
De FOL/SI geeft in deze periode een minder grillig beeld te zien dan de twee 
partijen die eerder behandeld werden. De FOL/SI heeft bij de zes verkiezingen 
van 1979 tot en met 1987 steeds een aanhang van tussen de 4% en 11 % weten 
te behalen. Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat het in deze periode 
ging om de partij FOL en niet om de partijcombinatie FOL/SI. Bij de verkiezingen 
van 1990 en 1991 is de partij aanzienlijk gegroeid. Hier dient wel rekening 
gehouden te worden met het feit dat de FOL en de SI vanaf 1990 voor het eerst 
gezamenlijk aan de verkiezingen meededen. De plotselinge groei naar ruim 20% 
bij de verkiezingen van 1991 kan misschien het gevolg zijn van het samengaan 
van deze twee partijen. Bij de verkiezingen van 1994 bleek de FOL/SI echter al 
naar haar 'normale' grootte gedaald te zijn. 
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De MAN is in 1979 vanuit het niets opgeklommen naar 23% en enkele maanden 
later bij de verkiezingen van juli 1979 zelfs tot 4 1 % van de geldig uitgebrachte 
stemmen. Ook bij de MAN zien we dat de aanhang van de partij niet stabiel is. De 
partij ging de daaropvolgende verkiezingen aanzienlijk achteruit tot 15% bij de 
verkiezingen in 1994. 

3.4. Ruimtelijke indeling van Curaçao: van geozones en stemdistricten 
naar areazones 

De gegevens van de kiezers in de wijken op Curaçao, zoals de sociaal-culturele, 
economische en 
demografische kenmerken, zijn bekend per geozone. Deze informatie kan 
gevonden worden door gebruik te maken van de gegevens van de volkstelling in 
1981 en 1992, geografisch verdeeld over 65 geozones (Centraal Bureau voor 
Statistiek, 1981, 1992; gegevens speciaal uitgedraaid voor dit onderzoek). 
Om tot een vergelijking te kunnen komen tussen de kenmerken bekend naar 
geozones en de stembusuitslagen verzameld in stemdistricten, zullen deze 
gegevens gecategoriseerd worden in een nieuwe gemeenschappelijke zone. 
Deze gemeenschappelijke zones zullen we areazones noemen. 

Een beschrijving van de geozones is te vinden in de Thematische Geocode Atlas 
van Curaçao en meer gedetailleerd in "Geocoding: een ruimtelijk 
informatiesysteem voor Curaçao delen 1, 4 en 5" van de Dienst Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV, 1986). Deze beschrijving is zo 
gedetailleerd dat van iedere straat of gedeelte daarvan achterhaald kan worden 
bij welke geozone deze hoort. 

Een beschrijving van de stemdistricten kan gevonden worden in het 
Afkondigingsblad Curaçao 1979 no.3 voor de periode 31 januari 1979 tot en met 
10 mei 1982 en in het Afkondigingsblad Curaçao 1982 no. 16 voor de periode 11 
mei 1982 tot en met 1987. Deze beschrijving is niet overal eenduidig en 
gedetailleerd. 

Getracht werd te komen tot één gemeenschappelijke noemer voor het gebied van 
de geozones en stemdistricten, namelijk de areazone. De werkwijze die hier 
gevolgd werd, kan als volgt schematisch weergegeven worden: 
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Figuur 3.2. Relatie tussen geozones, stemdistricten en areazones. 

De geografische eenheid die bij dit onderzoek gebruikt zal worden, is de 
areazone. Dit is een geografische eenheid die zowel informatie over de sociale 
kenmerken als over het stemgedrag van de bewoners bevat. Voor ieder van de 
circa 100 stemdistricten werd aan de hand van de straatnamen bij de omschrijving 
van het stemdistrict nagegaan, in welke geozone elk stemdistrict valt. Voor bijna 
70% blijken de stemdistricten (vrijwel) geheel te vallen in één bepaalde geozone. 
Als voorbeeld kunnen we hier nemen stemdistrict 90, dat exact overeenkomt met 
geozone 12. Dit stemdistrict omvat de wijken "Tera Kora, Baai Klaas, Duzu Pos di 
Wanga, Kunuku Abou, Castelita, Daniel, Martha Koosje, Kleine Berg, Harmonie, 
Grote Berg en Papaya bij Grote Berg; in dit gebied ligt ook een dertigtal straten te 
Tera Kora zoals Kaya Alabaster, Kaya Andesit, e.a." (Afkondigingsblad Curaçao, 
1982, no. 16). Al deze wijken en straten liggen in geozone 12. Omgekeerd 
behoren alle wijken die in geozone 12 liggen, tot stemdistrict 90. Dit betekent dus 
dat geozone 12 en stemdistrict 90 identieke geografische gebieden zijn. Deze 
situatie geldt voor het merendeel van de stemdistricten. 

Sommige stemdistricten bleken niet goed te passen in een bepaalde geozone. Op 
basis van een inventarisatie werd wel duidelijk dat een aantal stemdistricten wel 
goed zou passen, indien de geozones geclusterd werden. Bij het clusteren van 
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deze geozones werd gelet op criteria zoals geografische ligging en wijkstructuren. 
Als voorbeeld kan hier genomen worden stemdistrict 1. 
Dit stemdistrict bestrijkt "het gebied omvattende de wijken Westpunt, Koraal, 
Papaya bij Westpunt, Mische, Kenepa, Zorgvliet bij Westpunt, Savonet en 
Zevenburgen" (Afkondigingsblad Curaçao, 1982, no. 16), alle gelegen in geozone 
I of geozone 2. Op basis hiervan en rekening houdend met het feit dat deze 
gebieden aangrenzend zijn en dat de structuurkenmerken van deze wijken geen 
grote verschillen vertonen, is de keuze gemaakt voor het clusteren van geozone 1 
en 2 in één gezamenlijk gebied, namelijk één areazone. Zodoende valt 
stemdistrict 1 geheel samen met geozone 1 en 2. 
Dit clusteren werd in totaal bij 11 gebieden uitgevoerd. Het ging hierbij steeds om 
aangrenzende wijken die geen grote verschillen vertonen ten aanzien van 
wijkstructuur en andere kenmerken. Het clusteren van geozones gebeurde alleen 
bij gebieden waar de reikwijdte van het stemdistrict gedeeltelijk in de ene geozone 
viel en gedeeltelijk in de andere. 
Aan de hand hiervan is Curaçao verdeeld in veertig areazones. Een overzicht van 
de veertig areazones met de naam van de areazone, de bijbehorende geozones 
en de mate waarin zij passen in de geozones, staat in tabel 3.3. (zie ook bijlage C 
voor een kaart van Curaçao). 

Ruim 80% van de stemdistricten bleek nu, volgens deze methode, zeer goed te 
passen in één van de 40 areazones. Met zeer goed wordt hier bedoeld dat het 
gebied dat het stemdistrict bestrijkt, voor 90% of meer binnen de areazone ligt. 

De resterende stemdistricten, ongeveer 20%, om precies te zijn 18 stemdistricten, 
werden nogmaals nauwkeurig vergeleken met de reeds gedefinieerde 40 
areazones. 
Een vijftal stemdistricten, namelijk 28, 38, 74, 80 en 88, bleek zeer slecht overeen 
te komen met één van de reeds gedefinieerde 40 areazones. Dit betekent dat het 
stemdistrict voor minder dan de helft in de areazone liqt. Deze stemdistricten 
worden dan ook verder uit het onderzoek gehouden en zijn niet ingedeeld bij één 
van de areazones. 
Een viertal stemdistricten, namelijk 9, 30, 41 en 85, bleek matig overeen te komen 
met de areazones. Dit betekent dat een niet te verwaarlozen deel van het 
stemdistrict in een andere zone valt. Als norm werd hierbij aangehouden dat het 
stemdistrict tussen 50-70% in de areazone ligt. Daar een aanzienlijk deel of beter 
gezegd meer dan de helft van het stemdistrict toch in een bepaalde areazone viel, 
werden deze vier stemdistricten toch ingedeeld bij de desbetreffende areazones. 
De indeling van deze vier stemdistricten wordt omschreven als matig. 
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Areazone Geozone Naamzone Overeenkomst geozones en 
stemdistricten 
zeer goed redelijk matig 

1 1,2 Westpunt/Lagun 1 
2 4,6 Flip/Leliënburg 2 
3 5,7 Tera Pretu/Soto 3,53 
4 8, 11 Pannekoek/Wilibrordus 6 
5 9, 10 Wacao/Barber 4, 5 

6 12 Tera Köra 90 
7 14 Souax 79 
8 15 St Michiel 7,8 9 
9 16 Piscadera Baai 10 
10 18 Seru Fortuna 87 
11 19,20,21 Rancho/Brievengat 27, 76 
12 22 Maria Maai 81,82 
13 23,31 Muizenberg/Suffisant 26 
14 24 Santa Maria 21 ,22 ,72 ,83 
15 25 Mahuma 11, 65 
16 26 Gr. Piscadera (Julianadorp) 91 
17 27 Paradijs 17 
18 28 Wanapa 60, 14, 15 16 
19 29 Buena Vista 19,20,71 
20 32,36 Mon Repos/Groot Kwartier 23, 24, 25 29 
21 33 Bonam 32,84 33 
22 34 Rozendaal 18 
23 38 Santa Rosa 39 
24 39, 62, 63 Montana R./Kwarchi 42, 43, 78 44 85 
25 41 Labadera 41 
26 42 Seru Lora 35,89 
27 43, 54, 56 Zeelandia/Parera/Salina 45,49 30 
28 40 Montana Abou 92 
29 47 Wishi 69,70 
30 48, 50 Habaai/Seru Dómi 64,65 68 
31 49 Mundu Nobo 63, 66, 67 
32 51 Otrobanda 59,61,62 
33 52 Punda 57 
34 53 Scharloo 55 
35 55 Berg Altena 50, 51 54 
36 57 Dominguito 37 36 
37 59 Koraal Specht 73, 77 
38 60 Steenrijk 46, 47, 48, 52, 8, 6, 93 75 
39 61 Koraal Partir 40 
40 37 Mahaai 31, 34 

Tabel 3.3. Overzicht areazones van Curaçao. 
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De resterende negen stemdistricten bleken redelijk te passen in de areazones. 
Met redelijk wordt hier bedoeld dat het stemdistrict voor 70% à 90% in de 
areazone ligt. 

De aanhang van een politieke partij bij een verkiezing in een bepaalde areazone 
zal uitgedrukt worden in het percentage stemmen door die partij behaald, ten 
opzichte van het aantal stemgerechtigden in dezelfde areazone. 

Hiervoor werden alle stembusuitslagen van de verkiezingen voor de jaren 1979 
(van zowel de Staten als de Eilandsraad), 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991 en 
1994 verzameld uit drie plaatselijke kranten, te weten Amigoe di Curaçao, Beurs
en Nieuwsberichten en La Prensa. Deze uitslagen werden per stemdistrict met 
elkaar vergeleken als een extra controle voor de juistheid van de gegevens. Waar 
er verschillen waren, werd nagegaan waar precies de fout zat. Het was de 
bedoeling, waar dit nodig was bij verschillen, de gegevens te vergelijken met de 
processen-verbaal van de officiële uitslagen van het verkiezingsbureau die in de 
archiefkamer van de Staten opgeslagen liggen. Dit laatste bleek achteraf niet 
noodzakelijk. 

3.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk werd uiteengezet hoe keuzes zijn gemaakt met betrekking tot 
enkele onderzoekseenheden. Ten eerste werden de partijen bepaald die bij deze 
studie centraal zullen staan. Dit zijn de DP, NVP, FOL/SI en MAN. Als periode 
werd gekozen voor die van 1979 tot en met 1991. In deze periode waren er in 
totaal 8 verkiezingen. Als geografische eenheid werd gekozen voor de areazones. 
Het zijn namelijk deze gebieden waarover zowel sociaal-economische, culturele 
en demografische gegevens beschikbaar zijn, alsmede gegevens over het 
stemgedrag. In hoeverre deze kenmerken van de gebieden in deze periode in 
belangrijke mate wijzigingen hebben ondergaan, zodat de samenstelling van het 
electoraat in het gebied veranderd is, komt in hoofdstuk 5 ter sprake. 

In het volgende hoofdstuk zullen de'concentratiegebieden van de politieke partijen 
van Curaçao bepaald worden. 





Concentratiegebieden van politieke partijen bij de 
verkiezingen op Curaçao in de periode 1979-1991 

4.1. Inleiding 

Het begrip bolwerk van een politieke partij is vrij algemeen bekend. Bij veel 
verkiezingen is het voor politieke waarnemers heel logisch dat een bepaalde partij 
in een wijk, buurt of gemeente sterk naar voren komt of goed scoort. Een 
bepaalde partij kan soms in een wijk of gebied traditioneel op een grotere 
aanhang rekenen. Dit kan het gevolg zijn van velerlei factoren. Politieke partijen 
kunnen, zoals reeds betoogd in hoofdstuk 2 aan de kiezers in bepaalde 
geografische gebieden meer aandacht besteden dan aan kiezers in andere 
gebieden. Dit kan de partij doen middels een min of meer gerichte strategie. De 
partij kan via haar buurtleiders individueel contact hebben met de kiezers in de 
wijk. Ook kan het contact met de kiezers in de wijk door middel van 
partijvergaderingen, actievergaderingen, etc. worden onderhouden. Verder kan de 
partij ook trachten leden of kiezers te stimuleren actief te participeren aan de 
partijactiviteiten. De partij kan zodoende op één van bovengenoemde manieren 
trachten de kiezers in bepaalde geografische gebieden aan zich te binden. 

Dit "neighbourhood"-effect kan tot gevolg hebben, dat in een wijk of buurt leden 
van een bepaalde sociale groep eerder de neiging hebben om op een bepaalde 
partij te stemmen. Dit zou verband kunnen houden met het behoren tot een 
bepaalde sociaal-economische klasse, een etnische groepering, religieuze groep, 
etc. Studies over het "neighbourhood"-effect zijn voor een groot aantal steden of 
streken uitgevoerd (Klatzmann, 1956; Cox, 1968, 1972; Reynolds en Archer, z.j; 
Brown, 1981). 
Kiezers kunnen zich ook in een wijk met een bepaalde partij identificeren of een 
uitgesproken voorkeur hebben, omdat zij menen dat bepaalde (wensen voor) 
veranderingen in een wijk door een partij kunnen worden gerealiseerd. In een wijk 
die bijvoorbeeld niet beschikt over basisvoorzieningen als stromend water en 
elektriciteit, is het heel goed denkbaar dat veel bewoners kiezen voor een partij 
die zich juist hiervoor sterk maakt. De reden voor zo'n keuze is sterk gebonden 
aan zogenaamde buurtkenmerken. 
In dit hoofdstuk zal allereerst een definitie van het concept concentratiegebied van 
een partij of bolwerk gegeven worden. In plaats van bolwerk zal gebruik gemaakt 
worden van de term concentratiegebied, daar veel mensen onbewust aan bolwerk 
het idee koppelen van een absolute meerderheid. Op basis van de definitie zal 
nader geanalyseerd worden wat de betekenis is van de uitspraak 'een partij die 
goed scoort in een bepaalde buurt'. Hierna zal getracht worden om aan te geven 
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wat de betekenis is van het structureel goed scoren van een partij in een 
bepaalde wijk. Op basis hiervan zal de definitie van concentratiegebieden 
geoperationaliseerd worden. Aan de hand hiervan zullen de concentratiegebieden 
van de vier partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN van Curaçao in de periode 
1979-1991 bepaald worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van 
(geaggregeerde) gegevens van de verkiezingsuitslagen in de veertig areazones 
waarin Curaçao bij dit onderzoek verdeeld is. 
Voor het bepalen van concentratiegebieden kunnen verschillende criteria gebruikt 
worden. Vier criteria die gebruikt kunnen worden om in het algemeen 
concentratiegebieden te bepalen, zullen geanalyseerd worden. Deze vier criteria 
zullen met elkaar vergeleken worden voor wat betreft de Curaçaose verkiezingen 
in de periode 1979 tot en met 1991, om zodoende te bezien wat voor gevolgen 
het toepassen van andere criteria heeft op de concentratiegebieden van Curaçao. 

4.2. Definitie van een concentratiegebied 

Het begrip concentratiegebied, in het Engels vaak aangegeven met de term 
"stronghold" of "bulwark", wordt gebruikt in de politieke wetenschappen, in het 
bijzonder in "Electoral Geography". 
In een recente studie heeft Busteed (1990) het ruimtelijke, geografische aspect 
gecombineerd met het stemgedrag. Hoewel hij hier verschillende verkiezingen 
geanalyseerd en in ruimtelijk perspectief geplaatst heeft, heeft hij niet gewerkt met 
een definitie van het begrip bolwerk. Van der Wüsten en Van den Berg (1973) 
hebben getracht een "methode te vinden om bolwerken en zwakke gebieden van 
de beide grote partijen in Turkije te onderscheiden". Zij stellen voor een gebied als 
bolwerk te karakteriseren als de partij gedurende alle verkiezingen in deze 
gebieden boven het landelijke cijfer van die partij scoort. Constant scoren 
beneden het gemiddelde, betekent dat het gebied aangemerkt wordt als een zwak 
gebied. Cox (1968) heeft in een onderzoek naar het verschil in stemgedrag tussen 
Londen en de buitenwijken gebruik gemaakt van de verdeling van het percentage 
behaalde stemmen van de politieke partijen in één verkiezing en de 
standaarddeviatie, om zodoende wijken te categoriseren naar partijvoorkeur. In dit 
onderzoek gaat het weliswaar maar om één verkiezing. 
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Uitgaande van het hiervoorgenoemde is gekozen voor de volgende definitie. 

Een concentratiegebied van een partij is een geografisch gebied waarin deze 
partij stelselmatig, bij meerdere verkiezingen, goede resultaten behaalt. 

Belangrijk hierbij zijn de aspecten stelselmatig en goede resultaten. 
Bovenstaande definitie dient nader toegelicht en uitgewerkt te worden, waarbij de 
volgende aspecten speciale aandacht dienen te krijgen: 
a) wanneer wordt een geografisch gebied bij een bepaalde verkiezing 

gecategoriseerd als een gebied waar een partij goed gescoord heeft? 
b) bij welke constellatie van stembusuitslagen van een partij is er sprake van 

een stelselmatig goed scoren in een bepaald gebied? 

Hieronder zullen bovengenoemde aspecten nader geanalyseerd worden. 

4.2.1. Goed scoren van een partij in een gebied 

Wat is nu precies een goed resultaat bij verkiezingen van een partij in een 
bepaald geografisch gebied? Er is een drietal situaties denkbaar. 
Er is sprake van een goed resultaat van een partij, als in een wijk die partij de 
meeste stemmen behaalt, dus als deze partij als absolute winnaar (dus met meer 
dan 50% van de uitgebrachte stemmen) uit de bus komt. 
Een tweede mogelijkheid is het resultaat van de partij te vergelijken met het 
resultaat van andere partijen in dezelfde wijk. Dit betekent nagaan of een partij 
meer stemmen in een wijk behaalt dan de andere partijen. 
Een derde mogelijkheid is de resultaten van de partij in een bepaalde wijk te 
vergelijken met de resultaten van dezelfde partij in andere wijken. Hierbij gaat het 
dus niet om de winnaar of om de partij die meer stemmen behaald heeft dan de 
andere partijen in een bepaalde wijk, maar eerder om een relatieve prestatie van 
die partij in een bepaald gebied in vergelijking met zichzelf. Bij de eerste twee 
mogelijkheden wordt de wijk als uitgangspunt genomen en binnen één wijk wordt 
dan gekeken naarde stembusuitslagen van de verschillende partijen. 
Bij de derde mogelijkheid gaat het om de partijen als uitgangspunt, waarna de 
stembusuitslagen van die partij in verschillende wijken met elkaar vergeleken 
worden. 
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Hieronder zullen deze laatste twee mogelijkheden nader geanalyseerd worden. 

Voters Wijk 1 

Voters Partij 1 Voters Partij 2 Voters Partij 3 Voters Partij 4 

Figuur 4.1. Verdeling stemmers over partijen in een gebied. 

Eén benaderingswijze is om het geografische gebied te kiezen als uitgangspunt. 
Dit staat grafisch aangegeven in figuur 4.1. Dit betekent dat gekeken wordt naar 
de stemmers in deze wijk. De stemmers in de wijk kiezen voor de verschillende 
partijen die aan een verkiezing meedoen. Anders gesteld: de kiezers in de wijk 
verspreiden zich over de verschillende politieke partijen. Hier kan zich bij deze 
verdeling over de partijen een bepaalde concentratie voordoen bij een bepaalde 
partij. Deze partij behaalt dan in deze wijk absoluut en relatief de meeste 
stemmen. Deze benaderingswijze is interessant, omdat hierdoor aangegeven 
wordt welke partij (relatief en) absoluut de grootste aanhang heeft in deze wijk. De 
winnende partij kan dan terecht de benaming krijgen van een partij die in deze 
wijk goed gescoord heeft, daar deze partij de meeste stemmen behaald heeft. 
Een andere benaderingswijze in deze is de partij als invalshoek te nemen, zoals 
in figuur 4.2. staat aangegeven. Hierbij wordt uitgegaan van de stemmers van een 
bepaalde partij. Deze partij behaalt haar stemmen in een aantal geografische 
gebieden. Bij bepaalde wijken kunnen concentraties optreden. Dit betekent dat 
een partij in die wijken dan relatief veel stemmen behaalt. Ook dit kan gezien 
worden als het (relatief) goed scoren van een partij in een bepaalde wijk. 
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Voters Wijk 1 Voters Wijk 2 Voters Wijk 3 Voters Wijk 4 

Figuur 4.2. Verdeling stemmers van één partij over de verschillende gebieden. 

Indien de resultaten van een partij in een wijk vergeleken worden met de 
resultaten van dezelfde partij in andere wijken, dan zijn er een aantal aspecten 
waarmee rekening gehouden moet worden. Het eerste aspect is dat niet iedere 
geografische eenheid over hetzelfde aantal stemgerechtigden beschikt. Er zijn 
stemdistricten waar meer stemgerechtigden woonachtig zijn. Een vergelijking op 
basis van alleen het absolute aantal behaalde stemmen lijkt in deze daarom niet 
geschikt. Op basis hiervan dient gekozen te worden voor een relatieve maat. 
Deze relatieve maat kan ten opzichte van het aantal stemgerechtigden of het 
aantal uitgebrachte stemmen bepaald worden. Indien gekozen wordt voor de 
relatieve maat ten opzichte van het aantal stemgerechtigden in de wijk, dan kan hierbij 
ook berekend worden wat het aandeel is van de niet-stemmers in het totaal. 
Het gebruik van relatieve stempercentages van partijen in vergelijking met de 
behaalde stempercentages van een partij in andere wijken brengt bepaalde voor-
en nadelen met zich mee. Het voordeel is dat er dan niet alleen gekeken wordt 
naar de grote winnende partijen in een wijk. Ook kleinere partijen kunnen dan 
geanalyseerd worden. Bij de (kleine) partijen wordt niet alleen naar de behaalde 
stempercentages in een wijk gekeken, maar deze worden in feite vergeleken met 
de stempercentages van dezelfde partij in andere wijken. Hoewel het 
stempercentage in een wijk klein kan zijn, is het mogelijk dat dit stempercentage 
in vergelijking met dat in andere wijken van dezelfde partij wel groot is. Dit levert 
mogelijkheden om ook kleine partijen in zo'n analyse te betrekken. 
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Aan de andere kant bestaan er ook bepaalde 'nadelen'. Het is namelijk best 
mogelijk dat een partij veel stemmen behaalt in een wijk, misschien zelfs de 
meeste stemmen, maar dat deze wijk toch niet beschouwd wordt als een gebied 
waar deze partij goed scoort in vergelijking, met het behaalde stempercentage 
van deze partij in andere wijken. Indien deze partij namelijk goed scoort in alle 
wijken, zou het best kunnen zijn dat ondanks het hoge (hoogste) stempercentage 
in betreffende wijk de partij relatief gezien hierin toch niet zo goed heeft gescoord. 
Op basis hiervan zullen we het hypothetisch geval, weergegeven in tabel 4.1., 
nader bekijken. 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 behaalde stemmen 

partij A 25% 25% 25% 25% 

partij B 20% 20% 35% 25% 

partij C 4 4 % 4 0 % 36% 4 0 % 

Tabel 4.1. Stempercentages van partijen A, B en C in de wijken 1, 2 en 3. 

Bij verkiezingen zijn de percentages stemmen berekend voor drie partijen die aan 
de verkiezingen meedoen. Het aantal wijken bedraagt hier drie, waarbij alle wijken 
gemakshalve als even groot worden beschouwd. Partijen A en B behalen in deze 
drie wijken een gemiddeld stempercentage van 25. Partij C is de grootste partij in 
alle drie wijken. Het valt op dat, indien gekeken wordt naar het aantal behaalde 
stemmen van een partij in een wijk, partij C in alle wijken goed voor de dag komt. 
Hiermee wordt bedoeld dat deze partij absoluut (maar ook relatief) de meeste 
stemmen behaald heeft in alle drie wijken. Partij C is de zogenaamde winnende 
partij in alle drie wijken. 
Verder valt het op dat de aanhang van partij A gelijkmatig verdeeld is over de 
wijken. Deze partij haalt in alle drie wijken evenveel stemmen. Aangezien de 
wijken hier even groot zijn, betekent dit dat deze partij in dit voorbeeld in alle 
wijken even goed (of even slecht) scoort. Deze partij geniet in iedere wijk een 
even grote aantrekkingskracht. Men zou deze partij kunnen typeren als één met 
een even grote constante aanhang in alle drie wijken. 
Bij partij B is deze situatie anders. Deze partij behaalt veel stemmen in wijk 3 
maar is net niet de grootste partij in deze wijk. Maar indien de prestatie van partij 
B in wijk 3 vergeleken wordt met het resultaat van deze partij in de andere twee 
wijken dan valt het op dat deze partij juist in deze wijk opvallend beter scoort. 
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Indien hierbij nog gerekend wordt de score van partij C in wijk 3, waar deze partij 
'slechts' 36% van de stemmen behaalt, dan is het des te duidelijker dat deze 
score in wijk 3 van partij B (zeer) opmerkelijk is. Partij B behaalt dus in wijk 3 veel 
meer stemmen dan in de andere twee wijken. 
Indien tabel 4.1. vervangen wordt door één met de deviaties ten opzichte van het 
gemiddeld behaalde aantal stemmen per partij in plaats van de behaalde 
percentages per partij dan valt het volgende direct op. 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 behaalde stemmen 

partij A 0 % 0 % 0 % 25% 

partij B - 5 % - 5 % 10% 25% 

partij C 4 % 0 % - 4 % 4 0 % 

Tabel 4.2. Deviaties van de gemiddelde stempercentages. 

In tabel 4.2. is duidelijk te zien dat partij A in alle wijken een zeer 'gemiddelde' 
partij is. In geen enkele wijk behaalt deze partij relatief meer of minder stemmen 
dan in een andere wijk. Bij partij B is het opvallend dat in wijk 3 relatief meer 
stemmen behaald zijn dan in de wijken 1 en 2 waar deze partij beneden het 
gemiddelde gebleven is. Bij partij C is een min of meer symmetrisch beeld te zien. 
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat partij B goed scoort in wijk 3. 
Partij B behaalt namelijk 10% meer in wijk 3 dan het gemiddelde van de partij over 
alle wijken. Partij C scoort goed in wijk 1 en niet in wijk 3. Dit betekent dat 
ondanks het feit dat partij C de grootste partij is in wijk 3, dit niet hoeft te 
betekenen dat deze partij goed gescoord heeft in deze wijk. Partij B aan de 
andere kant heeft een lager stempercentage dan partij C in wijk 3; maar toch kan 
de score van partij B in wijk 3 gezien worden als een goede score, daar hij 10% 
hoger is dan het gemiddelde voor deze partij. 

Een ander gevolg van het uitgangspunt om de stempercentages van een partij in 
een wijk te vergelijken met de stempercentages in andere wijken, is dat in één wijk 
verschillende partijen een goed resultaat kunnen behalen. In eerste instantie lijkt 
dit vreemd, vooral indien gedacht wordt aan de winnende partij in een wijk. In zo'n 
optiek kan er in een wijk slechts één winnende partij zijn. Maar indien er met de 
omstandigheid rekening wordt gehouden, dat hier het behaalde stempercentage 
in een wijk met die percentages in andere wijken vergeleken wordt, dan is dit toch 
niet zo vreemd. Men dient hier steeds in gedachte te houden dat het niet om een 
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partij gaat die noodzakelijkerwijs absoluut veel stemmen dient te behalen in de 
betreffende wijk. 

Hierboven zijn twee mogelijke invalshoeken bekeken, namelijk die met de 'wijk' en 
die met de 'partij' als uitgangspunt. Als de wijk als uitgangspunt gekozen wordt, 
dan zien we dat dit met zich meebrengt dat naar de winnende partij in die wijk 
gekeken wordt als een partij die goed gescoord heeft. Nemen we de partij als 
uitgangspunt, in feite dus een vergelijking van de scores van die partij in een wijk 
met die in andere wijken, dan levert dit het voordeel op dat alle partijen in principe 
geanalyseerd zouden kunnen worden. Dit brengt met zich mee dat het beeld met 
deviaties ten opzichte van het gemiddeld behaalde stempercentage van die partij 
in ieder geval inzicht zal kunnen geven in de wijze waarop deze partij in een 
bepaalde wijk gescoord heeft. 
Op basis van bovengenoemd argument zal bij dit onderzoek gekozen worden 
voor de invalshoek van de partij. Het gaat er immers bij dit onderzoek om bij 
partijen na te gaan in hoeverre er sprake is van een relatief grote aanhang in de 
verschillende wijken. De vraag aan het begin van de paragraaf gesteld, 'wanneer 
scoort een partij goed in een wijk?', kan nu beantwoord worden. Een partij scoort 
goed in wijk i als spi >n+z,.a. Hierbij stelt u. het gemiddelde voor van de behaalde 
stempercentages voor alle gebieden, een maat voor de centrale tendentie, a de 
standaarddeviatie, een maat voor de spreiding en sp; het behaalde stempercen
tage in wijk i. z1 zal zodanig gekozen worden dat deze bij een normale verdeling 
van de top 40% afsnijdt. De waarde van z, is dan 0.84. Er wordt hierbij 
verondersteld dat de verdeling van de stempercentages over de wijken een 
normale verdeling is. 

4.2.2. Stelselmatig goede scores van een partij 

Concentratiegebieden zijn geografische eenheden waar een partij stelselmatig 
goed scoort. In de voorgaande paragraaf is bepaald wat goed scoren van een 
partij in een wijk inhoudt. In deze paragraaf wordt nagegaan wat het aspect 
stelselmatig inhoudt. 
Het is duidelijk dat het begrip concentratiegebied zich over een bepaalde 
tijdsperiode uitstrekt. Dit betekent dat een wijk zich gedurende een aantal 
verkiezingen binnen een bepaalde tijdsperiode gemanifesteerd heeft als een 
geografische eenheid waar een bepaalde partij goed scoort. Het resultaat dient 
dus van 'structurele' aard te zijn en niet gebonden aan één bepaalde verkiezing. 
Verwacht kan worden dat bij een wijk die concentratiegebied is van een partij, 
deze partij bij alle of de meeste verkiezingen goed blijft scoren. Indien een partij 
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bij bepaalde verkiezingen goed scoort en bij andere verkiezingen slecht, dan kan 
een dergelijke wijk moeilijk gerekend worden tot een concentratiegebied van die 
partij. Dit verklaart waarom een maat of grens moet worden vastgesteld op grond 
waarvan bepaald kan worden wat 'structureel' is. 
In eerste instantie kan ernaar gekeken worden of de partij bij alle verkiezingen 
stelselmatig boven het gemiddelde gescoord heeft. Dit is een zeer stringente eis, 
daar de partij bij elke verkiezing een significant 'hoog' aantal stemmen behaald 
moet hebben. Het is ook mogelijk als maat voor "structureel goed scoren" in een 
wijk een minder stringente eis te gebruiken. In plaats van te eisen dat een partij bij 
alle verkiezingen hoog gescoord heeft, kan ook gesteld worden dat een partij 
normaal mag scoren bij één of meerdere verkiezingen. Uiteraard dient het aantal 
'normale' scores in die wijk beperkt te zijn, bijvoorbeeld tot minder dan de helft van 
het totale aantal verkiezingen. 
Het lijkt logischer te kiezen voor de hierboven genoemde stringente eis, namelijk 
dat een partij stelselmatig goed scoort in een wijk als ze bij alle verkiezingen in 
een bepaalde tijdsperiode goede resultaten behaalt. Het structurele dient tot uiting 
te komen bij alle verkiezingen; de scorelijn mag dus geen wisselend beeld 
vertonen. Vandaar dat voor het bepalen van concentratiegebieden gekozen wordt 
voor het criterium dat de partij in een wijk bij alle verkiezingen in een bepaalde 
tijdsperiode goed gescoord heeft. 

4.2.3. Criteria voor het bepalen van concentratiegebieden 

Een concentratiegebied van een partij werd gedefinieerd als een geografisch 
gebied waar de partij stelselmatig goede resultaten behaalt. In de voorgaande 
paragrafen is vastgesteld wat de betekenis is van goede resultaten en het 
stelselmatige karakter hiervan. Goede scores van een partij in een wijk 
betekenen, zoals hierboven reeds vermeld, dat voor het stemmenpercentage sp; 
in een wijk geldt sp, >n+z,.a . Als criterium om te bepalen of een partij stelselmatig 
goed scoort, zal gekeken worden of een partij tijdens alle verkiezingen in een 
bepaalde tijdsperiode dezelfde goede prestatie heeft geleverd. Deze criteria zullen 
nu gebruikt worden om de concentratiegebieden van Curaçao te bepalen. 
Alvorens dit te doen zullen enkele andere criteria besproken worden die ook 
gebruikt hadden kunnen worden om concentratiegebieden te bepalen. 
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4.3. Enkele andere criteria voor het bepalen van concentratiegebieden 

Het criterium dat gebruikt is om concentratiegebieden te bepalen, is hierboven 
uitvoerig aan de orde gekomen. In deze paragraaf zal een drietal alternatieve 
criteria geformuleerd worden die voor de Curaçaose situatie vergeleken zullen 
worden met het criterium dat voor dit onderzoek gekozen is. Het is de bedoeling 
om aan de hand hiervan na te gaan in hoeverre het gebruik van andere criteria de 
keuze van de concentratiegebieden in de Curaçaose situatie zal beïnvloeden. 
Als invalshoek is steeds gekozen voor de partij. Bij het bepalen van de 
concentratiegebieden gaat het om een vergelijking van de resultaten van die partij 
in een wijk met het gemiddelde van die partij over alle wijken. Een principieel 
andere keuze is de wijk als invalshoek te bekijken. In feite betekent dit dat de 
partij in die wijk meer stemmen behaalt dan de andere partijen in dezelfde wijk. Bij 
dit absolute criterium betekent dit dat het goed scoren van een partij beperkt blijft 
tot de winnende partij in die wijk. Deze partij dient dan absoluut meer stemmen te 
behalen in een bepaalde wijk dan de andere partijen in dezelfde wijk. Als criterium 
voor het stelselmatig of structureel goed scoren van een partij in een wijk werd 
aangenomen dat een partij tijdens alle verkiezingen in die periode goede 
resultaten moet behalen. Deze eis is een logische daar van een 
concentratiegebied niet verwacht kan worden dat het bij bepaalde verkiezingen 
goed voor de dag komt en bij andere niet. Het is desondanks toch interessant om 
na te gaan wat een afzwakking van deze eis voor gevolgen heeft voor de 
concentratiegebieden van Curaçao; zo kan geëist worden dat de partij bij meer 
dan de helft van de verkiezingen goed scoort. 
In tabel 4.3. zijn de criteria voor het bepalen van concentratiegebieden 
aangegeven. Naast de keuze die in de voorgaande paragraaf gemaakt is om 
concentratiegebieden te bepalen, zijn nog drie andere opties mogelijk. 

alle verkiezingen meer dan de helft van de verkiezingen 

Absolute criteria criterium I criterium II 

Relatieve criteria criterium III criterium IV 

Tabel 4.3. Criteria voor het bepalen van concentratiegebieden. 
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Criterium I betekent dat de partij de winnende is bij alle verkiezingen. Bij criterium 
II zal de partij bij meer dan de helft van de verkiezingen de winnende moeten zijn. 
Bij criterium III en IV gelden de relatieve criteria bij respectievelijk alle en bij meer 
dan de helft van de verkiezingen. Hieronder zullen de verschillende criteria' met 
elkaar vergeleken worden. 

4.3.1. Absolute criteria 

Indien alle Curaçaose partijen bekeken worden die in de periode 1979-1991, aan 
de acht verkiezingen deelgenomen hebben, dan blijkt dat geen enkele partij in 
een of andere wijk bij alle verkiezingen als de winnende partij uit de bus is 
gekomen. Indien dus gebruik gemaakt wordt van criterium I, waarbij de stringente 
eis geldt dat de partij bij alle verkiezingen de meeste stemmen behaald heeft in de 
desbetreffende wijk, dan heeft geen enkele partij een concentratiegebied. 
Wordt de eis minder stringent genomen met dien verstande dat een partij bij meer 
dan de helft van het aantal verkiezingen in de wijk de meeste stemmen heeft 
behaald, dan zijn 15 van de 40 geografische zones concentratiegebieden van de 
NVP. Dit is begrijpelijk daar de NVP vanaf de verkiezingen van 1983 (en de 
daaropvolgende vier verkiezingen) steeds de grootste of de op één na grootste 
partij van Curaçao was. Dit maakt het dan ook begrijpelijk dat deze partij de 
winnende was in veel wijken. 

De MAN blijkt bij minimaal vijf van de acht verkiezingen in 6 van de 40 
geografische zones als de winnende partij voor te komen. Dit heeft de partij 
voornamelijk te danken aan de verkiezingen van 1979 (2x), 1982 en in iets 
mindere mate aan die van 1983 en 1985. 
De andere partijen zoals onder andere de FOL/SI en de DP hebben geen enkel 
concentratiegebied. Dit komt doordat deze twee partijen in het verleden, met 
name de DP in de jaren '50 tot midden jaren '70 en de FOL in de periode 
1969-1977, op veel aanhangers konden rekenen, maar in de jaren '80 in feite niet 
veel sympathie meer genoten bij de stemmers. Criterium II geeft dus op Curaçao 
voor de bovengenoemde periode enig inzicht van de partijen die gedurende een 
aantal verkiezingen in dezelfde wijk steeds de meeste stemmen behaald hebben. 
Een lijst van deze gebieden is opgenomen als bijlage A. Voor Curaçao geldt dan 
dat slechts de grootste of de op één na grootste partij over concentratiegebieden 
beschikt. De andere partijen die niet tot de grootste behoren, worden in zo'n geval 
automatisch uitgesloten. Criterium I blijkt vooralsnog moeilijk te gebruiken, daar in 
dat geval geen enkele partij op Curaçao in de periode 1979-1991 over een 
concentratiegebied beschikt zou hebben. 
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De conclusie is dan ook dat het absolute criterium niet zinvol is in de Curaçaose 
situatie, daar in het ene geval geen enkele partij concentratiegebieden heeft en in 
het andere geval twee van de vier partijen geen enkel concentratiegebied heeft. 
De eis om de winnende partij te zijn bij alle of de helft van de verkiezingen lijkt te 
stringent. Vandaar dat het gebruik van het absolute criterium niet aan te bevelen 
is voorde Curaçaose situatie in de periode 1979-1991. 

