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6. Demografische, sociaal-economische en culturele 
kenmerken van de concentratiegebieden van Curaçao 

6.1. Inleiding 

In hoofdstuk 4 zijn de concentratiegebieden van de vier partijen bij de Curaçaose 
verkiezingen in de periode 1979-1991 bepaald. In deze concentratiegebieden 
behouden de politieke partijen relatief gezien hun politieke aanhang. Volgens de 
sociologisch structurele benadering die in hoofdstuk 2 aan de orde is gesteld, 
wordt het stemgedrag van de kiezer verklaart vanuit het behoren tot een bepaalde 
sociale groep. Volgens deze benadering zijn het de sociologisch-structurele 
kenmerken, zoals sociaal-economische positie en klasse, de opleiding, de 
etniciteit, etc. die een determinerende rol spelen bij de partijkeuze. De vraag die 
nu geanalyseerd zal worden, is in hoeverre de sociaal-structurele kenmerken van 
de kiezers bepalend zijn voor deze concentratiegebieden. OT anders gesteld: in 
hoeverre spelen de sociale kenmerken van de stemgerechtigd en in de 
verschillende geografische gebieden een determinerende rol bij de concentratie
gebieden en het stemgedrag van deze kiezers? 

6.2. De volkstellingen van 1981 en 1992 op Curaçao 

Voor een analyse van de sociaal-structurele kenmerken van de kiezers in de 
verschillende gebieden waaronder de concentratiegebieden van de vier partijen, 
zijn gegevens over het stemgedrag en de sociaal-economische positie van de 
kiezers op Curaçao in de periode 1979-1991 nodig. In 1981 werd een volkstelling 
georganiseerd voor Curaçao. Deze volkstelling werd in 1992 herhaald. Bij deze 
volkstellingen werden vragen opgenomen die betrekking hadden op de 
demografische, sociaal-economische en culturele aspecten van de bewoners van 
Curaçao. 
De gegevens van deze volkstellingen werden gepresenteerd aan de hand van de 
indeling in 65 geozones. Aangezien deze indeling bij dit onderzoek niet gebruikt 
wordt maar een herindeling naar areazones wordt gehanteerd, waren de 
gegevens van deze volkstelling niet direct bruikbaar voor dit onderzoek. Een 
speciaal verzoek werd daarom ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek op 
Curaçao ingediend om deze gegevens van de twee volkstellingen aan de hand 
van de indeling in areazones uit te draaien. 
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6.3. De demografische, sociaal-economische en culturele kenmerken 

Om inzicht te krijgen in de structuur en samenstelling van de areazone, zijn bij de 
volkstelling sociale, culturele, economische en demografische kenmerken 
gebruikt. De keuze van de sociaal-structurele kenmerken zal hieronder nader 
beschouwd worden. Kenmerken als partij-identificatie, opleiding, inkomen, 
ideologie (links-rechts oriëntatie) en beroep worden vaak genoemd als de 
sociologische lange-termijnfactoren die van invloed zijn op de partijkeuze (Anker, 
1992; Miller en Stouthard, 1975; Thomassen, 1983). Lijphart (1974) vermeldt bij 
verklaringen van het stemgedrag vanuit het sociologische gezichtspunt, 
sociaal-economische status, godsdienst, stad/platteland, opleiding, ras en 
etnische groepen. 

Met uitzondering van de partij-identificatie die in de hoofdstukken 7 en 8 aan de 
orde zal komen, zijn voor de Curaçaose situatie alleen maar gegevens 
beschikbaar over de kenmerken sociale klasse, inkomen, opleiding en 
werkloosheid. Gegevens over ideologie en ras in relatie tot het stemgedrag op 
Curaçao zijn niet voorhanden. Als een hele ruwe maat voor etniciteit is gekozen 
voor het al of niet hebben van Papiamentu als voertaal. Dit kan een indicatie zijn 
voor het aantal lokaal geborenen in een bepaald gebied. 
In verschillende studies in Nederland en de rest van Europa bestaat er 
overeenstemming over de lange-termijnkenmerken die van invloed zijn op het 
stemgedrag (Lipschits, 1977; Stuurman, 1983). Het aspect van de sociale klasse 
en geloofsovertuiging speelt bij het verklaren van het stemgedrag nog steeds een 
rol maar wel van minder betekenis in de jaren '70, '80 en '90. Voor de Curaçaose 
situatie bestaat hier geen cijfermatige informatie over. In tegenstelling tot 
Nederland speelt het aspect godsdienst een minder grote rol, daar de bevolking 
van Curaçao voor het overgrote deel (meer dan 90%) het katholieke geloof 
aanhangt. Vandaar dat dit aspect niet opgenomen is als één van de lange-
termijnkenmerken. 

