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

4.1. Inleiding 

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

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

4.2. Definitie van een concentratiegebied 

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

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

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

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

een stelselmatig goed scoren in een bepaald gebied? 

Hieronder zullen bovengenoemde aspecten nader geanalyseerd worden. 

4.2.1. Goed scoren van een partij in een gebied 

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

Voters Wijk 1 

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

Figuur 4.1. Verdeling stemmers over partijen in een gebied. 

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

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

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

wijk 1 wijk 2 wijk 3 behaalde stemmen 

partij A 25% 25% 25% 25% 

partij B 20% 20% 35% 25% 

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

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

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

wijk 1 wijk 2 wijk 3 behaalde stemmen 

partij A 0 % 0 % 0 % 25% 

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

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

Tabel 4.2. Deviaties van de gemiddelde stempercentages. 

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

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

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

4.2.2. Stelselmatig goede scores van een partij 

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

4.2.3. Criteria voor het bepalen van concentratiegebieden 

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

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

alle verkiezingen meer dan de helft van de verkiezingen 

Absolute criteria criterium I criterium II 

Relatieve criteria criterium III criterium IV 

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

4.3.1. Absolute criteria 

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

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

4.3.2. Relatieve criteria 

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

4.4. Concentratiegebieden van de politieke partijen van Curaçao 

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

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

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

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

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

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

Figuur 4.5. De concentratiegebieden van de FOL/SI. 

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

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

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

Figuur 4.6. De concentratiegebieden van de MAN. 

4.5. Conclusies 

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

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

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