4.3.2. Relatieve criteria 

Bij het toepassen van de criteria III en IV wordt verondersteld dat de verdeling van 
de stemmen van een partij over de verschillende wijken min of meer normaal is. In 
eerste instantie zal worden nagegaan of deze veronderstelling acceptabel is voor 
de Curaçaose situatie en daarna zullen deze twee criteria met elkaar vergeleken 
worden. 
Voor de laatste acht verkiezingen op Curaçao is getest in hoeverre de 
verkiezingsuitslagen van een partij in de areazones normaal verdeeld zijn. Men 
kan gebruik maken van statistische testen om aan te tonen of deze hypothese, 
over het al dan niet normaal zijn van de verdeling, verworpen wordt. Hiervoor 
kunnen onder andere twee testen gebruikt worden, namelijk Chi-kwadraat en 
Kolmogorov-Smimov (Lapin, 1993). Het blijkt dat in 29 van de 32 gevallen de 
hypothese dat de uitslag een normale verdeling is, niet verworpen kon worden. Dit 
betekent dat het slechts in drie van de 32 gevallen aannemelijk leek dat er geen 
sprake was van een normale verdeling. In bijlage B is deze lijst opgenomen. Op 
basis hiervan kan berekend worden of de hypothese dat de verkiezingsuitslagen 
van een partij over de geografische zones normaal verdeeld zijn met een 
significantieniveau van 5%, niet verworpen kan worden. Het lijkt dus aannemelijk 
te veronderstellen dat de stembusuitslagen van de vier partijen over de 
Curaçaose wijken in de periode 1979-1991 normaal verdeeld zijn. Bij de acht 
verkiezingen op Curaçao in de periode 1979-1991 hebben alle bovengenoemde 
vier partijen de kiesdeler gehaald. Deze partijen zijn dan ook de enige vier die aan 
alle acht verkiezingen meegedaan hebben en steeds minimaal één zetel in het 
parlement behaald hebben. 
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Het vergelijken van criterium III met IV levert het volgende beeld op. Bij het 
toepassen van de stringente eis en de relatieve maat (criterium III) zijn 5 zones 
NVP-concentratiegebieden, 8 MAN-concentratiegebieden, 5 FOL/SI-concentratie-
gebieden en 8 DP-concentratiegebieden. In twee wijken zijn er twee partijen die 
beide zones als concentratiegebied hebben. 
Indien voor de minder stringente eis gekozen wordt, nemen uiteraard de 
concentratiegebieden toe. Het aantal zones van de partijen NVP, MAN, FOL/SI en 
DP die concentratiegebieden zijn, bedraagt dan respectievelijk 6, 11, 7 en 10. Er 
zijn drie areazones die voor twee partijen tegelijkertijd concentratiegebieden zijn. 
Concluderend kan gesteld worden dat de criteria III en IV principieel niet van 
elkaar verschillen. Het gaat hier in beide gevallen om een benadering waarbij de 
partij als uitgangspunt genomen wordt. Het verschil zit in het gebruik van de 
stringente of minder stringente eis voor 'het structureel goed scoren'. Bij het 
toepassen van criterium III liggen de concentratiegebieden tussen de vier en de 
acht per partij. Indien de minder stringente eis gekozen wordt dan nemen de 
concentratiegebieden van de partijen toe met gemiddeld twee of drie 
concentratiegebieden. Alhoewel dit geen groot verschil geeft, zijn er weinig 
redenen voor het kiezen van criterium IV om concentratiegebieden te bepalen. 
Zoals reeds eerder gesteld gaat het om de 'zeer bijzondere prestatie' van die 
partijen in geografische gebieden. Dan is het van belang om de 
concentratiegebieden te beperken tot de 'sterkste' en de gebieden die niet altijd 
goed scoren hierbij uit te sluiten als concentratiegebied. In bijlage D is een lijst 
opgenomen van alle gebieden die aan de vier criteria voldoen. 

4.4. Concentratiegebieden van de politieke partijen van Curaçao 

Indien we criterium III op de verkiezingen in de periode 1979-1991 toepassen, dan 
vinden we de volgende concentratiegebieden voor de vier partijen (zie bijlage C 
voor een kaart met de areazones van Curaçao). 
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De concentratiegebieden van de DP in de periode 1979 -1991 zijn: 
Groot Kwartier (20) - Seru Lora (26) 
Seru Domi (30) - Mundo Nobo (31) 
Berg Altena (35) - Dominguito (37) 
Koraal Specht (37) - Mahaai (40) 

Deze concentratiegebieden van de DP staan op een kaart van Curaçao 
aangegeven in figuur 4.3. De acht concentratiegebieden van de DP zijn 
voornamelijk gelegen rond de stadskernen Punda en Otrobanda. 

Figuur 4.3. De concentratiegebieden van de DP. 
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De concentratiegebieden van de NVP in de periode 1979 -1991 zijn: 
Westpunt (1) - Flip (2) 
Soto (3) - Barber (5) 
Montana Rey (24) 

De concentratiegebieden van de NVP staan in figuur 4.4. aangegeven. Met 
uitzondering van de wijk Montana Rey, die in het oostelijke gedeelte van het 
eiland gelegen is, liggen de andere vier concentratiegebieden aan het westelijke 
uiteinde van het eiland. 

Figuur 4.4. De concentratiegebieden van de NVP. 
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De concentratiegebieden van de FOL/SI aan de hand van de acht verkiezingen in 
de periode 1979 - 1991 zijn: 

Santa Maria (14) - Koraal Specht (37) 
Buena Vista (19) - Roozendal (22) 
Seru Fortuna1 (10) • 

Figuur 4.5. De concentratiegebieden van de FOL/SI. 

Zoals uit figuur 4.5 blijkt liggen de concentratiegebieden van de FOL/SI, Santa 
Maria, Buena Vista, Seru Fortuna en Rozendaal, niet ver uit elkaar. 

1 Het concentratiegebied Seru Fortuna is op basis van zes verkiezingen bepaald. De wijk Seru Fortuna 
bestond amper voor de verkiezingen van 1979. Rond deze periode is het volkswoningproject Seru Fortuna 
afgerond. De eerste bewoners van deze huizen gingen juist in deze periode in de buurt wonen. Door de trage 
adresoverschrijvingsprocedure hebben deze bewoners pas in de verkiezingen van 1982 en later voor een 
groot gedeelte in deze wijk gestemd. Vanaf de verkiezingen van 1992 heeft de partij FOL/SI steeds goed 
gescoord in deze areazone. Vandaar dat Sern Fortuna als concentratiegebied van FOL/SI is gerekend. Seru 
Fortuna is de enige areazone die voor 1979 praktisch niet bestond en die in de periode van 1979-1991 
substantieel gegroeid is. In het volgende hoofdstuk zal speciaal aandacht geschonken worden aan de 
verandering van het electoraat in de areazones in de periode 1979-1991. 
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De concentratiegebieden van de MAN in de periode 1979 -1991 zijn: 
Tera Kora (6) - Koraal Partir (39) 
Maria Maai (12) - Suffisant (13) 
Mahuma(15) - Julianadorp (16) 
Wanapa(18) - Barber (5) 

Uit figuur 4.6. blijkt dat de acht concentratiegebieden van de MAN geografisch zijn 
verspreid over het hele eiland. 

Figuur 4.6. De concentratiegebieden van de MAN. 

4.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk is getracht om het begrip concentratiegebied nader te definiëren. 
Uitgaande van de definitie: een geografisch gebied waarbij een partij stelselmatig 
bij meerdere verkiezingen goede resultaten behaalt, is geanalyseerd hoe deze 
geoperationaliseerd kan worden. Er bestaan hiervoor twee invalshoeken: die van 
de 'wijk' en die van de 'partij'. Indien 'de wijk' als uitgangspunt genomen wordt, 
betekent dit dat in eerste instantie gekeken wordt naar het stemmenpercentage 
van de partij in deze wijk, in vergelijking met andere partijen in dezelfde wijk. 
Indien het stemmenpercentage groter is dan dat van de andere partijen, dan kan 
dit geïnterpreteerd worden als het behalen van een goed resultaat door die partij 
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in de desbetreffende wijk. In feite betekent dit dat gekeken wordt naar de 
winnende partij in deze wijk. 
Als tweede uitgangspunt kan de 'partij' gebruikt worden. Dit betekent dat naar het 
behaalde stemmenpercentage van de partij in een wijk gekeken wordt in 
vergelijking met het behaalde percentage van dezelfde partij in andere wijken. Dit 
heeft tot gevolg dat kleinere partijen ook goed kunnen scoren in een bepaalde wijk 
daar het behaalde stempercentage van een partij vergeleken wordt met het 
percentage in andere wijken van dezelfde partij. Zo kunnen ook 'kleinere' partijen 
concentratiegebieden hebben. 
Aangezien het hier in feite gaat om een analyse van de (in)stabiliteit van de partij, 
is voor het tweede uitgangspunt gekozen. Het goed scoren van een partij in een 
wijk kan dan.bepaald worden aan de hand van het stemmenpercentage; een partij 
behaalt goede resultaten in een wijk als voor het stemmenpercentage sp; in een 
wijk geldt sp; >u +Z,.CT 

Naast het behalen van een goed resultaat in een bepaalde verkiezing geldt voor 
concentratiegebieden ook dat deze resultaten zich over een bepaalde tijdsperiode 
uitstrekken en niet een eenmalig karakter hebben. Een gebied is juist een 
concentratiegebied daar het zich gedurende een periode bij meerdere 
verkiezingen ontpopt als een wijk waar de partij goed scoort. De scorelijn in dit 
gebied is niet wisselend. Daarom is als criterium voor het structureel goed scoren 
gekozen voor de stringente eis dat de partij gedurende alle verkiezingen goed 
gescoord heeft. 
Het bovenstaande is gebruikt om de concentratiegebieden van de vier partijen 
DP, NVP, FOL/SI en MAN, die aan alle verkiezingen in de periode 1979-1991 
deelgenomen hebben, te bepalen. Het aantal concentratiegebieden bij de partijen 
ligt tussen de vijf en de acht. 

In het volgende hoofdstuk zal de mening van de partijleiders over de 
concentratiegebieden van hun partij aan de orde komen. Verder zal ook aandacht 
worden besteed aan het ontstaan, de ontwikkeling en het functioneren van de 
partij. 



5. Meningen van partijleiders over concentratiegebieden 

5.1. Inleiding 

In hoofdstuk 4 zijn de concentratiegebieden bepaald voor de vier politieke partijen 
op Curaçao die aan de verkiezingen in de periode 1979-1991 hebben 
meegedaan. De definitie die voor het begrip concentratiegebied gebruikt werd, 
ging uit van een relatieve maat. 
De politieke partijen ontwikkelen verschillende strategieën om de kiezers te 
benaderen. Zoals reeds in hoofdstuk 2 besproken is, kunnen partijen dit doen 
door gebruik te maken van de moderne communicatiemedia of van de 
partij-organisatie. 
Het gebruik van de partij-organisatie om het contact te onderhouden met de 
kiezers kan tot gevolg hebben dat de stemmers in de concentratiegebieden zich 
eerder en langer met de partij zullen identificeren dan de stemmers in de 
zogenaamde niet-concentratiegebieden. Maar partijen kunnen dit alleen doen als 
zij hun concentratiegebieden kennen en over een partij-organisatie beschikken 
waarmee ze ook daadwerkelijk het contact kunnen onderhouden met de kiezers in 
de wijken. 
De partijen ontwikkelen mogelijk verschillende strategieën om de kiezers in 
concentratie- en niet-concentratiegebieden aan de partij te binden. De politieke 
partijen kunnen dit efficiënt en effectief doen als deze kiezers ook makkelijk te 
vinden zijn, bijvoorbeeld een arbeiderspartij waarvan een belangrijk gedeelte van 
haar stemmers te vinden is in arbeiderswijken. Deze strategieën kunnen alleen 
ontwikkeld worden wanneer de politici zich bewust zijn van het bestaan van de 
concentratie- en niet-concentratiegebieden van hun partijen. In dit hoofdstuk wordt 
nagegaan of de politieke leiders van Curaçao bekend zijn met het begrip 
'concentratiegebied' en zo ja, in hoeverre zij bij het contact van de partij met de 
kiezers tijdens de verkiezingscampagne en benadering van de kiezers hiermee 
rekening houden. In dit hoofdstuk zal, wanneer er naar de mening van de politieke 
leiders verwezen wordt, steeds de term 'bolwerk' in plaats van 
concentratiegebieden gebruikt worden. 
Om dit te onderzoeken zal als volgt te werk worden gegaan. Allereerst zal een 
beschrijving worden gegeven van het ontstaan, de ontwikkeling en het 
functioneren van de vier politieke partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN. Verder zal 
de organisatie van de partijen aan de orde komen. In het bijzonder zal worden 
nagegaan in hoeverre de kenmerken van de verschillende organisatievormen bij 
politieke partijen zoals in hoofdstuk 2 besproken is aanwezig zijn bij deze vier 
partijen. 
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Daarna zullen de meningen van de politieke leiders van de vier partijen over 
bolwerken met elkaar vergeleken worden. De mate van overeenstemming tussen 
de meningen van de politici onderling zal bekeken worden. Er zal worden 
nagegaan in hoeverre de meningen van de politieke leiders ten aanzien van 
bolwerken van hun partij overeenkomen met de concentratiegebieden gevonden 
in hoofdstuk 4. Zodoende kan nagegaan worden in hoeverre het intuïtief gevoel 
van de leiders klopt met de al eerder gevonden concentratiegebieden. Tot slot zal 
worden bekeken in hoeverre de partijen bij het contact en de benadering van de 
kiezer en bij de verkiezingscampagne rekening houden met de bestaande 
bolwerken. Indien de partijen dit namelijk succesvol doen, kan dit leiden tot een 
grotere electorale stabiliteit bij hun aanhang. 

5.2. Ontstaan, ontwikkeling en functioneren van de politieke partijen DP, 
NVP, FOL/SI en MAN 

In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de rol van de politieke partijen als 
organisaties. Verschillende organisatievormen zoals kaderpartijen, massapartijen, 
catch-all partijen en electoraal-professionele partijen zijn hier aan de orde 
gekomen. Verder is een typologie van partij-organisaties gebaseerd op het 
genetisch model aan de orde geweest. Hieronder zal na een beschrijving van het 
ontstaan, de ontwikkeling en het functioneren van de vier politieke partijen 
geanalyseerd worden in hoeverre de kenmerken van de vier Curaçaose partijen 
overeenkomen met die van de verschillende organisatievormen van de politieke 
partijen. 

5.2.1. De Democratische Partij 

De DP werd in 1944 opgericht door vertegenwoordigers van verschillende 
maatschappelijke groeperingen, zoals protestanten, kleurlingen, alsook leden van 
de joodse gemeenschap (Democraat 28 september 1945). In deze zin was de DP 
vanaf het begin geen partij die beschouwd kon worden als vertegenwoordiger van 
één of meerdere religieuze groepen in de samenleving van de jaren '40. 
Voor zover van een politiek-ideologische oriëntatie gesproken kan worden, heeft 
deze partij zich reeds in het begin gebaseerd op sociaal-democratische 
beginselen, die duidelijk tot uiting kwamen in het partijprogramma. De DP had 
autonomie en algemeen kiesrecht hoog in haar vaandel. Wat betreft de autonomie 
was er niet zoveel verschil met de KP, de Katholieke Partij, die bij monde van Da 
Costa Gomez voor hetzelfde ageerde, hoewel gematigd. De pas opgerichte DP 
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was zonder meer agressiever op dit punt, volgens haar opponenten zelfs sterk 
anti-Nederland (Kasteel, 1956). 
Verwezenlijking van het algemeen kiesrecht was voor de DP ook zeer belangrijk, 
aangezien de massa katholieken die tot dan toe geen stemrecht had, ook zou 
mogen stemmen, wat de kansen van de DP zou vergroten om aanhang onder 
deze bevolkingsgroep te krijgen. 
De DP ontwikkelde zich snel tot een traditionele partij; haar streven was gericht op 
een doorbreking van de tot dan toe heersende politieke scheidslijnen op religieuze 
grondslag. In feite een streven gericht op het verminderen van de politieke macht 
van de KP als representant van de katholieken in deze periode. In de jaren '50 en 
'60 ontwikkelde de DP zich tot een partij die vooral aanhang zocht bij de lagere 
sociaal-economische strata in de stadskern en de immigrantengroepen uit de 
overige eilanden, te weten Bonaire, de Bovenwinden en ook Suriname (Verton, 
1977). De DP richtte zich ook sterk op de handelselite binnen de gemeenschap 
die van oorsprong joods of protestant was. Ondanks deze karakterisering heeft de 
DP zich in het politieke leven nooit kunnen onttrekken aan het stigma van "partij 
van de blanke protestanten", hoewel dit niet een geheel juiste typering was van de 
leiding en aanhang van deze politieke groepering. Eerder was er sprake van een 
dualisme bij de aanhang van de DP: aan de ene kant kiezers uit de lagere 
sociaal-economische groepen in de stadskernen en immigrantengroepen en aan 
de andere kant de elite uit de handelssectoren. 
De DP was ook zeer traditioneel georiënteerd, in de zin dat zij haar politieke 
macht probeerde te handhaven op basis van patronage en andere 
beloningsstelsels voor haar achterban. Dit kon ook niet anders in een 
maatschappij waar grote sociale ongelijkheid heerste als gevolg waarvan de 
noden bij bepaalde bevolkingsgroepen erg groot waren. 
Het was ook de DP die na de rationalisaties van de olie-industrie in de jaren '50 
met verschillende voorzieningen kwam op het gebied van sociale en 
arbeidswetgeving om zodoende de noden van de bevolking enigszins te 
verlichten. Basis hiervoor vormde de ononderbroken regeringscoalitie op 
landsniveau met de Arubaanse partij PPA die tot eind jaren '60 voortduurde. De 
DP heeft deze bestuursperiode ook gebruikt om haar grootste politieke 
concurrent, de NVP, zo veel mogelijk uit de centrale regering te weren. 

Doordat de NVP in het eilandsbestuur van Curaçao zat, zorgde de DP er op 
landsniveau voor dat ontwikkelingsgelden niet naar Curaçao doorgesluisd 
werden, wat tot gevolg had dat de NVP haar beloften aan de achterban niet waar 
kon maken, een ontwikkeling die tot 1967 heeft voortgeduurd (Amigoe di Curaçao 
27 augustus 1969). 
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De economische recessie van de jaren '60, gecombineerd met de negatieve 
gevolgen van de rationalisaties van de Shell, zorgden in deze periode voor een 
grote toename van de werkloosheid en een relatieve verarming van de bevolking. 
De gevoerde economische en sociale politiek van de opeenvolgende regeringen 
zorgde voor weinig soelaas in deze situatie, waardoor de DP die al die tijd in de 
landsregering zat, door tegenstanders beschouwd werd als de hoofdschuldige 
van de onlusten van 30 mei 1969. Tijdens de verkiezingscampagne van de FOL in 
september 1969 werd onder andere de slogan "Weg met de DP' gebruikt (Verton, 1977). 
Toch wist de DP de eerste Statenverkiezingen na de onlusten van mei nog op 
overtuigende wijze te winnen. Mede als gevolg van de mei-revolte en interne 
meningsverschillen kreeg de DP in de jaren '70 te maken met verschillende 
afsplitsingen- De belangrijkste afsplitsingen van de DP waren: de MASA in 1970 
onder leiding van DP-exponent Kroon, de PSD in 1973 onder leiding van één van 
de DP-oprichters Isa en de UNION in 1982 onder leiding van Rozendal, lange tijd 
een sleutelfiguur van de DP. Van deze splinterpartijen zijn alleen de MASA en de 
PSD tijdelijk van enige betekenis geweest. 
Na deze splitsingen wist de partij zich in 1977 enigszins te herstellen. Maar deze 
opleving heeft in de jaren '80 en begin jaren '90 niet doorgezet. De partij is nu één 
van de kleine partijen die nog amper een vertegenwoordiging heeft weten te 
behouden in de parlementen. 
De ontstaansgeschiedenis van de DP geplaatst in het genetisch model van 
Panebianco levert het volgende resultaat op. Hoewel de partij niet is ontstaan uit 
plaatselijke organisaties die zich later verenigden, dus territoriale diffusie, is er bij 
de DP zeker geen sprake van territoriale penetratie. Veel eerder is er sprake 
geweest van het zich richten op de bovengenoemde groeperingen. 
Bij de DP was er verder geen sprake van een of andere 'sponsor'-instituut. Men 
kan hier eerder spreken van een interne legitimering. Het derde aspect bij het 
genetische model, namelijk charisma, levert bij de DP geen grote 
institutionalisering op. Weliswaar was er sprake van enige charisma bij de leiders, 
maar veel eerder moet dit gekarakteriseerd worden als 

"....situational charisma (where) leader-personality of non-messianic 
tendency evokes a charismatic response simply because he offers, in a 
time of acute distress, leadership that is perceived as a source and 
means of salvation from distress" (Tucker, 1970: 81). 

Op basis hiervan kan, gebruikmakend van de typologie van organisatie van 
Panebianco(1988) geconcludeerd worden dat de DP niet over een sterke 
institutionalisering beschikte en dus ook niet tot grote stabiliteit kon leiden. 
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De partij-organisatiestructuur van de DP heeft de afgelopen vijf decennia weinig 
veranderingen gekend. Vanaf de jaren '70 is er sprake van een structuur die in 
schema 5.1. is aangegeven. 
Het hoogste orgaan binnen de partij is formeel het partijbestuur. De partij kent een 
partijleider, die tevens voorzitter is van het partijbestuur. Het bestuur wordt 
bijgestaan door een Partijraad bestaande uit parlementsleden (Staten en 
Eilandsraad), Ministers en Gedeputeerden en de zogenaamde wijkleiders. Deze 
wijkcommissahssen vertegenwoordigen de regio's waarin het eiland Curaçao is 
verdeeld. Verder kent de DP neveninstellingen zoals ADEFA (vrouwenorganisatie), 
Dr. Jonckheer Stichting (wetenschappelijke instituut), ISED (organisatie van 
professionals) en Hubentut Demokratiko (jongerenorganisatie). 

Partijbestuur 
Partijraad Statenleden Eilandsraadsleden 

Ministers Gedeputeerden 
Komisarionan di baho(wijkcommisarissen) 

Partijcongres Partijleden 
Neveninstellingen ADEFA, Dr. Jonckheer Stichting 

ISED, Hubentut Demokratiko 

Schema 5.1. Organisatiestructuur van de DP. 

Hoewel in de partijstructuur formeel ruimte gecreëerd is voor organen als 
Partijraad en wijkcommissahssen moet geconstateerd worden dat deze niet 
werkelijk functioneerden bij de DP. De integratie van de verschillende immigranten 
in de maatschappij en het opkomen van de tweede generatie bij deze groep die 
zich niet gebonden voelde aan de partij van hun ouders bracht met zich mee dat 
deze contactmannen geen goed contact meer hadden met de achterban in de 
verschillende groepen en wijken. 
Een belangrijke strategie die de partij daardoor wel moest gebruiken om haar 
stemmers te bereiken was voornamelijk gebaseerd op 'bevriende dagbladen' 
zoals Beurs en Nieuwsberichten, La Prensa en in eind jaren '80 ook Ultimo 
Noticia. De relatie met voornamelijk Beurs en Nieuwsberichten en daarna ook met 
La Prensa werd in de jaren '80 een afstandelijke verhouding. Hierdoor verloor de 
partij een belangrijk en 'natuurlijk' medium om haar electoraat te bereiken. 
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De DP heeft tot en met de jaren '70 de NVP als natuurlijke 'concurrent' 
beschouwd. Dit bracht met zich mee dat zij haar activiteiten in het bijzonder 
concentreerde rond de stadskern van Otrobanda, terwijl de NVP zich voornamelijk 
in het westelijke gedeelte van het eiland concentreerde, waar de meeste inwoners 
van katholieke afkomst waren. 
De kenmerken van een electoraal-professionele partij gelden maar zeer ten dele 
voor de Democratische Partij. Ten eerste is er geen sprake van een cruciale rol 
van zogenaamde professionals (specialisten, technocraten) binnen de 
Democratische Partij in de jaren '70 en '80. 
De partij trachtte zich in de jaren '80 te oriënteren op het 'grote electoraat' en 
beschikte over zwakke verticale banden binnen de partij. 
Als derde kenmerk van een electoraal-professionele partij geldt dat er een groot 
overwicht van bewindslieden is en een gepersonifieerd leiderschap. Voor de DP 
blijkt dit ten dele te gelden. Het overwicht van bewindslieden is in de periode '70-90 
toegenomen. Dit geldt niet voor het zogenaamde gepersonifieerde leiderschap. De DP heeft 
namelijk in de periode 1969-1991 meer dan vijf politieke leiders gekend. 
Het vierde kenmerk van een electoraal-professionele partij is de financiering van politieke 
organisaties door andere instellingen. Hierover is van de DP zeer weinig bekend.1 

Het vijfde kenmerk van een electoraal-professionele partij gaat gedeeltelijk op. Er 
schijnt iets meer aandacht te zijn voor bepaalde issues tijdens de electorale 
campagne (Cijntje, 1996). Carrièremakers spelen geen enkele rol bij de DP in de 
periode 1970-1990. De DP beschikte over geen enkele professional die in dienst 
was van de organisatie. 
Concluderend kan gezegd worden dat de DP maar zeer gedeeltelijk voldoet aan de 
kenmerken van een electoraal-professionele partij zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

De DP karakteriseert zich als een partij met een zwakke institutionalisering en 
territoriale penetratie. Hoewel de partij formeel een partijstructuur kent waarin 
ruimte gecreëerd is voor wijkcommissarissen blijkt dit toch niet goed te 
functioneren bij de DP. De DP moet het bij de contacten met de kiezers meer 
hebben van de contacten met leden van bepaalde immigrantengroepen en 
maatschappelijke groeperingen. De DP heeft van oudsher ook veel gebruik 
gemaakt van 'bevriende' dagbladen zoals Beurs en Nieuwsberichten, La Prensa 
en Ultimo Noticia tot de jaren '80. 

Er is zeer weinig bekend van de financiering van de politieke partijen op Curaçao. Uiteraard zullen bedrijven de 
partijen gedeeltelijk financieel ondersteunen. De indruk bestaat dat bedrijven tijdens de politieke campagne alle partijen 
financieel ondersteunen. Alleen variëren ze deze steun op een zodanige manier dat bijvoorbeeld grotere of enigszins 
bevriende partijen iets meer krijgen. 
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Met uitzondering enigszins van de wijken in de stadskernen is er geen duidelijke 
indicatie dat de DP zich qua organisatiestructuur, strategie en activiteiten niet 
bewust en direct richt op de (kiezers in de) wijken. 

5.2.2. De Nationale Volks Partij 

De NVP werd in 1948 door Da Costa Gomez opgericht na een breuk met de 
Katholieke Partij (Nos Lucha, 1948). Hoewel de NVP haar programma op 
katholieke beginselen baseerde, waren er zeker in het begin weinig fundamentele 
verschilpunten met de DP. Voornamelijk wat betreft het zelfbeschikkingsrecht 
waren vooral door de leider van de NVP, Da Costa Gomez, reeds jaren duidelijke 
standpunten geventileerd: de Nederlandse Antillen moesten autonoom worden 
binnen een vernieuwd Koninkrijk der Nederlanden. 
Na verwezenlijking van het algemeen kiesrecht zou duidelijk blijken dat de NVP 
en de DP de hoofdrol zouden gaan spelen in het politieke leven op Curaçao, een 
situatie die tot het begin van de jaren '70 voortduurde. 
In tegenstelling tot de DP die zich concentreerde op het verwerven van aanhang 
onder de immigranten en stadsbewoners, manifesteerde de NVP zich als een 
partij die vooral veel populariteit genoot in de buitendistricten. Natuurlijk speelde 
het charisma van de in Nederland gepromoveerde Da Costa Gomez, die daardoor 
aangesproken werd met "Doktor", hierbij een zeer grote rol; hij was immers het 
grote voorbeeld van een (intellectuele) kleurling die het maatschappelijk gemaakt 
had, een element dat in de Curaçaose samenleving van de jaren '40 en '50 van 
grote betekenis was (Boeldak, 1984). 
De NVP kwam bij de verkiezingen van de Staten en de Eilandsraad op Curaçao 
jarenlang als overwinnaar uit de bus. Toch werd zij systematisch door de DP 
buiten de Antilliaanse regering gehouden, doordat de DP coalities aanging met 
ideologisch verwante partijen op de andere eilanden. 
Aan het eind van de jaren '60 was de NVP een duidelijk verzwakte partij door 
interne strubbelingen (partijstrijd) en vanwege de afwezigheid van een politiek 
leider van het formaat van "Doktor" die in 1966 kwam te overlijden (Pieters 
Kwiers, 1991). Enkele jongere NVP'ers splitsten zich zelfs af en richtten de URA, 
Union Reformista Antiano op, een partij met sterk maatschappelijk-geëngageerde 
doelstellingen en die goed wist in te spelen op de ontwikkelingen aan de 
vooravond van 30 mei 1969. 
Door innerlijke verdeeldheid wist de NVP geen politiek profijt te trekken van de 
gebeurtenissen van 30 mei 1969 die gedeeltelijk op conto van de DP geschreven 
werden. De NVP was echter ook geen echt alternatief voor de arbeidersklasse die 
meer zeggenschap wilde in het politieke gebeuren. 
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Bij de verkiezingen van september 1969 kreeg de NVP dan ook slechts 24% van de 
uitgebrachte stemmen, bijna evenveel als de pas opgerichte arbeiderspartij, de FOL. 
Begin jaren '70 wist de NVP zich geleidelijk aan te herstellen en deed naarstige 
pogingen om haar politieke macht van weleer te heroveren. De neergang van de 
PPA en de opkomst van de MEP (Movimientu Electoral di Pueblo) op Aruba, 
onder leiding van Croes brachten ook nieuwe mogelijkheden voor coalitievorming 
op landsniveau, waar de NVP dankbaar gebruik van wist te maken, wat onder 
andere resulteerde in NVP/MEP-coalities. 
Het sterke Status Aparte-streven op Aruba onder leiding van de MEP, 
gecombineerd met het leiderschap van de NVP'er Evertsz, die heel duidelijke 
standpunten had op het punt van zelfbeschikking voor de Antillen en de opkomst 
van de arbeiderspartij, de FOL, waren factoren die in deze tijd sterk in het 
voordeel van de NVP werkten (Paula, 1988). Reeds in deze tijd formuleerde de 
NVP als eerste Curaçaose partij de "Kôrsou promé"-gedachte, de opvatting dat 
Curaçao autonoom moest worden binnen het Koninkrijk. In 1975 wist de NVP dan 
ook bij de Eilandsraadsverkiezingen als tweede partij na de FOL uit de bus te 
komen met meer dan 26% van de stemmen. Ondanks verschillende afsplitsingen 
van de partij zoals de Alianza (1977), de Meta en de Akshon (1979), wist de NVP 
zich toch te handhaven als één van de grootste Curaçaose partijen met een 
sociaal goed gedifferentieerde achterban en een vrij stabiele kern (Cijntje, Nicatia 
en Quirindongo, 1991). 
In de jaren '80 is de NVP uitgegroeid tot de grootste en meest toonaangevende 
partij op Curaçao en de Antillen. Hierdoor kon de partij haar stempel drukken op 
het bestuur van Curaçao en de Antillen in de jaren '80 en in het begin van de 
jaren '90. Bij de verkiezingen van 1994 leed deze partij een grote nederlaag. 

Uit de NVP zijn als belangrijkste afsplitsingen ontstaan, de URA in 1965 onder 
leiding van Jesurun, de Alianza in 1977 onder leiding van Mc. William, de Meta in 
1979 onder leiding van Wilsoe en Leetz-Cijntje, de Akshon onder leiding van de 
vroegere NVP-leider Evertsz, de SI in 1987 onder leiding van Hueck en Monte. 
Deze partijen zijn met uitzondering van de URA en de SI geen van alle succesvol 
geweest als afgesplitste partij. De URA leek aan het eind van de jaren '60 een 
alternatief te zijn voor de meer progressief gezinden onder de bevolking, maar 
ging in 1973 weer op in de moederpartij. De SI kende na een korte opleving 
moeilijke tijden en wist ondanks de alliantie met de FOL geen zetel te veroveren 
bij de verkiezingen in 1994. 

De NVP richtte zich voornamelijk op de (katholieke) massa in de buitendistricten. 
De partij kende van oudsher een structuur waarbij 'wijze mannen' uit de 
verschillende buitendistricten het contact onderhielden met de wijkbewoners. 
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Deze groep van wijze mannen had eveneens tot taak als contactpersoon te 
fungeren tussen de partijtop en de kiezer. Bij de NVP is in het genetisch model 
duidelijk sprake van een territoriale penetratie en een interne legitimering. Er is 
beslist geen sprake van een of andere externe sponsorinstituut. De laatste factor 
bij het genetisch model is het charisma van de politieke leider(s). De in Nederland 
gepromoveerde NVP-leider, Da Costa Gomez had in de jaren '50 en '60 een groot 
charisma. Het is heel opvallend dat de leidster van de NVP in de jaren '80, 
Liberia-Peters, ook een groot charisma had. Al deze factoren wijzen bij de NVP in 
de richting van een partij met een sterke institutionalisering en dus ook van een 
hogere electorale stabiliteit. 
De organisatiestructuur van de NVP in de periode 1970-1990 verschilde formeel 
gezien niet veel van die van de DP. Naast het partijbestuur, de partijraad, het 
partijcongres kende de partij ook een aantal neveninstellingen, zoals Muhenan 
Nashonalista (een vrouwenorganisatie) en Dr. Da Costa Gomez Stichting (een 
wetenschappelijk instituut). Ook de 'lidernan di bario' (wijkleiders) waren 
opgenomen binnen de organisatiestructuur van de NVP, maar in tegenstelling tot 
de DP waren bij de NVP de wijkleiders in de praktijk belangrijke contactpersonen 
in de verschillende wijken. Vooral in de periode 1950-1970 en in mindere mate 
ook in de periode 1970-1990 waren het deze personen die zowel in de wijken als 
in de partij invloedrijke posities innamen. Het waren personen die voornamelijk in 
de buitendistricten functioneerden als een soort 'ombudsman' die 'eenvoudige' 
diensten konden verlenen zoals een brief (laten) schrijven naar een 
overheidsinstantie maar ook andere zaken konden regelen zoals het bemiddelen 
bij een overheidsbaan, een overheidsvergunning, etc. 
De NVP richtte zich ook tijdens de verkiezingsperiode maar in een aantal gevallen 
ook buiten deze periode zeer sterk op de kiezers in de verschillende wijken. Er 
zijn verschillende gevallen bekend waarbij de NVP-aanhang gemobiliseerd werd 
om steun te betuigen aan de politieke leiders of om informatie te geven. Als 
strategie gebruikte NVP in deze periode voornamelijk het direct contact in de 
wijken of buitendistricten. Dit moest ook wel daar de partij voornamelijk in de 
periode '50-70 geen 'bevriende' relatie had met de plaatselijke 
communicatiemedia. De partij kon daardoor niet op structurele wijze gebruik 
maken van de pers om de contacten te onderhouden met de kiezers. 
Volgens de politieke leider van de NVP in de jaren '80-'90 bleef deze strategie ook 
in deze periode intact hoewel veel meer aandacht besteed werd aan de andere 
wijken in de stadsdistricten. De contacten met de kiezers in de buitendistricten 
hadden wel een wat meer continue karakter dan die in de andere wijken. De NVP 
kende in de periode 1950-1970 en in iets mindere mate tussen 1970-1990, een 
vrij actieve vrouwenorganisatie die vrouwen in de verschillende wijken trachtte te 
mobiliseren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de NVP als enige van de vier 
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Curaçaose partijen in dit onderzoek, in haar bestaan twee vrouwelijke politieke 
leiders kende en drie vrouwelijke ministers-presidenten heeft geleverd. 

Indien de NVP in de periode 1970-1990 beoordeeld wordt op de kenmerken van 
een electoraal-professionele partij, blijkt het verschil met de DP gering te zijn. De 
rol van de professionals binnen de partij is zeer gering, de partij wordt niet op een 
structurele manier gefinancierd door bepaalde belangengroepen en de nadruk op 
issues is nog gering hoewel dit laatste de laatste jaren steeds meer toeneemt. De 
NVP richt zich evenals de DP steeds meer op het grote electoraat. In tegenstelling 
tot de DP is er bij de NVP wel sprake van een gepersonifieerd leiderschap. In de 
jaren '50 en '60 in de persoon van de reeds eerder genoemde dr. Da Costa 
Gomez en in de jaren 70 en '80 door Evertsz en Liberia-Peters. De NVP voldoet 
maar zeer ten dele aan de kenmerken van een electoraal-professionele partij. 

De conclusie is dan ook dat de NVP zich volgens het genetisch model van 
Panebianco kenmerkt door een sterke institutionalisering, wat zal moeten leiden 
tot enige stabiliteit. De organisatiestructuur en strategie zijn voor een belangrijk 
gedeelte wijkgericht. De partij kenmerkt zich verder als een partij die zich richt op 
specifieke wijken en buurten, zodat bij deze partij buurteffecten verwacht mogen 
worden. Aan de kenmerken van een electoraal-professionele partij wordt maar 
zeer gedeeltelijk voldaan. 

5.2.3. De Frente Obrem i Liberashon 30 di mei 

De onlusten van mei 1969 op Curaçao brachten een grote verschuiving in het 
politieke panorama met zich mee. De onlusten die een gevolg waren van de grote 
maatschappelijke tegenstellingen in de Curaçaose samenleving, resulteerden 
uiteindelijk in de ontbinding van de Staten, het uitschrijven van nieuwe 
Statenverkiezingen en de oprichting van een nieuwe partij, de Frente Obrero i 
Liberashon 30 di mei (FOL). Deze nieuwe partij werd geleid door het militante deel 
van de vakbeweging en de kritische intelligentsia en presenteerde zich als een 
arbeiderspartij. Deze partij, met als voormannen Godett, Brown en Nita, zorgde bij 
de verkiezingen van 1969 voor een ware verrassing door het behalen van drie van 
de twaalf Statenzetels. Hiermee presenteerde de FOL zich ook als een politieke 
factor van betekenis gedurende de jaren '70. Eerst als zelfstandige partij, daarna 
in de tweede helft van de jaren '70 samen met de MAN. De samenwerking met de 
MAN, een partij geleid door een kritische intelligentsia, bracht voor de FOL een 
welkome ondersteuning op het politiek-bestuurlijk niveau. Dit resulteerde bij de 
Eilandsraadsverkiezingen van 1975 en van de Statenverkiezingen van 1977 in 
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een hernieuwd vertrouwen van het electoraat. Bij de Eilandsraadsverkiezingen 
van 1975 behaalde de FOL 32% van de geldig uitgebrachte stemmen, wat bijna 
het dubbele was van het aantal behaalde stemmen bij de verkiezingen van 1971 
(Ritter, 1987). 
Verschillen in inzichten, voor wat betreft het te voeren politieke beleid en een 
groeiende interne machtsstrijd tussen de FOL- en MAN-leiders, hebben 
uiteindelijk in 1979 geleid tot een breuk tussen deze partijen. Dit bracht een 
tweede grote verschuiving in de politieke arena te weeg. Voor de FOL luidde dit 
een periode in van sterke terugval. Bij de verkiezingen van 1979 behaalde de FOL 
slechts 7% van de uitgebrachte stemmen, wat niet eens één derde deel van het 
aantal stemmen was dat de partij bij de verkiezingen van 1975 behaald had 
(Cijntje, Nicatia en Quirindongo, 1991). 
De FOL bleef in de jaren '80, na de breuk met de MAN in 1979, achteruitgaan. 
Om niet weggevaagd te worden als 'kleine' partij werd in 1989 een alliantie 
aangegaan met de partij SI die de aanhang enigszins deed toenemen. Deze bloei 
duurde maar kort, namelijk tot de verkiezingen van 1991. Hierna kreeg deze 
partijcombinatie het zeer moeilijk met het gevolg dat bij de verkiezingen van 1994 
geen zetel werd behaald in het Antilliaanse parlement. 

De partij moest het vooral hebben van de bekendheid en directe activiteiten van 
de leiders binnen verschillende maatschappelijke groeperingen en geografische 
gebieden. De partij had praktisch geen toegang tot de communicatiemedia en 
beschikte in de periode 1970-1990 nog niet over een gestructureerde 
partij-organisatie. De organisatiestructuur van de FOL in deze periode 
karakteriseerde zich vooral door het informele karakter. Het waren voornamelijk 
enkele leiders binnen de partij die samen de beslissingen namen. Een structuur 
(op papier) zoals de DP en NVP kende was bij de FOL nog niet bekend. 
Gezien de maatschappelijke tegenstellingen eind jaren '60 en begin jaren '70, 
was de partij heel duidelijk in haar politieke opstelling: de FOL koos er bewust 
voor om op te komen voor de 'have-nots' binnen de Curaçaose gemeenschap. De 
FOL gebruikte hier het motto 'brood, huis en werk'. Het is dan ook begrijpelijk dat 
deze partij voornamelijk steun kon verwachten van kiezers uit de laagste of lagere 
klassen van de gemeenschap. In veel gevallen de armste wijken van Curaçao. 
Wijken waar trouwens ook de politieke leiders van FOL woonachtig waren of 
makkelijk toegang kregen. In deze zin kan dan ook volgens het genetisch model 
bij de FOL gesproken worden van territoriale penetratie die beperkt blijft tot een 
aantal arme wijken. 
Bij deze partij is er evenmin sprake van een externe sponsorinstituut, hoewel in de 
eerste jaren na de oprichting er geruchten waren dat deze partij door het 
Cubaanse regime gefinancierd werd. De oprichting van de partij was ook geen 
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bewuste actie van de vakbonden, hoewel Godett en Nita vakbondsleiders waren. 
Bij de FOL is evenals bij de DP en NVP dan ook sprake van een interne 
legitimering. De derde factor bij het genetisch model betreft het charisma. De partij 
had vanaf de oprichting tot de jaren '80 te maken met dezelfde politieke leider. 
Deze politieke leider beschikte over enige charisma niet in de laatste plaats omdat 
hij min of meer consequent opkwam voor de belangen van de 'underdog' in de 
gemeenschap. Na een onduidelijke periode bij de partij, eind jaren '80 wegens de 
ziekte van de partijleider en de alliantie met SI, werd de zoon van de ex-oprichter 
en ex-partijleider van FOL de nieuwe partijleider in de jaren '90. Deze nieuwe 
partijleider zette dezelfde lijn door als zijn vader en maakte vaak gebruik van het 
charisma dat zijn vader als oprichter van de partij uitstraalde. 