Het kenmerk geografische situering is bij dit onderzoek gebruikt daar de indruk 
bestaat dat stemmers in de zogenaamde buitenwijken in het westelijke of 
oostelijke deel van Curaçao historisch gezien eerder op bepaalde partijen 
stemmen (Cijntje et al, 1991). Hetzelfde geldt voor de variabelen geslacht en 
leeftijd. De variabele leeftijd is ook in studies naar een model voor de 'Normal 
Vote' gebruikt (Converse, 1966; Anker, 1992). Voor de Curaçaose situatie zullen 
de areazones die in het westelijke en oostelijke gedeelte liggen, bij de 
geografische situering aangeduid als W en O, als 'platteland' beschouwd worden. 
De andere areazones zullen als stedelijke areazones beschouwd worden. 
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De 8 kenmerken die bij dit onderzoek gebruikt worden zijn: 

Demografische 
a. Geslacht 
b. Leeftijd 
c. Geografische situering 

Sociaal-economische 
d. Werkloosheid 
e. Inkomen 
f. Sociaal-economische positie 

Sociaal-culturele 
g. Opleiding 
h. Voertaal Papiamentu 

Aan de hand van de bovengenoemde 8 kenmerken zullen de areazones met 
elkaar vergeleken worden. Hieronder zal beschreven worden hoe de 
bovenstaande 8 indicatoren geoperationaliseerd zijn. Hierbij is uitgegaan, waar dit 
mogelijk bleek, van de omschrijvingen die gehanteerd zijn in de Thematische 
Geocode Atlas van Curaçao (CBS-DROV, 1986). 

Met nadruk dient gesteld te worden dat onderstaande cijfers betrekking hebben 
op het deel van de bevolking dat 18 jaar of ouder was, namelijk meerderjarige 
personen en woonachtig op Curaçao tijdens de bevolkingsonderzoeken van 1981 
en 1992. Dit komt niet exact overeen met het electoraat in 1981 en 1992. Op 
Curaçao dienen personen minimaal 18 jaar te zijn om te kunnen stemmen. Maar 
niet iedere meerderjarige persoon, woonachtig op Curaçao is ook stemgerechtigd. 
Een meerderjarige persoon woonachtig op Curaçao die de Nederlandse 
nationaliteit niet heeft, is niet stemgerechtigd. Maar het verschil tussen de groep 
meerderjarige personen woonachtig op Curaçao en de groep stemgerechtigden is 
zo miniem, dat deze cijfers zonder meer als relatieve indicatoren gebruikt kunnen 
worden bij een vergelijking van areazones voor wat betreft de 8 kenmerken. 1 

Bij de toelichting van de 8 kenmerken zullen steeds de gegevens van de 
volkstelling van 1981 gebruikt worden. 

1 In het vervolg zal steeds stemgerechtigden gebruikt worden. 
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6.3.1 Geslacht 

Als maat voor de eerste variabele, geslacht zal gebruik gemaakt worden van de 
sexratio. Dit is de verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke deel van de 
bevolking uitgedrukt in percentages. 

Voor Curaçao gold bijvoorbeeld in 1981, voor de stem gerechtigden, een sexratio 
van 87. Dit betekent dat per 100 vrouwen circa 87 mannen voorkomen, wat dus 
neerkomt op een vrouwenoverschot. 

6.3.2. Leeftijd 

Bij de variabele leeftijd is gekozen voor de maat gemiddelde leeftijd. De 
gemiddelde leeftijd van de stemgerechtigden per areazone kan omschreven 
worden als het quotiënt van de som van de leeftijden en het aantal 
stemgerechtigde personen woonachtig in die zone. 

6.3.3. Geografische situering 

Voor het aangeven van de geografische situering wordt Curaçao verdeeld in vijf 
regio's namelijk: 

1. Regio West (W) 
2. Regio Oost (O) 
3. Regio Stad (S) 
4. Regio Uitbreiding Oost (UO) 
5. Regio Uitbreiding West (UW) 
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Een overzicht van de zones, verdeeld naar regio's, volgt hier met daarbij het 
aantal stemgerechtigde personen per zone in 1981. 

Regio West Regio Oost Regio Stad Regio Uitbr. O Regio Uitbr. W 

Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. Area-
zone 

Pers. 

1 1.024 24 5.537 27 3.019 11 5.181 10 1.909 
2 913 39 1.007 29 1.907 12 888 13 4.353 
3 1.494 30 3.006 20 2.120 14 2.369 
4 698 31 2.919 21 3.191 15 2.727 
5 2.006 32 2.179 23 2.204 16 1.086 
6 887 33 559 25 1.423 17 1.437 
7 1.125 34 737 26 1.556 18 3.475 
8 2.420 35 3.454 28 1.051 19 3.879 
9 810 38 4.505 36 2.139 22 1.265 

37 2.343 
40 3.682 

Tot. 11.377 Tot. 6.544 Tot 22.285 Tot. 25.778 Tot. 22.500 

Tabel 6.1. Areazones verdeeld over de vijf regio's in 1981. 

