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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 



Theoretische verklaringen voor de stabiliteit bij de partijkeuze -25-

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, 
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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. 



Theoretische verklaringen voor de stabiliteit bij de partijkeuze -35-

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 



Theoretische verklaringen voor de stabiliteit bij de partijkeuze -37-

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. 