De FOL voldeed in de periode 1970-1990 praktisch niet aan de kenmerken van 
een electoraal-professionele partij. Met uitzondering van een gepersonifieerd 
leiderschap in de persoon van Godett, voldeed de FOL niet aan de andere 
kenmerken zoals de rol van de professionals binnen de partij, financiering door 
bepaalde groeperingen, nadruk op issues, etc. 
De FOL kan gekarakteriseerd worden als een partij met een sterke 
institutionalisering. De FOL voldoet vrij aardig aan de factoren in het genetisch 
model, namelijk territoriale penetratie, interne legitimering en charisma, die een 
sterke institutionalisering in de hand werken. Daardoor kan verwacht worden dat 
de partij op een grotere stabiliteit mag rekenen. Hoewel de FOL in de jaren '70 en 
'80-geen formele organisatiestructuur had, waren de strategie en de activiteiten 
van de partij gericht op het verkrijgen van steun in een aantal specifieke wijken. 
De armste wijken van Curaçao waar de partij namelijk steun kon verwachten voor 
haar politiek van opkomen voor de 'have-nots' in de gemeenschap. Aan de 
kenmerken van een electoraal-professionele partij wordt praktisch niet voldaan. 

5.2.4. De Movimientu Antia Nobo 

In 1971 werd de Movimientu Antia Nobo (MAN) opgericht. Deze partij, met als 
leider Martina, werd voornamelijk geleid door kritische intellectuelen. De MAN die 
zich in het begin van de jaren '70 als een felle voorstander van radicale 
economische en sociale hervormingen presenteerde, kon toen op weinig 
electorale aanhang rekenen. Bij de verkiezingen in 1971 behaalde de MAN amper 
voldoende stemmen voor het verkrijgen van één zetel in de Eilandsraad. Hoewel 
de MAN bij de Statenverkiezingen van 1973 bijna 1000 stemmen meer behaalde 
dan bij de voorgaande verkiezingen, was dit toch niet voldoende voor een zetel in 
de Staten. Vandaar dat deze partij aansluiting zocht en vond bij de FOL, die wel 
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veel sympathie en aanhang had bij de arbeidersklasse (Ten Napel, 1983). De 
partijen MAN en FOL hebben tot aan de verkiezingen van 1979 gezamenlijk aan 
de verkiezingen deelgenomen. Een groot voordeel voor de politieke partij MAN 
van deze gezamenlijke participatie was, dat zij een zekere machtsbasis verkreeg 
en dat de voormannen van de MAN grotere bekendheid verwierven bij het 
electoraat. Politieke meningsverschillen tussen de MAN- en FOL-leiders leidden 
uiteindelijk in 1979 tot een breuk tussen de partijen. 
De MAN heeft vanaf de verkiezingen van 1979 als zelfstandige partij aan de 
verkiezingen deelgenomen. In 1979 heeft de MAN een grote verkiezings
overwinning behaald. Deze partij behaalde bij de verkiezingen van 1979 4 1 % van 
de geldig uitgebrachte stemmen (Ritter, 1987). De MAN wist de positie van 
grootste partij van Curaçao te behouden tot de verkiezingen van 1985 (Schrils, 
1990). Vanaf 1985 is het percentage MAN-stemmers gedaald van 28 in 1985 tot 
15 bij de verkiezingen in 1994. 

De top van de partij bestond voornamelijk uit academici die in het buitenland 
gestudeerd hadden of leraren, onderwijzers en ambtenaren die (gedeeltelijk) hun 
opleiding in Nederland gevolgd hadden. Bij de oprichting van deze partij, die 
radicale economische en sociale hervormingen eiste, was er dus geen sprake van 
een territoriale penetratie. Een tweede factor bij het genetisch model is de 
legitimering. De MAN heeft niet te maken gehad met een extern sponsorinstituut. 
Eerder is er sprake geweest van interne legitimering wat onder normale 
omstandigheden een sterke institutionalisering met zich mee dient te brengen. De 
derde factor bij het genetisch model is het charisma. De politieke leider van de 
MAN van het eerste uur is Martina; hij is tot nu toe de enige politieke leider 
geweest van de partij. Martina wordt door velen gezien als een integere leider die 
als persoon het nodige respect geniet van vriend en vijand. Voor de MAN kan dan 
ook geconcludeerd worden dat de partij voldoet aan twee van de drie kenmerken 
in het genetisch model dat tot sterkere institutionalisering zal moeten leiden. De 
MAN voldoet niet aan een belangrijke factor in het genetisch model, namelijk de 
territoriale penetratie. 

De organisatiestructuur van de partij is een die veel gelijkenis heeft met die van 
de NVP en DP. De partij kent binnen haar structuur een partijbestuur, partijraad 
en partijcongres. In tegenstelling tot de NVP en DP heeft de partijraad vrij grote 
bevoegdheden. De partijraad functioneert onder reglementen die formeler'zijn dan 
bij de DP en NVP. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk
heden zijn bij de MAN zodanig ontwikkeld dat deze in veel gevallen ook schriftelijk 
vastgelegd zijn. De MAN kent net als de andere partijen neveninstellingen zoals 
een wetenschappelijke instituut, een jongerenorganisatie een vrouwenorganisatie. 
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De MAN voldoet maar ten dele aan de kenmerken van een electoraal-
professionele partij. De partij heeft niet de beschikking over professionals die in 
dienst zijn van de partij. De partij wordt verder niet door bepaalde 
belangengroepen gefinancierd. De MAN is zich vooral aan het eind van de 
periode 1970-1990 meer. en meer gaan richten op het grote electoraat. Hierbij 
gingen issues steeds een grotere rol spelen. Net als bij de NVP blijkt dat bij de 
MAN in deze periode ook sprake was van een gepersonifieerd leiderschap. 
De conclusie is dan ook dat de MAN aan twee factoren voldeed die volgens het 
genetisch model moeten leiden tot een sterkere institutionalisering, namelijk 
interne legitimering en charisma. De MAN hanteerde geen politiek van territoriale 
penetratie. Dit was ook te merken aan de strategie van de partij; de MAN ging wat 
activiteiten betreft maar zeer ten dele wijkgericht te werk. Waar dit gebeurde was het 
eerder het werk van een actief lid in de wijk en geen doelbewuste strategie van de partij. 
De partij voldeed in de periode 1970-1990 zeer gedeeltelijk aan de kenmerken 
van een electoraal-professionele partij. 

Tot slot kan opgemerkt worden dat het voornamelijk de partijen NVP en FOL zijn 
die wijkgericht te werk gaan bij de benadering van de kiezers. De NVP maakte in 
de periode 1950-1970 (en 1970-1990 in mindere mate) gebruik van directe 
contacten met de kiezers in de wijken. Het ging hierbij voornamelijk om de wijken 
in de buitendistricten. De FOL aan de andere kant concentreerde zich vrijwel 
uitsluitend op de wij ken waar zij makkelijk in contact kon treden met de 
'have-nots'. Dit waren uiteraard de wijken waar de kiezers uit de laagste en lagere 
klassen van de gemeenschap woonachtig zijn. De factoren in het genetisch model 
die tot sterke institutionalisering leiden, territoriale penetratie, interne legitimering 
en charisma, blijken in grote mate te gelden voor de NVP en FOL. Het zijn ook 
deze partijen waar een grotere stabiliteit verwacht mag worden. 

5.3. De bolwerken naar de mening van de politieke leiders 

In deze paragraaf zal eerst aangegeven worden hoe de meningen van de 
politieke leiders verzameld zijn. De overeenstemming tussen de meningen van de 
politici zal daarna bepaald worden, zodat nagegaan kan worden in hoeverre 
politici van dezelfde politieke partij het met elkaar eens zijn ten aanzien van hun 
eigen bolwerken. De mate van overeenstemming zal bepaald worden aan de 
hand van de kappa-coëfficiënt. Aangegeven zal worden wat de betekenis is van 
de overeenstemmingsmaat kappa en hoe deze maat berekend kan worden. 
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5.3.1. Dataverzameling mening politieke leiders 

Aan de politieke leiders van de DP, de NVP, de FOL/SI en de MAN is de vraag 
gesteld welke areazones zij als bolwerken beschouwen van hun eigen partij. 
Hierbij kregen acht politieke leiders, twee van iedere partij, een lijst van de veertig 
areazones waarin Curaçao verdeeld is, met het verzoek om aan te geven welke 
gebieden naar hun oordeel bolwerken zijn van hun partij. In een begeleidend 
schrijven is dat als volgt geformuleerd (letterlijke vertaling): 

"Een gedeelte van het onderzoek gaat over bolwerken van de partijen op 
Curaçao, ledere politieke leider weet vaak in welke wijk zijn partij sterk 
staat. Vandaar dat ik u wilde vragen op de bijgevoegde lijst van wijken 
minimaal zes en maximaal acht buurten aan te kruisen waarvan u meent 
dat uw partij het sterkst was in de afgelopen 15 jaren. Verder zou ik u 
willen vragen ook aan te geven in welke wijken de andere partijen het 
sterkst waren in dezelfde periode". 

Tijdens de telefonische of persoonlijke toelichting werd de nadruk gelegd op het 
feit dat het hier om een intuïtief gevoel ging en dat dit niet gebaseerd hoeft te zijn 
op een diepgaande analyse van de verkiezingsuitslagen. 

5.3.2. Overeenstemmingsmaat kappa-coëfficiënt 

Scott (1955) heeft de "coefficient of intercoder agreement" voorgesteld als een 
overeenstemmingsmaat voor twee codeurs waarin op het aantal categorieën en 
de mate waarin van iedere categorie gebruik gemaakt wordt, een correctie 
uitgevoerd wordt. Hij veronderstelt dat de verdeling over de categorieën voor de 
populatie bekend is en dat de beoordelaars er steeds evenveel observaties aan 
toewijzen. 
Cohen (1960: 40) heeft dit verder verfijnd en definieert de overeenstemmingsmaat 
die hij kappa-coëfficiënt noemt als volgt: 

"the proportion of agreement after chance agreement is removed from 
consideration". 

Voor een gedetailleerde bespreking wordt verwezen naar onder andere Popping 
(1983), Fleiss(1973). 
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De formule voor het bepalen van de kappa-coëfficiënt ziet er als volgt uit: 

Po-Pe 

1-Pe 

Hierbij stelt P0 de fractie werkelijk geobserveerde overeenstemmingen voor en Pe 

de fractie bij onafhankelijkheid verwachte overeenstemmingen. 
De kappa geeft in feite aan hoe groot de overeenstemming is tussen twee 
"deskundigen" na correctie voor het zogenaamd "at random" invullen. De 
kappa-coëfficiënt is maximaal 1 en kan soms zelfs negatief zijn. Landis en Koch 
(1977) hebben aangegeven hoe de kappa-coëfficiënt geïnterpreteerd moet 
worden. Hoe groter de waarde van kappa hoe groter de overeenstemming tussen 
de beoordeling van de twee "deskundigen". Een kappa van 0.8-1 wordt gezien als 
"almost perfect"; een coëfficiënt van 0.6-0.8 is "substantial" en één van 0.4-0.6 
"moderate". Een kappa-coëfficiënt van 0.2-0.4 en van 0.0-0.2 wordt gezien als 
respectievelijk "fair" en "slight". Indien de kappa-coëfficiënt negatief, is wordt dit 
beschouwd als "poor". 

Voor iedere partij wordt nagegaan in hoeverre de mening van de twee partijleiders 
over bolwerken van hun eigen partij met elkaar overeenstemmen. Hier wordt 
gebruik gemaakt van de overeenstemmingsmaat kappa-coëfficiënt. 
Voor iedere partij zal de kappa-coëfficiënt berekend worden waarna in het 
bijzonder gekeken wordt naar verschillen tussen de meningen van politieke 
leiders. 

5.4. De overeenstemming van de politieke leiders 

In deze paragraaf zal de mening van de politieke leiders ten aanzien van de 
bolwerken van hun partij beschreven worden. Hiertoe zal in eerste instantie de 
overeenstemming tussen de mening van de politieke leiders bepaald worden. 
Waar de meningen verschillend zijn, zal geanalyseerd worden in hoeverre de 
opinie van de politieke leiders van de andere partijen over deze areazones enige 
duidelijkheid kan scheppen. Aan dit laatste zal overigens minder gewicht gegeven 
worden, daar verondersteld mag worden dat politieke leiders hun eigen partij en 
partij-aanhang beter kennen dan die van de andere partijen. 
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5.4.1. De overeenstemming over de bolwerken van de DP 

De kappa-coëfficiënt bij de politieke partij DP bedraagt 0.84. Dit betekent dat er 
"almost perfect" overeenstemming bestaat tussen de mening van de twee 
politieke leiders. Uit tabel 5.1. is op te maken dat er twee areazones zijn waarover 
de politieke leiders van de DP van mening verschillen. 

Mening partijleider 1 

van de DP 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 

van de DP 

geen bolwerk 31 1 Mening partijleider 2 

van de DP bolwerk 1 7 

Tabel 5.1. Mening van de politieke leiders van de DP over de bolwerken van hun partij. 

Deze areazones zijn: Groot Kwartier en Mundo Nobo. Mundo Nobo is een 
areazone die grenst aan Otrobanda, een areazone die door beide leiders als 
bolwerk van de DP genoemd is. De politieke leiders van de andere partijen 
hebben geen duidelijke mening ten aanzien van de areazone Mundo Nobo. Drie 
van de zes politieke leiders van de partijen MAN, NVP en FOL/SI beschouwen 
Mundo Nobo als een bolwerk en de andere niet. 
Voor Groot Kwartier valt een soortgelijke situatie waar te nemen. Ook de politieke 
leiders van de andere partijen hebben hier geen eensluidende mening over. Drie 
van de zes politieke leiders beschouwen Groot Kwartier als een bolwerk. 
De andere leiders beschouwen Groot Kwartier juist niet als een bolwerk 
van de DP. 

De conclusie is dan ook dat de overeenstemming van de meningen van de 
politieke leiders van de DP vrij groot is. De politieke leiders van de DP hebben een 
eensluidende mening ten aanzien van de bolwerken van hun partij. Bij de twee 
areazones waar ze verschillende meningen hebben, geeft de opinie van de 
andere politici over de bolwerken van deze partij geen uitsluitsel. 
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5.4.2. De overeenstemming over de bolwerken van de NVP 

De meningen van de politieke leiders van de NVP stemmen heel goed met elkaar overeen. De 
kappa-coëfficiënt is hier 0.84, wat in feite betekent dat de overeenstemming praktisch perfect is. 

Mening partijleider 1 

van de NVP 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 

van de NVP 

geen bolwerk 31 1 Mening partijleider 2 

van de NVP bolwerk 1 7 

Tabel 5.2. Mening van de politieke leiders van de NVP over de bolwerken van hun partij. 

Uit tabel 5.2. valt op te maken dat de mening van de twee politieke leiders van de 
NVP ten aanzien van zeven van de acht bolwerken met elkaar overeenkomen. 
Brievengat is een areazone die door de ene politieke leider wel genoemd wordt en 
door de andere niet. Deze areazone wordt slechts door twee van de zes politieke 
leiders van de andere partijen genoemd als een bolwerk van de NVP. 
De areazone Montana Abou wordt door slechts één politieke leider van de NVP 
genoemd als een bolwerk van de NVP. Deze areazone grenst aan Montana Rey 
een gebied dat door 'vriend en vijand' beschouwd wordt als een bolwerk van de 
NVP. Montana Abou wordt door vier van de zes politieke leiders van de andere 
partijen gezien als een bolwerk van de NVP. 
De overeenstemming tussen de twee politici van de NVP ten aanzien van hun 
eigen bolwerken blijkt erg groot te zijn. Bij twee van de areazones blijkt er een 
verschil van mening te zijn. De meningen van de andere politieke leiders geven 
hierover geen uitsluitsel. 

5.4.3. De overeenstemming over de bolwerken van de FOL/SI 

De overeenstemming van de meningen van de FOL/SI-leiders ten aanzien van de 
FOL/SI-bolwerken is minder bevredigend dan de twee voorafgaande. De kappa 
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bedraagt hier 0.53. Dit kan gecategoriseerd worden als een middelmatige 
("moderate") overeenstemming. 

Dit was enigszins te verwachten. De FOL/SI is in feite een partijcombinatie. Deze 
partijcombinatie bestaat uit de partijen Frente Obrero Liberashon 30 di mei 1969, 
opgericht in 1969 en Sosial Independiente opgericht in 1987. De eerste partij 
heeft vanaf 1969 tot en met de verkiezingen van 1987 steeds zelfstandig aan de 
verkiezingen meegedaan. De Sosial Independiente, een splinterpartij van de NVP, 
heeft alleen in 1987 zelfstandig aan de verkiezingen meegedaan. 

Er werd naar de mening van twee politieke leiders van de FOL/SI gevraagd. De 
ene politieke leider was de lijsttrekker en tevens voorzitter van de SI. De andere is 
de politieke leider van de FOL. Hoewel deze partijen met een gezamenlijke lijst 
aan de verkiezingen hebben meegedaan bij de verkiezingen van 1990, 1991 en 
1994, is het te begrijpen dat de meningen van deze politieke leiders verschillen 
vertonen. Een leider zal specifieke "SI"-bolwerken noemen terwijl de ander eerder 
"FOL"-bolwerken zal vermelden. 

Mening partijleider 1 

van de FOL/SI 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 

van de FOL/SI 

geen bolwerk 29 3 Mening partijleider 2 

van de FOL/SI bolwerk 3 5 

Tabel 5.3. Mening van de politieke leiders van de FOL/SI over de bolwerken van hun partij. 

Tabel 5.3. geeft aan dat in zes areazones de politieke leiders van mening 
verschillen. Deze areazones zijn Tera Kora, Suffisant, Buena Vista, Montana 
Abou, Wishi en Seru Domi. Deze areazones hebben met elkaar gemeen dat er 
overwegend mensen wonen van de lagere sociale klassen. Drie van deze 
areazones zijn zogenaamde volkswoningbuurten, te weten Tera Kora, Montana 
Abou en Seru Domi. Naast het bovengenoemde verschil van de twee politieke 
leiders kan nog vermeld worden dat één van de politieke leiders van (FOL/)SI in 
het verleden wijkleider geweest is van Montana Abou en zeer waarschijnlijk 
daardoor ook deze areazone nog steeds ziet als een bolwerk. 
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Vier van de zes andere politieke leiders hebben ook aangegeven welke buurten 
zij als bolwerken van FOL/SI beschouwen. Ten aanzien van Buena Vista waren 
deze politieke leiders het eensgezind. Bij de andere areazones waar de 
FOL/SI-leiders niet eensgezind waren, te weten Tera Kora, Suffisant, Montana 
Abou, Wishi en Seru Domi waren steeds twee van de vier politieke leiders van 
mening dat het een FOL/SI bolwerk was. Dit betekent dat met uitzondering van 
Buena Vista ook de andere politieke leiders net als de twee FOL/SI-leiders er niet 
van overtuigd waren, dat deze areazones echte FOL/SI bolwerken zijn. 

De meningen van de politieke leiders van de FOL/SI ten aanzien van de 
bolwerken vertonen geen grote overeenstemming. De overeenstemmingsmaat 
kappa-coëfficiënt geeft aan dat er slechts van een middelmatige 
overeenstemming sprake is. Bij de bolwerken die door één van de twee politieke 
leiders genoemd worden, blijkt slechts één areazone, Buena Vista, door de politici 
van de andere politieke partijen als een bolwerk van de FOL/SI beschouwd te 
worden. 

5.4.4. De overeenstemming over de bolwerken van de MAN 

Bij de politieke partij MAN is evenals bij de andere politieke partijen gekeken naar 
de overeenstemming van de meningen van de politieke leiders ten aanzien van 
de MAN-bolwerken. 

Mening partijleider 1 

van de MAN 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 geen bolwerk 29 3 

van de MAN bolwerk 4 4 

Tabel 5.4. Mening van de politieke leiders van de MAN over de bolwerken van hun partij. 

Eén van de politieke leiders heeft slechts zeven areazones, in plaats van acht 
zoals de andere leider, gecategoriseerd als bolwerken. Dit betekent dat er in het 
volledig perfecte geval de kappa-coëfficiënt maximaal 0.89 zal zijn. 
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De kappa-coëfficiënt die bij tabel 5.4. hoort is 0.43. Zelfs indien deze coëfficiënt 
gecorrigeerd wordt, doordat de kappa-coëfficiënt hier geen 1 kan worden, blijft het 
resultaat minder dan 0.50. Het resultaat kan hier omschreven worden als 
"moderate" of middelmatig. 
De verschillen tussen de meningen van de twee politieke leiders van de MAN 
manifesteren zich in totaal bij zeven areazones. 
Vier areazones door één van de politieke leiders wel en door de ander niet 
genoemd, zijn: Flip, Barber, Mahuma en Boka Sami. De eerste twee areazones 
grenzen aan elkaar en liggen in het westelijke gedeelte van het eiland. Het is 
logisch dat Barber hier genoemd is als bolwerk daar de politieke leider van de 
MAN in deze areazone geboren is en er daarom misschien vanuit gaat dat zijn 
partij veel kiezers trekt in dit gebied. Verder woont deze politieke leider op de 
grens van Santa Maria, voor beide leiders een bolwerk, en Mahuma. 
Mogelijkerwijs heeft dit ertoe bijgedragen ook dit laatste gebied, Mahuma, als een 
bolwerk te beschouwen. De andere drie bolwerken, die slechts door één politieke 
leider genoemd werden, zijn: Bonam, Suffisant en Julianadorp. Deze politieke 
leider woonde tot voor kort in het eerste gebied. Misschien is dit de verklaring dat 
hij deze areazone als bolwerk beschouwt van de MAN. 
Met uitzondering van Flip worden de andere zes areazones door de andere 
niet-MAN-leiders meerdere keren genoemd als bolwerk van de MAN. In het 
bijzonder de areazones Barber, Julianadorp en Bonam waarover de MAN-leiders 
geen eensluidende mening hadden, worden door de andere politieke leiders wel 
degelijk als bolwerken beschouwd. 

In deze paragraaf is gekeken naar de overeenstemming tussen de meningen van 
de politieke leiders ten aanzien van hun bolwerken. Het resultaat is "almost 
perfect" bij de twee oudste partijen DP en NVP. De overeenstemmingsmaat 
kappa-coëfficiënt is hier 0.84, wat uitzonderlijk groot is. Bij de partijen FOL/SI en 
MAN is de overeenstemming tussen de partijleiders onderling laag. De kappa-
coëfficiënt ligt hier rond 0.5, wat middelmatig is. Voor de FOL/SI is dit begrijpelijk 
daar het een combinatie is van de partijen FOL en SI, met mogelijkerwijs "eigen" 
bolwerken voor iedere partij(leider). 
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5.5. Overeenstemming mening politieke leiders met de vastgestelde 
concentratiegebieden 

In de voorgaande paragraaf zijn de geografische gebieden besproken die volgens 
de politieke leiders bolwerken zijn van hun partij. 
Hieronder zal nu bekeken worden in hoeverre de concentratiegebieden gevonden 
in hoofdstuk 4 ook door de politieke leiders van de politieke partijen als zodanig 
erkend worden. Dit zal op de volgende manier geschieden. Van iedere partij zal 
beschreven worden welke gebieden door de politieke leiders als bolwerken zijn 
aangewezen en hoe dit overeen komt met de eerder afgeleide 
concentratiegebieden. Per partij zal dan bekeken worden hoe groot de 
overeenkomst is tussen de meningen van de politieke leiders aan de ene kant en 
die van de afgeleide concentratiegebieden in het voorgaande hoofdstuk aan de 
andere kant. Voor deze concentratiegebieden zal steeds gekeken worden hoeveel 
gebieden door één of beide politieke leiders genoemd zijn. 
Het gaat dus hier niet om een volledige 'match' tussen de meningen van de 
politieke leiders en de reeds afgeleide concentratiegebieden. De centrale vraag is 
in hoeverre de politieke leiders van de partijen de concentratiegebieden, zoals 
gevonden in hoofdstuk 4, ook zien als hun bolwerken. Alvorens dit te analyseren 
zal eerst bekeken worden wat de politieke leiders als bolwerken beschouwen en 
in hoeverre er een verschil is met de gehanteerde criteria voor concentratie
gebieden. 
Aan de partijleiders werd de vraag voorgelegd wat zij als een bolwerk van hun 
partij beschouwen. Alle partijen beschouwen een geografisch gebied waar de 
partij de afgelopen periode, bijvoorbeeld 10 jaren, veel stemmen behaald heeft als 
een bolwerk van hun partij. Belangrijk is dat alle vier partijen een lange periode 
beschouwen als de basis van een bolwerk. Een wijk die gedurende twee 
achtereenvolgende verkiezingen veel stemmen oplevert voor een partij hoeft 
daarom volgens deze leiders nog geen bolwerk te zijn. Dit stemt goed overeen 
met de criteria zoals gehanteerd bij de bepaling van de concentratiegebieden. 
Ten aanzien van het aantal stemmen werken en denken de partijen in eerste 
instantie vanuit absolute aantallen en niet zozeer vanuit relatieve aantallen. De 
partijen kijken eerder naar het aantal absolute stemmen en houden bijvoorbeeld 
weinig rekening met het aantal stemgerechtigden in de wijk. De NVP-leider geeft 
bijvoorbeeld aan dat het bij hun analyse voornamelijk gaat om absolute aantallen 
waarbij voor de bolwerken in het bijzonder gekeken wordt naar het aantal 
stemmen in vergelijking met voorgaande verkiezingen. 
Het Bureau voor Verkiezingen tracht de stemdistricten zodanig in te delen dat het 
aantal stemgerechtigden in ieder stemdistrict ongeveer even groot is, hoewel dit 
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niet bij alle verkiezingen en stemidistricten even goed gelukt is. Dit betekent dus 
dat er in de praktijk een verschil is tussen de absolute (gebruikt door de politici) en 
relatieve(gebruikt als criterium in hoofdstuk 4) aantallen; dit verschil is natuurlijk 
klein indien de verschillen in grootte tussen de stemdistricten klein is. 

5.5.1. Overeenstemming bij de DP 

Voor de politieke partij DP zijn de concentratiegebieden zoals gevonden in 
hoofdstuk 4, Groot Kwartier, Sem Lora, Seru Domi, Mundo Nobo, Berg Altena, 
Dominguito, Koraal Specht en Mahaai. Uit tabel 5.5. blijkt dat slechts drie van 
deze acht areazones door de politieke leiders van de DP erkend worden. 

Concentratiegebieden Twee keren genoemd Minstens één keer genoemd 

Groot Kwartier * 
Seru Lora 
Seru Domi 
Mundu Nobo * 
Berg Altena 
Dominguito 
Koraal Specht * * 
Mahaai  

Tabel 5.5. Overzicht van de concentratiegebieden en bolwerken naar de mening van de politieke 
leiders van DP. 

Deze drie areazones zijn Groot Kwartier, Mundo Nobo en Koraal Specht. Een 
overzicht van de meningen van de politieke leiders ten aanzien van de bolwerken 
is opgenomen als bijlage E. Dit is een zeer laag aantal. Dit is te meer 
onbevredigend daar de politieke leiders bij deze partij min of meer dezelfde 
mening hadden. Het intuïtief gevoel van de politieke leiders blijkt hier niet 
voldoende overeen te komen met de concentratiegebieden zoals afgeleid in 
hoofdstuk 4. Dit betekent dat de politieke leiders van de DP een grote 
mate van overeenstemming hebben over welke areazones bolwerken 
zijn, maar dat deze mening in het geheel niet overeenkomt met de 
afgeleide concentratiegebieden. 
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5.5.2. Overeenstemming bij de NVP 

Voor de NVP zijn vijf concentratiegebieden gevonden, te weten Westpunt, Flip, 
Soto, Barber en Montana Rey. Uit tabel 5.6. blijkt dat al deze vijf areazones door 
beide politieke leiders van de NVP genoemd werden. 

Concentratiegebieden Bolwerken door beide politici genoemd 

Westpunt * 
Flip * 
Soto * 
Barber * 
Montana Rey * 

Tabel 5.6. Overzicht van de concentratiegebieden en bolwerken naar de mening van de politieke 
leiders van NVP. 

Dit is een zeer bevredigend resultaat. Dit betekent dat alle concentratiegebieden 
gevonden in hoofdstuk 4 ook door de politieke leiders van NVP als bolwerken 
gezien worden. Dit is de maximaal denkbare score. Niet alleen is de 
overeenstemming tussen de meningen van de twee politieke leiders groot, maar 
deze mening bevat in ieder geval de areazones die als concentratiegebieden van 
de politieke partij NVP in hoofdstuk 4 afgeleid zijn. 
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5.5.3. Overeenstemming bij de FOL/SI 

Voor de FOL/SI zijn er totaal vijf concentratiegebieden afgeleid, te weten Santa 
Maria, Koraal Specht, Roozendal, Buena Vista en Seru Fortuna. Deze vijf 
gebieden worden alle erkend door de twee politieke leiders van de FOL/SI als 
bolwerken. Alleen Buena Vista is niet door alle twee genoemd. Alle vijf 
concentratiegebieden worden minimaal één keer genoemd. 

Concentratiegebieden Twee keren genoemd Minstens één keer genoemd 
Santa Maria * * 
Koraal Specht * * 
Roozendal * * 
Buena Vista * 
Seru Fortuna * * 

Tabel 5.7. Overzicht van de concentratiegebieden en bolwerken naar de mening van de politieke 
leiders van FOUSI. 

Uit tabel 5.7. blijkt dat de overeenkomst bij FOL/SI hoog is. De overeenstemming 
tussen de politieke leiders welke areazones bolwerken van hun partij zijn is niet 
groot, maar wel bestaat er een zeer hoge consensus tussen de politieke leiders 
van FOL/SI dat de vijf bolwerken areazones zijn waar de partij goed scoort. De 
politieke leiders van FOL/SI hebben geen grote overeenstemming met elkaar ten 
aanzien van eigen bolwerken. Maar over één punt zijn deze politieke leiders van 
FOL/SI het (praktisch) geheel met elkaar eens: de concentratiegebieden van 
FOL/SI zoals afgeleid in hoofdstuk 4 beschouwen beiden als FOL/SI bolwerken. 
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5.5.4. Overeenstemming bij de MAN 

De concentratiegebieden van de MAN zijn Tera Kora, Koraal Partir, Maria Maai, 
Suffisant, Mahuma, Julianadorp, Wanapa en Barber. Drie van de acht gebieden te 
weten Koraal Partir, Maria Maai en Wanapa zijn geen enkele keer door de twee 
politieke leiders van de MAN genoemd, zoals blijkt uit tabel 5.8. 

Concentratiegebieden Twee keren genoemd Minstens één keer genoemd 
Tera Kora * * 
Koraal Partir 
Maria Maai 
Suffisant * 
Mahuma * 
Julianadorp * 
Wanapa 
Barber * 

Tabel 5.8. Overzicht van de concentratiegebieden en bolwerken naar de mening van de politieke 
leiders van MAN. 

Vijf van de acht concentratiegebieden worden door de politieke leiders van de 
MAN genoemd. Voor Maria Maai en Wanapa, is het begrijpelijk dat deze gebieden 
geen enkele keer genoemd zijn, daar de hier gebruikte (officiële) namen praktisch 
bij niemand bekend zijn. Indien hiermee rekening gehouden wordt, dan is slechts 
de areazone Koraal Partir geen enkele keer genoemd. Dit is een redelijk 
bevredigend resultaat daar op één na (met uitzondering van de areazones Maria 
Maai en Wanapa) alle concentratiegebieden door de politieke leiders als zodanig 
erkend worden. 
Een vergelijking van de mening van de politieke leiders over hun bolwerken en de 
concentratiegebieden zoals afgeleid met behulp van het relatieve criterium in 
hoofdstuk 4 volgt hierna. 
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Politieke Concentratiegebieden van de partij die door de eigen 

Dartüpn politieke leiders genoemd zijn 

Twee keer genoemd Minstens één keer genoemd 

~DP 1 v/d 8 3 v/d 8 

NVP 5 v/d 5 5 v/d 5 

FOL/SI 4 v/d 5 5 v/d 5 

MAN 1 v/d 8 5 v/d 8 

Tabel 5.9. Overzicht van de concentratiegebieden en bolwerken naar de mening van de politieke 
leiders van de vier partijen. 

Uit tabel 5.9. blijkt dat de NVP en de FOL/SI een zeer hoge mate van 
overeenstemming kennen tussen de mening van de politieke leiders ten aanzien 
van bolwerken en de concentratiegebieden zoals eerder afgeleid is. De 
overeenkomst bij de DP en de MAN is duidelijk veel lager, wat in feite betekent 
dat de concentratiegebieden zoals hiervoor afgeleid is niet door hun politieke 
leiders als zodanig erkend worden. 
NVP en FOL/SI kennen hun bolwerken vrij redelijk. Zij zijn in principe in staat om 
strategieën toe te passen binnen de bolwerken omdat zij hun bolwerken kennen. 
De DP en in mindere mate de MAN zouden heel moeilijk in staat zijn om 
succesvol strategieën toe te passen in hun bolwerken doordat zij deze bolwerken 
niet (goed) kennen. Dit komt dus overeen met het resultaat van de historische en 
organisatorische analyse in paragraaf 5.2. Deze analyse wees namelijk ook al in 
de richting van een NVP en FOL die sterk buurtgeoriënteerd waren 
georganiseerd. Bij de andere twee partijen MAN en DP was de buurtgerichtheid 
veel minder aanwezig of geheel afwezig. 
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5.6. Strategie van de partijen in de bolwerken 

De partijen kunnen bij het benaderen van hun potentiële kiezers verschillende 
strategieën gebruiken. Wanneer bijvoorbeeld politieke partijen: 

"...initially confront an electoral market they have a choice of two not 
necessarily exclusive strategies. In the first place, they can attempt to 
restrict or narrow that market and thus engage in primarily defensive 
electoral strategies, mobilizing existing adherents rather than attempting 
to win new supporters. Second, they may choose simply to compete on 
the market and so engage in primarily expansive electoral strategies, 
constantly searching for new voters and placing relatively little emphasis 
on the mobilization of existing loyalists..."(Mair, 1997: 158). 

In de lijn van deze gedachte kunnen partijen zich richten op de kiezers in hun 
bolwerken of juist niet. Vandaar dat ten aanzien van de strategie die partijen 
toepassen bij het binnenhalen van hun stemmen de volgende vraag gesteld is 
aan de politieke leiders. 

"De kiezers in alle wijken kunnen tijdens de verkiezingscampagne 
benaderd worden. Dit betekent dat in principe aan alle wijken ongeveer 
evenveel aandacht besteed kan worden. Maar je kan meer aandacht 
besteden aan de kiezers in de wijken waar de partij weinig sympathie 
geniet of weinig stemmers heeft. Dit betekent dat je dan relatief meer 
aandacht besteedt aan wijken waar de partij zwak staat. 
Maar je kunt ook meer aandacht besteden aan de kiezers in de wijken 
waar in je sterk staat. Dit betekent dat je relatief meer aandacht besteedt 
aan de kiezers in de wijken waar je sterk staat; dientengevolge krijgen de 
kiezers in de wijken waar de partij zwak staat, minder aandacht. 
Kunt u aangeven wat de strategie van uw partij geweest is in het 
verleden?" 

Alle partijen gaven min of meer aan dat ze kiezen voor de wijken waarin ze sterk 
staan. Dit gebeurde om verschillende redenen. Ten eerste geloofden de leiders 
dat dit een versteviging van hun positie als partij kan betekenen. Dus bolwerken 
dienden bolwerken te blijven. Dat betekende niet dat de kiezers in de andere 
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wijken geen aandacht kregen. Maar dit gebeurde bewust in mindere mate of op 
een andere manier, bijvoorbeeld door het uitdelen van partij-informatie in alle 
wijken. 
Hoewel de DP een minder uitgesproken mening had dan de andere drie partijen, 
hadden de wijkcommissarissen een belangrijke rol bij het contact met de kiezers. 
De DP voerde hier het beleid om de kiezers in de wijken te motiveren om de 
contactvergaderingen die vaak centraal georganiseerd werden te bezoeken. De 
partij maakt verder gebruik van radioprogramma's en het massaal verspreiden van 
partijprogramma's en ander voorlichtingsmateriaal in alle wijken van Curaçao. 
De NVP heeft in de periode 1970-1990 een strategie toegepast waarbij 
geconcentreerd werd op de wijken waar de partij zwak stond zonder de 
zogenaamde bolwerken te verwaarlozen. De wijkleiders van de NVP hadden 
goede contacten met de wijkbewoners van de bolwerken. In het algemeen waren 
deze wijkleiders ook erg actief en dynamisch. In de bolwerken hadden de 
wijkleiders ook vaak de beschikking over een grotere groep partijsympathisanten 
die bereid waren mee te helpen bij het organiseren van partijactiviteiten. De 
NVP-partijleiders kozen daarom voor de strategie om hun werk te ondersteunen, 
maar zich op hetzelfde moment meer in te zetten in de wijken waar de wijkleiders 
minder actief waren of moeilijk ingang konden krijgen. 

De strategie van de FOL was vrij duidelijk. Zij concentreerde zich op de wijken 
waar vooral veel personen uit de lagere sociale klassen van de gemeenschap 
woonachtig zijn; (potentiële) bolwerken die voor een groot gedeelte voor stemmen 
moesten zorgen voor de partij. Deze wijken komen overeen met wat de politieke 
leider wijken noemt waar 'mensen wonen uit de lagere klassen'. Met de slogan 
'Solo el pueblo salva el pueblo' wil de partij benadrukken dat zij juist kiest voor de 
'have-nots' binnen de gemeenschap. Vandaar dat zij haar activiteiten richtte op 
die wijken waar zij van oudsher veel stemmen behaalde en die typische 
'lower-class'-wijken zijn. Dit zijn juist wijken die bolwerken zijn van FOL/SI. 
Wegens het gebrek aan financiële middelen was de FOL niet in staat om 
propagandamateriaal te distribueren en ook geen massale propaganda en 
voorlichting te geven via de kranten, radio en televisie. 

De strategie bij de MAN was er ook een die zich in eerste instantie concentreerde 
op de wijken waar deze partij sterk "stond, maar met enigszins een 'individueel' 
tintje. De nadruk werd hierbij wel gelegd op de buurten waar partijsympathisanten 
het actiefst waren. De wijkleiders zorgden voor het contact met de potentiële 
stemmers in de wijken en de initiatieven van de wijkleiders werden' zoveel 
mogelijk ondersteund door het partijbestuur van de MAN. Dit werd verder 
ondersteund met andere activiteiten zoals propaganda en voorlichting via de 
kranten, televisie, radio enz. Verder werden er ook activiteiten georganiseerd die 
gericht waren op het grote publiek. 
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5.7. Conclusies 

In dit hoofdstuk is bekeken hoe de politieke partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN 
ontstaan zijn en zich ontwikkeld hebben. Ook het functioneren van de politieke 
partijen is hierbij aan de orde gekomen. Dit werd geplaatst in het kader van het 
genetisch model van Panebianco. Partijen die zich bij het ontstaan karakteriseren 
door territoriale penetratie, interne legitimering en een hoog charisma kunnen over 
het algemeen rekenen op een grotere institutionalisering. Het blijkt dat vooral de 
partijen NVP, FOL/SI en MAN hieraan voldoen. Bij NVP en FOL/SI was er tevens 
sprake van een van oudsher sterke gerichtheid op de territoriale penetratie. 
Verder is nagegaan in hoeverre de concentratiegebieden afgeleid in hoofdstuk 4 
overeenkomen met het intuïtief gevoel van de politici ten aanzien van bolwerken 
en in hoeverre de politieke leiders hiervan gebruik maken bij het benaderen van 
de kiezers. 
De vier Curaçaose partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN beschouwen de wijken 
waar ze normaal veel stemmen behalen als bolwerken van hun partij. In eerste 
instantie gaat het om het absolute stemmenaantal, maar bij ongeveer gelijke 
aantal kiezers in de geografische gebieden kan dit ook beschouwd worden als het 
relatieve stemmenaantal dat werd behaald door de partij. Dit betekent dat het 
intuïtief gevoel van de partijleiders bij het bepalen van de bolwerken geen grote 
verschillen vertoont met het relatieve criterium dat bij deze studie gehanteerd 
wordt, als de stemdistricten ongeveer evenveel kiezers bevat. 
Het blijkt dat de overeenstemming van de mening van de partijleiders over de 
bolwerken bij de partijen DP en NVP zeer goed is. De overeenstemming bij de 
partijen FOL/SI en MAN is middelmatig. Bij FOL/SI is dit resultaat zeer 
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het een partijcombinatie betreft waarbij 
iedere partijleider naar zijn 'eigen' bolwerken keek. De conclusie is dan ook dat de 
politici van de twee partijen, FOL/SI en MAN, het onderling middelmatig en de 
andere twee, DP en NVP, het zeer goed met elkaar eens zijn over de bolwerken 
van hun partij. 

