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7. Verschillen in partij-identificatie tussen concentratie- en 
niet-concentratiegebieden 

7.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is nagegaan in welke mate de .sociologisch-structurele 
kenmerken van de kiezers in de verschillende wijken een bepalende rol spelen 
met betrekking tot het stemgedrag van de kiezers. Deze analyse vond plaats op 
geaggregeerd niveau. 

Tot nu toe is gebleken dat de NVP en FOL/SI hun concentratiegebieden het best 
kennen. Verder blijken deze twee partijen meer buurtgericht op te treden dan de 
DP en MAN. Indien partijen namelijk bewust zijn van hun concentratiegebieden en 
een bewuste strategie voeren om het contact te onderhouden met hun stemmers 
in die gebieden, kan dit leiden tot een sterke partij-identificatie en stabiliteit in deze 
gebieden. Kiezers kunnen zich hierdoor in een concentratiegebied eerder met een 
partij identificeren dan in andere gebieden. Verwacht mag worden dat de 
partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP en FOL/SI sterker is 
dan die in de niet-concentratiegebieden. Indien de twee partijen dit consequent en 
succesvol doen, zal de partij-identificatie en stabiliteit in de concentratiegebieden 
van de NVP en MAN groter moeten zijn dan die in de niet-concentratiegebieden. 

In hoofdstuk 8 komt de stabiliteit of beter gezegd de loyaliteit op individueel niveau 
aan de orde. In dit hoofdstuk zal de partij-identificatie van de kiezers in de 
concentratiegebieden vergeleken worden met die in de niet-concentratiegebieden. 
Na een korte beschouwing over partij-identificatie zal aangegeven worden hoe het 
begrip partij-identificatie geoperationaliseerd is en hoe de data zijn verzameld. De 
partij-identificatie bij de concentratiegebieden zal vergeleken worden met die van 
de niet-concentratiegebieden bij de vier politieke partijen DP, NVP, FOL/SI en 
MAN. 

7.2. Partij-identificatie 

Partij-identificatie heeft vooral in de Verenigde Staten en G root-B rittannië een 
belangrijke rol gespeeld bij het verklaren van het stemgedrag. Deze theoretische 
benadering, die in de vijftiger jaren ontwikkeld is aan de University of Michigan, 
tracht het stemgedrag te verklaren vanuit een sociaal-psychologische invalshoek. 
De sociaal-psychologische kenmerken die het stemgedrag volgens deze theorie 
beïnvloeden, zijn naast de partij-identificatie onder andere de politieke issues en 



-118- Hoofdstuk 7 

de politieke kandidaten. Onderzoekers zoals Campbell, Gurin en Miller (1954), 
Campbell, Converse, Miller en Stokes (1960, 1966) hebben hierover in de jaren 
'50 en '60 onderzoek uitgevoerd. 

Partij-identificatie kan omschreven worden als het gevoel van politieke 
betrokkenheid of verbondenheid van het individu met de politieke partij van zijn 
keuze (Campbell et al, 1954). Hoewel de betekenis van partij-identificatie in de 
jaren '70 en '80 afgenomen is als verklaring van de partijkeuze en dit ook deels 
onderkend wordt door de grondleggers van de University of Michigan-theorie, 
beschrijft W. Miller (1976: 22-24) de partij-identificatie als volgt: 

"...An important part of the individual's self-identity as a political actor is 
assumed to emanate from the sense of belonging to the political group. 
...a citizen who identifies with a political party comes to know habitually, if 
not instinctively, what to do on election day". 

Aangezien partij-identificatie een zekere stabiliteit impliceert -hierop zal later 
ingegaan worden- is deze theorie in het verleden gebruikt om verkiezingen op een 
alternatieve wijze te analyseren. Verkiezingen waarbij het aandeel van partij- identificatie 
bij de kiezers onveranderd blijft, tijdelijk of blijvend verandert, worden 
respectievelijk aangeduid als "maintaining", "deviating" of "realigning" (Converse, 
1966a; Campbell et al, 1966). 