In tabel 6.1. is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de indeling gehanteerd bij het 
opstellen van de Thematische Geocode Atlas (CBS-DROV, 1986) van Curaçao. 
Doordat een elftal areazones clusteringen zijn van geozones, moest bij sommige 
een keuze gemaakt worden, daar een gedeelte van de areazone in de ene regio 
en een ander gedeelte in een andere regio viel. Gekozen is steeds voor de regio 
waarmee de areazone de grootste overlapping heeft. 

6.3.4. Werkloosheid 

Bij het kenmerk werkloosheid is gebruik gemaakt van het werkloosheids
percentage per areazone. Dit percentage kan berekend worden met de 
onderstaande formule: 

werkzoekenden 

werkzoekenden + werkzamen 
x100 



-104- Hoofdstuk 6 

Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat als werkzoekenden beschouwd 
worden alle personen die zich ten tijde van het bevolkingsonderzoek in 1981 en 
1992 hebben opgegeven als werkzoekend en tevens geen werk hadden. 

Het werkloosheidspercentage in 1981 voor de areazones die onderzocht zijn, 
varieerde tussen 4% in areazone Mahaai en 34% in areazone Seru Fortuna. Het 
gemiddelde voor heel Curaçao in 1981 was 21%. 

6.3.5. Inkomen 

Als maatstaf voor het inkomen wordt hier gebruikt het gemiddelde 
huishoudinkomen van de areazone. Hieronder wordt verstaan het gemiddelde 
huishoudinkomen per maand van de stemgerechtigden of van het huishouden 
waarvan ze deel uitmaken. 
Gekozen is voor het huishoudinkomen en niet bijvoorbeeld voor het individuele 
inkomen, daar het eerste een betere indicator is voor de financieel-economische 
setting waarin de stemgerechtigde verkeert. Een huisvrouw, die bijvoorbeeld niet 
buitenshuis werkt, geniet geen inkomen. Haar individueel inkomen is nihil. 
Bepalend voor haar sociaal-economische positie is in dit geval niet haar 
individueel inkomen maar het huishoudinkomen. 

6.3.6. Sociaal-economische positie 

Om tot een indeling in sociaal-economische positie van de Curaçaose bevolking 
te komen wordt hier gebruik gemaakt van vier indicatoren: 

i) economische positie, waaronder werkgever en salaristrekkers; 
ii) voornaamste inkomensbron: zoals arbeid, vermogen en winst; 
iii) inkomenscategorie 
iv) beroep, waaronder wetenschappelijke, leidinggevende, administratieve, etc. 

Aan de hand van een combinatie van deze factoren wordt een persoon ingedeeld 
in één van de zes sociale klassen: werklozen, lage arbeidersklasse, 
arbeidersaristocratie, lagere middenklasse, hogere middenklasse en de hoge 
klasse. 
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Deze zes klassen worden op hun beurt weer onderverdeeld in drie 
sociaal-economische groepen. Tabel 6.2. geeft hiervan een overzicht. 

Sociaal -Economische groepen Sociale Klassen 

I 1. Werklozen 

2. Lage Arbeidersklasse 

3. Arbeidersaristocratie 

II 4. Lagere Middenklasse 

III 5. Hogere Middenklasse 

6. Hoge Klasse 

Tabel 6.2. Indeling van sociale klassen in Sociaal-economische groepen. 

Voor een uiteenzetting van de wijze waarop gedetermineerd wordt bij welke 
sociaal-economische groep iemand wordt ingedeeld, wordt verwezen naar Bijlage F. 

Aangezien iedere areazone met één bepaald indexcijfer gecategoriseerd zal 
worden, kan hier gebruik gemaakt worden van een index zoals die gehanteerd is 
voor het opleidingsniveau in de Thematische Geocode Atlas (CBS-DROV, 1986), 
namelijk: 

Groep III 
x100 

Groep II + Groep I 

Het is duidelijk dat hoe hoger de index, hoe meer personen, relatief gezien, er in 
de areazone zullen zijn afkomstig uit de hogere sociaal-economische groepen. 

6.3.7. Opleiding 

Voor het kenmerk opleiding van een bepaalde areazone is gekozen, evenals bij 
de Thematische Geocode Atlas (CBS-DROV 1986), voor het verhoudingsgetal 
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van het aantal stemgerechtigden met een relatief hoog opleidingsniveau en een 
relatief laag en middelbaar opleidingsniveau. Deze opleidingsindex zal uiteraard 
berekend worden voor de stemgerechtigden. 