Als nu de concentratiegebieden gevonden in hoofdstuk 4 en de bolwerken 
volgens de politici met elkaar vergeleken worden, dan blijkt het volgende. Bij de 
NVP en de FOL/SI is de situatie zeer bevredigend. De concentratiegebieden 
worden door de NVP-politici in alle gevallen erkend. Vier van de vijf FOL/SI 
concentratiegebieden worden door beide politieke leiders genoemd als bolwerken 
van de FOL/SI. Hoewel de overeenstemming tussen de meningen van de 
politieke leiders van de FOL/SI niet hoog is, zijn deze leiders het over één aspect 
praktisch helemaal eens met elkaar: de afgeleide concentratiegebieden van de 
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FOL/SI in hoofdstuk 4 worden door beide FOL/SI leiders ook beschouwd als 
bolwerken van deze partij. Dit betekent dat de partijleiders van NVP en FOL/SI 
hun bolwerken (zeer) goed (onder)kennen. 
Bij de MAN worden van de acht concentratiegebieden vijf tenminste één keer 
genoemd. Bij de DP wordt minder dan de helft van de concentratiegebieden door 
de politieke leiders van deze partij onderkend. Dit betekent dat de DP en in 
mindere mate de MAN hun concentratiegebieden niet kennen. 
Er is een grote overeenstemming tussen de mening van de partijleiders van de 
DP, maar de DP-leiders schijnen hun concentratiegebieden niette kennen. 

De partijen DP, NVP en MAN hadden in de periode 1970-1990 op papier een 
soortgelijke organisatiestructuur. De FOL/SI had in dezelfde periode een zeer 
losse en informele organisatiestructuur. Er blijkt in de praktijk toch grote 
verschillen te zijn in de wijze waarop deze partijen het contact met de kiezers in 
de wijken onderhouden. 
De politici van de NVP en FOL/SI schijnen in ieder geval haar bolwerken te 
kennen. De NVP besteedt op een min of meer continue en directe wijze aandacht 
aan de kiezers in haar bolwerken. Dit gebeurde door een structuur van wijkleiders 
die in de jaren 70 en 80 vrij redelijk functioneerde in de bolwerken. 
De FOL/SI concentreerde zich slechts op die wijken die de leiders als 
FOL/SI-bolwerken beschouwden. In deze wijken werden speciale activiteiten 
georganiseerd die de band met de FOL-stemmers moesten verstevigen. De 
FOL/SI kan beslist niet als een partij beschouwd worden die zich op het grote 
electoraat richtte. Deze partij richtte haar activiteiten vrijwel uitsluitend op de 
'have-nots' kiezers die in armere wijken woonden. 

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de politieke partijen NVP en FOL/SI 
buurtgerichter opereren dan de andere partijen MAN en DP. Indien de NVP en 
FOL/SI dit met enige succes doen zal dit moeten blijken in verschillen in 
partij-identificatie en stabiliteit tussen concentratiegebieden en 
niet-concentratiegebieden. Dit zal daarom ook onderzocht worden in de 
hoofdstukken 7 en 8. 
In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden in hoeverre in de 
concentratiegebieden kiezers wonen met vergelijkbare sociaal-structurele 
kenmerken. Verwacht wordt dat de partijen NVP en FOL/SI zich richten op 
bepaalde wijken doordat ze daar veel makkelijker hun kiezers kunnen vinden. 
Verder zal onderzocht worden in hoeverre de bevolkingssamenstellingen van de 
wijken in de periode 1979-1991 veranderd is. 





6. Demografische, sociaal-economische en culturele 
kenmerken van de concentratiegebieden van Curaçao 

6.1. Inleiding 

In hoofdstuk 4 zijn de concentratiegebieden van de vier partijen bij de Curaçaose 
verkiezingen in de periode 1979-1991 bepaald. In deze concentratiegebieden 
behouden de politieke partijen relatief gezien hun politieke aanhang. Volgens de 
sociologisch structurele benadering die in hoofdstuk 2 aan de orde is gesteld, 
wordt het stemgedrag van de kiezer verklaart vanuit het behoren tot een bepaalde 
sociale groep. Volgens deze benadering zijn het de sociologisch-structurele 
kenmerken, zoals sociaal-economische positie en klasse, de opleiding, de 
etniciteit, etc. die een determinerende rol spelen bij de partijkeuze. De vraag die 
nu geanalyseerd zal worden, is in hoeverre de sociaal-structurele kenmerken van 
de kiezers bepalend zijn voor deze concentratiegebieden. OT anders gesteld: in 
hoeverre spelen de sociale kenmerken van de stemgerechtigd en in de 
verschillende geografische gebieden een determinerende rol bij de concentratie
gebieden en het stemgedrag van deze kiezers? 

6.2. De volkstellingen van 1981 en 1992 op Curaçao 

Voor een analyse van de sociaal-structurele kenmerken van de kiezers in de 
verschillende gebieden waaronder de concentratiegebieden van de vier partijen, 
zijn gegevens over het stemgedrag en de sociaal-economische positie van de 
kiezers op Curaçao in de periode 1979-1991 nodig. In 1981 werd een volkstelling 
georganiseerd voor Curaçao. Deze volkstelling werd in 1992 herhaald. Bij deze 
volkstellingen werden vragen opgenomen die betrekking hadden op de 
demografische, sociaal-economische en culturele aspecten van de bewoners van 
Curaçao. 
De gegevens van deze volkstellingen werden gepresenteerd aan de hand van de 
indeling in 65 geozones. Aangezien deze indeling bij dit onderzoek niet gebruikt 
wordt maar een herindeling naar areazones wordt gehanteerd, waren de 
gegevens van deze volkstelling niet direct bruikbaar voor dit onderzoek. Een 
speciaal verzoek werd daarom ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek op 
Curaçao ingediend om deze gegevens van de twee volkstellingen aan de hand 
van de indeling in areazones uit te draaien. 
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6.3. De demografische, sociaal-economische en culturele kenmerken 

Om inzicht te krijgen in de structuur en samenstelling van de areazone, zijn bij de 
volkstelling sociale, culturele, economische en demografische kenmerken 
gebruikt. De keuze van de sociaal-structurele kenmerken zal hieronder nader 
beschouwd worden. Kenmerken als partij-identificatie, opleiding, inkomen, 
ideologie (links-rechts oriëntatie) en beroep worden vaak genoemd als de 
sociologische lange-termijnfactoren die van invloed zijn op de partijkeuze (Anker, 
1992; Miller en Stouthard, 1975; Thomassen, 1983). Lijphart (1974) vermeldt bij 
verklaringen van het stemgedrag vanuit het sociologische gezichtspunt, 
sociaal-economische status, godsdienst, stad/platteland, opleiding, ras en 
etnische groepen. 

Met uitzondering van de partij-identificatie die in de hoofdstukken 7 en 8 aan de 
orde zal komen, zijn voor de Curaçaose situatie alleen maar gegevens 
beschikbaar over de kenmerken sociale klasse, inkomen, opleiding en 
werkloosheid. Gegevens over ideologie en ras in relatie tot het stemgedrag op 
Curaçao zijn niet voorhanden. Als een hele ruwe maat voor etniciteit is gekozen 
voor het al of niet hebben van Papiamentu als voertaal. Dit kan een indicatie zijn 
voor het aantal lokaal geborenen in een bepaald gebied. 
In verschillende studies in Nederland en de rest van Europa bestaat er 
overeenstemming over de lange-termijnkenmerken die van invloed zijn op het 
stemgedrag (Lipschits, 1977; Stuurman, 1983). Het aspect van de sociale klasse 
en geloofsovertuiging speelt bij het verklaren van het stemgedrag nog steeds een 
rol maar wel van minder betekenis in de jaren '70, '80 en '90. Voor de Curaçaose 
situatie bestaat hier geen cijfermatige informatie over. In tegenstelling tot 
Nederland speelt het aspect godsdienst een minder grote rol, daar de bevolking 
van Curaçao voor het overgrote deel (meer dan 90%) het katholieke geloof 
aanhangt. Vandaar dat dit aspect niet opgenomen is als één van de lange-
termijnkenmerken. 

Het kenmerk geografische situering is bij dit onderzoek gebruikt daar de indruk 
bestaat dat stemmers in de zogenaamde buitenwijken in het westelijke of 
oostelijke deel van Curaçao historisch gezien eerder op bepaalde partijen 
stemmen (Cijntje et al, 1991). Hetzelfde geldt voor de variabelen geslacht en 
leeftijd. De variabele leeftijd is ook in studies naar een model voor de 'Normal 
Vote' gebruikt (Converse, 1966; Anker, 1992). Voor de Curaçaose situatie zullen 
de areazones die in het westelijke en oostelijke gedeelte liggen, bij de 
geografische situering aangeduid als W en O, als 'platteland' beschouwd worden. 
De andere areazones zullen als stedelijke areazones beschouwd worden. 



Demografische, sociaal-economische en culturele kenmerken... -101-

De 8 kenmerken die bij dit onderzoek gebruikt worden zijn: 

Demografische 
a. Geslacht 
b. Leeftijd 
c. Geografische situering 

Sociaal-economische 
d. Werkloosheid 
e. Inkomen 
f. Sociaal-economische positie 

Sociaal-culturele 
g. Opleiding 
h. Voertaal Papiamentu 

Aan de hand van de bovengenoemde 8 kenmerken zullen de areazones met 
elkaar vergeleken worden. Hieronder zal beschreven worden hoe de 
bovenstaande 8 indicatoren geoperationaliseerd zijn. Hierbij is uitgegaan, waar dit 
mogelijk bleek, van de omschrijvingen die gehanteerd zijn in de Thematische 
Geocode Atlas van Curaçao (CBS-DROV, 1986). 

Met nadruk dient gesteld te worden dat onderstaande cijfers betrekking hebben 
op het deel van de bevolking dat 18 jaar of ouder was, namelijk meerderjarige 
personen en woonachtig op Curaçao tijdens de bevolkingsonderzoeken van 1981 
en 1992. Dit komt niet exact overeen met het electoraat in 1981 en 1992. Op 
Curaçao dienen personen minimaal 18 jaar te zijn om te kunnen stemmen. Maar 
niet iedere meerderjarige persoon, woonachtig op Curaçao is ook stemgerechtigd. 
Een meerderjarige persoon woonachtig op Curaçao die de Nederlandse 
nationaliteit niet heeft, is niet stemgerechtigd. Maar het verschil tussen de groep 
meerderjarige personen woonachtig op Curaçao en de groep stemgerechtigden is 
zo miniem, dat deze cijfers zonder meer als relatieve indicatoren gebruikt kunnen 
worden bij een vergelijking van areazones voor wat betreft de 8 kenmerken. 1 

Bij de toelichting van de 8 kenmerken zullen steeds de gegevens van de 
volkstelling van 1981 gebruikt worden. 

1 In het vervolg zal steeds stemgerechtigden gebruikt worden. 
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6.3.1 Geslacht 

Als maat voor de eerste variabele, geslacht zal gebruik gemaakt worden van de 
sexratio. Dit is de verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke deel van de 
bevolking uitgedrukt in percentages. 

Voor Curaçao gold bijvoorbeeld in 1981, voor de stem gerechtigden, een sexratio 
van 87. Dit betekent dat per 100 vrouwen circa 87 mannen voorkomen, wat dus 
neerkomt op een vrouwenoverschot. 

6.3.2. Leeftijd 

Bij de variabele leeftijd is gekozen voor de maat gemiddelde leeftijd. De 
gemiddelde leeftijd van de stemgerechtigden per areazone kan omschreven 
worden als het quotiënt van de som van de leeftijden en het aantal 
stemgerechtigde personen woonachtig in die zone. 

6.3.3. Geografische situering 

Voor het aangeven van de geografische situering wordt Curaçao verdeeld in vijf 
regio's namelijk: 

1. Regio West (W) 
2. Regio Oost (O) 
3. Regio Stad (S) 
4. Regio Uitbreiding Oost (UO) 
5. Regio Uitbreiding West (UW) 
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Een overzicht van de zones, verdeeld naar regio's, volgt hier met daarbij het 
aantal stemgerechtigde personen per zone in 1981. 

Regio West Regio Oost Regio Stad Regio Uitbr. O Regio Uitbr. W 

Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. 

1 1.024 24 5.537 27 3.019 11 5.181 10 1.909 
2 913 39 1.007 29 1.907 12 888 13 4.353 
3 1.494 30 3.006 20 2.120 14 2.369 
4 698 31 2.919 21 3.191 15 2.727 
5 2.006 32 2.179 23 2.204 16 1.086 
6 887 33 559 25 1.423 17 1.437 
7 1.125 34 737 26 1.556 18 3.475 
8 2.420 35 3.454 28 1.051 19 3.879 
9 810 38 4.505 36 2.139 22 1.265 

37 2.343 
40 3.682 

Tot. 11.377 Tot. 6.544 Tot 22.285 Tot. 25.778 Tot. 22.500 

Tabel 6.1. Areazones verdeeld over de vijf regio's in 1981. 

In tabel 6.1. is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de indeling gehanteerd bij het 
opstellen van de Thematische Geocode Atlas (CBS-DROV, 1986) van Curaçao. 
Doordat een elftal areazones clusteringen zijn van geozones, moest bij sommige 
een keuze gemaakt worden, daar een gedeelte van de areazone in de ene regio 
en een ander gedeelte in een andere regio viel. Gekozen is steeds voor de regio 
waarmee de areazone de grootste overlapping heeft. 

6.3.4. Werkloosheid 

Bij het kenmerk werkloosheid is gebruik gemaakt van het werkloosheids
percentage per areazone. Dit percentage kan berekend worden met de 
onderstaande formule: 

werkzoekenden 

werkzoekenden + werkzamen 
x100 
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Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat als werkzoekenden beschouwd 
worden alle personen die zich ten tijde van het bevolkingsonderzoek in 1981 en 
1992 hebben opgegeven als werkzoekend en tevens geen werk hadden. 

Het werkloosheidspercentage in 1981 voor de areazones die onderzocht zijn, 
varieerde tussen 4% in areazone Mahaai en 34% in areazone Seru Fortuna. Het 
gemiddelde voor heel Curaçao in 1981 was 21%. 

6.3.5. Inkomen 

Als maatstaf voor het inkomen wordt hier gebruikt het gemiddelde 
huishoudinkomen van de areazone. Hieronder wordt verstaan het gemiddelde 
huishoudinkomen per maand van de stemgerechtigden of van het huishouden 
waarvan ze deel uitmaken. 
Gekozen is voor het huishoudinkomen en niet bijvoorbeeld voor het individuele 
inkomen, daar het eerste een betere indicator is voor de financieel-economische 
setting waarin de stemgerechtigde verkeert. Een huisvrouw, die bijvoorbeeld niet 
buitenshuis werkt, geniet geen inkomen. Haar individueel inkomen is nihil. 
Bepalend voor haar sociaal-economische positie is in dit geval niet haar 
individueel inkomen maar het huishoudinkomen. 

6.3.6. Sociaal-economische positie 

Om tot een indeling in sociaal-economische positie van de Curaçaose bevolking 
te komen wordt hier gebruik gemaakt van vier indicatoren: 

i) economische positie, waaronder werkgever en salaristrekkers; 
ii) voornaamste inkomensbron: zoals arbeid, vermogen en winst; 
iii) inkomenscategorie 
iv) beroep, waaronder wetenschappelijke, leidinggevende, administratieve, etc. 

Aan de hand van een combinatie van deze factoren wordt een persoon ingedeeld 
in één van de zes sociale klassen: werklozen, lage arbeidersklasse, 
arbeidersaristocratie, lagere middenklasse, hogere middenklasse en de hoge 
klasse. 
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Deze zes klassen worden op hun beurt weer onderverdeeld in drie 
sociaal-economische groepen. Tabel 6.2. geeft hiervan een overzicht. 

Sociaal -Economische groepen Sociale Klassen 

I 1. Werklozen 

2. Lage Arbeidersklasse 

3. Arbeidersaristocratie 

II 4. Lagere Middenklasse 

III 5. Hogere Middenklasse 

6. Hoge Klasse 

Tabel 6.2. Indeling van sociale klassen in Sociaal-economische groepen. 

Voor een uiteenzetting van de wijze waarop gedetermineerd wordt bij welke 
sociaal-economische groep iemand wordt ingedeeld, wordt verwezen naar Bijlage F. 

Aangezien iedere areazone met één bepaald indexcijfer gecategoriseerd zal 
worden, kan hier gebruik gemaakt worden van een index zoals die gehanteerd is 
voor het opleidingsniveau in de Thematische Geocode Atlas (CBS-DROV, 1986), 
namelijk: 

Groep III 
x100 

Groep II + Groep I 

Het is duidelijk dat hoe hoger de index, hoe meer personen, relatief gezien, er in 
de areazone zullen zijn afkomstig uit de hogere sociaal-economische groepen. 

6.3.7. Opleiding 

Voor het kenmerk opleiding van een bepaalde areazone is gekozen, evenals bij 
de Thematische Geocode Atlas (CBS-DROV 1986), voor het verhoudingsgetal 
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van het aantal stemgerechtigden met een relatief hoog opleidingsniveau en een 
relatief laag en middelbaar opleidingsniveau. Deze opleidingsindex zal uiteraard 
berekend worden voor de stemgerechtigden. 

Het opleidingsniveau van de bevolking van Curaçao kan als volgt onderverdeeld 
worden: 

1. geen onderwijs 
2. lager onderwijs 
3. uitgebreid lager onderwijs (MAVO/LBO) 
4. middelbaar onderwijs (HAVO/VWO/MBO) 
5. semi-hoger onderwijs (HBO/UNA) 
6. hoger onderwijs (UNA/Universiteit) 

De opleidingsindex van een areazone kan als volgt in formulevorm weergegeven 
worden: 

hoog  
x100 

laag + middelbaar 

De laatste twee categorieën zullen beschouwd worden als hoog onderwijs en de 
andere vier categorieën namelijk geen, lager, uitgebreid lager en middelbaar 
onderwijs als laag en middelbaar onderwijs. 

De opleidingsindex van Curaçao op grond van de gegevens van Census 1981 
varieert van 1 in areazone Koraal Specht tot 64 in areazone Julianadorp. Dit 
betekent dat de bewoners van Koraal Specht een relatief laag opleidingsniveau 
hebben. De areazone Julianadorp, door velen beschouwd als een "higher class" 
areazone, blijkt ook wat opleidingsniveau betreft, de hoogste van alle areazones 
te zijn. De gemiddelde opleidingsindex voor Curaçao bedraagt 10. 

6.3.8. Voertaal Papiamento 

Bij het kenmerk voertaal Papiamento is als maat gekozen voor het percentage 
huishoudens dat het Papiamentu als omgangstaal gebruikt. 
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Dit percentage schommelt van 50% voor areazone Julianadorp tot 100% voor 
areazone Westpunt/Lagun, Flip/Leliënberg en Koraal Partir in 1981. Dit betekent 
dat in de al eerder genoemde areazone Julianadorp relatief veel allochtonen 
woonachtig zijn. 

6.4. Predictie van de concentratiegebieden 

In deze paragraaf zal nu bekeken worden in hoeverre de sociaal-structurele 
kenmerken de concentratiegebieden van de vier partijen in voldoende mate 
kunnen bepalen. Oftewel, in hoeverre onderscheiden concentratiegebieden zich 
van niet-concentratiegebieden van een partij op deze kenmerken? Bij het 
analyseren hiervan zal gebruik gemaakt worden van de discriminantanalyse. 

Bij het toepassen van de discriminantanalyse in de areazones zullen alle 8 
sociaal-structurele kenmerken, te weten sociaal-economische positie, opleiding, 
werkloosheid, inkomen, voertaal Papiamentu, geslacht, leeftijd en geografische 
situering gebruikt worden. 

Bij de discriminantanalyse gaat het erom na te gaan in hoeverre kenmerken of 
variabelen een significante discriminatie tussen meestal twee soorten tot stand 
kunnen brengen. Indien het om twee groepen gaat, wordt dit een 
tweegroepen-discriminantanalyse genoemd. De discriminantanalyse kan gebruikt 
worden om te interpreteren of te classificeren. Klecka (1980) verwoordt dit als 
volgt: 

"A researcher is engaged in interpretation when studying the ways in 
which groups differ- that is, is one able to 'discriminate' between the 
groups on the basis of some set of characteristics, how well do they 
discriminate, and which characteristics are the most powerfull 
discriminators? The other application is to derive one or more 
mathematical equations for the purpose of classification. These 
equations, called 'discriminant functions', combine the group 
characteristics in a way that will allow one to identify the group which a 
case most closely resembles". 

Bij het toepassen van de discriminantanalyse in dit onderzoek gaat het meer om 
het correct classificeren van de areazones. Het gaat er hierbij om de 
discriminantanalyse toe te passen om na te gaan in hoeverre de 8 kenmerken 
zoveel onderscheidingsvermogen hebben dat ze geografische gebieden in hoge 
mate goed kunnen classificeren als concentratiegebieden en niet-
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concentratiegebieden. Dus in hoeverre kan de discriminantanalyse, met behulp 
van de aangegeven variabelen, de gebieden zodanig indelen in concentratie- en 
niet-concentratiegebieden, dat deze indeling in hoge mate overeenkomt met de 
feitelijke situatie. 

Als indicatie hoe goed dit verloopt, kan het aantal juist geclassificeerde gebieden 
gebruikt worden. 

"For the researcher who's main interest is in a mathematical model which 
can predict well, or serve as a reasonable description of the real world, 
the best guide is the percentage of correct classifications. If this 
percentage is high the violation of assumptions was not harmful" (Klecka, 
1980). 

Het percentage juist geclassificeerde gevallen is een indicatie in hoeverre de 
kenmerken een groot discriminerend vermogen hebben in concentratiegebieden 
en niet-concentratiegebieden. 
Bij de discriminantanalyse gaat het erom een lineaire combinatie te nemen van de 
onafhankelijke kenmerken of variabelen zodanig dat: 

Y=ß0+ß,X1 + ß2X2 + ß3X3 +  

Hierbij stelt Y de afhankelijke dichotome variabele voor. In dit geval betekent dit 
dat een gebied een concentratiegebied (Y=1) of géén concentratiegebied (Y=0) is 
van een bepaalde politieke partij. X, is de i-de onafhankelijke variabele, dus in dit 
geval de 8 sociaal-economische culturele kenmerken. De discriminantanalyse is 
een canonical correlation analyse, maar in het bijzondere geval van een 
tweegroepen-discriminantanalyse is dit niets anders dan een multiple 
regression-analyse. Dit geldt echter alleen voor de tweegroepen-analyse. 

"...the two-group case the discriminant weights are proportional to the 
weights for a multiple regression equation of a dichotomous 
group-membership variable on the p predictors. That is, discriminant 
analysis reduces, in this case, to a multiple regression equation analysis 
in which all group 1 members are assigned to score 1, and all group 2 
members the score 0, on a 'dummy' criterion variable Y. [... ] It cannot be 
overemphasized that this reduction holds only in the two-group case" 
(Tatsuoka, 1988:228). 
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De tweegroepen-discriminantanalyse kan in verschillende vormen toegepast 
worden. Van speciaal belang bij het classificeren is de a-priori kans. Bij het 
gebruik van de discriminant-analyse voor classificatiedoeleinden wordt impliciet 
aangenomen dat de kansen op het classificeren in één van de twee groepen gelijk 
zijn. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. 

"[These techniques].... do not take into consideration the prior 
probabilities of group membership that is, the probability of drawing at 
random a member of each group from a mixed population of all K groups. 
Otherwise stated, these procedures assume that the relative frequencies 
of all groups are equal. Hence the optimal property of minimum probability 
for misclassifications holds only when the prior probabilities are in fact all 
equal" (Tatsuoka, 1988: 358). 

Wanneer dit niet het geval is kunnen de a-priori-kansen overwogen worden. In 
deze studie gaat het om het juist kunnen classificeren van de 
concentratiegebieden. Deze concentratiegebieden zijn minder in aantal dan de 
niet-concentratiegebieden. Het niet gebruiken van de a-priori-kansen heeft tot 
gevolg dat "..we might tend to oversupply small groups and undersupply large 
ones.." (Tatsuoka, 1988: 360). Het gebruik van a-priori-kansen bij deze studie 
bemoeilijkt de classificatie van een areazone als een concentratiegebied. Een 
areazone zal daardoor minder snel tot concentratiegebisd gebombardeerd 
worden. Omdat in deze studie steeds alleen een areazone als concentratiegebied 
gekenmerkt zal worden als dit overduidelijk is, zullen de a-priori kansen gebruikt 
worden om de areazones te classificeren in concentratie- en 
niet-concentratiegebieden. De a-priori-kansen bij de DP, NVP, FOL/SI en MAN 
bedragen respectievelijk 0.20, 0.13, 0.13 en 0.20. Acht van de veertig gebieden bij 
de DP en de MAN zijn concentratiegebieden. Voor de NVP en de FOL/SI is dit 
aantal vijf van de veertig. 

6.4.1. Voorspelling op basis van gegevens uit 1981 

Uitgaande van de gegevens van de volkstellingen van 1981 en met behulp van de 
discriminantanalyse kunnen de verschillende gebieden geclassificeerd worden als 
concentratiegebieden of als niet-concentratiegebieden. Het aantal overeen
komsten tussen de classificatie op basis van de discriminantanalyse en de 
feitelijke situatie, zoals aangegeven in tabel 6.3. is een maat voor het 
discriminerend vermogen van de variabelen. 
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Aantal correcte classificaties Aantal correcte 
bij alle areazones met de classificaties bij de 
gegevens van 1981 concentratiegebieden 

DP 33 3 van de 8 
NVP 35 5 van de 5 
FOL/SI 36 3 van de 5 
MAN 34 2 van de 8 

Tabel 6.3. Correct-geclassificeerde gevallen bij alle areazones en bij de concentratiegebieden. 

Het totaal aantal correct geclassificeerde gevallen, concentratie- en 
niet-concentratiegebieden, lijkt in eerste instantie hoog. Maar indien slechts het 
aantal correct geclassificeerde concentratiegebieden bekeken wordt, dan valt het 
op dat voor de DP en MAN dit aantal laag is. Voor de NVP is dit aantal perfect. 
Voor de FOL/SI is het aantal goed te noemen. Het zijn ook deze twee partijen, 
namelijk de NVP en de FOL/SI, die bij alle veertig areazones het hoogste aantal 
correct geclassificeerde areazones hebben, respectievelijk 35 en 36. 
Dit betekent dat de 8 kenmerken, sociaal-economische positie, opleiding, 
werkloosheid, inkomen, voertaal Papiamentu, geslacht, leeftijd en geografische 
situering, voldoende discriminerend vermogen hebben bij de NVP en FOL/SI. 
In de concentratiegebieden van de DP en de MAN zijn geen significante 
aanwijzingen gevonden om te concluderen dat de 8 kenmerken een 
determinerende rol spelen bij de classificatie van alle concentratiegebieden van 
deze twee partijen. 

6.4.2. Voorspelling op basis van de gegevens uit 1992 

In de vorige paragraaf is aan de hand van de 8 sociaal-structurele kenmerken uit 
1981 nagegaan in hoeverre deze bepalend zijn voor de concentratiegebieden. De 
waarden van deze kenmerken zijn aan de hand van de volkstelling van 1981 
genomen. 
De vraag die zich nu voordoet, is in welke mate de bevolkingssamenstelling in de 
areazones veranderd is en of aan het eind van de periode 1979-1991 de 
voorspellingen nog juist zijn. Dit wordt nagegaan door de correlatie te bepalen van 
de gegevens van 1981 en 1992. De gegevens van de volkstelling van 1992 zullen 
daarna worden gebruikt om de areazones te classificeren. 
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De mate van wijziging van de bevolkingssamenstelling is op de volgende manier 
geanalyseerd. Uitgaande van de 8 sociaal-structurele kenmerken te weten 
geslacht, leeftijd, geografische situering, werkloosheid, inkomen, 
sociaal-economische positie, opleidingsniveau en voertaal, zijn de waarden voor 
de volkstellingen van 1981 en 1992 met elkaar vergeleken in iedere areazone. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de samenhang van de ranking voor de jaren 1981 
en 1992 bij ieder kenmerk. De Spearman-correlatiecoëfficiënten bij de 
verschillende kenmerken staan aangegeven in tabel 6.4. 

Kenmerken Correlatiecoefficient 

Geslacht 0.62 
Leeftijd 0.84 
Geografische situering 1.00 
Werkloosheid 0.98 
Inkomen 0.69 
Sociaal-economische groepen 0.76 
Opleiding 0.95 
Voertaal 0.89 

Tabel 6.4. De Spearman-correlatiecoëfficiënt bij de 8 sociaal-demografische culturele kenmerken 
bij de volkstellingen van 1981 en 1992. 

De correlatie bij de kenmerken leeftijd, werkloosheid, opleiding en voertaal 
Papiamentu, alle groter dan 0.8, geven een zeer bevredigend beeld. De correlatie 
1 bij de geografische situering is triviaal, daar geen enkele areazone in die 
periode op een andere wijze is ingedeeld. De correlatiecoëfficiënt bij het kenmerk 
sociaal-economische positie is bevredigend. De correlatiecoëfficiënten bij de 
kenmerken geslacht en inkomen zijn middelmatig. 

De lage correlatiecoëfficiënt van 0.62 bij het kenmerk geslacht wordt in belangrijke 
mate beïnvloed door de wijzigingen die zich bij dit kenmerk hebben voorgedaan in 
de desbetreffende periode in de areazones Souax en Willibrordus. De wijk Souax 
behoort tot een van de wijken waar veel personen uit de lagere sociale groepen 
woonachtig zijn. In de jaren 80 hebben aanzienlijk veel personen op een illegale 
wijze een woning in deze buurt gebouwd. Het gaat hier vooral om alleenstaande 
moeders met hun kinderen en illegaal op het eiland verblijvende personen, 
voornamelijk afkomstig uit Santo Domingo en Haïti. De sociale achtergrond van 
de bewoners is in deze wijk niet drastisch veranderd. Maar wel is hierdoor de 
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ranking van het kenmerk geslacht (en in mindere mate die van het kenmerk 
voertaal Papiamentu) in Souax sterk gewijzigd. 

De wijk Willibrordus behoort tot de vier areazones met het geringste aantal 
huishoudens. In deze wijk zijn in de jaren '80 twee kleine verkavelingsprojecten 
uitgevoerd. De instroom van zogenaamde welgestelde twee-oudergezinnen (en 
één-oudergezinnen) in deze wijk heeft het relatieve vrouwenoverschot in deze wijk 
vanwege het geringe aantal huishoudens (drastisch) doen afnemen. Indien de 
correlatiecoëfficiënt voor het kenmerk geslacht berekend wordt van de veertig 
areazones uitgezonderd Souax en Willibrordus blijkt dit bevredigend te zijn 
namelijk 0.74. 

Bij het kenmerk inkomen is het opvallend dat vijf aangrenzende areazones die alle 
gelegen zijn in het westelijke gedeelte van het eiland, namelijk Banda Abou, een 
groot verschil vertonen in de ranking. Dit is zichtbaar het gevolg van een tendens 
die zich de afgelopen 15 jaren gemanifesteerd heeft: een aantal zeer welgestelde 
personen heeft zich gevestigd op het 'platteland' kennelijk op zoek naar een wat 
rustiger leefklimaat. Gezien het gering aantal huishoudens in deze areazones, te 
weten Westpunt, Flip, Soto, Willibrordus en Barber, kan het zich vestigen van een 
zeer welgestelde persoon in een van deze areazones een groot effect hebben op 
het kenmerk inkomen. Het gemiddelde huishoudinkomen in deze vijf areazones is 
dan ook in deze periode met een factor 2.5 à 3 gestegen, terwijl het eilandelijke 
gemiddelde met minder dan een factor 2 gegroeid is. 

Het feit dat enkele zeer welgestelde personen naar het 'platteland' zijn getrokken 
heeft namelijk tot gevolg een drastische toename van het gemiddelde 
huishoudinkomen voor die areazone (het vestigen van 1 miljonair in de areazone 
Westpunt heeft tot gevolg een stijging van het gemiddelde huishoudinkomen met 
circa 2.500 gulden wat meer dan een verdubbeling van het gemiddelde 
huishoudinkomen in die areazone is). Ondanks deze grote wijziging in het 
huishoudelijke inkomen van de areazone hoeft dit nog niet te betekenen dat de 
bevolkingssamenstelling daardoor drastisch gewijzigd is. 
Indien nu de correlatiecoëfficiënt van de ranking bij het kenmerk inkomen voor de 
jaren 1981 en 1992 bepaald wordt zonder deze vijf areazones mee te nemen dan 
is het resultaat .81. 

Uit tabel 6.4. blijkt dat de gegevens van 1992 praktisch hetzelfde resultaat 
opleveren als die van 1981. 



Demografische, sociaal-economische en culturele kenmerken... -113-

Aantal correcte classificaties Aantal correcte 
bij alle areazones met de classificaties bij de 
gegevens van 1992 concentratiegebieden 

DP 33 2 van de 8 
NVP 39 5 van de 5 
FOL/SI 38 3 van de 5 
MAN 34 3 van de 8 

Tabel 6.5. Correct-geclassificeerde gevallen bij alle areazones en bij de concentratiegebieden. 

Voor de partijen NVP en FOL/SI is het aantal correcte classificaties van de 
concentratiegebieden even groot gebleven, respectievelijk 5 en 3. Het gebruik van 
de gegevens van 1992 levert bij de MAN 3 correcte classificaties van de 
concentratiegebieden op terwijl dit met de gegevens van 1981 er slechts 2 waren. 
Bij de DP blijkt juist het tegengestelde, namelijk 3 respectievelijk 2 correcte 
classificaties van concentratiegebieden aan de hand van de sociaal-structurele 
kenmerken gebaseerd op de volkstelling van 1981, respectievelijk 1992. 

Uit het bovenstaande kan dan geconcludeerd worden dat de wijzigingen in de 
bevolkingssamenstelling van de areazones in de periode 1979-1991 niet van dien 
aard waren dat deze de classificatie in concentratiegebieden in grote mate heeft 
beïnvloed. 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat uitgaande van de 8 sociaal 
structurele kenmerken de bevolkingssamenstelling in de areazones van Curaçao 
in de periode 1979-1991 niet noemenswaardig gewijzigd is. Bij vijf van de acht 
kenmerken blijken de correlatiecoëfficiënten tussen de gegevens van de 
volkstelling van 1981 en 1992 zeer bevredigend te zijn. Slechts bij twee 
kenmerken, het geslacht en inkomen blijken de correlatiecoëfficiënten 
middelmatig te zijn. Een nadere analyse wijst weliswaar uit dat dit het gevolg is 
van ontwikkelingen in een beperkt aantal areazones. Hoewel deze ontwikkelingen 
invloed hadden op de correlatiecoëfficiënten van deze kenmerken in een gering 
aantal areazones, zijn de wijzigingen in bevolkingssamenstelling van deze 
areazones beperkt gebleven. 
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De predictie van de concentratiegebieden met de gegevens van 1981 en 1992 
blijkt praktisch geen verschil te geven. Bij de partijen NVP en FOL/SI blijken de 
classificaties precies hetzelfde resultaat te geven. De classificaties bij de DP en 
MAN wijken bijna niet van elkaar af. Dit betekent dat emigratie in deze periode 
weinig invloed heeft gehad op de predictie en classificatie van de 
concentratiegebieden. 

6.5. Conclusies 

Op basis van de gegevens van de Census van 1981 en 1992 zijn de gegevens 
van de kiezers gecategoriseerd naar areazones. Deze gegevens betreffen in het 
bijzonder sociaal-economische, demografische en culturele kenmerken. Al deze 8 
kenmerken, te weten, geslacht, leeftijd, geografische situering, werkloosheid, 
inkomen, sociaal-economische positie, opleiding en voertaal Papiamentu werden 
zodanig geoperationaliseerd dat de verschillende gebieden op basis hiervan met 
elkaar vergeleken konden worden. Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling van 
de areazones in de periode 1981-1992 zijn op twee manieren getest. Het blijkt dat 
de bevolkingssamenstelling van de areazones in deze periode gebaseerd op de 
acht sociaal-structurele kenmerken niet noemenswaardig is veranderd. 

De areazones zijn met behulp, van de discriminant-analyse geclassificeerd in 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Bij de DP en MAN blijkt het 
resultaat onbevredigend te zijn. Aan de andere kant blijkt de classificatie van de 
concentratiegebieden bij de politieke partijen NVP en FOL/SI een (zeer) 
bevredigend resultaat op te leveren. Bij NVP worden alle 5 concentratiegebieden 
als zodanig geclassificeerd; bij FOL/SI is dit 3 van de 5. 
Dit was ook te verwachten. De NVP richtte zich in deze periode op kiezers in de 
buitendistricten. De NVP kent namelijk in totaal vijf concentratiegebieden waarvan 
vier westelijke buitendistricten en één oostelijke buitendistrict. Vier van de vijf 
areazones hebben een sociaal-economische index die (veel) lager ligt dan het 
eilandelijke gemiddelde. De overeenkomsten bij de andere kenmerken voor deze 
concentratiegebieden zijn aanzienlijk namelijk lage opleidingsindex, laag inkomen, 
een hoog percentage bewoners met Papiamentu als voertaal en een gemiddeld 
werkloosheidspercentage. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd te concluderen dat de 
meeste NVP-concentatiegebieden zich laten typeren als wijken en buurten 
waarvan de bewoners typische 'native', gelegen in de buitendistricten, met een 
sociaal-economische positie die overeenkomt met de lage(re) klassen van onze 
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gemeenschap. Dit is ook niet verwonderlijk omdat de NVP zich van oudsher op 
deze groep richtte. 
Het is niet verwonderlijk dat ook bij de FOL/SI de classificatie in concentratie
gebieden op basis van de sociologische kenmerken zeer bevredigend is. De vijf 
concentratiegebieden van de FOL/SI hebben alle een soortgelijke structuur. In 
deze wijken wordt (overwegend) Papiamentu als voertaal gehanteerd. Het 
percentage Papiamentu-sprekenden in deze areazones ligt steeds ver boven het 
eilandelijke gemiddelde. Voor de sociaal-economische kenmerken als inkomen, 
werkloosheid en genoten opleiding geldt een soortgelijke situatie. Met uitzondering van 
de wijk Santa Maria ligt het werkloosheid percentage hoger, de sociale index en 
het gemiddelde inkomen lager dan het eilandelijke gemiddelde van Curaçao. De 
opleidingsindices bij de concentratiegebieden van de FOL/SI (uitgezonderd Santa 
Maria) liggen duidelijk beneden het gemiddelde van Curaçao. Alles wijst dan ook 
in de richting dat de concentratiegebieden van FOL/SI, met enig voorbehoud voor 
Santa Maria een soortgelijke buurtstructuur hebben: bewoners van de lagere 
(laagste) sociale groepen van de Curaçaose gemeenschap, de zogenaamde 
have-nots. Dit komt aardig overeen met de politieke strategie van de FOL/SI in de 
jaren '80, namelijk een gerichte politiek om op te komen voor de armsten binnen 
de gemeenschap. 