Converse (1966b) gebruikte de partij-identificatie om de 'normal vote analysis' te 
introduceren. Uitgaande van de stabiele factor van partij-identificatie en door 
allerlei korte termijn factoren zoals kandidaat en issues te elimineren kan dan 
berekend worden wat het aandeel van een politieke partij zou moeten zijn bij een 
verkiezing in een 'normale' situatie (Anker, 1992). Op deze wijze kan dan bepaald 
worden wat het effect is van de zogenaamde korte termijn factoren. 

De traditionele visie op partij-identificatie impliceert een bepaalde electorale 
stabiliteit. In verschillende studies in de USA en Europa wordt het aspect van de 
stabiliteit in de tijd bij de partij-identificatie benadrukt. 

"If our basic assumption is to be supported -the assumption that party 
identification is a psychological force with important relationships to 
political behavior-these self classifications must imply something more 
than a capricious choice of preferred labels at the time of the interview" 
(Campbelletal, 1954:92). 



Verschillen in partij-identificatie tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden -119-

Campbell (1960: 146) beschrijft enige jaren later op basis van de beschikbare 
gegevens dat met partij-identificatie geschetst kan worden: 

"a picture characterized more by stability than by change- not by a rigid, 
immutable fixation on one party than another, but by a persistent 
adherence and a resistance to contrary influence". 

Partij-identificatie werd in deze periode gezien als iets wat niet snel verandert. 
Ook in Europa werd partij-identificatie gezien als een factor die op lange termijn 
een stabiliserende invloed kan hebben op het stemgedrag. Curtice (1994: 272) 
beschreef de situatie in Groot-Brittannië in de jaren '60 als volgt: 

" Although Butler and Stokes retitled the concept 'partisan self image', 
and accepted that in Britain identification was less likely to remain 
invariant if a voter were to change his or her vote than it was in the United 
States, in most important respects their concept resembled its American 
cousin. Most crucially, partisan self-image represented an affective bond 
between the voter and his party and was the primary determinant of 
voting behaviour". 

Ook Butler en Stokes zien de partij-identificatie van een kiezer in Engeland als 
een gegeven met een blijvend karakter want: 

"....[unless] those progeny were subject to different political cues during 
early adulthood, as a consequence for example of social mobility, their 
partisanship was probably fixed for the remainder of their life" (Curtice 
1994:274). 

Van der Eijk en Niemöller (1983: 319-320) concluderen ten aanzien van de 
stabiliteit van de partij-identificatie het volgende: 

"The question of the stability cannot be answered unambiguously though 
no criterion percentages for given intervals of time exist (or can be 
defended by themselves), and authors vary as to the way in which they 
express or measure change (including or excluding independents, in 
terms of proportions or of correlations)". 

Uit bovenstaande literatuurverkenning kan geconcludeerd worden, dat partij
identificatie beschouwd werd als één van de factoren die een lange-termijninvloed 
kan hebben op de partijkeuze van de kiezer. Partij-identificatie in de USA en 
Groot-Brittannië is niet snel aan veranderingen onderhevig. Dit betekent niet dat 
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partij-identificatie niet kan veranderen, maar dat het veranderingsproces zich 
langzaam zal voltrekken. 

Dit alles bracht ook Shively (1980: 222-223) op basis van analyse van 
verschillende onderzoeken tot de volgende uitspraak: 

"The conclusion is inescapable that, while party identification is relatively 
viscous and thus acts to retard electoral change, it is not solely a 
'long-term force' or 'standing decision'. It changes, though relatively 
slowly, in response to day-to-day politics". 

In Europa gaven het gebruik en de toepassing van het begrip partij-identificatie 
grotere moeilijkheden dan in de USA. Het is daarom de vraag in hoeverre de 
partij-identificatie in de Europese context nog van grote invloed is op het 
stemgedrag (Budge, Crew en Farlie, 1976; Franklin, 1992; Thomassen, 1976; Van 
der Eijk en Niemöller, 1983). 
In Nederland hebben verschillende studies zich met aspecten van dit onderwerp 
beziggehouden (o.a. Jennings, 1972; Thomassen, 1975, 1976; Leijenaar, 1980; 
Van der Eijk en Niemöller, 1981 en Van Doorn, Komen and Saris, 1984). 
Thomassen (1976) heeft laten zien dat dit concept in de Nederlandse situatie niet 
goed gebruikt kan worden om de partijkeuze te verklaren. De individuele 
partij-identificatie is niet echt stabiel te noemen. Van der Eijk en Niemöller (1983) 
hebben verder aangetoond dat een groot aantal Nederlandse kiezers zich met 
meer dan één partij identificeert. 