Het opleidingsniveau van de bevolking van Curaçao kan als volgt onderverdeeld 
worden: 

1. geen onderwijs 
2. lager onderwijs 
3. uitgebreid lager onderwijs (MAVO/LBO) 
4. middelbaar onderwijs (HAVO/VWO/MBO) 
5. semi-hoger onderwijs (HBO/UNA) 
6. hoger onderwijs (UNA/Universiteit) 

De opleidingsindex van een areazone kan als volgt in formulevorm weergegeven 
worden: 

hoog  
x100 

laag + middelbaar 

De laatste twee categorieën zullen beschouwd worden als hoog onderwijs en de 
andere vier categorieën namelijk geen, lager, uitgebreid lager en middelbaar 
onderwijs als laag en middelbaar onderwijs. 

De opleidingsindex van Curaçao op grond van de gegevens van Census 1981 
varieert van 1 in areazone Koraal Specht tot 64 in areazone Julianadorp. Dit 
betekent dat de bewoners van Koraal Specht een relatief laag opleidingsniveau 
hebben. De areazone Julianadorp, door velen beschouwd als een "higher class" 
areazone, blijkt ook wat opleidingsniveau betreft, de hoogste van alle areazones 
te zijn. De gemiddelde opleidingsindex voor Curaçao bedraagt 10. 

6.3.8. Voertaal Papiamento 

Bij het kenmerk voertaal Papiamento is als maat gekozen voor het percentage 
huishoudens dat het Papiamentu als omgangstaal gebruikt. 
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Dit percentage schommelt van 50% voor areazone Julianadorp tot 100% voor 
areazone Westpunt/Lagun, Flip/Leliënberg en Koraal Partir in 1981. Dit betekent 
dat in de al eerder genoemde areazone Julianadorp relatief veel allochtonen 
woonachtig zijn. 

6.4. Predictie van de concentratiegebieden 

In deze paragraaf zal nu bekeken worden in hoeverre de sociaal-structurele 
kenmerken de concentratiegebieden van de vier partijen in voldoende mate 
kunnen bepalen. Oftewel, in hoeverre onderscheiden concentratiegebieden zich 
van niet-concentratiegebieden van een partij op deze kenmerken? Bij het 
analyseren hiervan zal gebruik gemaakt worden van de discriminantanalyse. 

Bij het toepassen van de discriminantanalyse in de areazones zullen alle 8 
sociaal-structurele kenmerken, te weten sociaal-economische positie, opleiding, 
werkloosheid, inkomen, voertaal Papiamentu, geslacht, leeftijd en geografische 
situering gebruikt worden. 

Bij de discriminantanalyse gaat het erom na te gaan in hoeverre kenmerken of 
variabelen een significante discriminatie tussen meestal twee soorten tot stand 
kunnen brengen. Indien het om twee groepen gaat, wordt dit een 
tweegroepen-discriminantanalyse genoemd. De discriminantanalyse kan gebruikt 
worden om te interpreteren of te classificeren. Klecka (1980) verwoordt dit als 
volgt: 

"A researcher is engaged in interpretation when studying the ways in 
which groups differ- that is, is one able to 'discriminate' between the 
groups on the basis of some set of characteristics, how well do they 
discriminate, and which characteristics are the most powerfull 
discriminators? The other application is to derive one or more 
mathematical equations for the purpose of classification. These 
equations, called 'discriminant functions', combine the group 
characteristics in a way that will allow one to identify the group which a 
case most closely resembles". 

Bij het toepassen van de discriminantanalyse in dit onderzoek gaat het meer om 
het correct classificeren van de areazones. Het gaat er hierbij om de 
discriminantanalyse toe te passen om na te gaan in hoeverre de 8 kenmerken 
zoveel onderscheidingsvermogen hebben dat ze geografische gebieden in hoge 
mate goed kunnen classificeren als concentratiegebieden en niet-
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concentratiegebieden. Dus in hoeverre kan de discriminantanalyse, met behulp 
van de aangegeven variabelen, de gebieden zodanig indelen in concentratie- en 
niet-concentratiegebieden, dat deze indeling in hoge mate overeenkomt met de 
feitelijke situatie. 

Als indicatie hoe goed dit verloopt, kan het aantal juist geclassificeerde gebieden 
gebruikt worden. 

"For the researcher who's main interest is in a mathematical model which 
can predict well, or serve as a reasonable description of the real world, 
the best guide is the percentage of correct classifications. If this 
percentage is high the violation of assumptions was not harmful" (Klecka, 
1980). 