In de volgende hoofdstukken zal de partij-identificatie en loyaliteit nader bestudeerd 
worden. Indien de partijen NVP en FOL/SI hun bolwerken kennen, een buurt
gerichte aanpak voorstaan bij de benadering van hun kiezers, en zij hun kiezers 
ook 'makkelijk' kunnen vinden in de concentratiegebieden, dan mag verwacht 
worden dat de partij-identificatie en loyaliteit in de concentratiegebieden groter is 
dan die in de niet-concentratiegebieden. Dit zal dan ook in de volgende 
hoofdstukken geanalyseerd worden. 
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7. Verschillen in partij-identificatie tussen concentratie- en 
niet-concentratiegebieden 

7.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is nagegaan in welke mate de .sociologisch-structurele 
kenmerken van de kiezers in de verschillende wijken een bepalende rol spelen 
met betrekking tot het stemgedrag van de kiezers. Deze analyse vond plaats op 
geaggregeerd niveau. 

Tot nu toe is gebleken dat de NVP en FOL/SI hun concentratiegebieden het best 
kennen. Verder blijken deze twee partijen meer buurtgericht op te treden dan de 
DP en MAN. Indien partijen namelijk bewust zijn van hun concentratiegebieden en 
een bewuste strategie voeren om het contact te onderhouden met hun stemmers 
in die gebieden, kan dit leiden tot een sterke partij-identificatie en stabiliteit in deze 
gebieden. Kiezers kunnen zich hierdoor in een concentratiegebied eerder met een 
partij identificeren dan in andere gebieden. Verwacht mag worden dat de 
partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP en FOL/SI sterker is 
dan die in de niet-concentratiegebieden. Indien de twee partijen dit consequent en 
succesvol doen, zal de partij-identificatie en stabiliteit in de concentratiegebieden 
van de NVP en MAN groter moeten zijn dan die in de niet-concentratiegebieden. 

In hoofdstuk 8 komt de stabiliteit of beter gezegd de loyaliteit op individueel niveau 
aan de orde. In dit hoofdstuk zal de partij-identificatie van de kiezers in de 
concentratiegebieden vergeleken worden met die in de niet-concentratiegebieden. 
Na een korte beschouwing over partij-identificatie zal aangegeven worden hoe het 
begrip partij-identificatie geoperationaliseerd is en hoe de data zijn verzameld. De 
partij-identificatie bij de concentratiegebieden zal vergeleken worden met die van 
de niet-concentratiegebieden bij de vier politieke partijen DP, NVP, FOL/SI en 
MAN. 

7.2. Partij-identificatie 

Partij-identificatie heeft vooral in de Verenigde Staten en G root-B rittannië een 
belangrijke rol gespeeld bij het verklaren van het stemgedrag. Deze theoretische 
benadering, die in de vijftiger jaren ontwikkeld is aan de University of Michigan, 
tracht het stemgedrag te verklaren vanuit een sociaal-psychologische invalshoek. 
De sociaal-psychologische kenmerken die het stemgedrag volgens deze theorie 
beïnvloeden, zijn naast de partij-identificatie onder andere de politieke issues en 
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de politieke kandidaten. Onderzoekers zoals Campbell, Gurin en Miller (1954), 
Campbell, Converse, Miller en Stokes (1960, 1966) hebben hierover in de jaren 
'50 en '60 onderzoek uitgevoerd. 

Partij-identificatie kan omschreven worden als het gevoel van politieke 
betrokkenheid of verbondenheid van het individu met de politieke partij van zijn 
keuze (Campbell et al, 1954). Hoewel de betekenis van partij-identificatie in de 
jaren '70 en '80 afgenomen is als verklaring van de partijkeuze en dit ook deels 
onderkend wordt door de grondleggers van de University of Michigan-theorie, 
beschrijft W. Miller (1976: 22-24) de partij-identificatie als volgt: 

"...An important part of the individual's self-identity as a political actor is 
assumed to emanate from the sense of belonging to the political group. 
...a citizen who identifies with a political party comes to know habitually, if 
not instinctively, what to do on election day". 

Aangezien partij-identificatie een zekere stabiliteit impliceert -hierop zal later 
ingegaan worden- is deze theorie in het verleden gebruikt om verkiezingen op een 
alternatieve wijze te analyseren. Verkiezingen waarbij het aandeel van partij- identificatie 
bij de kiezers onveranderd blijft, tijdelijk of blijvend verandert, worden 
respectievelijk aangeduid als "maintaining", "deviating" of "realigning" (Converse, 
1966a; Campbell et al, 1966). 

Converse (1966b) gebruikte de partij-identificatie om de 'normal vote analysis' te 
introduceren. Uitgaande van de stabiele factor van partij-identificatie en door 
allerlei korte termijn factoren zoals kandidaat en issues te elimineren kan dan 
berekend worden wat het aandeel van een politieke partij zou moeten zijn bij een 
verkiezing in een 'normale' situatie (Anker, 1992). Op deze wijze kan dan bepaald 
worden wat het effect is van de zogenaamde korte termijn factoren. 

De traditionele visie op partij-identificatie impliceert een bepaalde electorale 
stabiliteit. In verschillende studies in de USA en Europa wordt het aspect van de 
stabiliteit in de tijd bij de partij-identificatie benadrukt. 

"If our basic assumption is to be supported -the assumption that party 
identification is a psychological force with important relationships to 
political behavior-these self classifications must imply something more 
than a capricious choice of preferred labels at the time of the interview" 
(Campbelletal, 1954:92). 
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Campbell (1960: 146) beschrijft enige jaren later op basis van de beschikbare 
gegevens dat met partij-identificatie geschetst kan worden: 

"a picture characterized more by stability than by change- not by a rigid, 
immutable fixation on one party than another, but by a persistent 
adherence and a resistance to contrary influence". 

Partij-identificatie werd in deze periode gezien als iets wat niet snel verandert. 
Ook in Europa werd partij-identificatie gezien als een factor die op lange termijn 
een stabiliserende invloed kan hebben op het stemgedrag. Curtice (1994: 272) 
beschreef de situatie in Groot-Brittannië in de jaren '60 als volgt: 

" Although Butler and Stokes retitled the concept 'partisan self image', 
and accepted that in Britain identification was less likely to remain 
invariant if a voter were to change his or her vote than it was in the United 
States, in most important respects their concept resembled its American 
cousin. Most crucially, partisan self-image represented an affective bond 
between the voter and his party and was the primary determinant of 
voting behaviour". 

Ook Butler en Stokes zien de partij-identificatie van een kiezer in Engeland als 
een gegeven met een blijvend karakter want: 

"....[unless] those progeny were subject to different political cues during 
early adulthood, as a consequence for example of social mobility, their 
partisanship was probably fixed for the remainder of their life" (Curtice 
1994:274). 

Van der Eijk en Niemöller (1983: 319-320) concluderen ten aanzien van de 
stabiliteit van de partij-identificatie het volgende: 

"The question of the stability cannot be answered unambiguously though 
no criterion percentages for given intervals of time exist (or can be 
defended by themselves), and authors vary as to the way in which they 
express or measure change (including or excluding independents, in 
terms of proportions or of correlations)". 

Uit bovenstaande literatuurverkenning kan geconcludeerd worden, dat partij
identificatie beschouwd werd als één van de factoren die een lange-termijninvloed 
kan hebben op de partijkeuze van de kiezer. Partij-identificatie in de USA en 
Groot-Brittannië is niet snel aan veranderingen onderhevig. Dit betekent niet dat 
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partij-identificatie niet kan veranderen, maar dat het veranderingsproces zich 
langzaam zal voltrekken. 

Dit alles bracht ook Shively (1980: 222-223) op basis van analyse van 
verschillende onderzoeken tot de volgende uitspraak: 

"The conclusion is inescapable that, while party identification is relatively 
viscous and thus acts to retard electoral change, it is not solely a 
'long-term force' or 'standing decision'. It changes, though relatively 
slowly, in response to day-to-day politics". 

In Europa gaven het gebruik en de toepassing van het begrip partij-identificatie 
grotere moeilijkheden dan in de USA. Het is daarom de vraag in hoeverre de 
partij-identificatie in de Europese context nog van grote invloed is op het 
stemgedrag (Budge, Crew en Farlie, 1976; Franklin, 1992; Thomassen, 1976; Van 
der Eijk en Niemöller, 1983). 
In Nederland hebben verschillende studies zich met aspecten van dit onderwerp 
beziggehouden (o.a. Jennings, 1972; Thomassen, 1975, 1976; Leijenaar, 1980; 
Van der Eijk en Niemöller, 1981 en Van Doorn, Komen and Saris, 1984). 
Thomassen (1976) heeft laten zien dat dit concept in de Nederlandse situatie niet 
goed gebruikt kan worden om de partijkeuze te verklaren. De individuele 
partij-identificatie is niet echt stabiel te noemen. Van der Eijk en Niemöller (1983) 
hebben verder aangetoond dat een groot aantal Nederlandse kiezers zich met 
meer dan één partij identificeert. 

Deze studies hebben ertoe geleid dat in de Nederlandse situatie 
partij-identificatie: 

"... could be largely explained from the perspective of ideological 
proximity of parties, suggesting that what seems to be party identification 
is much more a reflection of ideological proximity to parties" (Anker, 1992: 30). 

Partij-identificatie heeft twee aspecten die de nodige aandacht verdienen: aan de 
ene kant de intensiteit en aan de andere kant de richting van de 
partij-identificatie. 

Bij de intensiteit gaat het om de mate waarin een individu zich identificeert met 
een partij. Dit kan op verschillende wijzen geoperationaliseerd worden. Dit kan 
onder andere met een 7-punt schaal gebeuren zoals de University of Michigan dat 
in het begin van de jaren '60 gedaan heeft. De intensiteit kan ook 
geoperationaliseerd worden door onderscheid te maken tussen overtuigde en 
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minder overtuigde aanhangers. Los van het feit hoe partij-identificatie 
geoperationaliseerd wordt, blijkt dat kiezers met een sterkere partij-identificatie 
minder snel geneigd zijn op een andere partij te stemmen. 

Het tweede aspect betreft de richting van de partij-identificatie. Of anders gesteld: 
met welke partij identificeert een individu zich en wat zijn de beweegredenen 
hiervoor? 

Partij-identificatie ontwikkelt zich vrij vroeg, zelfs voordat de persoon 
stemgerechtigd wordt. De identificatie ontwikkelt zich tijdens het sociale proces, 
waarbij voornamelijk de invloed van gezin en familie groot is (Converse, 1969; 
Jennings en Niemi, 1974). Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de 
richting van de partij-identificatie van een persoon. De invloed van de 
informatiestroom in een buurt (Cox, 1969), migratie (Brown, 1981) en de sociale 
setting van de buurt (Huckfeldt en Sprague, 1988) zijn alle in de afgelopen periode 
bestudeerd. Dit wordt in de literatuur wel aangegeven als "neighbourhood" - effecten. 
Wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de kiezer zijn van geringe 
invloed op de partij-identificatie zoals bijvoorbeeld het huwelijk en de verandering 
van werkkring (Campbell et al, 1960). Het wonen in een wijk of buurt die politiek 
verdeeld is, kan van invloed zijn op de partij-identificatie van een burger. Dit 
"neighbourhood"-effect is groter indien de kiezer niet tot een bepaalde sociale 
groep behoort (McBurnett, 1991). 

De invloed van migratie, het verhuizen van de ene buurt naar de andere, kan ook 
gevolgen hebben voor de identificatie van de kiezer. In het bijzonder Brown 
(1981) heeft de invloed van migratie op de identificatie bestudeerd. Hij constateert 
dat het effect groter is indien de kiezer relatief jong is, namelijk tussen 18 en 35 
jaar. Afhankelijk van de kenmerken van de nieuwe buurt concludeert hij, dat 
migratie een kleine tot grote invloed heeft op de richting van de partij-identificatie. 
In wijken of buurten waar de politieke voorkeur overeenkomt met die van de 
kiezer, schijnt de partijvoorkeur van het individu veel langzamer en van de wijk 
minder snel te veranderen. In een recentere studie naarde invloed van de context 
op de partij-identificatie concludeert McBurnett (1991: 141, 146-147) het 
volgende: 

"... it is readily apparent that the length of residence in the county is not 
significant for any of the groups considered. ..The inference is that 
individual differences in partisanship do not change as a result of longer 
residence in a county. ...The length of time people spend in a particular 
partisan environment does not matter much in reducing the difference 
between one respondent and his/her neighbors. ... these tests 
demonstrated strong effects for migration on changes in individual 
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partisanship. These findings coincide with Brown's results (1988) and 
suggest that migration, as a predictor of change in party attachment, is 
robust". 

Partijen kunnen nu van deze "neighbourhood"-effecten gebruik maken, indien zij 
in deze gebieden gerichte activiteiten voeren. Dit kan dus betekenen dat de 
activiteiten van de partij-organisatie in de wijken, eerder aangeduid als territoriale 
penetratie, en de wijze waarop de contacten met de kiezers worden onderhouden 
in deze gebieden, tot gevolg kunnen hebben dat de identificatie met de partij even 
sterk blijft of nog sterker wordt. 

Om partij-identificatie te meten, kunnen verschillende procedures gehanteerd 
worden. Uit een studie van Van Doorn, Komen en Saris (1984) bleken in 
Nederland verschillende vormen gebruikt te worden om de partij-identificatie te 
meten. In het bijzonder is van belang de formulering van de vraag hierbij, namelijk 
of men zich een aanhanger voelt van een partij of dat men zich verbonden voelt 
met een partij. Het blijkt dat er geen verschil is tussen deze vragen ten aanzien 
van de partij waaraan men de voorkeur geeft of anders gesteld, ten aanzien van 
de richting van partij-identificatie. 

Op basis hiervan is bij dit eerste 'individueel' onderzoek op Curaçao, waarbij 
vragen opgenomen zijn ten aanzien van partij-identificatie, de vraagstelling zoals 
die gehanteerd werd bij het Nationaal Kiezers Onderzoek van 1981 en later, als 
uitgangspunt genomen, namelijk: 

"Veel mensen voelen zich aanhanger van een politieke partij, maar er zijn 
ook mensen die zich geen aanhanger van een van de politieke partijen 
voelen. Vindt u zichzelf een aanhanger van een politieke partij of is dit 
niet het geval? <routing> Van welke partij? Zoudt u uzelf een overtuigde 
aanhanger van die partij willen noemen of vindt u uzelf geen overtuigde, 
aanhanger? <routing> Indien U geen aanhanger bent van een partij, is er 
dan wel een partij waartoe u zich aangetrokken voelt?" (NKO 1981, 
overgenomen uit van Doorn et al, 1984) 

Met behulp van bovenstaande vragen kan dan bepaald worden hoeveel stemmers 
zich in sterke mate (overtuigd) of in mindere mate (minder overtuigd) met een 
partij identificeren. Voor Curaçao is bovenstaand stel vragen gebruikt met 
uitzondering van de laatste vraag. 

Het doel van dit onderzoek was namelijk nagaan of de partij-identificatie in de 
concentratiegebieden groter is dan in niet-concentratiegebieden. Indien dit waar 
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is, dan moet dit in ieder geval gelden wanneer de intensiteit van de 
partij-identificatie het hoogst is. Om bovenstaande reden en andere argumenten 
van meer praktische aard zijn alleen de vragen opgenomen die betrekking hebben 
op de partij-identificatie met de hoogste intensiteit. Dit betekent dus dat slechts 
gekeken is naar 'overtuigde aanhangers' van een partij en niet naar kiezers die 
zich slechts aangetrokken voelen tot een partij. 

In de volgende paragraaf zal aangegeven worden op welke wijze de dataverzameling 
heeft plaatsgevonden, zodat geanalyseerd kan worden of de identificatie in de 
concentratiegebieden groter is dan in de niet-concentratiegebieden. 

7.3. Keuze concentratiegebieden en dataverzameling 

De dataverzameling heeft op de verkiezingsdag (1994) en direct daarna 
plaatsgevonden. Alvorens deze data verzameld konden worden, moest een keuze 
gemaakt worden van de geografische gebieden waar de data verzameld zouden 
worden. Aangezien deze selectie vóór de verkiezingen van 1994 moest 
plaatsvinden, konden onmogelijk de concentratiegebieden tot en met 1994 
bepaald worden. 
Dit betekent dat de partij-identificatie voor de partijen in het jaar 1994 berekend 
kon worden, terwijl de concentratiegebieden over de periode 1979-1991 bepaald 
zijn. Dit verklaart waarom de periode waarover de concentratiegebieden bepaald 
zijn en het moment waarop naar de partij-identificatie in de concentratiegebieden 
gevraagd wordt, niet op elkaar aansluiten. Verder lijkt het vragen in 1994 naar de 
partij-identificatie van de kiezer in 1991 niet erg zinvol. 

7.3.1. Keuze concentratiegebieden 

Bij de verkiezingen van 1994 werd Curaçao opgedeeld in 105 stemdistricten. 
Deze stemdistricten zijn bij dit onderzoek geclusterd in veertig areazones zoals 
uiteengezet in hoofdstuk 3. Bij deze areazones zijn de concentratiegebieden en 
niet-concentratiegebieden bepaald zoals beschreven in hoofdstuk 4. In tabel 7.1. 
staat een overzicht van de concentratiegebieden van de politieke partijen 
gedurende de afgelopen acht verkiezingen in de periode 1979-1991. 
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DP NVP FOL/SI MAN 
Groot Kwartier Westpunt Santa Maria Koraal Partir 
Sem Lora Flip Roozendal Maria Maai 
Berg Altena Soto Koraal Specht Suffisant 
Dominguito •Barber Buena Vista Tera Kora 
Koraal Specht Montana Rey Seru Fortuna Mahuma 
Seru Domi Julianadorp 
Mahaai Wanapa 
Mundo Nobo Barber 

Tabel 7.1. Concentratiegebieden van de vier politieke partijen in de periode 1979-1991. 

Uit de 26 concentratiegebieden bij de vier partijen is at random een aantal 
areazones gekozen. In tabel 7.2. staat een overzicht van deze areazones. 

DP NVP FOL/SI MAN 
Koraal Specht 
Mahaai 

Montana Rey 
Barber 
Westpunt 

Roozendal 
Koraal Specht 
Seru Fortuna 

Koraal Partir 
Tera Kora 
Barber 

Tabel 7.2. Concentratiegebieden van de vier partijen die at random gekozen zijn voor de 
dataverzameling bij de verkiezingen van 1994. 

De keuze van deze concentratiegebieden is op de volgende manier gebeurd. Van 
de twee grotere partijen, MAN en NVP zijn at random drie concentratiegebieden 
gekozen. Voor de DP en voor de FOL/SI zijn twee respectievelijk drie 
concentratiegebieden gekozen. Daar het relatief kleine partijen zijn, betekent dit 
dat in ieder van deze gebieden meer kiezers geïnterviewd moesten worden om 
een enigszins betrouwbaar beeld te krijgen. De beperking van het aantal 
gebieden per partij waarin interviews afgenomen zouden worden, is dus 
gebaseerd op de beschikbare financiële mogelijkheden voor dit onderzoek. 
De areazones Barber en Koraal Specht zijn geen eenduidige concentratie
gebieden. Barber is een concentratiegebied van de NVP en de MAN terwijl Koraal 
Specht een concentratiegebied is van de DP en de FOL/SI. 
In al deze areazones is op de verkiezingsdag en enkele dagen later een aselecte 
groep kiezers binnen iedere areazone geïnterviewd. De vragen hadden betrekking 



Verschillen in partij-identificatie tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden -125-

op het stemgedrag in het verleden (1991) en bij de verkiezingen (1994), 
partij-identificatie en de drijfveren om op een bepaalde partij te stemmen. De 
vragen ten aanzien van de partij-identificatie zijn in de vorige paragraaf aan de 
orde gekomen. 

7.3.2. Dataverzameling 

Op de verkiezingsdag en de week daarop werden in totaal 2108 kiesgerechtigden 
benaderd. Dit komt overeen met ongeveer 3% van de kiezerspopulatie op 
Curaçao. Deze kiezers werden als volgt benaderd. 
Op de verkiezingsdag werden enquêteurs geplaatst bij de stemdistricten in de at 
random gekozen areazones. Deze enquêteurs, die van tevoren een training 
gekregen hadden, benaderden op aselecte wijze de kiezers die net hun stem 
hadden uitgebracht. Voor zover de van tevoren vastgestelde quota per 
concentratiegebied per partij niet gehaald werd, werden in deze gebieden in de 
daaropvolgende dagen aanvullende interviews afgenomen. 

Verwacht kan worden dat de identificatie in concentratiegebieden groter is dan in 
niet-concentratiegebieden. Gekozen is voor de overtuigde aanhangers bij de 
verkiezingen van 1994 ten opzichte van het aantal partijstemmers bij dezelfde 
verkiezingen. Van de groep partijstemmers bij de verkiezingen van 1994 zal 
bepaald worden, welke partijstemmers ook overtuigde aanhangers zijn. Het 
percentage overtuigde aanhangers is berekend voor iedere areazone en voor 
iedere partij. Het gaat dan hier in feite om overtuigde aanhangers binnen de 
groep van partijstemmers. Bij de concentratiegebieden van een partij wordt op 
basis van het aantal kiezers in die areazone de partij-identificatie bepaald. 
Hetzelfde wordt ook voor de niet-concentratiegebieden gedaan. Indien nu de 
partijen bewust activiteiten organiseren binnen de concentratiegebieden, dan zal 
de partij-identificatie in de concentratiegebieden sterker zijn dan in de niet-
concentratiegebieden. Op basis van een vergelijking van de partij-identificatie 
voor de concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden kan voor iedere partij 
nagegaan worden of de partij-identificatie bij een concentratiegebied inderdaad 
hoger uitvalt dan in andere gebieden. 

Zoals al eerder uitgelegd, is getracht in de concentratiegebieden van de partijen 
het nodige aantal partijstemmers te benaderen om zodoende betrouwbare 
informatie te verkrijgen. Aangezien de kleinere partijen, in het bijzonder de DP en 
de FOL/SI, zowel percentagegewijs als absoluut, weinig kiezers hadden bij de 
verkiezingen van 1994, bleek het moeilijk in de niet-concentratiegebieden van 
deze kleine partijen voldoende personen in de steekproef te krijgen. Dit verklaart 
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waarom bij een aantal niet-concentratiegebieden van deze twee partijen geen 
gegevens beschikbaar zijn. Dit geldt voor de DP en de FOL/SI in de areazones 
Barber en Westpunt en verder voor de DP in de areazone Roozendal. Dit zijn de 
areazones met minder dan tien partijstemmers in de steekproef voor deze 
partijen. 

7.4. Partij-identificàtie in concentratie- en niet-concentratiegebieden 

In deze paragraaf zal onderzocht worden hoe groot het aantal overtuigde 
aanhangers van de verschillende partijen op Curaçao in 1994 was. Hierbij zal 
onderscheid gemaakt worden tussen concentratiegebieden en niet-concentratie
gebieden van de vier politieke partijen. Indien de partij op een bewuste manier het 
contact onderhoudt met de kiezers van de verschillende wijken en dit enigszins 
succesvol doet, kan dit tot gevolg hebben dat er regionale verschillen ontstaan. 
De partij-identificatie in de concentratiegebieden zou dan groter moeten zijn dan 
in de andere gebieden. 

Bij deze analyse zullen de concentratiegebieden van iedere partij samengevoegd 
worden. Hetzelfde geldt voor de niet-concentratiegebieden. Dit betekent dat voor 
iedere partij het percentage 'overtuigde aanhangers' ten opzichte van het aantal 
stemmers op die partij bij de verkiezingen van 1994 bepaald zal worden voor de 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Tabel 7.3. geeft een over
zicht van de partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden 
van de vier politieke partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN. 

Partij-identificatie 

Partij Concentratiegebieden Niet-concentratiegebieden 

DP 35 % 41 % 
NVP 45 % 40 % 
FOL/SI 43 % 22 % 
MAN 32% 21 %  

Tabel 7.3. Partij-identificatie bij de partijstemmers in de concentratie- en niet- concentratiegebieden 
van de DP, NVP, FOUSI en MAN. 

Het percentage overtuigde aanhangers van de partijstemmers bij de verkiezingen 
in 1994 in de zogenaamde concentratiegebieden is duidelijk hoger dan in andere 
gebieden met uitzondering van het percentage bij de DP. De partij-identificatie bij 
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de drie andere partijen, te weten bij de NVP, FOL/SI en MAN is steeds hoger dan 
bij de niet-concentratiegebieden. Van de vier partijen heeft de NVP het hoogste 
percentage overtuigde aanhangers onder haar stemmers. Het percentage bij de 
NVP en de FOL/SI is uitzonderlijk hoog, namelijk 45% en 43% in de 
concentratiegebieden. Meer dan vier van de tien kiezers van de NVP en de 
FOL/SI zien zichzelf als trouwe aanhangers van deze partijen. 
Het percentage kiezers dat zich met de FOL/SI in de concentratiegebieden 
identificeert, is bijna twee keer groter dan dat in de niet-concentratiegebieden. Bij 
de FOL/SI is de partij-identificatie in de concentratiegebieden niet alleen groot te 
noemen, maar is er ook een duidelijker verschil te merken dan bij de andere 
partijen tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. 

Een grotere partijkeuze in een gebied kan het gevolg zijn van een verandering 
van de partij-identificatie/keuzematrix of van de samenstellingsvector van de 
areazone. Een concentratiegebied is namelijk een gebied waar een partij relatief 
goed scoort over een bepaalde periode. Het feit dat een partij regelmatig goed 
scoort in haar concentratiegebieden, kan onder andere liggen aan het relatief 
grote aantal overtuigde partijaanhangers in deze areazones. Een partij met veel 
overtuigde partijaanhangers in een areazone kan een concentratiegebied blijven, 
indien de partijaanhangers ook daadwerkelijk op de partij stemmen bij de 
verkiezingen. De hoge partij-identificatie deze areazones kan dus gezien worden 
als een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat deze areazones (nog steeds) 
concentratiegebieden zijn voor de bovengenoemde drie partijen. 
De hoge partij-identificatie bij de NVP en FOL/SI in het bijzonder in de 
concentratiegebieden kan het gevolg zijn van een bewuste strategie van de 
partijen in deze areazones. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat deze twee 
partijen hun bolwerken het beste kennen en ook nog een min of meer bewuste 
partijpolitiek voeren om hun kiezers middels direct contact in deze gebieden aan 
de partij te binden. Deze partijpolitiek manifesteert zich in het bijzonder in de 
concentratiegebieden. 

De partij-identificatie van de DP in de concentratiegebieden bedraagt 35%, wat 
6% lager is dan die bij de niet-concentratiegebieden. De DP kent haar bolwerken 
niet en voert ook geen speciale activiteiten uit in deze gebieden. 
Het vergelijken van de partij-identificatie met elkaar (tabel 7.3.) levert het volgende 
resultaat op. Het percentage van de MAN in de concentratie- en niet-concentratiegebieden 
is laag in vergelijking met die van de drie andere partijen. Het percentage stemmers bij 
de MAN die zich als trouwe aanhangers van de partij beschouwen, is klein 
vergeleken met de andere drie partijen. Dit valt misschien als volgt te verklaren. 
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De MAN wordt gezien als een partij met een relatief grote aanhang onder de 
groepen met een middelbare of hoge opleiding (Verton, 1984). Deze MAN-stemmers 
verklaren veel aandacht aan het partij-programma van de partij en politieke issues 
te besteden en bepalen daardoor bij iedere verkiezing opnieuw welke partij hun 
steun zal krijgen (Cijntje et al, 1991). De MAN-stemmers kunnen daardoor minder 
snel geneigd zijn zich als overtuigde aanhangers van die partij te beschouwen 
dan dat het geval is bij andere partijen. Dit betekent dat iemand voor deze partij 
kan blijven stemmen maar zichzelf niet snel categoriseert als een overtuigd aanhanger. 
De conclusie is dan ook dat de partij-identificatie in de concentratiegebieden van 
de partijen NVP, FOL/SI en MAN, steeds hoger is dan die in de niet-concentratiegebieden. 
Dit betekent dat er in de concentratiegebieden meer overtuigde partijaanhangers 
wonen van deze drie partijen dan in de niet-concentratiegebieden. 
Hieronder zal voor iedere partij afzonderlijk gekeken worden naar de 
partij-identificatie in de at random gekozen en onderzochte concentratie- en 
niet-concentratiegebieden. 

7.4.1. De parti'j-iden tifica tie bij de DP 

Van de DP zijn er twee concentratiegebieden, namelijk Koraal Specht en Mahaai 
in dit onderzoek betrokken. De partij-identificatie bij de DP in Koraal Specht, een 
areazone die voor het grootste gedeelte bestaat uit volkswoningen, bedraagt 
46%. Dit betekent dat in Koraal Specht van iedere 100 DP-stemmers bij de 
verkiezingen van 1994 er 46 overtuigde aanhangers van de partij waren. In bijlage 
H is een lijst opgenomen met de partij-identificatie van de partijen bij ieder 
concentratiegebied en niet-concentratiegebied. In tabel 7.4. wordt het percentage 
overtuigde aanhangers ten opzichte van het aantal DP-stemmers voor de at 
random gekozen areazones aangegeven. 

DP-concentratiegebieden DP-niet-concentratiegebieden 

Koraal Specht 4 6 % Koraal Partir 4 2 % 
Mahaai 24% Te ra Ko ra 3 8 % 

Montana Rey 50% 
Seru Fortuna 4 0 % 

Overtuigde aanhangers(%) 35 %1 Overtuigde aanhangers(%) 41 % 

Tabel 7.4. Partij-identificatie bij de concentratiegebieden en niet-concentratie-gebieden van de DP. 

Het betreft hier steeds het gewogen gemiddelde. 
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Van de negen verschillende areazones zijn er slechts zes in tabel 7.4. 
opgenomen. De andere drie areazones, te weten Roozendal, Barber en Westpunt 
zijn niet opgenomen in deze tabel, daar het aantal DP-stemmers in deze 
areazones te gering is. Het aantal geïnterviewde DP-stemmers in deze drie 
areazones bedroeg minder dan 10. Om deze reden zijn deze areazones hier niet 
opgenomen. 

Het percentage overtuigde aanhangers in Koraal Specht blijkt groter te zijn dan in 
andere niet-concentratiegebieden, met uitzondering van die in Montana Rey. Het 
percentage in de niet-concentratiegebieden Koraal Partir, Tera Kora en Seru 
Fortuna is lager dan dat in genoemd concentratiegebied Koraal Specht. 
Mahaai is het tweede concentratiegebied van de DP waar gegevens verzameld 
zijn over het gedrag van de stemmers. De areazone Mahaai is zeer typerend voor 
de DP. De partij-identificatie in de "upper-class" areazone Mahaai is bij de DP 
24%. Vergeleken met de partij-identificatie in de niet-concentratiegebieden van de 
DP is dit zeer laag. De partij-identificatie van de DP in de areazones Koraal Partir, 
Tera Kora, Seru Fortuna en Montana Rey zijn alle steeds groter dan die in 
Mahaai. 

Uit gesprekken met de politieke leiders van de DP is duidelijk geworden, dat 
veranderingen in de organisatie en activiteiten van de partij bepaalde negatieve 
gevolgen hebben gehad voor onder andere de wijk Mahaai. In de jaren '70 werd 
de partij in Mahaai vertegenwoordigd door een prominent partijlid. In de jaren '80 
kreeg de partij met drie elkaar opvolgende partijleiders te maken. Een van de 
gevolgen van deze wisselingen aan de top was dat het eerdergenoemd partijlid, 
zich langzaam maar zeker van de partij distantieerde. De partij was niet in staat 
een goede wijkcommissaris te vinden voor Mahaai. Dit bracht met zich mee dat de 
partij-activiteiten en de contacten met deze wijk drastisch afnamen. 
Ook de politieke opstelling van de DP veranderde in deze periode. De partij ging 
zich minder dan voorheen richten op de "upper-class", wat met zich mee bracht 
dat deze groep zich niet direct vertegenwoordigd voelde door de DP. Het is onder 
deze omstandigheden begrijpelijk dat de identificatie met DP in deze 'upper-class' 
wijk dan ook moest afnemen. 
In deze paragraaf is de partij-identificatie van de DP in de gezamenlijke 
concentratiegebieden vergeleken met die van de niet-concentratiegebieden. Het 
blijkt dat de partij-identificatie van de DP in de concentratiegebieden lager is dan 
in de niet-concentratiegebieden. Het aantal overtuigde aanhangers ten opzichte 
van de partijstemmers van de DP in de concentratiegebieden is 35%, terwijl dat bij 
de niet-concentratiegebieden 4 1 % is. 
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7.4.2. De partij-identificatie bij de NVP 

Bij dit onderzoek zijn drie areazones at random gekozen uit de 
concentratiegebieden van de NVP: Westpunt, Montana Rey en Barber. Voor 
deze gebieden is het percentage overtuigde aanhangers bij de NVP-stemmers 
bepaald. Het percentage voor de bovenstaande gebieden afzonderlijk is 
respectievelijk 55, 53 en 34, zoals uit tabel 7.5. blijkt. Voor deze gebieden is de 
partij-identificatie gemiddeld 45% uitgaande van het aantal partijstemmers in ieder 
van deze drie concentratiegebieden. 
Bij de niet-concentratiegebieden van de NVP is het percentage lager. Het 
percentage overtuigde aanhangers bij de NVP-stemmers in de zes 
niet-concentratiegebieden Koraal Partir, Tera Kora, Mahaai, Seru Fortuna, 
Roozendal en Koraal Specht is 40. 

NVP-concentratiegebieden NVP-niet-concentratiegebieden 

Westpunt 55% Koraal Partir 23% 
Montana Rey 53% Tera Kora 32% 
Barber 34% Mahaai 25% 

Roozendal 69% 
Koraal Specht 35% 
Seru Fortuna 68% 

Overtuigde aanhangers(%) 45% Overtuigde aanhangers(%) 40% 

Tabel 7.5. Partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de NVP. 

Hoewel de partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP groter is dan 
die in de niet-concentratiegebieden, is het opvallend dat de partij-identificatie bij 
de areazones Seru Fortuna en Roozendal zo hoog ligt. Deze percentages zijn niet 
alleen hoger dan die in de andere niet-concentratiegebieden en de 
concentratiegebieden van de NVP, maar zijn ook groter dan die bij de andere 
partijen. Er is hier op basis van de beschikbare gegevens geen afdoende 
verklaring voor te geven. 

In deze paragraaf is de partij-identificatie van de NVP in de concentratiegebieden 
met die in de niet-concentratiegebieden vergeleken. Hoewel er een uitzonderlijk 
hoog percentage trouwe aanhangers in de niet-concentratiegebieden Seru 
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Fortuna en Roozendal is, blijkt het percentage overtuigde aanhangers in de 
NVP-concentratiegebieden groter te zijn dan dat in de niet-concentratiegebieden. 
De partij-identificatie in de drie concentratiegebieden Barber, Westpunt en 
Montana Rey bedraagt 45%, terwijl die in de niet-concentratiegebieden maar 40% is. 

7.4.3. De partij-identificatie bij de FOL/SI 

De at random gekozen concentratiegebieden van de FOL/SI, Roozendal, Koraal 
Specht en Seru Fortuna, zijn alle typische volksbuurten. Van vier 
niet-concentratiegebieden zijn voldoende FOL/SI-aanhangers geïnterviewd, zodat 
deze ook opgenomen konden worden in deze vergelijking. Deze gebieden zijn 
Koraal Partir, Mahaai, Tera Kora en Montana Rey. Net als bij de DP en de NVP, 
zal ook bij FOL/SI geanalyseerd worden in hoeverre de partij-identificatie bij deze 
partij in concentratiegebieden groter is dan die in de niet-concentratiegebieden. 
Deze percentages staan aangegeven in tabel 7.6. Het percentage overtuigde 
aanhangers in de concentratiegebieden Seru Fortuna, Roozendal en Koraal 
Specht bedraagt 43%. Bij de niet-concentratiegebieden blijkt dit percentage veel 
kleiner te zijn, namelijk 20%. 

FOL/SI-concentratiegebieden FOL/SI-niet-concentratiegebieden 

Roozendal 
Koraal Specht 
Seru Fortuna 

Overtuigde aanhangers(%) 43% Overtuigde aanhangers(%) 22% 

Tabel 7.6. Partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de FOUSI. 

Bij de FOL/SI is de partij-identificatie in de concentratiegebieden overal groter dan 
in de niet-concentratiegebieden. Het laagste percentage overtuigde FOL/SI-
aanhangers bij de FOL/SI-stemmers in de concentratiegebieden, nl. 30% in 
Roozendal, is even groot als het hoogste percentage, 30% in Montana Rey, in de 
niet-concentratiegebieden. 
Uit tabel 7.6. blijkt verder dat het percentage overtuigde aanhangers onder de 
FOL/SI-stemmers het hoogst is in de areazone Seru Fortuna. Meer dan één op de 
twee FOL/SI-stemmers bij de verkiezingen van 1994 voelt zich in deze areazone 
een overtuigde aanhanger van deze partij. Heel opvallend is het percentage 

3 0 % Koraal Partir 18% 
4 0 % Montana Rey 3 0 % 
5 2 % Tera Kora 2 7 % 

Mahaai 0 % 
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overtuigde aanhangers bij de FOL/SI-stemmers in de areazone Mahaai. In de 
'upper-class' areazone Mahaai is over het algemeen bij alle partijen de identificatie 
lager dan in andere areazones. Voor de FOL/SI, een partij die zich qua politieke 
strategie richt op de minder bedeelden in de gemeenschap, is de 
partij-identificatie in de areazone Mahaai praktisch nihil. 

Het percentage overtuigde aanhangers bij de FOL/SI-kiezers in de concentratie
gebieden is relatief groot. Dit percentage is, op dat van de NVP na, het grootst. 
De partij-identificatie bij FOL/SI is niet alleen groot in vergelijking met andere 
partijen op Curaçao, maar is ook overduidelijk groter in concentratiegebieden dan 
in niet-concentratiegebieden. 
De conclusie bij de FOL/SI is dan ook dat de partij-identificatie in de concentratie
gebieden in 1994 groter is dan dat in de niet-concentratiegebieden. 

7.4.4. De partij-identificatie bij de MAN 

De concentratiegebieden van de MAN die at random gekozen zijn bij dit 
onderzoek zijn Koraal Partir, Barber en Tera Kora. Het percentage overtuigde 
aanhangers ten opzichte van het aantal MAN-kiezers in deze 
concentratiegebieden is 32% bij de verkiezingen van 1994, zoals uit tabel 7.7. 
blijkt. De partij-identificatie bij de MAN in de concentratiegebieden Koraal Partir, 
Tera Kora en Barber bedraagt respectievelijk 15, 26 en 49%. 
De partij-identificatie in de concentratiegebieden van de MAN is vergeleken met 
de andere partijen niet groot. Vooral in Koraal Partiris het percentage uitzonderlijk laag. 

MAN-concentratiegebieden MAN-niet-concentratiegebieden 

Koraal Partir 15% Westpunt 10% 
Tera Kora 26% Mahaai 18% 
Barber 49% Seru Fortuna 21% 

Roozendal 26% 
Koraal Specht 24% 
Seru Fortuna 21% 

Overtuigde aanhangers(%) 32% Overtuigde aanhangers(%) 21% 

Tabel 7.7. De partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de MAN. 
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De partij-identificatie in Barber is zeer hoog. Bijna de helft van het aantal 
MAN-stemmers in Barber beschouwt zich als overtuigd aanhanger van de partij. 
De partijleider van de MAN is in Barber geboren. Ofschoon hij zich elders op het 
eiland gevestigd heeft, woonden zijn ouders en andere familieleden evenwel in 
die periode nog steeds in die wijk. De bewoners van de westelijke buitendistricten, 
zoals Barber en Westpunt (concentratiegebied van NVP met een partij-identificatie 
van 55%) zijn over het algemeen zeer traditioneel ingesteld. 

Dit is waarschijnlijk de reden waarom de partij-identificatie in Barber zo hoog is. 
Het gevolg daarvan is weer een hoog percentage overtuigde aanhangers voor de 
concentratiegebieden van de MAN. In de andere twee concentratiegebieden is het 
percentage aanhangers namelijk niet hoger dan in de niet-concentratiegebieden. 