Deze studies hebben ertoe geleid dat in de Nederlandse situatie 
partij-identificatie: 

"... could be largely explained from the perspective of ideological 
proximity of parties, suggesting that what seems to be party identification 
is much more a reflection of ideological proximity to parties" (Anker, 1992: 30). 

Partij-identificatie heeft twee aspecten die de nodige aandacht verdienen: aan de 
ene kant de intensiteit en aan de andere kant de richting van de 
partij-identificatie. 

Bij de intensiteit gaat het om de mate waarin een individu zich identificeert met 
een partij. Dit kan op verschillende wijzen geoperationaliseerd worden. Dit kan 
onder andere met een 7-punt schaal gebeuren zoals de University of Michigan dat 
in het begin van de jaren '60 gedaan heeft. De intensiteit kan ook 
geoperationaliseerd worden door onderscheid te maken tussen overtuigde en 
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minder overtuigde aanhangers. Los van het feit hoe partij-identificatie 
geoperationaliseerd wordt, blijkt dat kiezers met een sterkere partij-identificatie 
minder snel geneigd zijn op een andere partij te stemmen. 

Het tweede aspect betreft de richting van de partij-identificatie. Of anders gesteld: 
met welke partij identificeert een individu zich en wat zijn de beweegredenen 
hiervoor? 

Partij-identificatie ontwikkelt zich vrij vroeg, zelfs voordat de persoon 
stemgerechtigd wordt. De identificatie ontwikkelt zich tijdens het sociale proces, 
waarbij voornamelijk de invloed van gezin en familie groot is (Converse, 1969; 
Jennings en Niemi, 1974). Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de 
richting van de partij-identificatie van een persoon. De invloed van de 
informatiestroom in een buurt (Cox, 1969), migratie (Brown, 1981) en de sociale 
setting van de buurt (Huckfeldt en Sprague, 1988) zijn alle in de afgelopen periode 
bestudeerd. Dit wordt in de literatuur wel aangegeven als "neighbourhood" - effecten. 
Wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de kiezer zijn van geringe 
invloed op de partij-identificatie zoals bijvoorbeeld het huwelijk en de verandering 
van werkkring (Campbell et al, 1960). Het wonen in een wijk of buurt die politiek 
verdeeld is, kan van invloed zijn op de partij-identificatie van een burger. Dit 
"neighbourhood"-effect is groter indien de kiezer niet tot een bepaalde sociale 
groep behoort (McBurnett, 1991). 

De invloed van migratie, het verhuizen van de ene buurt naar de andere, kan ook 
gevolgen hebben voor de identificatie van de kiezer. In het bijzonder Brown 
(1981) heeft de invloed van migratie op de identificatie bestudeerd. Hij constateert 
dat het effect groter is indien de kiezer relatief jong is, namelijk tussen 18 en 35 
jaar. Afhankelijk van de kenmerken van de nieuwe buurt concludeert hij, dat 
migratie een kleine tot grote invloed heeft op de richting van de partij-identificatie. 
In wijken of buurten waar de politieke voorkeur overeenkomt met die van de 
kiezer, schijnt de partijvoorkeur van het individu veel langzamer en van de wijk 
minder snel te veranderen. In een recentere studie naarde invloed van de context 
op de partij-identificatie concludeert McBurnett (1991: 141, 146-147) het 
volgende: 

"... it is readily apparent that the length of residence in the county is not 
significant for any of the groups considered. ..The inference is that 
individual differences in partisanship do not change as a result of longer 
residence in a county. ...The length of time people spend in a particular 
partisan environment does not matter much in reducing the difference 
between one respondent and his/her neighbors. ... these tests 
demonstrated strong effects for migration on changes in individual 
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partisanship. These findings coincide with Brown's results (1988) and 
suggest that migration, as a predictor of change in party attachment, is 
robust". 