Het percentage juist geclassificeerde gevallen is een indicatie in hoeverre de 
kenmerken een groot discriminerend vermogen hebben in concentratiegebieden 
en niet-concentratiegebieden. 
Bij de discriminantanalyse gaat het erom een lineaire combinatie te nemen van de 
onafhankelijke kenmerken of variabelen zodanig dat: 

Y=ß0+ß,X1 + ß2X2 + ß3X3 +  

Hierbij stelt Y de afhankelijke dichotome variabele voor. In dit geval betekent dit 
dat een gebied een concentratiegebied (Y=1) of géén concentratiegebied (Y=0) is 
van een bepaalde politieke partij. X, is de i-de onafhankelijke variabele, dus in dit 
geval de 8 sociaal-economische culturele kenmerken. De discriminantanalyse is 
een canonical correlation analyse, maar in het bijzondere geval van een 
tweegroepen-discriminantanalyse is dit niets anders dan een multiple 
regression-analyse. Dit geldt echter alleen voor de tweegroepen-analyse. 

"...the two-group case the discriminant weights are proportional to the 
weights for a multiple regression equation of a dichotomous 
group-membership variable on the p predictors. That is, discriminant 
analysis reduces, in this case, to a multiple regression equation analysis 
in which all group 1 members are assigned to score 1, and all group 2 
members the score 0, on a 'dummy' criterion variable Y. [... ] It cannot be 
overemphasized that this reduction holds only in the two-group case" 
(Tatsuoka, 1988:228). 
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De tweegroepen-discriminantanalyse kan in verschillende vormen toegepast 
worden. Van speciaal belang bij het classificeren is de a-priori kans. Bij het 
gebruik van de discriminant-analyse voor classificatiedoeleinden wordt impliciet 
aangenomen dat de kansen op het classificeren in één van de twee groepen gelijk 
zijn. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. 

"[These techniques].... do not take into consideration the prior 
probabilities of group membership that is, the probability of drawing at 
random a member of each group from a mixed population of all K groups. 
Otherwise stated, these procedures assume that the relative frequencies 
of all groups are equal. Hence the optimal property of minimum probability 
for misclassifications holds only when the prior probabilities are in fact all 
equal" (Tatsuoka, 1988: 358). 

Wanneer dit niet het geval is kunnen de a-priori-kansen overwogen worden. In 
deze studie gaat het om het juist kunnen classificeren van de 
concentratiegebieden. Deze concentratiegebieden zijn minder in aantal dan de 
niet-concentratiegebieden. Het niet gebruiken van de a-priori-kansen heeft tot 
gevolg dat "..we might tend to oversupply small groups and undersupply large 
ones.." (Tatsuoka, 1988: 360). Het gebruik van a-priori-kansen bij deze studie 
bemoeilijkt de classificatie van een areazone als een concentratiegebied. Een 
areazone zal daardoor minder snel tot concentratiegebisd gebombardeerd 
worden. Omdat in deze studie steeds alleen een areazone als concentratiegebied 
gekenmerkt zal worden als dit overduidelijk is, zullen de a-priori kansen gebruikt 
worden om de areazones te classificeren in concentratie- en 
niet-concentratiegebieden. De a-priori-kansen bij de DP, NVP, FOL/SI en MAN 
bedragen respectievelijk 0.20, 0.13, 0.13 en 0.20. Acht van de veertig gebieden bij 
de DP en de MAN zijn concentratiegebieden. Voor de NVP en de FOL/SI is dit 
aantal vijf van de veertig. 

6.4.1. Voorspelling op basis van gegevens uit 1981 

Uitgaande van de gegevens van de volkstellingen van 1981 en met behulp van de 
discriminantanalyse kunnen de verschillende gebieden geclassificeerd worden als 
concentratiegebieden of als niet-concentratiegebieden. Het aantal overeen
komsten tussen de classificatie op basis van de discriminantanalyse en de 
feitelijke situatie, zoals aangegeven in tabel 6.3. is een maat voor het 
discriminerend vermogen van de variabelen. 
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Aantal correcte classificaties Aantal correcte 
bij alle areazones met de classificaties bij de 
gegevens van 1981 concentratiegebieden 

DP 33 3 van de 8 
NVP 35 5 van de 5 
FOL/SI 36 3 van de 5 
MAN 34 2 van de 8 

Tabel 6.3. Correct-geclassificeerde gevallen bij alle areazones en bij de concentratiegebieden. 