7.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre in de concentratiegebieden de 
partij-identificatie groter is dan in niet-concentratiegebieden. Het blijkt dat de 
partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP, FOL/SI en MAN groter 
is dan die in de niet-concentratiegebieden. Voor de partijen NVP en FOL/SI was 
dit te verwachten. In hoofdstuk 6 is namelijk al gebleken dat de sociologische 
kenmerken van de kiezers een determinerende rol spelen bij het bepalen van de 
concentratiegebieden van deze twee partijen. In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd 
dat het deze twee partijen zijn die hun concentratiegebieden ook het beste 
schijnen te kennen. De wijze waarop de NVP en FOL/SI zich verder strategisch 
opstellen en het contact met hun kiezers onderhouden brengt met zich mee dat 
de binding van de kiezers met de partij ook veel eerder behouden, blijft in de 
concentratiegebieden dan in de niet-concentratiegebieden. Deze twee politieke 
partijen creëren dan ook door hun activiteiten in de wijken een zogenaamd 
"neighbourhood"-effect dat juist versterkende invloeden kan hebben op de 
partij-identificatie. Bij de NVP is het verschil relatief klein. Dit is zeer waarschijnlijk 
het gevolg van de strategie die de partij toegepast heeft. De partij kent haar 
bolwerken en organiseert daarin ook speciale activiteiten om het contact te 
onderhouden met haar kiezers. Maar de NVP probeert ook, zoals de partijleider 
(hoofdstuk 6) reeds naar voren gebracht, aandacht te besteden aan de kiezers in 
de niet-concentratiegebieden. Dit is wellicht de verklaring voor het feit dat het 
verschil tussen de partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP en 
de niet-concentratiegebieden gering is. 
Bij de MAN blijkt weliswaar de partij-identificatie in de concentratiegebieden 
sterker te zijn dan in de niet-concentratiegebieden. Deze uitkomst wordt voor een 
groot deel bepaald door één concentratiegebied, namelijk Barber. De partij-
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identificatie in Barber is zeer hoog en is zeer waarschijnlijk het gevolg van 
specifieke omstandigheden van de partijleider. 
Bij de DP blijkt zoals verwacht de partij-identificatie in de concentratiegebieden 
niet groter te zijn dan in de niet-concentratiegebieden. De DP kent haar bolwerken 
niet en voert ook geen strategie om de kiezers binnen deze wijken aan zich te 
binden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist bij de DP de partij-identificatie in 
de concentratiegebieden zwakker is dan in de niet-concentratiegebieden. 

In het volgende hoofdstuk zal tenslotte geanalyseerd worden, in hoeverre de 
kiezers in de concentratiegebieden loyaler zijn ten opzichte van hun partij dan de 
kiezers in de niet-concentratiegebieden. 



8. Verschillen in loyaliteit tussen concentratie- en 
niet-concentratiegebieden 

8.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal geanalyseerd worden of de loyaliteit van de kiezers in de 
concentratiegebieden groter is dan die in de niet-concentratiegebieden. 
In tegenstelling tot de analyse in de voorgaande hoofdstukken is met uitzondering 
van de analyse in hoofdstuk 7 steeds gebruik gemaakt van geaggregeerde 
gegevens. Het gebruik van geaggregeerde gegevens is soms onvermijdelijk, in 
het bijzonder bij historische onderzoeken waar gegevens op individueel niveau 
niet aanwezig zijn. Bij dit electoraal onderzoek over de periode 1979-1991 op 
Curaçao zijn zoals bekend geen individuele gegevens voorhanden. Hoewel het 
gebruik van geaggregeerde gegevens voordelen kent, zoals bij het bestuderen 
van contextuele effecten, het gebruik maken van accurate gegevens zoals 
censusgegevens, geregistreerde verkiezingsuitslagen etc, dient men zich bewust 
te zijn van de "ecological fallacy". Robinson (1950) heeft als een van de eersten 
laten zien "that valid inferences could not be made from aggregate data to 
individual behaviour". (Spencer Wellhofer, 1991). 
Bewust van "ecological fallacy" zal daarom in dit hoofdstuk (hetzelfde geldt 
trouwens ook voor het voorgaande hoofdstuk) gebruik gemaakt worden van data 
op individueel niveau. Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat in de concentratie
gebieden dezelfde mensen zorgen voor het relatief hoge percentagestemmen 
voor een partij. Alleen via een onderzoek op individueel niveau kan dit worden 
vastgesteld. 
Op grond van het eerdere onderzoek wordt vooral bij de NVP en FOL/SI een 
hogere loyaliteit van de kiezers in de concentratiegebieden verwacht dan in de 
niet-concentratiegebieden, omdat die partijen zich meer richten op de kiezers in 
de wijken dan de andere partijen. 

In dit hoofdstuk zal op basis van individuele gegevens van de kiezers nagegaan 
worden in hoeverre de loyaliteit van de kiezers in de concentratiegebieden groter 
is dan in de niet-concentratiegebieden. 

8.2. Loyaliteit 

Van der Eijk en Niemöller (1983) maken onderscheid tussen "stable voter" en 
"party loyalist". Een "stable voter" is een kiezer die bij twee opeenvolgende 
verkiezingen voor hetzelfde "alternatief' kiest. Met "alternatief' wordt hier bedoeld: 
stemmen voor dezelfde partij of beide keren niet stemmen. Met "party loyalist" 
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wordt de eerste mogelijkheid bedoeld, namelijk de kiezer die bij twee 
achtereenvolgende verkiezingen op dezelfde partij stemt. Het begrip "party 
loyalist", oftewel loyale stemmer, zal hier gebruikt worden en wel voor de 
verkiezingen van 1991 en 1994. 
We zullen ons hier beperken tot de laatste twee verkiezingen, daar het vragen 
naar het stemgedrag in verkiezingen vóór 1991 onnauwkeurige resultaten kan 
opleveren. Uit vergelijkingen van panel- en recall-onderzoeken op basis van het 
Nederlandse Kiezers Onderzoek (Thomassen, 1974) blijkt het vragen naar het 
stemgedrag bij verkiezingen in het verleden, een relatief grote onbetrouwbaarheid 
te geven (18%-33%). Hoe langer de periode, hoe groter de onbetrouwbaarheid 
wordt. Vandaar dat ten aanzien van de loyalisten het onderzoek zich zal beperken 
tot de twee verkiezingen van 1991 en 1994. 

De loyaliteit van de kiezer kan op verschillende manieren berekend worden. De 
loyaliteit kan namelijk berekend worden ten opzichte van de laatste verkiezingen 
of ten opzichte van de voorlaatste verkiezingen. Dit zal met een voorbeeld 
toegelicht worden. 
Veronderstel dat een partij aan twee verkiezingen deelneemt, namelijk t, en t2. De 
partij behaalt bij deze verkiezingen respectievelijk x, en x2 stemmen. Er zijn x12 

kiezers die zowel bij de verkiezingen van t1 als bij t2 voor deze partij stemmen. 
Het percentage loyale kiezers kan nu op de volgende wijzen berekend worden: 

L, = x ^ / x , of L2 =x12/x2 

De eerste berekening geeft de loyaliteit van de kiezers ten opzichte van de 
voorlaatste verkiezingen aan en de tweede de loyaliteit van de kiezers ten 
opzichte van de laatste verkiezingen. 

Aan de hand van een voorbeeld zullen deze twee berekeningen vergeleken 
worden. Stel dat bij de voorlaatste verkiezingen 100 kiezers op een partij gestemd 
hebben. Bij de laatste verkiezingen ging deze partij achteruit en behaalde slechts 
50 stemmen. Er zijn 20 kiezers die bij beide verkiezingen op deze partij gestemd 
hebben. Indien nu de loyaliteit uitgerekend wordt, blijkt dit: L, = 0.20 en L2=0.40 te 
zijn. Het eerste cijfer geeft in feite aan hoeveel kiezers de partij trouw gebleven 
zijn en het tweede geeft in feite aan hoeveel van de huidige kiezers trouwe 
kiezers zijn. Indien onderzocht wordt in welke mate kiezers een partij trouw 
blijven, dan dient L, gekozen te worden. In dit hoofdstuk gaat het om het aantal 
kiezers dat de partij trouw is gebleven. Op grond hiervan zal in dit hoofdstuk 
gekozen worden voor L,. 
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Welke waarden kan de loyaliteit L, aannemen? 
Een partij kan in stemmenaantal vooruit- of achteruitgaan. Indien een partij in 
stemmenaantal gelijk blijft of vooruitgaat, is het theoretisch mogelijk dat x12 = x v 

Dit betekent dat in zo'n geval alle kiezers die in de voorlaatste verkiezingen op de 
partij hebben gestemd dat bij de laatste verkiezingen ook hebben gedaan. De 
loyaliteit kan in zo'n geval 100% zijn, terwijl er een heleboel nieuwe stemmers op 
de partij gestemd. 
Indien een partij achteruit gaat, dan kan x12 onmogelijk gelijk zijn aan xv In zo'n 
geval is zeker dat x ^ x , . Voor L, geldt dan: 

0<L ,<min (1, x2 / x, ) 

Dit betekent dat de maximale waarde die L, kan aannemen, afhangt van de voor-
of achteruitgang van de partij bij verkiezingen. Dit verklaart waarom bij de analyse 
van de loyaliteit van de verschillende partijen steeds aandacht besteed wordt aan 
de prestaties van de partij bij de afgelopen verkiezingen. In het bovenstaande 
voorbeeld, 100 en 50 partijstemmers bij t., resp. t2 (x., en x2) en 20 kiezers die 
zowel bij de eerste als bij de tweede verkiezingen op deze partij gestemd hebben, 
betekent dit: 

percentage loyale kiezers (LJ 20% 

maximale waarde van L1 : 50% 

8.3. Keuze concentratiegebieden en dataverzameling 

Op de verkiezingsdag, 25 februari 1994 en direct daarna is een a-selecte groep 
kiezers in negen concentratiegebieden gevraagd wat hun keuze is geweest bij de 
laatste verkiezingen van 1994 en bij de verkiezingen van 1991. De geïnterviewde 
kiezers die bij beide verkiezingen op dezelfde partij hebben gestemd, worden hier 
aangeduid als loyale kiezers of "partijloyalisten". De dataverzameling is uitvoerig 
besproken in het voorgaande hoofdstuk. 

Bij de enquête werden vragen opgenomen over het stemgedrag van de kiezer. 
Het stemgedrag in het verleden en het huidige stemgedrag werden hierin 
opgenomen. De vraag met betrekking tot het stemgedrag in het verleden werd als 
volgt geformuleerd: 
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"Op welke partij heeft u bij de verkiezingen van 1991 gestemd? U kunt 
hierbij gebruik maken van het bijgevoegde kaartje". 

Voor het stemgedrag bij de verkiezingen van 1994 werd de volgende vraag gebruikt: 

"Kunt u op dit kaartje aangeven op welke partij u (net) gestemd heeft?" 

Gebruikmakend van deze vragen kunnen dan de percentages van de loyalisten bij 
de vier partijen bij de verschillende concentratiegebieden en niet-concentratie-
gebieden bepaald worden. 

8.4. Loyaliteit in concentratie- en niet-concentratiegebieden 

De loyaliteit van de stemmer in de concentratie- en de niet-concentratiegebieden 
zal hier verder geanalyseerd worden. Dit zal gedaan worden voor de stemmers 
van de vier partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN. Hierbij zal een vergelijking 
gemaakt worden tussen de consistentie bij het stemmen in een concentratie
gebied en dat in een niet-concentratiegebied. In het bijzonder zal hierbij 
onderzocht worden in hoeverre kiezers zich in een concentratiegebied loyaler 
opstellen dan in niet-concentratiegebieden. 

Partij Percentage loyalisten in Percentage loyalisten in 

concentratiegebieden niet-concentratiegebieden 

DP 56 % 53 % 
NVP 47 % 38 % 
FOL/SI 41 % 31 % 
MAN 56% 53%  

Tabel 8.1. Loyaliteit in de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de DP, NVP, FOL/SI en MAN. 

Uit tabel 8.1. valt op te maken dat bij alle partijen het percentage loyalisten in de 
concentratiegebieden steeds groter is dan in de niet-concentratiegebieden. Het 
verschil bij de DP en de MAN is gering namelijk 3%, terwijl dat bij de partijen NVP 
en FOL/SI groter is, namelijk 9 respectievelijk 10%. 
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Hieronderzal van iedere partij het percentage stemmers worden aangegeven dat 
in de concentratiegebieden zowel in 1991 als in 1994 voor een bepaalde partij 
heeft gestemd. Het percentage loyalisten in de concentratiegebieden zal 
vergeleken worden met dat van dezelfde partij in de niet-concentratiegebieden. 
Aangezien het percentage loyalisten gedeeltelijk kan afhangen van de voor- of 
achteruitgang van een partij, zal steeds begonnen worden met een korte analyse 
van de verkiezingsuitslagen voor de vier partijen. 

8.4.1. De loyaliteit bij de DP 

De politieke partij DP heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke electorale 
achteruitgang gekend. Het aantal kiezers van deze partij is in de periode 
1979-1994 gedaald van 25% tot 8% van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij de 
verkiezingen van 1991 wist de partij nog 9% te behalen, wat ook uit figuur 8.1. 
blijkt. Het stemmenaantal bij deze partij geeft een duidelijk dalend tendens te zien. 
De partij heeft bij de laatste Statenverkiezingen van 1994 nog net één zetel weten 
te bemachtigen. De kiesdeler ligt bij de Statenverkiezingen rond de 8%. De DP, 
één van de oudste (en in het verleden ook één van de grootste) partijen op 
Curaçao, is nu in feite één van de kleinere partijen geworden. 
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Figuur 8.1. Het percentage behaalde stemmen van de DP in de periode 1979-1994. 
(S=Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 
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De concentratiegebieden van de DP die in dit onderzoek opgenomen zijn, zijn 
Koraal Specht en Mahaai. In drie van de resterende gebieden te weten Westpunt, 
Barber en Roozendal, is bij de afgenomen interviews het aantal DP-stemmers bij 
de verkiezingen van 1991 zo klein, namelijk minder dan 10, dat deze niet 
opgenomen zijn. 

DP-concentratiegebieden DP-niet-concentratiegebieden 

Mahaai 52% Koraal Partir 41 % 
Koraal Specht 63% Tera Kora 70% 

Seru Fortuna 54% 
Montana Rey 50% 

Percentage loyalisten 56 %1 Percentage loyalisten 5 3 % 

Tabel 8.2. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de DP. 

Bij de DP is het percentage loyalisten van de gezamenlijke concentratiegebieden 
berekend. Het gezamenlijke percentage in de concentratiegebieden Mahaai en 
Koraal Specht is 56. Dit betekent dat in de concentratiegebieden van de DP meer 
dan de helft van de DP-stemmers bij de verkiezingen van 1991 ook in 1994 op de 
DP gestemd heeft. 
Het verschil tussen het percentage loyalisten in de concentratie- en 
niet-concentratiegebieden is gering. Het hoge percentage loyale kiezers bij de DP 
in de concentratie- en niet-concentratiegebieden is zeer waarschijnlijk het gevolg 
van de zeer geringe aanhang van de partij. De DP is als partij dermate uitgedund 
dat de kiezers die nog op de partij stemmen voor een groot gedeelte de harde 
kern vormen. 

Het betreft hier steeds het gewogen gemiddelde. 
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8.4.2. De loyaliteit bij de NVP 

De NVP heeft bij de verkiezingen van 1994 een flinke achteruitgang moeten 
incasseren. Deze partij was in de periode 1988-1994 zowel op nationaal niveau 
(de Nederlandse Antillen heeft een centrale regering die verantwoordelijk is voor 
het bestuur van alle vijf eilanden) als op eilandsniveau de grootste regeringspartij. 
Bij de verkiezingen in 1991 heeft deze partij nog een record aantal stemmen 
behaald. Dit kwam overeen met 47% van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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Figuur 8.2. Het percentage behaalde stemmen van de NVP in de periode 1979-1994. 
(S=Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 

Bij de verkiezingen van 1994 is dit percentage gedaald tot 22, wat een zeer grote 
achteruitgang is, zoals blijkt uit figuur 8.2. De partij stond in 1994 wat 
stemmenaantal betreft op het niveau van het jaar 1979 en heeft dus de aanwas 
die ze verworven heeft in de jaren '80 weer geheel verloren. 
Van de NVP-concentratiegebieden zijn in dit onderzoek drie opgenomen, te weten 
Westpunt, Barber en Montana Rey. Voor de concentratiegebieden is nagegaan, 
hoe groot het percentage loyalisten van de gezamenlijke concentratiegebieden is. 
Hierbij is rekening gehouden met de grootte van de steekproef in de verschillende 
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concentratiegebieden en de grootte van het concentratiegebied. Op basis hiervan 
is het percentage loyalisten bepaald in de concentratiegebieden. Het percentage 
loyalisten in de concentratiegebieden van de NVP is 47. In tabel 8.3. staat hiervan 
een overzicht. 

NVP-concentratie-gebi eden NVP-niet-concentratiegebieden 

Barber 5 3 % Koraal Partir 3 0 % 
Montana Rey 4 7 % Te ra Ko ra 4 3 % 
Westpunt 3 8 % Seru Fortuna 

Koraal Specht 
Roozendal 
Mahaai 

3 6 % 
4 3 % 
41 % 
3 3 % 

Percentage loyalisten 4 7 % Percentage loyalisten 3 8 % 

Tabel 8.3. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de NVP. 

Op eenzelfde manier is het percentage loyalisten bepaald voor alle 
niet-concentratiegebieden van de NVP. Het percentage loyalisten voor de 
niet-concentratiegebieden bedraagt 38. Hieruit blijkt dat het percentage loyalisten 
in de concentratiegebieden van de NVP aanzienlijk groter is dan het percentage 
loyalisten in de niet-concentratiegebieden. 

Het is opvallend dat het percentage loyalisten in de wijk Westpunt zo laag is. Het 
percentage van 38 in dit concentratiegebied is één van de laagste van de negen 
concentratiegebieden van de vier partijen. Dit is zeer frappant, daar er bij alle 
politieke leiders een heel duidelijke mening bestaat ten aanzien van deze wijk. 
Door praktisch alle politieke leiders, zowel van de NVP als van de andere partijen, 
is deze wijk aangemerkt als een concentratiegebied van de NVP. Maar bij de 
laatste verkiezingen heeft de pas opgerichte PAR op zeer overtuigende manier de 
verkiezingen gewonnen. Deze partij behaalde op nationaal/eilandelijk niveau 47% 
van de geldig uitgebrachte stemmen. Eén van de kandidaten op deze lijst werd 
gesteund door de grootste vakbondscentrale op Curaçao. Deze kandidaat wist na 
de lijsttrekker van de PAR, de meeste stemmen te behalen voor deze partij. Deze 
populaire kandidaat is woonachtig in de wijk Westpunt en heeft ook in deze wijk 
veel stemmen weten te behalen. Het lage percentage loyalisten van de NVP in 
Westpunt heeft zeer waarschijnlijk met het bovenstaande te maken: de NVP-
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kiezer moest een keuze maken tussen zijn "traditionele" partij en een kandidaat 
die ook zeer bekend (en geliefd) is in de wijk. Door deze "cross-pressure" werd 
het ondanks de buurtactiviteiten van NVP in het concentratiegebied Westpunt, 
veel moeilijker voor de 'normale' NVP-stemmer weer te stemmen op de NVP. Dit 
kan mogelijkerwijs een verklaring zijn voor het feit dat het percentage loyalisten in 
zo'n 'overtuigd' concentratiegebied zo laag is. 
Ondanks het bovenstaande blijkt het percentage loyalisten in concentratie
gebieden van de NVP aanzienlijk groter te zijn dan in de niet-concentratie
gebieden. 

8.4.3. De loyaliteit bij de FOL/SI 

De partijcombinatie FOL/SI heeft een zwaar verlies geleden bij de verkiezingen 
van 1994. Deze partijcombinatie, die zich ten doel heeft gesteld op te komen voor 
de sociaal zwakkeren in de gemeenschap, heeft het percentage stemmers zien 
dalen van 24 in 1991 tot 6 bij de verkiezingen van 1994 (zie figuur 8.3.). Het 
gevolg hiervan is dat deze partijcombinatie daardoor niet meer vertegenwoordigd 
is in het Antilliaanse parlement. Het is de eerste keer sedert de oprichting van de 
FOL in mei 1969 dat deze partij of partijcombinatie geen zetel haalt in de 
Eilandsraad of het Antilliaanse parlement. 
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Figuur 8.3. Het percentage behaalde stemmen van de FOL/SI in de periode 1979-1994. 
(S =Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 
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De FOL heeft vanaf 1969 tot en met 1988 zelfstandig aan de verkiezingen 
deelgenomen (in de tweede helft van de jaren '70 is de MAN tijdelijk opgegaan in 
de FOL). Na de oprichting in 1988 van de SI, een splinterpartij van de NVP, 
hebben de FOL en SI gezamenlijk aan de verkiezingen deelgenomen. Deze 
partijen richtten zich voornamelijk op de lagere sociaal-economische klassen 
binnen de gemeenschap en vormden in dat opzicht een logische 
bondgenootschap. In deze periode, bij de verkiezingen van 1990 en 1991, is de 
partij behoorlijk gegroeid wat stemmenaantal betreft. Bij de verkiezingen van 1994 
is de partij met liefst 18% achteruitgegaan (1991:24% en 1994:6%). 
Vooral na het uittreden van de FOL/SI uit de regering in 1991 was het voor deze 
partijcombinatie als oppositiepartij moeilijk de kiezersaanhang te behouden. 

FOL/SI-concentratiegebieden FOL/SI-niet-concentratiegebieden 

Seru Fortuna 49% Koraal Partir 36% 
Koraal Specht 62% Montana Rey 25% 
Roozendal 11% Barber 17% 

Tera Kora 26% 
Mahaai 58% 

Percentage loyalisten 4 1 % Percentage loyalisten 3 1 % 

Tabel 8.4. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de FOL/SI. 

Voor de concentratiegebieden van de FOL/SI, te weten Roozendal, Koraal Specht 
en Seru Fortuna is het gezamenlijke percentage loyalisten berekend. In tabel 8.4. 
zijn deze percentages opgenomen samen met die in de niet-concentratie
gebieden. Het percentage in de gezamenlijke concentratiegebieden is 41. Het 
percentage loyalisten in de niet-concentratiegebieden is op eenzelfde manier 
berekend. De niet-concentratiegebieden zijn Koraal Partir, Mahaai, Barber, Tera 
Kora en Montana Rey. In het niet-concentratiegebied Westpunt is het aantal 
respondenten zo gering, dat het niet opgenomen is in de tabel. Heel opvallend is 
het zeer kleine aantal loyalisten bij deze partij in Roozendal. Het zeer lage 
percentage van 11 werd voorgelegd aan één van de politieke leiders van de 
FOL/SI-combinatie. Een verklaring hiervoor is volgens hem de interne 
verdeeldheid2 bij de partij in het algemeen, die zich in het bijzonder in deze wijk 

2 De meningsverschillen in deze partijcombinatie zijn zo hoog opgelopen dat enige maanden na de 
verkiezingen een breuk is ontstaan in de partijcombinatie. 
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manifesteerde. Een verandering van de kandidatenlijst van FOL/SI had namelijk 
direct repercussies voor twee kandidaten van die wijk. Daardoor werden er weinig 
partijcontactvergaderingen georganiseerd en weinig huisbezoeken afgelegd bij 
potentiële stemmers in deze wijk. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat veel 
kiezers in de wijk Roozendal de binding met de partij verloren hebben en zich 
daardoor niet loyaal jegens de partij hebben opgesteld. 

Het percentage loyalisten van de FOL/SI in de niet-concentratiegebieden is lager 
dan in de concentratiegebieden, namelijk 31. Dit betekent dat het percentage 
loyale FOL/SI-stemmers in de concentratiegebieden groter is dan in de 
niet-concentratiegebieden. 

8.4.4. De loyaliteit bij de MAN 

Deze partij die in 1979 als grootste partij uit de bus kwam en 4 1 % van de geldig 
uitgebrachte stemmen behaalde, heeft moeten toezien dat de aanhang steeds 
kleiner werd. De MAN wist de positie als grootste partij van Curaçao te behouden 
tot de verkiezingen van 1985. Uit figuur 8.4. blijkt dat vanaf 1985 het percentage 
MAN-stemmers is gedaald van 28 in 1985 tot 15 bij de verkiezingen van 1994. 
Vergeleken met de verkiezingsuitslagen van 1991 is deze partij, die van 1988 tot 
1994 in de oppositiebanken zat, bij de verkiezingen van 1994 wel iets 
vooruitgegaan. 
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Figuur 8.4. Het percentage behaalde stemmen van de MAN in de periode 1979-1994. 
(S=Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 
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In tabel 8.5 staan de percentages loyalisten in de concentratie- en niet-
concentratiegebieden van de MAN aangegeven. De loyalisten zijn de kiezers die 
bi}de verkiezingen in 1991 en die van 1994 voorde MAN hebben gekozen. 

MAN-concentratiegebieden MAN-niet-concentratiegebieden 

Barber 
Te ra Ko ra 
Koraal Partir 

61 % Roozendal 6 6 % 
61 % Montana Rey 6 0 % 
4 5 % Koraal Specht 5 9 % 

Seru Fortuna 4 0 % 
Mahaai 4 9 % 
Westpunt 31 % 

Percentage loyalisten 56 % Percentage loyalisten 53% 

Tabel 8.5. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de MAN. 

Ook bij de MAN zijn de percentages loyalisten in de gezamenlijke 
concentratiegebieden en in de niet-concentratiegebieden met elkaar vergeleken. 
Hierbij is rekening gehouden met de omvang van de steekproef en het aantal 
kiezers in de verschillende concentratiegebieden. Het percentage in de 
concentratiegebieden Koraal Partir, Barber en Tera Kora bedraagt gezamenlijk 56 
(zie tabel 8.5). Dit betekent dat in de concentratiegebieden van de MAN bijna één 
op de twee MAN-stemmers bij de verkiezingen van 1991 weer op de MAN 
gestemd heeft bij de verkiezingen van 1994. 
In de niet-concentratiegebieden van de MAN, te weten Westpunt, Seru Fortuna, 
Mahaai, Roozendal, Montana Rey en Koraal Specht, is het percentage loyalisten 
iets lager, namelijk 53. Dit betekent dus dat het percentage loyalisten in de 
concentratiegebieden nauwelijks groter is dan in de niet-concentratiegebieden. 
Het percentage loyalisten blijkt in het concentratiegebied Koraal Partir kleiner te 
zijn dan dat van de meeste niet-concentratiegebieden. Dit is niet verwonderlijk. De 
MAN-leiders hebben geen goede kennis van hun bolwerken. Het concentratie
gebied Koraal Partir is niet door de politieke leiders van de MAN genoemd als een 
gebied waar volgens hen goed gescoord wordt. 

Concluderend kan gesteld worden dat het gemiddelde percentage loyalisten in de 
concentratiegebieden voor de MAN iets groter is dan in de niet-concentratie
gebieden. 
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8.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk is de loyaliteit van de vier partijen in de concentratie- en 
niet-concentratiegebieden aan de orde geweest. 
Het blijkt dat bij alle vier partijen te weten de DP, NVP, FOL/SI en MAN de 
loyaliteit in de concentratiegebieden groter is dan in de niet-concentratiegebieden. 
Het verschil in loyaliteit tussen de concentratie- en niet-concentratiegebieden bij 
de partijen DP en MAN blijkt gering te zijn, namelijk slechts 3% bij beide partijen. 
Het verschil bij de partijen NVP en FOL/SI is groter namelijk 9% respectievelijk 10%. 

Dat het verschil bij de partijen NVP en FOL/SI groter is dan bij de DP en MAN is 
niet verwonderlijk. Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden, dat de 
NVP en FOL/SI hun concentratiegebieden kennen en ook activiteiten organiseren 
in deze wijken om de kiezers aan zich te binden. Het is dan ook te verwachten dat 
de loyaliteit bij deze partijen, de NVP en FOL/SI, in de concentratiegebieden 
groter is dan in de niet-concentratiegebieden. Dat het verschil niet nog groter is, 
hangt mogelijkerwijs met bepaalde activiteiten van politieke activisten in de wijken 
Westpunt (concentratiegebied van NVP) en Roozendal (concentratiegebied van 
FOL/SI). 
Voor de DP is het begrijpelijk dat het verschil in loyaliteit bij de DP-stemmers in de 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden klein is; de partij kent haar 
concentratiegebieden niet en de contacten met de stemmers in deze wijken 
worden ook niet op een gestructureerde manier onderhouden. 





Samenvatting en conclusies 

De eerste politieke partijen op Curaçao werden in de jaren '30 opgericht. Het 
aantal politieke partijen dat in de afgelopen 60 jaar op Curaçao het licht gezien 
heeft, is vrij groot en ligt rond de vijftig. Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de 
periode vóór 1994. In 1994 waren er zes partijen die in het politiek bestel een rol 
van enige betekenis speelden, namelijk de DP, de NVP, de FOL/SI, de MAN, de 
NOS PATRIA en de PAR. De DP, NVP, FOL/SI en MAN hebben in de periode 
1970-1991 het politieke panorama beheerst. Deze vier partijen wisten gezamenlijk 
bij alle verkiezingen in deze periode steeds meer dan 75% van de stemmen te 
behalen. 
Dezelfde partijen, met enig voorbehoud ten aanzien van de FOL/SI, kenmerken 
zich zeker niet door een duidelijk ideologische bagage. Een soort links-rechts 
dimensionering zoals in West-Europa bekend is, is in de Curaçaose politiek vrijwel 
afwezig. De vier partijen hebben in de reeds genoemde periode op allerlei 
manieren met elkaar samengewerkt in de coalitie en in de oppositie. Ideologische 
of politieke drempels die zo'n samenwerking met name op regeringsniveau in de 
weg zouden staan, bestonden in die periode niet. 
Het is opmerkelijk hoe een partij als de FOL bij de eerste deelname aan de 
verkiezingen in 1969 direct al 22%. van de stemmen wist te behalen. Eenzelfde 
prestatie heeft de MAN geleverd in 1979 door direct bij haar eerste deelname aan 
de verkiezingen als grootste partij uit de bus te komen. Een nog grotere prestatie 
heeft de PAR geleverd door bij de eerste deelname aan de verkiezingen in 1994, 
al direct 47% van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen. In dit rijtje past ook 
de prestatie van de nieuwe partij PLKP, waarvan de leiders uit vakbondskringen 
komen en die in 1998 voor het eerst aan de verkiezingen deelnam. De PLKP wist 
bijna 20% van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen. 
Het is opvallend dat bij geen van deze partijen -de PLKP uitgezonderd die immers 
ten tijde van dit onderzoek alleen aan één verkiezing heeft deelgenomen- sprake 
geweest is van enige stabiliteit in de tijd wat grootte van de aanhang betreft. Al 
deze partijen zijn in deze periode op een gegeven ogenblik (bijna) de grootste of 
de (op één na) kleinste geweest. De MAN was bijvoorbeeld in 1979 en in 1982 de 
grootste partij van Curaçao en hetzelfde geldt voor de NVP bij de verkiezingen 
van 1985, 1987 en 1991. In dezelfde periode, namelijk tussen 1979 en 1994, 
waren deze twee partijen ook nog de op één na kleinste partij. Zelfs de PAR die in 
1994 bijna de helft van de geldig uitgebrachte stemmen behaalde, heeft een 
geweldige politieke klap geïncasseerd bij de verkiezingen van 1998 door slechts 
24% van de stemmen te behalen. 
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Het bovenstaande geeft dus aan dat het op Curaçao mogelijk is als (nieuwe) partij 
heel snel te groeien maar ook op even snelle wijze achteruit te gaan, wat aanhang 
betreft. Deze snelle wisselingen getuigen niet van een stabiele situatie bij de 
aanhang van de verschillende politieke partijen in de afgelopen periode. 

9.1. Is de electorale instabiliteit op Curaçao groot? 

Uit de vorige paragraaf blijkt dus dat het gedrag van de politieke aanhang 
voortdurend varieert. In zo'n geval is er sprake van electorale instabiliteit. De 
vraag hoe groot de electorale instabiliteit op Curaçao is, lijkt gerechtvaardigd. De 
electorale instabiliteit op Curaçao zoals blijkt uit de vorige paragraaf, is groot in 
vergelijking met die in andere landen. 
De instabiliteit op electoraal gebied kan met behulp van de zogenaamde 
Pedersen-index aangegeven worden. Deze electorale instabiliteitsindex varieert 
tussen 0 en 100. Een index van 0 betekent dat bij twee opeenvolgende 
verkiezingen alle partijen exact hetzelfde percentage stemmen behalen. Een 
index van 100 betekent dat er een maximale verandering is opgetreden: alle 
partijen die bij de voorgaande verkiezing nog meegedaan hebben, halen bij de 
volgende verkiezingen geen enkele stem. De index wordt bepaald aan de hand 
van de som van de behaalde winstpercentages die alle winnende partijen geboekt 
hebben. 
Indien we de index voor de Curaçaose situatie vanaf de invoering van het 
algemeen kiesrecht in 1949 tot en met de verkiezingen van 1994 uitrekenen, is de 
gemiddelde index 15. Vergelijken we deze electorale instabiliteitsindex met de 
Europese situatie, dan blijkt deze vrij hoog te zijn. In ongeveer dezelfde periode is 
de electorale instabiliteitsindex voor heel West-Europa 9. Dit betekent dat de 
instabiliteitsindex op Curaçao in ongeveer dezelfde periode beduidend groter is. 
In de periode 1949-1967 was de instabiliteit op Curaçao nog vrij laag, namelijk 5. 
In Europa was deze index in een vergelijkbare periode hoger. Vanaf de 
verkiezingen van 1969 is er een grote verandering opgetreden in de electorale 
stabiliteit op Curaçao. Voor de periode na 1969 ligt de gemiddelde index rond de 
21, terwijl deze in Europa bijna 9 bedroeg. Met uitzondering van de verkiezingen 
van 1973 en 1991 zijn de indices van de electorale instabiliteit op Curaçao steeds 
groter dan 10. De grootste waarden van deze index treden op in 1994 (48), de 
verkiezingen waaraan de PAR voor het eerst meedeed en direct de grootste partij 
werd, 1979 (39) de verkiezingen waaraan de MAN voor het eerst participeerde, 
1975 (30) de verkiezingen waar de PSD, een splinterpartij van de DP, voor het 
eerst aan meedeed en de FOL haar stemmenaantal wist te verdubbelen. De 
hoogste index die in de afgelopen eeuw (1920!) in Europa genoteerd werd is 32. 
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Dit was in Duitsland. Vergelijking van deze indices laat duidelijk zien dat de 
instabiliteit op Curaçao veel groter is dan die in Europa. 
Ook vergeleken met het zustereiland Aruba is de instabiliteit op Curaçao groot. In 
de jaren '80 is de instabiliteitsindex op Curaçao meer dan twee maal zo groot 
geweest als die van Aruba. 
De instabiliteit op Curaçao blijkt dus groter te zijn dan die in onder andere Europa 
en op Aruba. 

9.2. Hoe organiseren partijen zich om de kiezers voor zich te winnen? 

Partijen trachten kiezers zover te krijgen dat zij op de partij stemmen. Bij partijen 
gaat het niet alleen maar om een goed resultaat bij een bepaalde verkiezing. 
Partijen streven in principe, naar een goed resultaat bij achtereenvolgende 
verkiezingen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld steeds andere kiezers te 
overtuigen. Maar veel logischer lijkt het om te trachten een groot deel van de 
partijstemmers gedurende verschillende verkiezingen aan de partij te binden. 
Om deze stabiliteit te bevorderen zal de partij 'tools' moeten hebben om de kiezer 
voor een langere periode aan zich te binden. Partijen die proberen de kiezer aan 
zich te binden, zullen tijdens dit proces gebruik kunnen maken van verschillende 
vormen om met de kiezer te communiceren. 
Partijen hebben in principe twee mogelijkheden om het contact met hun kiezers te 
onderhouden, namelijk via de partij organisatie en/of buiten de partijorganisatie 
om. Buiten de partijorganisatie om betekent dat partijen met kiezers of potentiële 
kiezers communiceert zonder de partijstructuur te gebruiken. In de meeste 
gevallen zal de partij gebruik maken van de massamedia, zoals de geschreven 
pers, televisie en radio. 
Het gebruik van massamedia door partijen, vooropgesteld dat deze in principe 
toegankelijk zijn voor de kiezers in alle wijken, zal een uniforme invloed hebben op 
de kiezers in de verschillende wijken. De kiezer in de ene wijk zal door het gebruik 
van de massamedia onder dezelfde druk komen te staan als de kiezer in een 
andere wijk die zich ook met een bepaalde partij identificeert. 
De partij kan ook middels haar partijorganisatie met haar (potentiële) kiezers 
communiceren. Een partij die zich bijvoorbeeld ontwikkelt langs de lijnen van 
territoriale penetratie is een partij waarbij de lokale organisaties aangestuurd 
worden vanuit de partijleiding. De lokale organen verzorgen dan het contact met 
de kiezers in hun gebied. Deze lokale organen ondernemen in hun gebied 
activiteiten. Afhankelijk van de activiteiten die de lokale organen ten toon 
spreiden, de wijze waarop zij dit uitvoeren en de kiezers die in die wijken wonen, 
zal dit in bepaalde mate tot succes leiden. Indien het de lokale organisatie lukt om 
de kiezers te winnen voor de partij en verder de contacten te onderhouden met 
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het electoraat in dit gebied, zal dit eerder leiden tot een langdurige electorale band 
met de kiezer. In het ene gebied zal dit tot betere resultaten kunnen leiden dan in 
andere gebieden. Dit betekent dus dat een partij concentratiegebieden kan 
hebben. Dit zijn gebieden waarzo'n partij gedurende een periode goed scoort. 
Doordat deze partij voortdurend via de lokale organisaties contact heeft met het 
plaatselijke electoraat, zal de identificatie van de kiezer met de partij in die 
wijken/buurten wellicht sterker moeten zijn. De identificatie van de kiezers met de 
partij in zulke zogenaamde concentratiegebieden kan dan groter zijn dan in 
andere gebieden. 
De kans is dan ook groter dat zulke kiezers gedurende meerdere verkiezingen 
voor deze partij zullen stemmen. De groep loyale kiezers in zulke geografische 
gebieden zal dan ook groter zijn dan in andere gebieden. Zowel de loyaliteit als de 
partij-identificatie in deze concentratiegebieden zullen dan sterker zijn dan in 
andere gebieden. 
Om de instabiliteit beter te kunnen plaatsen, werd eerst bestudeerd welke 
argumenten een kiezer gebruikt om op een partij te stemmen. Er zijn verschillende 
theorieën die het stemgedrag trachten te verklaren. De belangrijkste theorieën zijn 
de sociologische, sociaal-psychologische en rationele. 

Conform de sociologische theorie zullen kiezers met dezelfde sociologische 
achtergrond onder 'normale' omstandigheden voor dezelfde partij stemmen. De 
kiezer die duidelijk tot een bepaalde sociale groep behoort, zal voor de partij 
kiezen die zich het meest identificeert met de belangen van deze groep. Is er 
slechts één partij binnen het politieke systeem die deze rol inneemt, dan zal de 
kiezer volgens deze theoretische benadering op die partij stemmen. Zijn er 
meerdere partijen die voor een bepaalde sociale groep opkomen, dan zal de 
kiezer een partijvoorkeur hebben voor één van deze partijen. De partijkeuze kan 
dan bij verschillende verkiezingen variëren. Ook kiezers, wier positie niet geheel 
overeenkomt met één van de sociale groepen, kunnen meer dan één partij als 
hun voorkeur hebben. De belangrijkste kenmerken die het stemgedrag in Europa 
volgens deze theorie beïnvloeden, zijn godsdienst en sociaal-economische 
klasse. In zulke gevallen spelen de sociale achtergronden in grote mate een 
determinerende rol bij de partijkeuze. In deze benadering is de partijkeuze onder 
normale omstandigheden een stabiele situatie. 

Volgens de sociaal-psychologische theorie spelen de aspecten partij-identificatie, 
kandidaat- en issue-georiënteerdheid een belangrijke rol. In deze theorie gaat 
men ervan uit dat de partijkeuze gebaseerd is op bepaalde attitudes, 
karaktereigenschappen en denkbeelden van de kiezer. Als alle factoren in 
dezelfde richting wijzen, stemt de kiezer op de partij waarmee hij zich identificeert. 
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Partij-identificatie ontwikkelt zich vrij vroeg in het leven van de kiezer. De 
identificatie ontwikkelt zich tijdens het sociale proces waarbij voornamelijk de 
invloed van het gezin en de familie groot is. 

Ook hier kan de kiezer echter onder druk komen te staan van andere invloeden. 
Deze invloeden zijn van tijdelijke aard en zijn afhankelijk van de verkiezings
campagne. Als korte-termijn verstorende factoren geen grote rol spelen, dan zal 
de kiezer stemmen op de partij waarmee hij zich identificeert. 

Bij de rationele theoretische benadering gaat men ervan uit, dat de kiezer een 
rationele persoon is die op basis van politieke stimuli en een eigen besluit
vormingsmechanisme en -proces zijn stem uitbrengt op de partij die hem het 
meeste voordeel levert. De kiezer kan zijn keuze baseren op ideologische 
aspecten, politieke issues, het beleid van de regering, de evaluatie van de 
kandidaten, etc. 