Partijen kunnen nu van deze "neighbourhood"-effecten gebruik maken, indien zij 
in deze gebieden gerichte activiteiten voeren. Dit kan dus betekenen dat de 
activiteiten van de partij-organisatie in de wijken, eerder aangeduid als territoriale 
penetratie, en de wijze waarop de contacten met de kiezers worden onderhouden 
in deze gebieden, tot gevolg kunnen hebben dat de identificatie met de partij even 
sterk blijft of nog sterker wordt. 

Om partij-identificatie te meten, kunnen verschillende procedures gehanteerd 
worden. Uit een studie van Van Doorn, Komen en Saris (1984) bleken in 
Nederland verschillende vormen gebruikt te worden om de partij-identificatie te 
meten. In het bijzonder is van belang de formulering van de vraag hierbij, namelijk 
of men zich een aanhanger voelt van een partij of dat men zich verbonden voelt 
met een partij. Het blijkt dat er geen verschil is tussen deze vragen ten aanzien 
van de partij waaraan men de voorkeur geeft of anders gesteld, ten aanzien van 
de richting van partij-identificatie. 

Op basis hiervan is bij dit eerste 'individueel' onderzoek op Curaçao, waarbij 
vragen opgenomen zijn ten aanzien van partij-identificatie, de vraagstelling zoals 
die gehanteerd werd bij het Nationaal Kiezers Onderzoek van 1981 en later, als 
uitgangspunt genomen, namelijk: 

"Veel mensen voelen zich aanhanger van een politieke partij, maar er zijn 
ook mensen die zich geen aanhanger van een van de politieke partijen 
voelen. Vindt u zichzelf een aanhanger van een politieke partij of is dit 
niet het geval? <routing> Van welke partij? Zoudt u uzelf een overtuigde 
aanhanger van die partij willen noemen of vindt u uzelf geen overtuigde, 
aanhanger? <routing> Indien U geen aanhanger bent van een partij, is er 
dan wel een partij waartoe u zich aangetrokken voelt?" (NKO 1981, 
overgenomen uit van Doorn et al, 1984) 

Met behulp van bovenstaande vragen kan dan bepaald worden hoeveel stemmers 
zich in sterke mate (overtuigd) of in mindere mate (minder overtuigd) met een 
partij identificeren. Voor Curaçao is bovenstaand stel vragen gebruikt met 
uitzondering van de laatste vraag. 

Het doel van dit onderzoek was namelijk nagaan of de partij-identificatie in de 
concentratiegebieden groter is dan in niet-concentratiegebieden. Indien dit waar 
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is, dan moet dit in ieder geval gelden wanneer de intensiteit van de 
partij-identificatie het hoogst is. Om bovenstaande reden en andere argumenten 
van meer praktische aard zijn alleen de vragen opgenomen die betrekking hebben 
op de partij-identificatie met de hoogste intensiteit. Dit betekent dus dat slechts 
gekeken is naar 'overtuigde aanhangers' van een partij en niet naar kiezers die 
zich slechts aangetrokken voelen tot een partij. 

In de volgende paragraaf zal aangegeven worden op welke wijze de dataverzameling 
heeft plaatsgevonden, zodat geanalyseerd kan worden of de identificatie in de 
concentratiegebieden groter is dan in de niet-concentratiegebieden. 

7.3. Keuze concentratiegebieden en dataverzameling 

De dataverzameling heeft op de verkiezingsdag (1994) en direct daarna 
plaatsgevonden. Alvorens deze data verzameld konden worden, moest een keuze 
gemaakt worden van de geografische gebieden waar de data verzameld zouden 
worden. Aangezien deze selectie vóór de verkiezingen van 1994 moest 
plaatsvinden, konden onmogelijk de concentratiegebieden tot en met 1994 
bepaald worden. 
Dit betekent dat de partij-identificatie voor de partijen in het jaar 1994 berekend 
kon worden, terwijl de concentratiegebieden over de periode 1979-1991 bepaald 
zijn. Dit verklaart waarom de periode waarover de concentratiegebieden bepaald 
zijn en het moment waarop naar de partij-identificatie in de concentratiegebieden 
gevraagd wordt, niet op elkaar aansluiten. Verder lijkt het vragen in 1994 naar de 
partij-identificatie van de kiezer in 1991 niet erg zinvol. 