Het totaal aantal correct geclassificeerde gevallen, concentratie- en 
niet-concentratiegebieden, lijkt in eerste instantie hoog. Maar indien slechts het 
aantal correct geclassificeerde concentratiegebieden bekeken wordt, dan valt het 
op dat voor de DP en MAN dit aantal laag is. Voor de NVP is dit aantal perfect. 
Voor de FOL/SI is het aantal goed te noemen. Het zijn ook deze twee partijen, 
namelijk de NVP en de FOL/SI, die bij alle veertig areazones het hoogste aantal 
correct geclassificeerde areazones hebben, respectievelijk 35 en 36. 
Dit betekent dat de 8 kenmerken, sociaal-economische positie, opleiding, 
werkloosheid, inkomen, voertaal Papiamentu, geslacht, leeftijd en geografische 
situering, voldoende discriminerend vermogen hebben bij de NVP en FOL/SI. 
In de concentratiegebieden van de DP en de MAN zijn geen significante 
aanwijzingen gevonden om te concluderen dat de 8 kenmerken een 
determinerende rol spelen bij de classificatie van alle concentratiegebieden van 
deze twee partijen. 

6.4.2. Voorspelling op basis van de gegevens uit 1992 

In de vorige paragraaf is aan de hand van de 8 sociaal-structurele kenmerken uit 
1981 nagegaan in hoeverre deze bepalend zijn voor de concentratiegebieden. De 
waarden van deze kenmerken zijn aan de hand van de volkstelling van 1981 
genomen. 
De vraag die zich nu voordoet, is in welke mate de bevolkingssamenstelling in de 
areazones veranderd is en of aan het eind van de periode 1979-1991 de 
voorspellingen nog juist zijn. Dit wordt nagegaan door de correlatie te bepalen van 
de gegevens van 1981 en 1992. De gegevens van de volkstelling van 1992 zullen 
daarna worden gebruikt om de areazones te classificeren. 
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De mate van wijziging van de bevolkingssamenstelling is op de volgende manier 
geanalyseerd. Uitgaande van de 8 sociaal-structurele kenmerken te weten 
geslacht, leeftijd, geografische situering, werkloosheid, inkomen, 
sociaal-economische positie, opleidingsniveau en voertaal, zijn de waarden voor 
de volkstellingen van 1981 en 1992 met elkaar vergeleken in iedere areazone. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de samenhang van de ranking voor de jaren 1981 
en 1992 bij ieder kenmerk. De Spearman-correlatiecoëfficiënten bij de 
verschillende kenmerken staan aangegeven in tabel 6.4. 

Kenmerken Correlatiecoefficient 

Geslacht 0.62 
Leeftijd 0.84 
Geografische situering 1.00 
Werkloosheid 0.98 
Inkomen 0.69 
Sociaal-economische groepen 0.76 
Opleiding 0.95 
Voertaal 0.89 

Tabel 6.4. De Spearman-correlatiecoëfficiënt bij de 8 sociaal-demografische culturele kenmerken 
bij de volkstellingen van 1981 en 1992. 

De correlatie bij de kenmerken leeftijd, werkloosheid, opleiding en voertaal 
Papiamentu, alle groter dan 0.8, geven een zeer bevredigend beeld. De correlatie 
1 bij de geografische situering is triviaal, daar geen enkele areazone in die 
periode op een andere wijze is ingedeeld. De correlatiecoëfficiënt bij het kenmerk 
sociaal-economische positie is bevredigend. De correlatiecoëfficiënten bij de 
kenmerken geslacht en inkomen zijn middelmatig. 

De lage correlatiecoëfficiënt van 0.62 bij het kenmerk geslacht wordt in belangrijke 
mate beïnvloed door de wijzigingen die zich bij dit kenmerk hebben voorgedaan in 
de desbetreffende periode in de areazones Souax en Willibrordus. De wijk Souax 
behoort tot een van de wijken waar veel personen uit de lagere sociale groepen 
woonachtig zijn. In de jaren 80 hebben aanzienlijk veel personen op een illegale 
wijze een woning in deze buurt gebouwd. Het gaat hier vooral om alleenstaande 
moeders met hun kinderen en illegaal op het eiland verblijvende personen, 
voornamelijk afkomstig uit Santo Domingo en Haïti. De sociale achtergrond van 
de bewoners is in deze wijk niet drastisch veranderd. Maar wel is hierdoor de 
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ranking van het kenmerk geslacht (en in mindere mate die van het kenmerk 
voertaal Papiamentu) in Souax sterk gewijzigd. 

De wijk Willibrordus behoort tot de vier areazones met het geringste aantal 
huishoudens. In deze wijk zijn in de jaren '80 twee kleine verkavelingsprojecten 
uitgevoerd. De instroom van zogenaamde welgestelde twee-oudergezinnen (en 
één-oudergezinnen) in deze wijk heeft het relatieve vrouwenoverschot in deze wijk 
vanwege het geringe aantal huishoudens (drastisch) doen afnemen. Indien de 
correlatiecoëfficiënt voor het kenmerk geslacht berekend wordt van de veertig 
areazones uitgezonderd Souax en Willibrordus blijkt dit bevredigend te zijn 
namelijk 0.74. 

