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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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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. 