7.3.1. Keuze concentratiegebieden 

Bij de verkiezingen van 1994 werd Curaçao opgedeeld in 105 stemdistricten. 
Deze stemdistricten zijn bij dit onderzoek geclusterd in veertig areazones zoals 
uiteengezet in hoofdstuk 3. Bij deze areazones zijn de concentratiegebieden en 
niet-concentratiegebieden bepaald zoals beschreven in hoofdstuk 4. In tabel 7.1. 
staat een overzicht van de concentratiegebieden van de politieke partijen 
gedurende de afgelopen acht verkiezingen in de periode 1979-1991. 
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DP NVP FOL/SI MAN 
Groot Kwartier Westpunt Santa Maria Koraal Partir 
Sem Lora Flip Roozendal Maria Maai 
Berg Altena Soto Koraal Specht Suffisant 
Dominguito •Barber Buena Vista Tera Kora 
Koraal Specht Montana Rey Seru Fortuna Mahuma 
Seru Domi Julianadorp 
Mahaai Wanapa 
Mundo Nobo Barber 

Tabel 7.1. Concentratiegebieden van de vier politieke partijen in de periode 1979-1991. 

Uit de 26 concentratiegebieden bij de vier partijen is at random een aantal 
areazones gekozen. In tabel 7.2. staat een overzicht van deze areazones. 

DP NVP FOL/SI MAN 
Koraal Specht 
Mahaai 

Montana Rey 
Barber 
Westpunt 

Roozendal 
Koraal Specht 
Seru Fortuna 

Koraal Partir 
Tera Kora 
Barber 

Tabel 7.2. Concentratiegebieden van de vier partijen die at random gekozen zijn voor de 
dataverzameling bij de verkiezingen van 1994. 

De keuze van deze concentratiegebieden is op de volgende manier gebeurd. Van 
de twee grotere partijen, MAN en NVP zijn at random drie concentratiegebieden 
gekozen. Voor de DP en voor de FOL/SI zijn twee respectievelijk drie 
concentratiegebieden gekozen. Daar het relatief kleine partijen zijn, betekent dit 
dat in ieder van deze gebieden meer kiezers geïnterviewd moesten worden om 
een enigszins betrouwbaar beeld te krijgen. De beperking van het aantal 
gebieden per partij waarin interviews afgenomen zouden worden, is dus 
gebaseerd op de beschikbare financiële mogelijkheden voor dit onderzoek. 
De areazones Barber en Koraal Specht zijn geen eenduidige concentratie
gebieden. Barber is een concentratiegebied van de NVP en de MAN terwijl Koraal 
Specht een concentratiegebied is van de DP en de FOL/SI. 
In al deze areazones is op de verkiezingsdag en enkele dagen later een aselecte 
groep kiezers binnen iedere areazone geïnterviewd. De vragen hadden betrekking 
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op het stemgedrag in het verleden (1991) en bij de verkiezingen (1994), 
partij-identificatie en de drijfveren om op een bepaalde partij te stemmen. De 
vragen ten aanzien van de partij-identificatie zijn in de vorige paragraaf aan de 
orde gekomen. 

7.3.2. Dataverzameling 

Op de verkiezingsdag en de week daarop werden in totaal 2108 kiesgerechtigden 
benaderd. Dit komt overeen met ongeveer 3% van de kiezerspopulatie op 
Curaçao. Deze kiezers werden als volgt benaderd. 
Op de verkiezingsdag werden enquêteurs geplaatst bij de stemdistricten in de at 
random gekozen areazones. Deze enquêteurs, die van tevoren een training 
gekregen hadden, benaderden op aselecte wijze de kiezers die net hun stem 
hadden uitgebracht. Voor zover de van tevoren vastgestelde quota per 
concentratiegebied per partij niet gehaald werd, werden in deze gebieden in de 
daaropvolgende dagen aanvullende interviews afgenomen. 

