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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 



-20- Hoofdstuk 1 

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. 