Volgens de theoretische modellen zijn de sociologische benadering, de 
partij-identificatie en de ideologie de enige lange-termijnfactoren die onder 
'normale' omstandigheden enige mate van stabiliteit tot gevolg kunnen hebben bij 
de partijkeuze van de kiezers. Het zijn dan ook deze aspecten die bestudeerd 
zullen worden om meer inzicht te krijgen in de electorale (in)stabiliteit op Curaçao. 

9.3. Wat zijn concentratiegebieden? 

Alvorens de criteria voor de concentratiegebieden te bepalen, werd een aantal 
onderzoekseenheden bepaald. Ten eerste werd als periode gekozen voor 1979 
tot en met 1991. In deze periode waren er totaal acht verkiezingen. De 
concentratiegebieden werden dan ook voor deze periode bepaald. Dit was 
noodzakelijk, omdat de dataverzameling in 1994 plaatsgevonden heeft waarbij het 
van tevoren duidelijk moest zijn, welke gebieden concentratiegebieden zijn. De 
dataverzameling bij de verkiezingen van 1994 heeft namelijk plaatsgevonden in 
een aantal at random gekozen concentratiegebieden en niet-concentratie-
gebieden. 

Ook de partijen die bij dit onderzoek centraal stonden, werden hier bepaald. De 
vier partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN waren de partijen die in de periode 
1979-1991 het politieke panorama beheersten. Als geografische eenheid werd 
gekozen voor de zogenaamde areazone. Dit zijn namelijk de gebieden waarover 
zowel sociaal-economische, culturele en demografische gegevens beschikbaar 
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zijn, alsmede gegevens over het stemgedrag bij de verkiezingen. Curaçao werd 
opgedeeld in 40 areazones. 
Vervolgens kan het begrip concentratiegebied worden gedefinieerd. Een 
areazone is een geografisch gebied waarbij een partij stelselmatig bij meerdere 
verkiezingen goede resultaten behaalt. Uitgaande van deze definitie is 
geanalyseerd hoe deze geoperationaliseerd kan worden. Er bestaan hiervoor 
twee invalshoeken: die van de 'wijk' en die van de 'partij'. Indien 'de wijk' als 
uitgangspunt genomen wordt, betekent dit dat in eerste instantie gekeken wordt 
naar het stemmenpercentage van de partij in een bepaalde wijk, in vergelijking 
met andere partijen in dezelfde wijk. Indien het stemmenpercentage groter is dan 
dat van de andere partijen, dan kan dit geïnterpreteerd worden als het behalen 
van een goed resultaat door die partij in de desbetreffende wijk. In feite betekent 
dit dat gekeken wordt naar de winnende partij in deze wijk. 
Als tweede uitgangspunt kan de 'partij' gebruikt worden. Dit betekent dat naar het 
behaalde stemmenpercentage van de partij in een wijk gekeken wordt in 
vergelijking met het behaalde percentage van dezelfde partij in andere wijken. Dit 
heeft tot gevolg dat kleinere partijen ook goed kunnen scoren in een bepaalde wijk 
daar het behaalde stempercentage van een partij vergeleken wordt met het 
percentage in andere wijken van dezelfde partij. Zo kunnen ook 'kleinere' partijen 
concentratiegebieden hebben. 
Aangezien het hier in feite gaat om een analyse van de (in)stabiliteit van de partij, 
is voor het tweede uitgangspunt gekozen. Het goed scoren van een partij in een 
wijk kan dan bepaald worden aan de hand van het stemmenpercentage; een partij 
behaalt goede resultaten in een wijk als voor het stemmenpercentage (sp, ) in een 
wijk geldt: sp, >U.+Z,.CT. 

Naast het behalen van een goed resultaat in een bepaalde verkiezing geldt voor 
concentratiegebieden ook dat deze resultaten zich over een bepaalde tijdsperiode 
uitstrekken en niet een eenmalig karakter hebben. Een gebied is juist een 
concentratiegebied daar het zich gedurende een periode bij meerdere 
verkiezingen ontpopt als een wijk waar de partij goed scoort. De scoorlijn in dit 
gebied is niet wisselend. Daarom is als criterium voor het structureel goed scoren 
gekozen voor de stringente eis dat de partij gedurende alle verkiezingen goed 
gescoord heeft. 
Het bovenstaande is gebruikt om de concentratiegebieden van de vier partijen 
DP, NVP, FOL/SI en MAN, in de periode 1979-1991 te bepalen. Het aantal 
concentratiegebieden bij de partijen ligt tussen de vijf en de acht. 
De DP heeft op basis van bovenstaande criteria totaal 8 areazones die 
concentratiegebieden zijn. Dit zijn de gebieden Groot Kwartier, Seru Domi, Berg 
Altena, Koraal Specht, Seru Lora, Mundo Nobo, Dominguito en Mahaai. De 
concentratiegebieden van de NVP zijn Westpunt, Soto, Montana Rey, Flip en 
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Barber. De concentratiegebieden van de FOL/SI in de periode 1979-1991 zijn 
Santa Maria, Buena Vista, Seru Fortuna, Koraal Specht en Roozendal. De 
concentratiegebieden van de MAN zijn Tera Kora, Maria Maai, Mahuma, Wanapa, 
Koraal Partir, Suffisant, Julianadorp en Barber. 

9.4. De ontwikkeling van de politieke partijen op Curaçao 

Voor het onderzoek naar de ontwikkeling en organisatie van politieke partijen op 
Curaçao wordt in deze studie gebruik gemaakt van de opvattingen Panebianco. 
Panebianco komt tot een typologie van partijorganisaties die gebaseerd is op het 
genetisch model. 
Van de vier politieke partijen op Curaçao is DP de oudste partij. Voor zover er bij 
de DP sprake was van een politiek-ideologische oriëntatie heeft deze partij zich in 
het begin gebaseerd op sociaal-democratische beginselen. De partij streefde naar 
een vermindering van de politieke macht van de religieuze partijen waaronder de 
NVP. De DP ontwikkelde zich in de jaren '50 en '60 tot een partij die vooral haar 
aanhang zocht bij de lagere sociaal-economische strata in de stadskernen en de 
immigrantengroepen uit de overige Antilliaanse eilanden, zoals Bovenwinden en 
Bonaire, Suriname en Nederland. De DP gold als tegenhanger van de NVP die 
vooral in de buitendistricten veel stemmen trok. 
Aan de andere kant richtte de partij zich ook sterk op de handelselite binnen de 
gemeenschap die van oorsprong joods of protestant was. 
De DP karakteriseert zich als een partij met een zwakke institutionalisering en 
territoriale penetratie. Hoewel de partij strikt genomen een partijstructuur heeft 
waarin plaats is ingeruimd voor wijkcommissarissen, moet de DP het vooral 
hebben van 'bevriende' dagbladen. Met uitzondering enigszins van de wijken in de 
stadskernen is er geen duidelijke indicatie dat de DP zich bewust en direct richt op 
de kiezers in de wijken. 
De NVP is een politieke partij die zich voornamelijk richtte op de (katholieke) 
massa in de buitendistricten. De partij kende van oudsher een structuur waarbij 
'wijze mannen' uit de verschillende buitendistricten het contact onderhielden met 
de wijkbewoners. Deze groep van wijze mannen had eveneens tot taak als 
contactpersoon te fungeren tussen de partijtop en de kiezer, De NVP heeft zich 
ontwikkeld in de richting van een partij met een sterke institutionalisering. 
Ook de "lidernan di bario" (w'ijkleiders) waren opgenomen binnen de 
organisatiestructuur van de NVP, maar in tegenstelling tot de DP waren bij de 
NVP de wijkleiders in de praktijk belangrijke contactpersonen in de verschillende 
wijken. Vooral in de periode 1950-1970 en in mindere mate ook in de periode 
1970-1990 waren het deze personen die zowel in de wijken als in de partij 
invloedrijke posities innamen. Het waren personen die voornamelijk in de 
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buitendistricten functioneerden als een soort 'ombudsman' die eenvoudige 
diensten konden verlenen zoals een brief (laten) schrijven naar een 
overheidsinstantie maar ook andere zaken konden regelen zoals het bemiddelen 
bij een overheidsbaan, een overheidsvergunning, etc. 
De NVP richtte zich tijdens de verkiezingsperiode -maar in een aantal gevallen 
ook buiten deze periode zeer sterk op de kiezers in de verschillende wijken. Als 
strategie gebruikte NVP in deze periode voornamelijk het direct contact in de 
wijken of buitendistricten. Dit moest ook wel daar de partij voornamelijk in de 
periode '50-70 geen 'bevriende' relatie had met de plaatselijke communicatie
media. De partij kon daardoor niet op structurele wijze gebruik maken van de pers 
om de contacten met de kiezers te onderhouden. 

De conclusie is dan ook dat de NVP zich volgens het genetisch model van 
Panebianco kenmerkt door een sterke institutionalisering, wat zal moeten leiden 
tot enige stabiliteit. De organisatiestructuur en strategie zijn voor een belangrijk 
gedeelte wijkgericht. De partij kenmerkt zich verder als een partij die zich richt op 
specifieke wijken en buurten, zodat bij deze partij buurteffecten verwacht mag 
worden. 

De onlusten in mei 1969 die een gevolg waren van de grote maatschappelijke 
tegenstellingen in de Curaçaose samenleving, resulteerden in de oprichting van 
de nieuwe partij, de Frente Obrero i Liberashon 30 di mei (FOL). Deze nieuwe 
partij werd geleid door het militante deel van de vakbeweging en de kritische 
intelligentsia en presenteerde zich als een arbeiderspartij. 
De partij moest het vooral hebben van de bekendheid en directe activiteiten van 
de leiders binnen verschillende maatschappelijke groeperingen en geografische 
gebieden. De partij had praktisch geen toegang tot de communicatiemedia en 
beschikte in de periode 1970-1990 nog niet over een gestructureerde 
partij-organisatie. Gezien de maatschappelijke tegenstellingen eind jaren '60 en 
begin jaren '70, was de partij heel duidelijk in haar politieke opstelling: de FOL 
koos er bewust voor om op te komen voor de "have-nots" binnen de Curaçaose 
gemeenschap. De FOL gebruikte hier het motto 'brood, huis en werk'. Het is dan 
ook begrijpelijk dat deze partij voornamelijk steun kon verwachten van kiezers uit 
de laagste of lagere klassen van de gemeenschap, in veel gevallen de armste 
wijken van Curaçao. Dit waren overigens wijken waar ook de politieke leiders van 
FOL woonachtig waren of makkelijk toegang hadden. In deze zin kan dan ook 
volgens het genetisch model bij de FOL gesproken worden van territoriale 
penetratie die weliswaar beperkt blijft tot een aantal arme wijken. 
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De FOL kan gekarakteriseerd worden ais een partij met een sterke 
institutionalisering. Daardoor kan verwacht worden dat de partij op een grotere 
stabiliteit mag rekenen. 

In 1971 werd de Movimientu Antia Nobo (MAN) opgericht. De MAN die zich in het 
begin van de jaren '70 als een felle voorstander van radicale economische en 
sociale hervormingen presenteerde, kon toen op weinig electorale aanhang 
rekenen. De MAN heeft vanaf de verkiezingen van 1979 als zelfstandige partij aan 
de verkiezingen deelgenomen. 
De top van de partij bestond voornamelijk uit academici die in het buitenland 
gestudeerd hadden of leraren, onderwijzers en ambtenaren die (gedeeltelijk) hun 
opleiding in Nederland gevolgd hadden. De MAN kan het best vergeleken worden 
met een partij die op gematigde wijze sociaal-democratische principes aanhing. 
De MAN hanteerde geen politiek van territoriale penetratie. Wel voldoet de MAN 
aan twee andere factoren van het genetisch model, namelijk interne legitimering 
en charisma. 
Conform het genetisch model van Panebianco kunnen partijen die zich bij het 
ontstaan karakteriseren door territoriale penetratie, interne legitimering en een 
hoge charisma, over het algemeen rekenen op een grotere institutionalisering. Het 
blijkt dat vooral de partijen NVP, FOL/SI en MAN hieraan voldoen. Bij NVP en 
FOL/SI was er tevens sprake van een oudsher sterke gerichtheid op de territoriale 
penetratie. 

9.5. Zijn de politieke leiders bewust van hun concentratiegebieden en 
maken zij hiervan gebruik? 

Indien de politici zich bewust zijn van de concentratiegebieden van hun partij en 
ten aanzien van deze wijken een bewuste strategie toepassen om hun stemmen 
te behouden, dan zou dit een stabiliserende invloed kunnen hebben op het 
stemgedrag van de partij-aanhang. Het eerste blijkt te kloppen. Het intuïtief gevoel 
van de politici ten aanzien van bolwerken blijkt redelijk overeen te komen met de 
concentratiegebieden van de partijen. Het bovenstaande blijkt uit interviews met 
een aantal partijleiders. Vooral bij de partijen NVP, FOL/SI en in geringere mate bij 
de MAN bestaat er een grote overeenstemming tussen de mening ten aanzien 
van bolwerken van de politieke leiders en de concentratiegebieden die eerder 
afgeleid zijn. De partijleiders van de NVP, de FOL/SI en de MAN blijken, zij het 
intuïtief, in zekere mate van hetzelfde model gebruik te maken om de bolwerken 
van hun partij te bepalen. 

Bij de NVP en de FOL/SI is de situatie zeer bevredigend. De concentratie
gebieden worden door de NVP-politici in alle gevallen erkend. Vier van de vijf 
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FOL/SI-concentratiegebieden worden door beide politieke leiders genoemd als 
bolwerken van de FOL/SI. Dit betekent dat de partijleiders van NVP en FOL/SI 
hun bolwerken (zeer) goed (onder)kennen. 
Bij de MAN worden van de acht concentratiegebieden vijf tenminste één keer 
genoemd. Bij de DP wordt minder dan de helft van de concentratiegebieden door 
de politieke leiders van deze partij erkend. Dit betekent dat de DP en in mindere 
mate de MAN hun concentratiegebieden niet kennen. 

Tot slot kan opgemerkt worden dat het voornamelijk de partijen NVP en FOL zijn 
die wijkgericht te werk gaan bij de benadering van de kiezers. De NVP maakte in 
de periode 1950-1970 (en in mindere mate 1970-1990) gebruik van directe 
contacten met de kiezers in de wijken. Het ging hierbij voornamelijk om de wijken 
in de buitendistricten. Dit gebeurde door een structuur van wijkleiders die in de 
jaren '70 en '80 vrij redelijk functioneerde in de bolwerken. De FOL aan de andere 
kant concentreerde zich vrijwel uitsluitend op de wijken waar zij makkelijk in 
contact kon treden met de "have-nots". Dit waren uiteraard de wijken waar de 
kiezers uit de laagste en lagere klassen van de gemeenschap woonachtig zijn. De 
FOL/SI concentreerde zich slechts op die wijken die de leiders als FOL/SI-
bolwerken beschouwden. In deze wijken werden speciale activiteiten georganiseerd die de 
band met de FOL-stemmers moesten verstevigen. De FOL/SI kan beslist niet als 
een partij beschouwd worden die zich op het grote electoraat richtte. Deze partij 
richtte haar activiteiten vrijwel uitsluitend op de kiezers die in armere wijken 
woonden. De factoren in het genetisch model die tot sterke institutionalisering 
leiden, territoriale penetratie, interne legitimering en charisma, blijken in grote 
mate te gelden voor de NVP en FOL. Dit zijn dan ook de partijen waar een grotere 
stabiliteit verwacht mag worden. 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de politieke partijen NVP en FOL/SI 
buurtgerichter opereren dan de andere partijen MAN en DP. Indien de NVP en 
FOL/SI dit met enige succes doen, zal dit moeten blijken uit verschillen in 
partij-identificatie en stabiliteit tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden. 

9.6. Predictie van de concentratiegebieden 

Verwacht kan worden dat de partijen NVP en FOL/SI zich misschien richten op 
bepaalde wijken, doordat ze daar veel gemakkelijker hun kiezers kunnen vinden. 
De veertig areazones op Curaçao zijn daarom met behulp van de 
discriminant-analyse geclassificeerd in concentratiegebieden en 
niet-concentratiegebieden van de partijen. Hierbij is gebruik gemaakt van 
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sociaal-economische, demografische en culturele gegevens van de bewoners van 
de verschillende areazones. Deze kenmerken zijn: geslacht, leeftijd, geografische 
situering, werkloosheid, inkomen, sociaal-economische positie, opleiding en 
voertaal Papiamentu. 
Bij de DP en MAN blijkt het resultaat onbevredigend te zijn. De classificatie van de 
concentratiegebieden bij de politieke partijen NVP en FOL/SI leverde een (zeer) 
bevredigend resultaat op. Bij de NVP worden alle vijf concentratiegebieden als 
zodanig geclassificeerd; bij de FOL/SI is dit drie van de vijf. 

Dit was ook te verwachten. De NVP richtte zich in deze periode op kiezers in de 
buitendistricten. De NVP kent namelijk in totaal vijf concentratiegebieden waarvan 
vier westelijke buitendistricten en één oostelijk buitendistrict. Vier van de vijf 
areazones hebben een sociaal-economische index die (veel) lager ligt dan het 
eilandelijke gemiddelde. De overeenkomsten bij de andere kenmerken voor deze 
concentratiegebieden zijn aanzienlijk, namelijk lage opleidingsindex, laag 
inkomen, een hoog percentage bewoners met Papiamentu als voertaal en een 
gemiddeld werkloosheidspercentage. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd te 
concluderen dat de meeste NVP-concentatiegebieden zich laten typeren als 
wijken en buurten met typische native-bewoners, gelegen in de buitendistricten, 
met een sociaal-economische positie die overeenkomt met de !age(re) klassen 
van de gemeenschap. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat de NVP zich van 
oudsher op deze groep richtte. 

Het is niet verwonderlijk dat ook bij de FOL/SI de classificatie in 
concentratiegebieden op basis van de sociologische kenmerken zeer bevredigend 
is. De vijf concentratiegebieden van de FOL/SI hebben alle een soortgelijke 
structuur. In deze wijken wordt (overwegend) Papiamentu als voertaal 
gehanteerd. Het percentage Papiamentu-sprekenden in deze areazones ligt 
steeds ver boven het eilandelijke gemiddelde. Voor de sociaal-economische 
kenmerken als inkomen, werkloosheid en genoten opleiding geldt een soortgelijke 
situatie. Met uitzondering van de wijk Santa Maria ligt het werkloosheids
percentage hoger, de sociale index en het gemiddelde inkomen lager dan het 
eilandelijke gemiddelde van Curaçao. De opleidingsindices bij de 
concentratiegebieden van de FOL/SI (uitgezonderd Santa Maria) liggen duidelijk 
beneden het gemiddelde van Curaçao. Alles wijst dan ook in de richting dat de 
concentratiegebieden van FOL/SI,'met enig voorbehoud voor Santa Maria, een 
soortgelijke buurtstructuur hebben: bewoners van de lagere (laagste) sociale 
groepen van de Curaçaose gemeenschap, de zogenaamde "have-nots". Dit komt 
aardig overeen met de politieke strategie van de FOL/SI in de jaren '80, namelijk 
een gerichte politiek om op te komen voor de armsten binnen de gemeenschap. 
Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling van de areazones in de periode 
1981-1992 zijn op twee manieren getest. Het blijkt dat de bevolkingssamenstelling 
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van de areazones in deze periode gebaseerd op de acht sociaal-structurele 
kenmerken niet noemenswaardig is veranderd. 
Tot nu toe is in de analyse steeds gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens. 
Het gebruik van geaggregeerde gegevens is soms onvermijdelijk, in het bijzonder 
bij historische onderzoeken waar gegevens op individueel niveau niet aanwezig 
zijn. Bij dit electoraal onderzoek over de periode 1979-1991 op Curaçao zijn zoals 
bekend geen individuele gegevens voorhanden. Hoewel het gebruik van 
geaggregeerde gegevens voordelen kent, zoals bij het bestuderen van 
contextuele effecten, het gebruikmaken van accurate gegevens zoals 
censusgegevens, geregistreerde verkiezingsuitslagen, etc, dient men zich bewust 
te zijn van de "ecological fallacy". 
Op grond hiervan is daarom in de laatste hoofdstukken gebruik gemaakt van data 
op individueel niveau. Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat in de 
concentratiegebieden dezelfde kiezers voor het relatief hoge percentage stemmen 
voor een partij zorgen. Alleen via een onderzoek op individueel niveau kan dit 
worden vastgesteld. 
Indien de partijen NVP en FOL/SI hun bolwerken kennen, een buurtgerichte 
aanpak voorstaan bij de benadering van hun kiezers, en zij hun kiezers ook 
'makkelijk' kunnen vinden in de concentratiegebieden, dan mag verwacht worden 
dat de partij-identificatie en -loyaliteit in de concentratiegebieden groter is dan die 
in de niet-concentratiegebieden. 

9.7. Verschillen in partij-identificatie tussen de concentratie- en niet-
concentratiegebieden 

In hoofdstuk 6 is onderzocht in hoeverre in de concentratiegebieden de 
partij-identificatie groter is dan in niet-concentratiegebieden. Het blijkt dat de 
partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP, FOL/SI en MAN groter 
is dan die in de niet-concentratiegebieden. Voor de NVP en FOL/SI was dit te 
verwachten. Al eerder is namelijk gebleken dat de sociologische kenmerken van 
de kiezers een determinerende rol spelen bij het bepalen van de 
concentratiegebieden van deze twee partijen. In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd 
dat deze twee partijen hun concentratiegebieden ook het beste kennen. De wijze 
waarop de NVP en FOL/SI zich verder strategisch opstellen en het contact met 
hun kiezers onderhouden, brengt met zich mee dat de binding van de kiezers met 
de partij ook veel eerder behouden blijft in de concentratiegebieden dan in de 
niet-concentratiegebieden. Deze twee politieke partijen creëren dan ook door hun 
activiteiten in de wijken een zogenaamd "neighbourhood"-effect dat juist 
versterkende invloeden kan hebben op de partij-identificatie. Bij de NVP is het 
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verschil relatief klein. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van de strategie die de 
partij toegepast heeft. De partij kent haar bolwerken en organiseert daarin ook 
speciale activiteiten om het contact te onderhouden met haar kiezers. Maar de 
NVP probeert ook, zoals door de partijleider in hoofdstuk 6 naar voren is gebracht, 
aandacht te besteden aan de kiezers in de niet-concentratiegebieden. Dit is 
misschien de verklaring voor het feit dat het verschil tussen de partij-identificatie in 
de concentratiegebieden van de NVP en de niet-concentratiegebieden gering is. 

Bij de MAN blijkt de partij-identificatie in de concentratiegebieden sterker te zijn 
dan in de niet-concentratiegebieden. Dit is weliswaar'het gevolg van één 
concentratiegebied, namelijk Barber. De partijidentificatie in Barber is zeer hoog 
en is zeer waarschijnlijk het gevolg van specifieke omstandigheden van de 
partijleider. 
Bij de DP blijkt naar verwachting de partij-identificatie in de concentratiegebieden 
niet groter te zijn dan in de niet-concentratiegebieden. De DP kent haar bolwerken 
niet en voert ook geen strategie om de kiezers binnen deze wijken aan zich te 
binden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist bij de DP de partij-identificatie in 
de concentratiegebieden zwakker is dan in de niet-concentratiegebieden. 

9.8. Verschillen in loyaliteit tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden 

Het blijkt dat bij alle vier partijen, te weten de DP, NVP, FOL/SI en MAN de 
loyaliteit in de concentratiegebieden groter is dan in de niet-concentratiegebieden. 
Het verschil in loyaliteit tussen de concentratie-en niet-concentratiegebieden bij de 
partijen DP en MAN blijkt gering te zijn, namelijk slechts 3% bij beide partijen. Het 
verschil bij de partijen NVP en FOL/SI is groter, namelijk 9% respectievelijk 10%. 
Dat het verschil bij de partijen NVP en FOL/SI groter is dan bij de DP en MAN is 
niet verwonderlijk. 
Uit voorgaande hoofdstukken is het duidelijk geworden dat deze twee partijen hun 
concentratiegebieden kennen en ook activiteiten organiseren in deze wijken om 
de kiezers aan zich te binden. Het is dan ook te verwachten dat de loyaliteit bij 
deze partijen, de NVP en FOL/SI, in de concentratiegebieden groter is dan in de 
niet-concentratiegebieden. Dat het verschil niet nog groter is, hangt mogelijkerwijs 
samen met bepaalde activiteiten van politieke activisten in de wijken Westpunt 
(concentratiegebied van de NVP) en Roozendal (concentratiegebied van de FOL/SI). 
Voor de DP is het begrijpelijk dat het verschil in loyaliteit bij de DP-stemmers in de 
concentratie- en niet-concentratiegebieden klein is: de partij kent zijn 
concentratiegebieden niet en de contacten met de stemmers in deze wijken 
worden ook niet op een gestructureerde manier onderhouden. 
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Het is niet verwonderlijk dat het verschil tussen het percentage MAN-loyalisten in 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden gering is. De MAN-leiders 
hebben namelijk geen goede kennis van hun bolwerken. 

9.9. De rol van de nieuwe politieke partijen met betrekking tot de 
electorale instabiliteit 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat bij bepaalde verkiezingen nieuwe partijen een 
bijzonder goed resultaat weten te scoren. Daarom is het van belang om het 
concept "nieuwe partijen" en hun electoraal succes nader te analyseren. In 
hoeverre is het te verwachten dat er op Curaçao meer nieuwe partijen aan het 
politieke horizon verschijnen? Wat zijn de verklaringen voor het ontstaan van 
nieuwe partijen? Wat voor type nieuwe partijen zijn er te onderscheiden (op 
Curaçao)? Onder wat voor omstandigheden is er sprake van succes bij deze 
nieuwe partijen? Het zijn deze vragen die in het bijzonder voor de Curaçaose 
situatie beantwoord moeten worden. 

De ontwikkeling van nieuwe partijen in Westerse democratieën is door 
verschillende wetenschappers bestudeerd. Lipset en Rokkan (1967) hebben laten 
zien dat de Europese partijen hun ontstaan te danken hebben aan 'grote 
revoluties' in de afgelopen eeuwen. Chambers en Burnham (1967) hebben 
voornamelijk de impact bestudeerd van de grote structurele transformaties vanaf 
de 16de tot en met de 20ste eeuw op de partij-ontwikkeling. 
De ontwikkeling van nieuwe partijen heeft in het bijzonder aandacht gekregen als 
gevolg van de veranderingen die zich voordeden bij de westerse partijsystemen 
(Crozier et al, 1975; Epstein, 1980; Flanagan en Dalton, 1984). 

Het eerste wat men zich dient af te vragen bij een analyse van nieuwe partijen is 
de vraag: wat zijn nieuwe partijen? Men zou kunnen betogen dat nieuwe partijen 
slechts partijen zijn die nieuwe issues naar voren brengen en meedingen tijdens 
verkiezingen naar een of meerdere zetels in het parlement. Zo'n definitie kan 
verder enger opgevat worden door 'het meedingen aan verkiezingen' te 
vervangen door "een bepaald percentage stemmen of zetels behalen bij nationale 
verkiezingen" (Janda, 1980). 
Harmei (1985) heeft een ruimere definitie gehanteerd, namelijk partijen die voor 
het eerst aan verkiezingen meedoen. Aan de hand van deze definitie heeft hij 
voor Zuid- en Midden-Amerika het gemiddeld aantal nieuwe partijen berekend. Dit 
bedraagt 0.50 per jaar. Dit betekent dat gemiddeld in een periode van 10 jaar 5 
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nieuwe partijen het licht zien. In Afrika en Azië is dit iets lager in de periode 1960-1980 
namelijk 0.42 per jaar. Deze maat is het hoogst in West-Europa namelijk 0.58. 
Op Curaçao is dit berekend voor de periode 1960-1980. Het totaal aantal partijen 
dat voor het eerst aan de verkiezingen in deze periode participeerde, is 14. Dit 
betekent dat de maat voor Curaçao in deze periode 0.70 was. Voor de periode 
1980-1995 is dit niet noemenswaardig veranderd, namelijk 0.60. 
De conclusie is dan ook dat het aantal opgerichte nieuwe partijen in deze periode 
op Curaçao dat aan de verkiezingen meegedaan heeft, afwijkt van het aantal in 
de regio en in West-Europa. Op Curaçao blijkt het aantal nieuwe partijen hogerte zijn. 

Het ontstaan van nieuwe partijen kan op verschillende manieren verklaard 
worden. Het oprichten van nieuwe partijen is gerelateerd aan "iets dat fout gegaan 
is". Hauss en Rayside (1978) maken onderscheid tussen de institutionele en 
politieke factoren. De belangrijkste institutionele factor is het electorale systeem. 
In een staat met een evenredigheidssysteem is de kans op het ontstaan van een 
nieuwe partij groter dan in een staat met een meerderheidsstelsel. 
Een politieke factor die van grote betekenis is voor het ontstaan van nieuwe 
politieke partijen is de wijze waarop de bestaande partijen kunnen inspelen op de 
wensen van (bepaalde) groepen binnen de gemeenschap (Miller et al, 1977). 
Indien de kiezers van mening zijn dat de bestaande partijen geen oplossing 
voorhanden hebben voor belangrijke problemen of als ze geen vertrouwen 
hebben in deze 'traditionele' partijen dan is de grond vruchtbaar voor het ontstaan 
van nieuwe politieke partijen. 

Een andere factor van grote betekenis bij het ontstaan van nieuwe partijen is 'de 
beschikbare en potentiële kiezer'. Indien kiezers in een land een sterke 
partij-identificatie hebben met de bestaande partijen, is het zeer moeilijk voor een 
nieuwe partij om nieuwe aanhangers aan te trekken (Burnham, 1972). 

Het succes van een nieuwe partij is verder sterk afhankelijk van de leiderschaps
kwaliteiten en het organisatievermogen van de oprichters van de nieuwe partij. 
Populaire en charismatische leiders kunnen zeer effectief zijn in het aantrekken 
van kiezers voor nieuwe partijen. 
De situatie op Curaçao voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe partijen stemt 
grotendeels overeen met bovengenoemde theoretische beschouwing. Het 
electoraal systeem op Curaçao is een evenredigheidsstelsel, wat de ontwikkeling 
van nieuwe partijen bevordert. 
De verkiezingen van 1994 kenmerkten zich door een verkiezingsoverwinning van 
een nieuwe partij, de PAR. Dit was voor een groot gedeelte te wijten aan het 
gebrek aan vertrouwen bij de lokale kiezers in de traditionele partijen. Bij deze 
verkiezingen speelde de staatkundige herstructurering van de Antillen een niet 
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onbelangrijke rol; de groep had zich enkele maanden daarvoor bij een referendum 
op Curaçao sterk gemaakt voor een geherstructureerd Antillen. 
Daarnaast genoot de partijleider van de PAR, Pourier, veel bewondering, onder 
andere door een geslaagde professionele carrière als bankdirecteur van een van 
de grotere bankinstellingen op Curaçao. Als politicus had hij zich tot op dat 
moment nog niet zo sterk geprofileerd, wat gezien het grote wantrouwen op dat 
moment jegens de traditionele politici juist als een voordeel gewerkt heeft. 
De verkiezingen van 1979 waarbij de 'nieuwe' partij MAN (weer) voor het eerst 
aan de verkiezingen meedeed, werd voor deze partij een grote overwinning. In 
deze periode speelde voornamelijk de issue 'een integer en corruptievrij' 
regeringsbeleid. Daarnaast genoot de partijleider van de MAN, Martina, een vrij 
grote acceptatie bij de kiezers vanwege de correcte en standvastige wijze van 
optreden als gedeputeerde in de regering van de FOL. 
Bij de verkiezingen van 1969 wist de FOL direct al een grote 
verkiezingsoverwinning te behalen. Dit was voornamelijk te danken aan de 
afwijzing van het regeringsbeleid van de jaren '60 door de kiezers. Verder genoot 
de partijleider, Godett, als havenvakbondsleider veel sympathie bij de arbeiders. 
Nieuwe partijen zijn op verschillende manieren van elkaar te onderscheiden. 
Rochon (1985) onderscheidt in het bijzonder twee typen nieuwe partijen, namelijk: 
challengers en mobilizers.Bij de eerste groep gaat het in het bijzonder om: 

".. a discontented group within an existing party is usually able to make a 
credible threat to form a separate party if its demands are not met. These 
new parties are generally formed to exercise influence on established 
parties. They are not, in the main, a response to changing voter 
alignments" (Rochon, 1985: 421). 

Bij de "mobilizers" gaat het om een partij die juist nieuwe issues naar voren brengt 
of op een geheel andere wijze naar oude problemen kijkt. Zulke partijen halen 
voordeel uit veranderde sociale en politieke structuren. 
Het volgende tabel geeft een overzicht van de nieuwe Curaçaose partijen in de 
periode 1960-1995. 



Samenvatting en conclusies -165-

Partijen Jaar1 Type partij Duurzaam2 Electoraal 
succes 

Un poco 1962 Challengers (1) < 5 % 
PRP 1962 Challengers (2) < 5 % 
URA 1966 Challengers (3) <5% 
FOL 1969 Mobilizers Ja > 20 % 
MASA 1971 Challengers (3) > 10 % 
MAN 1971 (79) Mobilizers Ja <10%(>30) 
PSD 1975 Challengers (5) > 10% 
Akshon 1979 Challengers O) <10% 
Alianza 1979 Challengers (2) < 10% 
META 1979 Challengers (2) <5% 
UNION 1982 Challengers (1) < 5 % 
SI 1987 Challengers (4) <10% 
PAS (Nos Pais) 1985 Mobilizers (2) < 5 % 
Nos Patria 1990 Mobilizers (4) < 5 % 
PAR 1994 . Mobilizers Ja > 40 % 

Tabel 9.1. Typen nieuwe partijen die in de periode 1960-1995 aan de verkiezingen meededen. 

In deze periode hebben verder de volgende partijen zich geregistreerd om in de 
verkiezingen mee te dingen: Union Social Cristian ('62), Partido Liberal ('64), 
Accion Social Progresivo ('66), Hubentut na Marcha ('79), PAPU ('82), Partido 
Progresivo ('87), PAN ('87) en KARA ('89). Deze partijen zijn niet opgenomen in 
bovenstaande tabel daar zij niet het vereiste aantal handtekeningen gehaald 
hebben bij de voorverkiezingen om zodoende aan de verkiezingen te kunnen 
participeren. 

Van de nieuwe partijen op Curaçao in de periode 1960-1995 vallen slechts vijf 
onder de noemer "mobilizers". Drie van deze partijen, te weten FOL, MAN en 
PAR, hebben direct al bij hun eerste optreden meer dan 20% van de stemmen 
behaald. Dit is geen enkele "challengers"-partij gelukt. Verder valt het op dat het 
juist de "mobilizers" zijn die een langer bestaan genieten. Op de partij PAS na, 

Jaar waarin de partij voor het eerst aan de verkiezingen heeft meegedaan. 
Aantal verkiezingen waaraan de partijen deelgenomen hebben. "Ja' betekent hier dat de partij nog (1999) bestaat. 



-166- Hoofdstuk 9 

hebben de vier andere "mobilizers" alle aan de verkiezingen van 1995 
meegedaan. 

Uit bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat het aantal nieuwe 
partijen op Curaçao groter is dan het aantal in de regio en West-Europa in 
dezelfde periode. De institutionele en politieke omstandigheden op Curaçao lenen 
zich hier goed voor. Dit maakt het ook begrijpelijk dat dit aantal voor Curaçao iets 
hoger is dan elders. Het electorale succes van de nieuwe partijen heeft in grote 
mate te maken met het type nieuwe partij namelijk "mobilizers" of "challengers". 
Het zijn voornamelijk de "mobilizers" die voor grote electorale verschuivingen 
gezorgd hebben op Curaçao en die bestaansrecht, hoewel met wisselend succes, 
hebben op lange termijn. 

9.10. Tot slot 

De periode na het jaar 1969, is er een die gekenmerkt wordt door een grote 
electorale instabiliteit. In hoeverre de sociologische kenmerken en de 
partij-identificatie in de periode vóór 1969 een rol gespeeld hebben op de 
electorale stabiliteit is in deze studie geen onderwerp van onderzoek geweest. 
Maar gezien de grote electorale stabiliteit in de periode 1949-1967 op Curaçao is 
het niet ondenkbaar, dat evenals in verschillende landen in Europa en in Amerika 
deze stabiliserende factoren, te weten de sociologisch-structurele kenmerken en 
de partij-identificatie, hierbij een grote rol gespeeld hebben. De periode vlak vóór 
en vlak na de Tweede Wereldoorlog was namelijk een heel belangrijke periode 
voor de politieke vorming van de kiezers op Curaçao. Het is in deze periode dat 
de schreeuw voor autonomie en algemeen kiesrecht sterk gehoord werd. Dit 
mondde uit in het invoeren van het algemeen kiesrecht in 1949 en de 
ondertekening van het Statuut in 1954. De totstandkoming van het algemeen 
kiesrecht had tot gevolg dat het al dan niet katholiek zijn geen basis meer vormde 
voor politieke verdeeldheid. Voor zover er in de jaren '30 en '40 sprake was van 
verzuiling naar Nederlands model, kwam hiermee ook daaraan een einde. Rond 
1948 tekenden zich nieuwe vormen van politieke clustering af. Deze vormen 
waren zeer waarschijnlijk gebaseerd op geboorteplaats, woonplaats en sociale 
positie. Vele kiezers waren door onder andere patronagepolitiek zeer sterk 
gebonden aan een of andere partij. Door de patronagepolitiek van de partijen op 
Curaçao, met name van de DP en de NVP, voelden de kiezers en hun naaste 
familieleden zich 'gebonden' met de partij. Gezien de zeer grote electorale 
stabiliteit in de jaren '50 en '60, is het niet ondenkbaar dat de sociologische 
kenmerken in deze periode wel golden als verklaring voor het kiesgedrag. Een 
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stabiliteit die in die periode zelfs groter was dan die in Europa. Deze periode kan 
daarom het best gekarakteriseerd worden als een periode van "alignment" rond 
de nieuwe patronagelijnen. Dus in feite een periode van "traditional patronage voting". 
De generatie die de periode van de Tweede Wereldoorlog niet bewust heeft 
meegemaakt, is minder gebonden aan de traditionele opstelling van de 
Curaçaose kiezers van voorheen. 
Vanaf 1969 is met de mei-revolte een nieuw tijdperk ontstaan van grotere 
electorale instabiliteit. Deze periode werd voorafgegaan door een economische 
malaise op Curaçao. Armoede en werkloosheid waren in de jaren '60 de harde 
realiteit, onder andere door een rationalisatiebeleid van de olieraffinaderij op 
Curaçao. De revolte van 1969 bracht een grote maatschappelijke verschuiving teweeg. 
De electorale instabiliteit in de periode 1969-1994, is kenmerkend voor de grote 
maatschappelijke verschuivingen die zich in die tijd hebben voorgedaan. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze situatie een nieuwe partij met een 
issue kan komen die de kiezers aanspreekt. De traditionele partijen zijn niet goed 
op de hoogte of hebben er niet voor gezorgd dat ze via hun contacten goed op de 
hoogte blijven van datgene wat er bij de kiezers leeft. Bij de NVP en FOL/SI is dit 
weliswaar minder het geval dan bij de MAN en de DP. De nieuwe partijen die 
deze issues wel oppakken en daardoor een brug slaan naar de stemmers, kunnen 
daardoor grote electorale winsten boeken. Deze nieuwe partijen, voornamelijk de 
"mobilizers", kijken op een andere wijze naar oude problemen of pakken juist 
geheel nieuwe issues op. Dit is het geval geweest met FOL in 1969 die speciaal 
voor de "have-nots" ("e hômber chiki") wilde opkomen. Maar ook voor de MAN 
(1979) en de PAR (1994) die beide voorstander waren van een corruptievrije 
regering. De MAN heeft in deze de slogan "man limpi" (schone handen) gebruikt. 
De PAR heeft gebruik gemaakt van de issue "restrukturâ Antia" (herstructurering 
van de Antillen) en "ruime op de boel den gobièrnu"(de boel opruimen bij de 
overheid). Het zijn deze nieuwe partijen in het bijzonder die gezorgd hebben voor 
een grote electorale instabiliteit. Partijen voor zover zij naar een grotere stabiliteit 
streven, zullen het contact met hun achterban moeten uitbreiden. Verder zullen zij 
ervoor moeten zorgen dat deze contacten werkelijk communicatie inhoudt, 
namelijk een two-way communication. Ten slotte mogen deze contacten beslist 
niet alleen maar beperkt blijven tot de verkiezingsperiode. 
Het lijkt alsof de "traditional patronage voting" tot zijn einde is gekomen. We zien 
hierbij als eerste de opkomst van de FOL in 1969, die voor de rechten van de 
arbeiders en minderbedeelden in de maatschappij opkwam. Deze electorale 
verschuiving was dus niets anders dan het gevolg van de maatschappelijke 
uitbarsting die plaatsvond tijdens de mei-revolte in 1969. Een revolte die 
voorafgegaan werd door maatschappelijke onrust vanaf het jaar 1966. 
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De electorale instabiliteit kende een volgende hoogtepunt in het jaar 1975 door de 
oprichting van de PSD en het tijdelijk opgaan van de MAN in de FOL. De PSD is 
ontstaan uit een splitsing in de DP. De DP werd door vele politieke tegenstanders 
als de hoofdschuldige gezien van de mei-revolte en kreeg mede daardoor in de 
jaren '70 met verschillende splitsingen te maken. De wederoprichting van de MAN 
in 1979 en het meedoen aan de verkiezingen van 1994 door de PAR laten verder 
zien dat ieder hoogtepunt van de electorale instabiliteit gepaard gaat met het 
meedoen aan de verkiezingen van een partij die zich opwerpt als alternatief. Het 
stemmen op een partij die zich als alternatief opwerpt kan het best aangeduid 
worden met "alternative voting", "retrospective en prospective voting". Met 
"alternative voting" wordt bedoeld dat de kiezer voor een partij kiest die zich 
opwerpt als alternatief en tot op dat moment politiek niet 'besmet' was. Dit kiezen 
gebeurt op basis van het afwijzen van het gevoerde beleid door de machthebbers 
(retrospective) of door het juist kiezen voor een nog te voeren beleid 
(prospective). Het lijkt erop dat in de Curaçaose situatie het stemgedrag juist een 
combinatie is van deze drie. 
Bij de analyse van het hedendaagse stemgedrag op Curaçao zal daarom meer 
aandacht besteed moeten worden aan het zogenaamde "alternative voting" en 
"retrospective" en "prospective voting". In hoeverre is de Curaçaose kiezer 
(steeds) op zoek naar een alternatief of een alternatieve partij? Wanneer is een 
nieuwe partij een waar alternatief? Is al het nieuwe wat blinkt werkelijk goud in de 
Curaçaose politiek? In hoeverre speelt het aspect van de Curaçaose cultuur 
"mester dun'é un chéns" (we moeten hem/haar een kans geven) een grote rol bij 
de partijkeuze? Onder welke omstandigheden zullen de kiezers massaal voor een 
alternatieve partij kiezen? Op wat voor wijze wordt het beleid van de afgelopen 
regeringen geëvalueerd door de kiezer? Wat voor mechanismen gebruikt de 
Curaçaose kiezer bij het evalueren van het gevoerde beleid door de 
regeringspartijen? Wat voor rol spelen partijprogramma's hierbij? Wat is hierbij de 
invloed van de kandidaten op de verschillende partijlijsten? Hoe functioneren 
partijen als organisatie en op wat voor wijze onderhouden zij de contacten met 
hun eigen potentiële kiezers? 