Verwacht kan worden dat de identificatie in concentratiegebieden groter is dan in 
niet-concentratiegebieden. Gekozen is voor de overtuigde aanhangers bij de 
verkiezingen van 1994 ten opzichte van het aantal partijstemmers bij dezelfde 
verkiezingen. Van de groep partijstemmers bij de verkiezingen van 1994 zal 
bepaald worden, welke partijstemmers ook overtuigde aanhangers zijn. Het 
percentage overtuigde aanhangers is berekend voor iedere areazone en voor 
iedere partij. Het gaat dan hier in feite om overtuigde aanhangers binnen de 
groep van partijstemmers. Bij de concentratiegebieden van een partij wordt op 
basis van het aantal kiezers in die areazone de partij-identificatie bepaald. 
Hetzelfde wordt ook voor de niet-concentratiegebieden gedaan. Indien nu de 
partijen bewust activiteiten organiseren binnen de concentratiegebieden, dan zal 
de partij-identificatie in de concentratiegebieden sterker zijn dan in de niet-
concentratiegebieden. Op basis van een vergelijking van de partij-identificatie 
voor de concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden kan voor iedere partij 
nagegaan worden of de partij-identificatie bij een concentratiegebied inderdaad 
hoger uitvalt dan in andere gebieden. 

Zoals al eerder uitgelegd, is getracht in de concentratiegebieden van de partijen 
het nodige aantal partijstemmers te benaderen om zodoende betrouwbare 
informatie te verkrijgen. Aangezien de kleinere partijen, in het bijzonder de DP en 
de FOL/SI, zowel percentagegewijs als absoluut, weinig kiezers hadden bij de 
verkiezingen van 1994, bleek het moeilijk in de niet-concentratiegebieden van 
deze kleine partijen voldoende personen in de steekproef te krijgen. Dit verklaart 
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waarom bij een aantal niet-concentratiegebieden van deze twee partijen geen 
gegevens beschikbaar zijn. Dit geldt voor de DP en de FOL/SI in de areazones 
Barber en Westpunt en verder voor de DP in de areazone Roozendal. Dit zijn de 
areazones met minder dan tien partijstemmers in de steekproef voor deze 
partijen. 

7.4. Partij-identificàtie in concentratie- en niet-concentratiegebieden 

In deze paragraaf zal onderzocht worden hoe groot het aantal overtuigde 
aanhangers van de verschillende partijen op Curaçao in 1994 was. Hierbij zal 
onderscheid gemaakt worden tussen concentratiegebieden en niet-concentratie
gebieden van de vier politieke partijen. Indien de partij op een bewuste manier het 
contact onderhoudt met de kiezers van de verschillende wijken en dit enigszins 
succesvol doet, kan dit tot gevolg hebben dat er regionale verschillen ontstaan. 
De partij-identificatie in de concentratiegebieden zou dan groter moeten zijn dan 
in de andere gebieden. 

Bij deze analyse zullen de concentratiegebieden van iedere partij samengevoegd 
worden. Hetzelfde geldt voor de niet-concentratiegebieden. Dit betekent dat voor 
iedere partij het percentage 'overtuigde aanhangers' ten opzichte van het aantal 
stemmers op die partij bij de verkiezingen van 1994 bepaald zal worden voor de 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Tabel 7.3. geeft een over
zicht van de partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden 
van de vier politieke partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN. 

Partij-identificatie 

Partij Concentratiegebieden Niet-concentratiegebieden 

DP 35 % 41 % 
NVP 45 % 40 % 
FOL/SI 43 % 22 % 
MAN 32% 21 %  

Tabel 7.3. Partij-identificatie bij de partijstemmers in de concentratie- en niet- concentratiegebieden 
van de DP, NVP, FOUSI en MAN. 