Bij het kenmerk inkomen is het opvallend dat vijf aangrenzende areazones die alle 
gelegen zijn in het westelijke gedeelte van het eiland, namelijk Banda Abou, een 
groot verschil vertonen in de ranking. Dit is zichtbaar het gevolg van een tendens 
die zich de afgelopen 15 jaren gemanifesteerd heeft: een aantal zeer welgestelde 
personen heeft zich gevestigd op het 'platteland' kennelijk op zoek naar een wat 
rustiger leefklimaat. Gezien het gering aantal huishoudens in deze areazones, te 
weten Westpunt, Flip, Soto, Willibrordus en Barber, kan het zich vestigen van een 
zeer welgestelde persoon in een van deze areazones een groot effect hebben op 
het kenmerk inkomen. Het gemiddelde huishoudinkomen in deze vijf areazones is 
dan ook in deze periode met een factor 2.5 à 3 gestegen, terwijl het eilandelijke 
gemiddelde met minder dan een factor 2 gegroeid is. 

Het feit dat enkele zeer welgestelde personen naar het 'platteland' zijn getrokken 
heeft namelijk tot gevolg een drastische toename van het gemiddelde 
huishoudinkomen voor die areazone (het vestigen van 1 miljonair in de areazone 
Westpunt heeft tot gevolg een stijging van het gemiddelde huishoudinkomen met 
circa 2.500 gulden wat meer dan een verdubbeling van het gemiddelde 
huishoudinkomen in die areazone is). Ondanks deze grote wijziging in het 
huishoudelijke inkomen van de areazone hoeft dit nog niet te betekenen dat de 
bevolkingssamenstelling daardoor drastisch gewijzigd is. 
Indien nu de correlatiecoëfficiënt van de ranking bij het kenmerk inkomen voor de 
jaren 1981 en 1992 bepaald wordt zonder deze vijf areazones mee te nemen dan 
is het resultaat .81. 

Uit tabel 6.4. blijkt dat de gegevens van 1992 praktisch hetzelfde resultaat 
opleveren als die van 1981. 
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Aantal correcte classificaties Aantal correcte 
bij alle areazones met de classificaties bij de 
gegevens van 1992 concentratiegebieden 

DP 33 2 van de 8 
NVP 39 5 van de 5 
FOL/SI 38 3 van de 5 
MAN 34 3 van de 8 

Tabel 6.5. Correct-geclassificeerde gevallen bij alle areazones en bij de concentratiegebieden. 

Voor de partijen NVP en FOL/SI is het aantal correcte classificaties van de 
concentratiegebieden even groot gebleven, respectievelijk 5 en 3. Het gebruik van 
de gegevens van 1992 levert bij de MAN 3 correcte classificaties van de 
concentratiegebieden op terwijl dit met de gegevens van 1981 er slechts 2 waren. 
Bij de DP blijkt juist het tegengestelde, namelijk 3 respectievelijk 2 correcte 
classificaties van concentratiegebieden aan de hand van de sociaal-structurele 
kenmerken gebaseerd op de volkstelling van 1981, respectievelijk 1992. 

Uit het bovenstaande kan dan geconcludeerd worden dat de wijzigingen in de 
bevolkingssamenstelling van de areazones in de periode 1979-1991 niet van dien 
aard waren dat deze de classificatie in concentratiegebieden in grote mate heeft 
beïnvloed. 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat uitgaande van de 8 sociaal 
structurele kenmerken de bevolkingssamenstelling in de areazones van Curaçao 
in de periode 1979-1991 niet noemenswaardig gewijzigd is. Bij vijf van de acht 
kenmerken blijken de correlatiecoëfficiënten tussen de gegevens van de 
volkstelling van 1981 en 1992 zeer bevredigend te zijn. Slechts bij twee 
kenmerken, het geslacht en inkomen blijken de correlatiecoëfficiënten 
middelmatig te zijn. Een nadere analyse wijst weliswaar uit dat dit het gevolg is 
van ontwikkelingen in een beperkt aantal areazones. Hoewel deze ontwikkelingen 
invloed hadden op de correlatiecoëfficiënten van deze kenmerken in een gering 
aantal areazones, zijn de wijzigingen in bevolkingssamenstelling van deze 
areazones beperkt gebleven. 
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De predictie van de concentratiegebieden met de gegevens van 1981 en 1992 
blijkt praktisch geen verschil te geven. Bij de partijen NVP en FOL/SI blijken de 
classificaties precies hetzelfde resultaat te geven. De classificaties bij de DP en 
MAN wijken bijna niet van elkaar af. Dit betekent dat emigratie in deze periode 
weinig invloed heeft gehad op de predictie en classificatie van de 
concentratiegebieden. 