Dit zijn de vragen waarop de toekomstige studies van het stemgedrag van de 
Curaçaose kiezer zich zullen moeten richten, want de periode van "traditional 
patronage voting" die gekoppeld wordt met electorale stabiliteit is definitief voorbij. 



Summary and conclusions 

The first political parties in Curaçao were founded in the Thirties. The number of 
political parties that saw the light in the past 60 years, is about fifty which'is quite 
high. One limitation of this investigation is that it will concentrate on the period 
before 1994. In 1994 there were some six parties that played a political role of 
some importance and they are: DP, NVP, FOL/SI, MAN, NOS PATRIA and PAR. 
The first four parties have been active for twenty-five years or more. 
These four parties DP, NVP, FOL/SI and MAN together obtained more than 75% 
of the votes cast in each election in this period. 
It is remarkable how a party as FOL managed to obtain 22% of the votes when 
participating for the first time at the elections of 1969. An even bigger success was 
achieved by PAR by obtaining not less than 47% of the valid votes when 
participating for the first time at the elections of 1994. 
The same results were achieved by the party PLKP who participated for the first 
time at the elections in 1998. The leaders of this new party were also leaders of 
the labor-union in the past, The PLKP obtained 20% of the votes cast. 
It is striking that none of these parties, with the exception of PLKP that 
participated only in one election, have shown some stability with regard to the 
number of followers. All these parties, with the exception of the last two PAR and 
PLKP, were (almost) the largest at a certain moment, and after some years they 
were the smallest party (but one). For instance MAN was the largest party of 
Curaçao in 1979 and in 1982, and that was also the case with the NVP at the 
elections of 1985, 1987 and in 1991. In this same period, namely between 1979 
and 1994, these two parties were also the smallest parties but one. Even the PAR 
that obtained half of the votes in the election of 1994, had a considerable drop at 
the next election and obtained only 24% of the votes. 
The above-mentioned shows that in Curaçao it is quite possible for a (new) party 
to grow rapidly, but at the same time it can lose its followers just as quickly. These 
rapid changes show that concerning the followers of the various political parties 
this situation has not been a stable one during the past period. 

Is the electoral instability in Curaçao big? 

The above-mentioned gives the impressions that there is a big electoral instability 
in Curaçao. Compared with other countries this electoral instability indeed appears 
to be big. 
The instability in the electoral field can be indicated by means of an index. This 
electoral instability index varies from 0 to 100. An index of 0 means that at two 
successive elections all parties reach exactly the same percentage of votes. An 
index of 100 means that a maximum change has taken place: all parties that 
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participated at the previous election obtain not a single vote at the latest elections. 
The index is calculated on the basis of the sum of the percentages gained by all 
the victorious parties. 
If we calculate the index for the Curaçao situation, since the introduction of the 
universal suffrage in 1949 up to and including the elections of 1994, the average 
index is equal to 15. 
If we compare this electoral instability index to the European situation, this turns 
out to be quite high. In about the same period the electoral instability index of all of 
Western Europe is equal to 9. This means that the index in Curaçao in the same 
period is significantly higher, consequently the instability in Curaçao is significantly 
higher. 
In the period 1949 - 1967 the instability was quite low, namely 5. In Europe, this 
index was higher in a comparable period. Since the elections of 1969 a big 
change has taken place in the electoral stability in Curaçao. The period after 1969 
has an average index of about 21, whereas this was almost 9 in Europe in the 
same period. With the exception of the 1973 and 1991 elections the indexes of the 
electoral instability have always been higher than 10. 
The highest values of this index appear in 1994 (48), the election in which PAR 
took part for the first time and immediately became the largest party, in 1979 (39) 
the election in which MAN participated for the first time, in 1975 (30) the election in 
which PSD, a party that separated from the DP, took part for the first time and 
FOL managed to double its number of followers. The highest index ever 
registered in Europe in this past century (1920!), is 32 in Germany. Comparing 
these indexes, it clearly shows that the instability in Curaçao is much higher than 
in Europe. 
The electoral instability of Curaçao is also much higher if we compare it to the 
instability of Aruba. In the Eighties the instability index of Curaçao was twice as 
high as that of Aruba. 

How will parties organize to attract voters? 

Parties try to convince the voters to cast their votes on them. For the parties it is 
not important to obtain only a good result at an election, but they try to maintain as 
many votes as possible during several elections. Of course, this is possible by 
convincing a different group of voters in each election. But it goes without saying 
that parties will try to maintain the 'old' voters during several elections. 
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To maintain such a kind of stability the party will make use of certain tools. Several 
forms of communication with the voters are available for the parties to maintain 
contact with the voters. 

Parties can maintain their contacts with the voters in two ways: by using the 
party-organization to do this and by using other ways where the organization is 
not heavily involved. In the latter case this is done primarily by mass 
communication. The use of mass communication will have a uniform impact on 
the voters of the various neighborhoods, assuming that the accessibility of 
newspaper, television, etc in all areas is the same. The pressure on the voter that 
identifies with the party, will be the same in the different local communities. 
A party also can make use of the organization to keep in touch with their voters. If 
the activities of the local organizations are successful, this could lead to a durable 
relationship with the party. In the one area this may lead to better results than in 
some other areas. So this means that one party can have strongholds. These are 
areas where such a party scores well all through the period. 

As the party is continuously in contact with the local electorate via local 
organizations the party-identification in those local communities could be stronger 
than in non-strongholds. There is a big chance that voters in consecutive elections 
will vote for the party. In such a case the group of loyal voters in those 
geographical areas will be larger than that in other areas. The loyalty and the 
party-identification in these strongholds will be stronger than that in the 
non-strongholds. 
To understand the instability in Curaçao we will also have to study, which motives 
a voter applies when voting for a party. There are several theories trying to explain 
the voting behavior. The most important theories are the sociological, 
socio-psychological and rational. 

In case of the sociological theory, the voters with the same sociological 
background will vote for the same party under "normal" circumstances. The voter 
who clearly belongs to a specific social group will vote for the party that identifies 
most with the interests of this group. If, in the political system, there is only one 
party that has this role, then according to this theoretical approach, the voter will 
vote for this party. If there are more parties that stand up for a specific social 
group then the voter will have a party preference for one of these parties. The 
party choice then can differ at different elections. In addition, voters whose 
position does not completely correspond with one of the social groups may have 
more than one party as their preference. In such cases the social backgrounds 
largely play a determining role when choosing a party. The most important 
characteristics that influence the voting behavior according to this theory are 
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religion and socio-economic class. In this approach, the party choice is a stable 
situation under normal circumstances. 

In case of the socio-psychological theory, the aspects of party-identification, 
candidate and issue orientation play an important role. This theory assumes that 
the party choice is based on certain attitudes, character traits and certain views of 
the voter. If all factors point in the same direction the voter will vote for the party, 
he identifies with. Party-identification develops quite early in the life of the voter. 
The party-identification develops during the social process, mainly influenced by 
the family and relatives. 
However, also here other influences can exert pressure on the voter. These 
influences are of a temporary character and depend on the election campaign. If 
there are no short-term temporary factors, the voter will vote for the party he 
identifies with. 

The rationally theoretic approach assumes that the voter is a rational person, who 
based on political stimuli and his own decision-making mechanism and process, 
gives his vote to the party that yields profit for him. The voter can base his choice 
on ideological aspects, political issues, government policy, evaluation of the 
candidates, etc. 

According to the theoretical models, the sociological and party-identification 
approach is the only long-term factor that under "normal" circumstances will result 
in some stability in the voters' party choice. That is why it is these two aspects that 
will be studied to get more insight in the electoral (in)stability in Curaçao. 

What are strongholds? 

The investigation was limited to the period 1979-1991. In this period, the political 
parties DP, NVP, FOL/SI and MAN dominated the political panorama. Curaçao 
was divided in 40 geographical areas. 

A stronghold is a geographical area where a party at several elections 
systematically obtains good results. If we use as a criteria for a stronghold sp > u. + z, .a 
where sp; is the percentage of votes cast for that party in that geographical area, u. 
the average score for that party in all the areas and a, the standard deviation of 
the result of the party in all the areas. The number of strongholds for the parties 
DP, NVP, FOL/SI and MAN are between five and eight. 
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The areas Groot Kwartier, Seru Domi, Berg Altena, Koraal Specht, Seru Lora, 
Mundo Nobo, Dominguito and Mahaai are the eight strongholds of the DP. 

The strongholds of NVP are Westpunt, Soto, Montana Rey, Flip and Barber. In the 
period 1979-1991, the strongholds of FOL/SI were Santa Maria, Buena Vista, 
Seru Fortuna, Koraal Specht and Roozendal. The political party MAN also had 
eight strongholds, namely Tera Kora, Maria Maai, Mahuma, Wanapa, Koraal 
Partir, Suffisant, Julianadorp and Barber. 

Development of the political parties in Curaçao 

The DP is the oldest political party of Curaçao. The DP aimed especially at the 
immigrant group in the society and they had a good relationship with the 
business-community. The DP could be characterized as a party with a weak 
institutionalization and territorial penetration. Furthermore, the leaders of DP are 
not so well aware of their strongholds. 

The NVP is a party that had a solid base in the rural areas. They had the so called 
'lider di bario' (leader of the local community) who had a good relationship with the 
voters in their community. 

The conclusion is that the NVP developed according to the genetic model of 
Panebianco as a party with a strong institutionalization, a strong territorial 
penetration and charisma. According to this genetic model this has to lead to a 
higher stability. As the party uses a territorial approach, effects in the different 
neighborhoods can be expected. 

Are the political parties aware of their strongholds and do they make use of 
that knowledge? 

If the politicians are aware of the strongholds of their parties and apply a 
conscious strategy to keep their votes in these neighborhoods this should have a 
stabilizing influence on the voting behavior of the party followers. The former 
seems to be true. The intuitive feeling of the politicians concerning the strongholds 
seems to correspond quite reasonably with the strongholds of the parties. The 
aforementioned is clear from interviews with a number of party leaders. 
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Especially among the parties of NVP, FOL/SI and less among MAN there is a big 
similarity between the opinion of the political leaders with regard to the 
strongholds and the previously traced strongholds. Although intuitively, to some 
extent the party leaders seem to make use of the same model to determine their 
strongholds. 

The political leaders of NVP and FOL/SI are aware of their strongholds. The 
political leaders of the DP and the MAN are not so well acquainted with their 
strongholds. 
It is especially the NVP and FOL/SI that apply a strategy of close contacts with 
their voters in the communities. For NVP, it was the case in the period 1950-1970 
and to a lesser extent in the ensuing period. The NVP concentrated especially on 
the rural areas. The FOL concentrated exclusively on the geographical areas 
where they could very easily make contacts with the 'have-nots'. The factors in the 
genetic model that could lead to a strong institutionalization namely, territorial 
penetration, internal legitimization and charisma are for a great part present for 
the parties NVP and FOL/SI. In these 'lower-class' neighborhoods, the FOL 
organized special activities to stay in touch with their potential voters. So, a 
greater stability can be expected for those two parties. 

Prediction of the strongholds 

It appears that the strongholds of the parties NVP and FOL/SI are largely 
determined by the eight sociological-cultural characteristics, sex, age, geographical 
situation, unemployment, income, socio-economic position, educational level and 
language of communication. All the strongholds of NVP could be predicted; 3 of 
the 5 strongholds of FOL/SI could also be predicted. 
On the other hand the result of the classification of the strongholds of the DP and 
the MAN were not satisfactory. This could also be expected. 
The leaders of the NVP are well aware of their strongholds. These strongholds 
can be characterized as typical native neighborhoods that are located in the rural 
area. This is not a surprise, because this is the group of voters the NVP always 
aimed at. 
The classification of FOL/SI were satisfactory, almost all the strongholds of this 
party can be characterized as lower-class neighborhoods of Curaçao. This is also 
in according with the strategy of FOL/SI, which focused completely on the 
have-nots in the community. 



-175-

Changes in the composition of the population of Curaçao in the period 1981-1992 
were tested in two ways. The conclusion is that there are no substantial changes 
regarding the eight socio-economic and cultural variables. 

The analysis until now makes use of aggregate data. Over the period 1979-1991 
no individual data of the electoral behavior were available. To avoid ecological 
fallacy some individual data were gathered in 1994. The NVP and FOL/SI are 
aware of their strongholds. If these parties concentrate on a sound and durable 
relationship with the voters in the neighborhoods, a higher stability and loyalty in 
the strongholds can be expected compared with the non-strongholds. 

Differences in the party-identification in the strongholds and the non-strongholds 

With the use of the individual data, one can conclude that the party-identification 
in the strongholds of NVP, FOL/SI and MAN is higher than that of the 
non-strongholds. This conclusion was expected for the parties NVP and FOL/SI. 
The fact that the party-identification of the MAN is strong in the strongholds is 
mainly due to the strong party-identification in one neighborhood, namely Barber. 
This is due to the fact of specific circumstances in that area. The party-
identification of the DP in the strongholds is smaller than that of the 
non-strongholds. 

Differences in the loyalty in the strongholds and the non-strongholds 

The party-loyalty of voters of the four parties DP, NVP, FOL/SI and MAN is higher 
in strongholds than in not-strongholds. The difference in party-loyalty between 
strongholds and non-strongholds of the DP and MAN is small. It is only 3%. The 
difference of party-loyalty for NVP between strongholds and not strong holds is 
much higher, namely 9%. The difference for the political party FOL/SI is even 
higher (10%). It is not surprising that the differences for the parties NVP and 
FOL/SI are higher than that of DP and MAN. 

The political parties NVP and FOL/SI apply a strategy that is more oriented 
towards the local community in the various neighborhoods. That is why one can 
expect a higher party-loyalty in the strongholds of these parties. The difference 
could even be higher than 9%, 10% if it had not been for two special cases in the 
neighborhood Westpunt (stronghold of NVP) and Roozendal (stronghold of 
FOL/SI). 
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It is understandable that the difference of party-loyalty for the DP in strongholds 
and not-strongholds is small. The DP is not aware of their strongholds and they 
did not build durable contacts with the voters in their strongholds. 

What is the role of the new political parties in this? 

We already mentioned that the 1994 election had been a special year, as PAR 
participated in the elections for the first time. At this election the party managed to 
score an electoral success, namely obtaining almost half of the votes cast. That is 
why it is of importance to have a closer analysis of the concept of "new parties" 
and their electoral success. How far can we expect more new political parties to 
appear at the Curaçao political horizon? How can we explain the rise of new 
parties? What type of new political parties can we distinguish (in Curaçao)? Under 
which conditions can we speak of success of these new parties? These are the 
questions which, for the Curaçao situation in particular, have to be answered. 
Many scholars have studied the development of new parties in Western 
democracies. Lipset and Rokkan (1967) showed that the European parties owe 
their rise to "big revolutions" in the past centuries. Chambers and Burnham (1967) 
mainly studied the impact on party development of the big structural 
transformations as of the 16th century up and including the 20th century. 

The development of new parties has particularly been focused on, as a result of 
the changes that arose in the Western party systems (Crazier et al, 1975; Epstein, 
1980; Flanagan and Dalton, 1984). 

The first question we should ask ourselves when analyzing new parties is: what 
are really new parties? We could argue that new parties are those parties that 
merely come up with new issues and compete for one or more seats in 
parliament. Such a definition can be narrowed down by replacing "compete at 
elections" with "obtain a certain percentage of votes or seats at national elections" 
(Janda, 1980). Harmel (1985) applied a broader definition, namely parties 
participating for the first time at elections. Based on this definition he calculated 
the mean of new parties for South and Centrai America, which is 0.50 per year. 
This means that on average in a period of 10 years 5 new parties saw the light. In 
Africa and Asia this is slightly lower in the period of 1960 - 1980, namely 0.42. 
This figure is the highest in Western Europe, namely 0.58. This has been 
calculated for Curaçao for the period 1960-1980. The total number of parties 
participating for the first time at elections in this period is 14. This means that the 
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measure for Curaçao in this period was 0.70. There is no considerable change in 
the period 1980-1995, viz.: 0.60. 
So we can conclude that the number of newly founded parties which participated 
in elections in Curaçao in this period, deviates from that in the region and in 
Western Europe. In Curaçao, the number of new parties turns out to be higher. 

The rise of new parties can be explained in various ways. Rounding of new parties 
is related to "something that went wrong". Hauss and Rayside (1978) distinguish 
between institutional and political factors. The most important institutional factor is 
the electoral system. In a country with a proportional system, the chance for the 
rise of a new party is bigger than in a country with a majority system. A political 
factor that is of great importance for the rise of new political parties is the way in 
which the existing parties can play along with the wishes of (certain) groups within 
the community (Miller et al, 1977). If the voters are of the opinion that the existing 
parties have no solution on hand for important problems or whether they have no 
confidence in these "traditional" parties then the soil is fertile for the rise of new 
political parties. 
Another very important factor at the foundation of new parties is the "available and 
potential voters". If the voters in a country have a very strong party-identification 
with the existing parties it is very difficult for a new party to attract new followers 
(Burnham, 1972). 
Furthermore, the success of a new party strongly depends on the leader qualities 
and organizational skills of the founders of the new party. Popular and charismatic 
leaders can be very effective in attracting voters for the new parties. 
Concerning the development of new parties the situation in Curaçao largely 
matches the above mentioned theoretical view. Curaçao has a proportional 
system that promotes the development of new parties. 
Characteristic for the 1994 election is the election victory of the new party, PAR. 
This is largely due to the lack of confidence among the local voters in the 
traditional parties. At these elections, the political restructuring of the Antilles did 
not play an unimportant role; at the referendum of a couple of months earlier, the 
group had strongly advocated a restructured Antilles. Besides the party leader of 
PAR, Mr. Pourier, enjoyed much admiration, among other things because of a 
successful professional career as director of one of the largest banking institutions 
on Curaçao. Until that moment he had not stressed his distinctive characters as a 
politician, which, considering the strong distrust at that moment of the traditional 
politician, worked in his advantage. The 1979 elections, in which the "new" party 
MAN (again) participated for the first time, resulted in a large victory for this party. 
In this period "an honest and incorruptible" government policy was an important 
issue. Besides, the party leader of MAN, Mr. Martina, enjoyed quite some 
acceptance among the voters because of his correct and firm way of acting as a 
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commissioner in the FOL Administration. At the 1969 elections FOL right away 
succeeded in obtaining a large election victory. This was mainly due to the voters' 
rejection of the government policy of the sixties. Besides, party leader Godett, a 
dockworker had much support among the laborers. 

New parties can be distinguished in various ways. Rochon (1985) especially 
distinguishes two types of new parties, viz. challengers and mobilizers. The first 
group is characterized by: "a discontented group within an existing party is usually 
able to make a credible threat to form a separate party if its demands are not met. 
These new parties are generally formed to exercise influence on established 
parties. They are not, in the main, a response to changing voter alignments" 
(Rochon, 1985: 421). The "mobilizers" are characterized as a party that comes up 
with new issues or approaches old problems in a completely different way. Such 
parties profit from changing social and political structures. The new Curaçao parties are: 

Parties Year1 Party type Durability2 Electoral 
succes 

Un poco 1962 Challengers (1) < 5 % 

PRP 1962 Challengers (2) < 5 % 
URA 1966 Challengers (3) <5% 
FOL 1969 Mobilizers Ja > 20 % 
MASA 1971 Challengers (3) > 10% 
MAN 1971 (79) Mobilizers Ja <10%(>30) 
PSD 1975 Challengers (5) >10% 
Akshon 1979 Challengers (1) <10% 
Alianza 1979 Challengers (2) < 10% 
META 1979 Challengers (2) <5% 
UNION 1982 Challengers (1) < 5 % 
SI 1987 Challengers (4) < 10% 
PAS (Nos Pais) 1985 Mobilizers (2) < 5 % 
Nos Patria 1990 Mobilizers (4) < 5 % 
PAR 1994 Mobilizers Ja > 40 % 

Table. Types of new parties that participated in elections in the period 1960-1995. 

' Year in which the party participated in the elections for the first time. 
• Number of elections in which the parties participated. 'Yes' means here that the party still(1999) exists. 
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In this period the following parties also registered to participate in the elections: 
Union Social ('62), Partido Liberal ('64), Accion Social Progresivo ('66), Hubentut 
na Marcha ('79), PAPU ('82), Partido Progresivo ('87), PAN ('87), and KARA ('89). 
These parties have not been included in above chart as they did not obtain the 
required number of signatures at the pre-elections to be allowed to participate in 
the elections. Of the new parties in Curaçao only five can be labeled as 
"mobilizers". Three of these parties, viz. FOL, MAN and PAR at their very first 
participation obtained more than 20% of the votes. Not a single challengers" party 
has succeeded in doing this. What is furthermore noticeable, is that it is the 
"mobilizers" that enjoy a longer existence. 
From above analysis can be concluded that the number of new parties in Curaçao 
is higher than that in the same period in the region and Western Europe. The 
institutional and political circumstances in Curaçao are quite suitable for this. 
Consequently, it is quite understandable that this is higher for Curaçao than 
somewhere else. The electoral success of the new parties is largely based on the 
type of new party, namely "mobilizers" or "challengers". It is mainly the 
"mobilizers" that have been responsible for the big electoral shifts and who have 
the right to exist on the long term. 

At last! 

The period after 1969 is the period that is characterized by a big electoral 
instability. It has not been the subject of this study whether the sociological 
characteristics and the party-identification in the period of before 1969 have 
played a role on the electoral stability. But given the big electoral stability on 
Curaçao in the period of 1949 -1967 it is not unthinkable that just as in several 
European countries and in America these stabilizing factors, namely the 
sociologically structural characteristics and the party-identification have played a 
big role. In fact, the period just before and just after World War II was very 
important for the political formation of the Curaçao voters. It is in this period that 
we hear a strong cry for autonomy and universal suffrage. This resulted in the 
introduction of universal suffrage in 1949 and the signing of the Statute Charter of 
the Kingdom of the Netherlands in 1954. The effectuation of universal suffrage 
meant that being a Roman Catholic or not, was no longer the basis for the political 
division. In so far as the thirties and the forties showed a segregation after the 
Dutch model, the introduction of universal suffrage put a stop to this. Around 1948 
new forms of political clustering started to take shape. Most probably, these forms 
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were based on birthplace, place of residence on the island, and social position. 
Because of, among other things, patronage politics many voters were strongly tied 
to some party. Because of patronage politics of the parties in Curaçao, in 
particular the DP and NVP, many voters and their next of kin felt "linked" with the 
party. Considering the large electoral stability in the fifties and sixties it is not 
unthinkable that in this period the sociological characteristics were the valid 
explanation for the voting behavior. A stability that in that period was even bigger 
than the one in Europe. Consequently, the period can best be characterized as a 
period of alignment around the new patronage lines. So actually a period of 
traditional patronage voting. 

The generation that DP not consciously witness the period of before World War II 
has fewer ties with traditional position of the Curaçao voters of former days. 
With the May insurrection of 1969, a new period of a larger electoral instability has 
set in. This period was preceded by an economic depression in Curaçao. Due to, 
among other things, the rational policy of the oil refinery on Curaçao poverty and 
unemployment were the harsh reality. The insurrection of 1969 brought about a 
big social swing. 

The electoral instability in this period, of 1969 until 1994, is characteristic for the 
big social shifts that took place in this period. Consequently, it is not surprising 
that in this situation a new party can come with an issue that appeals to the 
voters. The traditional parties are not well acquainted with the situation or have 
not seen to it to remain well informed via their contacts what lives among the 
voters. The new parties that pick up these issues and consequently build a bridge 
towards the voters can score large electoral gains. These new parties, especially 
the "mobilizers" parties, look at old problems differently or tackle completely new 
issues. This was the case with FOL in 1969, that especially wanted to fight for the 
"have-nots" ("e homber chiki"). This is also the case with MAN (1979) and PAR 
(1994) that were both advocates of corruption free government. MAN used the 
slogan "man limpi" (clean hands). PAR used the issue "restructuring of the 
Antilles" and "clean up the mess in the government". These two parties in 
particular have caused a big electoral instability. 
If parties strive for a bigger stability, they will have to expand the contact with their 
supporters. Moreover, they will have to see to it that these contacts really contain 
communication, that is a two-way communication. Moreover, these contacts 
should not be restricted to the election period. 
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It looks as if the traditional patronage voting has come to a stop. In the first place, 
we see here the rise of FOL in 1969, championing the rights of the laborers and 
have-nots in the society. This electoral shift was nothing else but the consequence 
of the social eruption that took place during the well known May insurrection in 
1969. An insurrection that had been preceded by social unrest since 1966. 
The electoral instability knew its next peak in the year 1975 with the foundation of 
PSD and the temporary merger of MAN and FOL. The PSD resulted from a split in 
the DP party, the party that by many political opponents was considered the main 
culprit for the May insurrection and partly due to this had several splits in the 
seventies. The reconstruction of MAN in 1979 and the participation of PAR at the 
1994 election moreover show that each peak of the instability goes hand in hand 
with the participation at the elections of a party appointing itself as the alternative. 
This voting behavior can best be indicated by "alternative" voting or 
"retrospective" voting or "prospective" voting. "Alternative voting" means that a 
voter chooses a party that appoints itself as the alternative and was not politically 
infected till that moment. The voting is based on the rejection of the policy pursued 
by the authorities (retrospective) or just by choosing for a policy that still has to be 
pursued (prospective). It seems that in the Curaçao situation the voting behavior 
is just the combination of the three. 

That is why when analyzing contemporary voting behavior in Curaçao more 
attention should be paid to the so-called "alternative voting" and "retrospective" 
and "prospective voting." To what extent is the Curaçao voter (always) searching 
for an alternative or an alternative party? When is a new party a real alternative? 
Is everything new that shines really gold in the Curaçao politics? To what extent 
does the aspect of the Curaçao culture "mester dun'é un chèns" (we have to give 
them a chance/opportunity) play a big role in the party choice? When will the 
voters vote massively for an alternative party? How is the policy of the past 
governments evaluated by the voter? What kinds of evaluation mechanisms does 
the Curaçao voter use when evaluating the policy pursued by the parties in 
power? What is the role of the party programs in this? What is the influence of the 
candidates on the several political slates? How are parties organized and in what 
way are they in contact with the potential voters? 

In the future, the studies on the voting behavior of the Curaçao voter will have to 
focus on these questions because the period of 'traditional patronage voting' with 
its electoral stability is definitely over! 
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Bijlage A 
Twee criteria toegepast op de veertig areazones. 

Area 1979 1979 1982 1983 1985 1987 1990 1991 crite rium I criterium II 

1 NVP MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

2 NVP MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

3 NVP MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

4 MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

5 NVP MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP 

6 - MAN MAN MAN MAN NVP NVP MAN 

7 MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

8 MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

9 MrtN MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

10 NVP MAN MAN NVP NVP NVP NVP FOL/SI NVP 

11 MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

12 MAN MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP MAN 

13 MAN MAN MAN MAN MAN MAN NVP NVP MAN 

14 MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

15 MAN MAN MAN MAN MAN MAN NVP NVP MAN 

16 - - MAN DP MAN MAN NVP NVP 

17 FOL MAN MAN NVP NVP MAN NVP FOL/SI 

18 MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

19 MAN MAN MAN MAN NVP MAN NVP NVP MAN 

20 DP MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

21 MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

22 MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

23 MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

24 NVP MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

25 MAN MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

26 MAN DP DP DP NVP NVP NVP NVP 

27 DP DP DP DP NVP NVP NVP NVP 

28 - MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

29 DP MAN MAN MAN NVP NVP NVP NVP 

30 DP MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

31 DP MAN MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

32 DP DP DP DP NVP NVP NVP NVP 

33 DP DP DP DP NVP NVP NVP NVP 

34 DP DP DP NVP NVP NVP 

35 DP DP DP DP NVP NVP NVP NVP 

36 DP DP MAN NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

37 DP MAN DP NVP NVP NVP NVP FOL/SI 

38 DP DP DP NVP NVP NVP NVP NVP NVP 

39 MAN MAN MAN MAN MAN MAN NVP NVP MAN 

40 DP DP DP DP NVP NVP NVP NVP 
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Bijlage B 

Test op normale verdeling van de verkiezingsuitslagen bij de vier partijen van Curaçao. 

Kolmogorov-Smirnov One-Sample Test 

PARTIJEN 2-tailed p >0.05 is Normale verdeling 

MAN79E 0.511 Normale verdeling 

DP79E 0.708 Normale verdeling 

NVP79E 0.170 Normale verdeling 

FOL79E 0.370 Normale verdeling 

MAN79S 0.587 Normale verdeling 

DP79S 0.187 Normale verdeling 

NVP79S 0.173 Normale verdeling 

FOL79S 0.501 Normale verdeling 

MAN82 0.864 Normale verdeling 

DP82 0.446 Normale verdeling 

NVP82 0.190 Normale verdeling 

FOL82 0.751 Normale verdeling 

MAN83 0.972 Normale verdeling 

DP83 0.142 Normale verdeling 

NVP83 0.142 Normale verdeling 

FOL83 0.643 Normale verdeling 

MAN85 0.995 Normale verdeling 

DP85 0.356 Normale verdeling 
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Kolmogorov-Smirnov One-Sample Test 

PARTIJEN 2-tailed p >0.05 is Normale verdeling 

NVP85 0.743 

FOL85 0.609 

MAN87 0.609 

DP87 0.609 

NVP87 0.609 

FOL87 0.867 

SI87 0.517 

FOL/SI90 0.669 

PAN90 0.080 

PATRIA90 0.080 

MAN90 0.000 

NVP90 0.000 

DP90 0.775 

FOL/SI91 0.291 

MAN91 0.755 

DP91 0.852 

NVP91 0.001 

PATRIA91 0.929 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 

Normale verdeling 
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Bijlage C Kaart van Curaçao 
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Bijlage D 

Concentratiegebieden indien criterium I t/m criterium IV toegepast worden. 

Areazone Criterium I Criterium I Criterium I Criterium IV 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

NVP NVP NVP 

NVP NVP MAN/NVP 

NVP NVP NVP 

NVP 

NVP NVP/MAN NVP/MAN 

MAN MAN MAN 

SI 

NVP 

NVP SI 

NVP SI 

NVP NVP 

MAN MAN MAN 

MAN MAN MAN 

SI SI 

MAN MAN MAN 

MAN MAN 

SI 

MAN MAN 

MAN SI SI 

DP DP 

MAN 

SI SI 

NVP 

NVP 

NVP 

NVP 

DP 

DP 

NVP 

DP 

DP 

DP 



-202-

Areazone Criterium I Criterium II Criterium III Criterium IV 

31 NVP DP DP 

32 DP 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

DP DP 

NVP DP DP 

DP/SI DP/SI 

NVP 

MAN MAN MAN 

DP DP 
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B ij I age E 

Meningen van de politieke leiders over concentratiegebieden, zoals opgegeven door de partijleiders. 
Met A wordt hier bedoeld dat dit gebied door een politicus van de desbetreffende partij gekenmerkt 
wordt als een concentratiegebied. Dit betekent dat bij een partij in een gebied maximaal tweemaal 'A' 
kan staan. 
Met • wordt hier aangegeven dat de wijk als bolwerk genoemd is door een politicus van de andere 
partijen. Dit kan maximaal 5 of 6 keer voorkomen bij een gebied. 

Bolwerken van de partijen 

NVP MAN FOL/SI DP 

Westpunt/Lagun A A " " 

Flip/Lelienberg AA" A-

Soto/Tera Pretu AA"* 

Willebrodus AA-

Barber A A " " A " " 

Tera Kora AA- A-

Souax ... 

Boka Sami A " A A " " 

Piscadera 

Seru Fortuna AA—• 

Brievengat A " .... AA-

Maria Maal 

Suffisant/Muizenb. A " A " AA-

Santa Maria . AA— AA- AA-

Mahuma ... A " 

Julianadorp . A—• . 

Paradijs 

Wanapa 

Buena Vista AA A- AA 

Groot Kwartier • A— 

Bonam •• A— 

Roozendal (Buena Vista) AA AA—• • 



-204-

Bolwerken van de partijen 

NVP MAN FOL/SI DP 

Santa Rosa AA— . • 

Seru Lora • • 

Parera/Salina Abou 

Montana Abou A 

Wishi . .. A " 

Habaai/Seru Domi A- • 

Mundo Nobo A— 

Otrobanda 

Punda 

Skarlo . ... 

Berg Altena •• 

Dominguito 

Koraal Specht . AA" AA— 

Steenrijk ... 

Koraal Partir . . 

Mahaai •• .... 
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Bijlage F 

Indeling Sociale Klasse 

ECONOMISCHE POSITIE 

1 = Werkgever 
2 = Kleine Zelfstandige 
3 = Loon/Salaristrekkers vaste/tijdelijke dienst 
4 = Loon/Salaristrekkers losse jobs 
5 = Medewerkers gezinslid 

Voornaamste inkomensbron 

1 =Arbeid 
2=Vermogen en Winst 

Beroep (ISCO-code) 

1.1= vrije wetenschappelijke beroepen (07, 15 t/m 18) 
1.2= vrije wetenschappelijke beroepen (0 en 1, m.u.v. 07, 15 t/m 18) 
2.1= leidinggevende beroepen (laag) (31,42,52,70) 
2.2 = leidinggevende beroepen (hoog) (20, 21 , 30, 40, 41 , 50, 51 ) 
3 = administratieve beroepen (32 t/m 39) 
4.1 = dienstverlenende beroepen (hoog) (43, 44, 58, 59) 
5.1= landbouw/veeteelt beroepen (zelfst./hoog) (60,61) 
5.2 = landbouw/veeteelt beroepen (laag) (62, 64) 
6.0 = geschoolde industrie/ambacht beroepen (72, 74 t/m 77, 79 t/m 89, 92 t/m 96) 
7.0 = ongeschoolde arbeiders (71, 73, 78, 90, 91, 97 t/m 99, m.u.v. 9923, 

9924, 993 en 994) 

350 gulden per maand 
650 gulden per maand 
1050 gulden per maand 
1500 gulden per maand 
3000 gulden per maand 
6000 gulden per maand 

gulden per maand 

Inkomensgrootte 

1 = 0 -
2 = 350 -
3 = 650 -
4 = 1050 -
5 = 1500 -
6 = 3000 -
7 = 6000 -
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sociale economische inkomensbron beroep inkomensgrootte 
Masse positie 

1 WERKZOEKEND 

2 3,4 1 4, 1, 5 ,2 ,6 ,0 ,7 , 0 1,2,3 

3 3 1 2, 1,6, 0 4 ,5 ,6 

2 2 1.1,2.1,2.2,3,4.1,4.2,5.1, 
6.0, 7.0 

1,2,3,4 

4 5 1 1.1 t/m 7.0 5,6 

3 1 1.1, 1.2,3,4.2 1,2,3,4 

2 2 1.1, 1.2,2.2,3,4.2,5.1,6.0 5,6 

5 5 1 1.1 t/m 7.0 5,6 

3 1 1.1, 1.2,2.1,2.2,3,4.2 5,6 

1 2 1.1 t/m 7.0 5 ,6 ,7 

6 2 2 1.1, 1.2,2.2,3,4.2,6.9 7 

3 1 1.1,2.2 7 
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Bijlage G 

Overtuigde en minder overtuigde aanhangers bij de verkiezingen van 1994. 

Koraal Specht 

partij overtuigde minder totea/ '94 overt. % overt. + min. % 

Man 5 6 21 23.8 52.4 

NVP 16 4 46 34.8 43.5 

DP 17 2 37 45.9 51.4 

FOL/SI 14 1 35 40.0 42.9 

Mahaai 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 11 5 60 18.3 26.7 

NVP 13 7 51 25.5 39.2 

DP 8 5 34 23.5 38.2 

FOL/SI 0 0 10 0.0 0.0 

Koraal Partir 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 6 10 40 15.0 40.0 

NVP 5 5 22 22.7 45.5 

DP 5 3 12 41.7 66.7 

FOL/SI 2 1 11 22.2 33.3 
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Tera Kora 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 20 16 76 26.3 47.4 

NVP 16 19 50 32.0 70.0 

DP 12 6 32 37.5 56.3 

FOL/SI 3 3 11 27.3 54.5 

Barber 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 31 4 63 49.2 55.6 

NVP 19 5 56 33.9 42.9 

DP 5 0 9 55.6 55.6 

FOL/SI 2 0 5 40.0 40.0 

Westpunt 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 1 1 10 10.0 20.0 

NVP 11 2 20 55.0 65.0 

DP 4 0 6 66.7 66.7 

FOL/SI 0 1 8 0.0 12.5 

Montana Rey 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 6 4 30 20.0 33.3 

NVP 25 6 47 53.2 66.0 

DP 6 1 12 50.0 58.3 

FOL/SI 2 0 8 25.0 25.0 
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Sert/ Fortuna 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 3 0 14 21.4 21.4 

NVP 25 2 37 67.6 73.0 

DP 4 0 10 40.0 40.0 

FOL/SI 15 0 29 51.7 51.7 

Roozendal 

partij overtuigde minder totaal '94 overt. % overt. + min. % 

MAN 10 7 38 26.3 AAI 

NVP 18 2 26 69.2 76.9 

DP 5 1 9 55.6 66.7 

FOL/SI 3 4 10 30.0 70.0 



De electorale instabiliteit op Curaçao in de periode '70-'95 
blijkt vrij hoog te zijn. 
In het bijzonder indien we dit vergelijken met de instabiliteit 
op bijvoorbeeld Aruba en in Europa. 

De auteur analyseert de instabiliteit op Curaçao in deze 
periode, waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar de 
partij-identificatie en -loyaliteit. 

Vervolgens wordt ook de organisatiestructuur van de partijen 
op Curaçao onder-de loep genomen. 

HP 