Het percentage overtuigde aanhangers van de partijstemmers bij de verkiezingen 
in 1994 in de zogenaamde concentratiegebieden is duidelijk hoger dan in andere 
gebieden met uitzondering van het percentage bij de DP. De partij-identificatie bij 
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de drie andere partijen, te weten bij de NVP, FOL/SI en MAN is steeds hoger dan 
bij de niet-concentratiegebieden. Van de vier partijen heeft de NVP het hoogste 
percentage overtuigde aanhangers onder haar stemmers. Het percentage bij de 
NVP en de FOL/SI is uitzonderlijk hoog, namelijk 45% en 43% in de 
concentratiegebieden. Meer dan vier van de tien kiezers van de NVP en de 
FOL/SI zien zichzelf als trouwe aanhangers van deze partijen. 
Het percentage kiezers dat zich met de FOL/SI in de concentratiegebieden 
identificeert, is bijna twee keer groter dan dat in de niet-concentratiegebieden. Bij 
de FOL/SI is de partij-identificatie in de concentratiegebieden niet alleen groot te 
noemen, maar is er ook een duidelijker verschil te merken dan bij de andere 
partijen tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. 

Een grotere partijkeuze in een gebied kan het gevolg zijn van een verandering 
van de partij-identificatie/keuzematrix of van de samenstellingsvector van de 
areazone. Een concentratiegebied is namelijk een gebied waar een partij relatief 
goed scoort over een bepaalde periode. Het feit dat een partij regelmatig goed 
scoort in haar concentratiegebieden, kan onder andere liggen aan het relatief 
grote aantal overtuigde partijaanhangers in deze areazones. Een partij met veel 
overtuigde partijaanhangers in een areazone kan een concentratiegebied blijven, 
indien de partijaanhangers ook daadwerkelijk op de partij stemmen bij de 
verkiezingen. De hoge partij-identificatie deze areazones kan dus gezien worden 
als een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat deze areazones (nog steeds) 
concentratiegebieden zijn voor de bovengenoemde drie partijen. 
De hoge partij-identificatie bij de NVP en FOL/SI in het bijzonder in de 
concentratiegebieden kan het gevolg zijn van een bewuste strategie van de 
partijen in deze areazones. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat deze twee 
partijen hun bolwerken het beste kennen en ook nog een min of meer bewuste 
partijpolitiek voeren om hun kiezers middels direct contact in deze gebieden aan 
de partij te binden. Deze partijpolitiek manifesteert zich in het bijzonder in de 
concentratiegebieden. 

De partij-identificatie van de DP in de concentratiegebieden bedraagt 35%, wat 
6% lager is dan die bij de niet-concentratiegebieden. De DP kent haar bolwerken 
niet en voert ook geen speciale activiteiten uit in deze gebieden. 
Het vergelijken van de partij-identificatie met elkaar (tabel 7.3.) levert het volgende 
resultaat op. Het percentage van de MAN in de concentratie- en niet-concentratiegebieden 
is laag in vergelijking met die van de drie andere partijen. Het percentage stemmers bij 
de MAN die zich als trouwe aanhangers van de partij beschouwen, is klein 
vergeleken met de andere drie partijen. Dit valt misschien als volgt te verklaren. 
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De MAN wordt gezien als een partij met een relatief grote aanhang onder de 
groepen met een middelbare of hoge opleiding (Verton, 1984). Deze MAN-stemmers 
verklaren veel aandacht aan het partij-programma van de partij en politieke issues 
te besteden en bepalen daardoor bij iedere verkiezing opnieuw welke partij hun 
steun zal krijgen (Cijntje et al, 1991). De MAN-stemmers kunnen daardoor minder 
snel geneigd zijn zich als overtuigde aanhangers van die partij te beschouwen 
dan dat het geval is bij andere partijen. Dit betekent dat iemand voor deze partij 
kan blijven stemmen maar zichzelf niet snel categoriseert als een overtuigd aanhanger. 
De conclusie is dan ook dat de partij-identificatie in de concentratiegebieden van 
de partijen NVP, FOL/SI en MAN, steeds hoger is dan die in de niet-concentratiegebieden. 
Dit betekent dat er in de concentratiegebieden meer overtuigde partijaanhangers 
wonen van deze drie partijen dan in de niet-concentratiegebieden. 
Hieronder zal voor iedere partij afzonderlijk gekeken worden naar de 
partij-identificatie in de at random gekozen en onderzochte concentratie- en 
niet-concentratiegebieden. 

