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5. Meningen van partijleiders over concentratiegebieden 

5.1. Inleiding 

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

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

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

5.2.1. De Democratische Partij 

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

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

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

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

Partijbestuur 
Partijraad Statenleden Eilandsraadsleden 

Ministers Gedeputeerden 
Komisarionan di baho(wijkcommisarissen) 

Partijcongres Partijleden 
Neveninstellingen ADEFA, Dr. Jonckheer Stichting 

ISED, Hubentut Demokratiko 

Schema 5.1. Organisatiestructuur van de DP. 

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

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

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

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

5.2.2. De Nationale Volks Partij 

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

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

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



.76- Hoofdstuk 5 

Curaçaose partijen in dit onderzoek, in haar bestaan twee vrouwelijke politieke 
leiders kende en drie vrouwelijke ministers-presidenten heeft geleverd. 

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

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

5.2.3. De Frente Obrem i Liberashon 30 di mei 

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

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

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

5.2.4. De Movimientu Antia Nobo 

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

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

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

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

5.3. De bolwerken naar de mening van de politieke leiders 

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



Meningen van partijleiders over concentratiegebieden -81-

5.3.1. Dataverzameling mening politieke leiders 

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

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

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

5.3.2. Overeenstemmingsmaat kappa-coëfficiënt 

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

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

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

Po-Pe 

1-Pe 

Hierbij stelt P0 de fractie werkelijk geobserveerde overeenstemmingen voor en Pe 

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

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

5.4. De overeenstemming van de politieke leiders 

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

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

Mening partijleider 1 

van de DP 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 

van de DP 

geen bolwerk 31 1 Mening partijleider 2 

van de DP bolwerk 1 7 

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

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

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

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

Mening partijleider 1 

van de NVP 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 

van de NVP 

geen bolwerk 31 1 Mening partijleider 2 

van de NVP bolwerk 1 7 

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

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

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

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

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

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

Mening partijleider 1 

van de FOL/SI 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 

van de FOL/SI 

geen bolwerk 29 3 Mening partijleider 2 

van de FOL/SI bolwerk 3 5 

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

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

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

5.4.4. De overeenstemming over de bolwerken van de MAN 

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

Mening partijleider 1 

van de MAN 

geen bolwerk bolwerk 

Mening partijleider 2 geen bolwerk 29 3 

van de MAN bolwerk 4 4 

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

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

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

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

5.5.1. Overeenstemming bij de DP 

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

Concentratiegebieden Twee keren genoemd Minstens één keer genoemd 

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

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

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

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

Concentratiegebieden Bolwerken door beide politici genoemd 

Westpunt * 
Flip * 
Soto * 
Barber * 
Montana Rey * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dartüpn politieke leiders genoemd zijn 

Twee keer genoemd Minstens één keer genoemd 

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

NVP 5 v/d 5 5 v/d 5 

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

MAN 1 v/d 8 5 v/d 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