6.5. Conclusies 

Op basis van de gegevens van de Census van 1981 en 1992 zijn de gegevens 
van de kiezers gecategoriseerd naar areazones. Deze gegevens betreffen in het 
bijzonder sociaal-economische, demografische en culturele kenmerken. Al deze 8 
kenmerken, te weten, geslacht, leeftijd, geografische situering, werkloosheid, 
inkomen, sociaal-economische positie, opleiding en voertaal Papiamentu werden 
zodanig geoperationaliseerd dat de verschillende gebieden op basis hiervan met 
elkaar vergeleken konden worden. Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling van 
de areazones in de periode 1981-1992 zijn op twee manieren getest. Het blijkt dat 
de bevolkingssamenstelling van de areazones in deze periode gebaseerd op de 
acht sociaal-structurele kenmerken niet noemenswaardig is veranderd. 

De areazones zijn met behulp, van de discriminant-analyse geclassificeerd in 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Bij de DP en MAN blijkt het 
resultaat onbevredigend te zijn. Aan de andere kant blijkt de classificatie van de 
concentratiegebieden bij de politieke partijen NVP en FOL/SI een (zeer) 
bevredigend resultaat op te leveren. Bij NVP worden alle 5 concentratiegebieden 
als zodanig geclassificeerd; bij FOL/SI is dit 3 van de 5. 
Dit was ook te verwachten. De NVP richtte zich in deze periode op kiezers in de 
buitendistricten. De NVP kent namelijk in totaal vijf concentratiegebieden waarvan 
vier westelijke buitendistricten en één oostelijke buitendistrict. Vier van de vijf 
areazones hebben een sociaal-economische index die (veel) lager ligt dan het 
eilandelijke gemiddelde. De overeenkomsten bij de andere kenmerken voor deze 
concentratiegebieden zijn aanzienlijk namelijk lage opleidingsindex, laag inkomen, 
een hoog percentage bewoners met Papiamentu als voertaal en een gemiddeld 
werkloosheidspercentage. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd te concluderen dat de 
meeste NVP-concentatiegebieden zich laten typeren als wijken en buurten 
waarvan de bewoners typische 'native', gelegen in de buitendistricten, met een 
sociaal-economische positie die overeenkomt met de lage(re) klassen van onze 
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gemeenschap. Dit is ook niet verwonderlijk omdat de NVP zich van oudsher op 
deze groep richtte. 
Het is niet verwonderlijk dat ook bij de FOL/SI de classificatie in concentratie
gebieden op basis van de sociologische kenmerken zeer bevredigend is. De vijf 
concentratiegebieden van de FOL/SI hebben alle een soortgelijke structuur. In 
deze wijken wordt (overwegend) Papiamentu als voertaal gehanteerd. Het 
percentage Papiamentu-sprekenden in deze areazones ligt steeds ver boven het 
eilandelijke gemiddelde. Voor de sociaal-economische kenmerken als inkomen, 
werkloosheid en genoten opleiding geldt een soortgelijke situatie. Met uitzondering van 
de wijk Santa Maria ligt het werkloosheid percentage hoger, de sociale index en 
het gemiddelde inkomen lager dan het eilandelijke gemiddelde van Curaçao. De 
opleidingsindices bij de concentratiegebieden van de FOL/SI (uitgezonderd Santa 
Maria) liggen duidelijk beneden het gemiddelde van Curaçao. Alles wijst dan ook 
in de richting dat de concentratiegebieden van FOL/SI, met enig voorbehoud voor 
Santa Maria een soortgelijke buurtstructuur hebben: bewoners van de lagere 
(laagste) sociale groepen van de Curaçaose gemeenschap, de zogenaamde 
have-nots. Dit komt aardig overeen met de politieke strategie van de FOL/SI in de 
jaren '80, namelijk een gerichte politiek om op te komen voor de armsten binnen 
de gemeenschap. 

In de volgende hoofdstukken zal de partij-identificatie en loyaliteit nader bestudeerd 
worden. Indien de partijen NVP en FOL/SI hun bolwerken kennen, een buurt
gerichte aanpak voorstaan bij de benadering van hun kiezers, en zij hun kiezers 
ook 'makkelijk' kunnen vinden in de concentratiegebieden, dan mag verwacht 
worden dat de partij-identificatie en loyaliteit in de concentratiegebieden groter is 
dan die in de niet-concentratiegebieden. Dit zal dan ook in de volgende 
hoofdstukken geanalyseerd worden. 
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