7.4.1. De parti'j-iden tifica tie bij de DP 

Van de DP zijn er twee concentratiegebieden, namelijk Koraal Specht en Mahaai 
in dit onderzoek betrokken. De partij-identificatie bij de DP in Koraal Specht, een 
areazone die voor het grootste gedeelte bestaat uit volkswoningen, bedraagt 
46%. Dit betekent dat in Koraal Specht van iedere 100 DP-stemmers bij de 
verkiezingen van 1994 er 46 overtuigde aanhangers van de partij waren. In bijlage 
H is een lijst opgenomen met de partij-identificatie van de partijen bij ieder 
concentratiegebied en niet-concentratiegebied. In tabel 7.4. wordt het percentage 
overtuigde aanhangers ten opzichte van het aantal DP-stemmers voor de at 
random gekozen areazones aangegeven. 

DP-concentratiegebieden DP-niet-concentratiegebieden 

Koraal Specht 4 6 % Koraal Partir 4 2 % 
Mahaai 24% Te ra Ko ra 3 8 % 

Montana Rey 50% 
Seru Fortuna 4 0 % 

Overtuigde aanhangers(%) 35 %1 Overtuigde aanhangers(%) 41 % 

Tabel 7.4. Partij-identificatie bij de concentratiegebieden en niet-concentratie-gebieden van de DP. 

Het betreft hier steeds het gewogen gemiddelde. 
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Van de negen verschillende areazones zijn er slechts zes in tabel 7.4. 
opgenomen. De andere drie areazones, te weten Roozendal, Barber en Westpunt 
zijn niet opgenomen in deze tabel, daar het aantal DP-stemmers in deze 
areazones te gering is. Het aantal geïnterviewde DP-stemmers in deze drie 
areazones bedroeg minder dan 10. Om deze reden zijn deze areazones hier niet 
opgenomen. 

Het percentage overtuigde aanhangers in Koraal Specht blijkt groter te zijn dan in 
andere niet-concentratiegebieden, met uitzondering van die in Montana Rey. Het 
percentage in de niet-concentratiegebieden Koraal Partir, Tera Kora en Seru 
Fortuna is lager dan dat in genoemd concentratiegebied Koraal Specht. 
Mahaai is het tweede concentratiegebied van de DP waar gegevens verzameld 
zijn over het gedrag van de stemmers. De areazone Mahaai is zeer typerend voor 
de DP. De partij-identificatie in de "upper-class" areazone Mahaai is bij de DP 
24%. Vergeleken met de partij-identificatie in de niet-concentratiegebieden van de 
DP is dit zeer laag. De partij-identificatie van de DP in de areazones Koraal Partir, 
Tera Kora, Seru Fortuna en Montana Rey zijn alle steeds groter dan die in 
Mahaai. 

Uit gesprekken met de politieke leiders van de DP is duidelijk geworden, dat 
veranderingen in de organisatie en activiteiten van de partij bepaalde negatieve 
gevolgen hebben gehad voor onder andere de wijk Mahaai. In de jaren '70 werd 
de partij in Mahaai vertegenwoordigd door een prominent partijlid. In de jaren '80 
kreeg de partij met drie elkaar opvolgende partijleiders te maken. Een van de 
gevolgen van deze wisselingen aan de top was dat het eerdergenoemd partijlid, 
zich langzaam maar zeker van de partij distantieerde. De partij was niet in staat 
een goede wijkcommissaris te vinden voor Mahaai. Dit bracht met zich mee dat de 
partij-activiteiten en de contacten met deze wijk drastisch afnamen. 
Ook de politieke opstelling van de DP veranderde in deze periode. De partij ging 
zich minder dan voorheen richten op de "upper-class", wat met zich mee bracht 
dat deze groep zich niet direct vertegenwoordigd voelde door de DP. Het is onder 
deze omstandigheden begrijpelijk dat de identificatie met DP in deze 'upper-class' 
wijk dan ook moest afnemen. 
In deze paragraaf is de partij-identificatie van de DP in de gezamenlijke 
concentratiegebieden vergeleken met die van de niet-concentratiegebieden. Het 
blijkt dat de partij-identificatie van de DP in de concentratiegebieden lager is dan 
in de niet-concentratiegebieden. Het aantal overtuigde aanhangers ten opzichte 
van de partijstemmers van de DP in de concentratiegebieden is 35%, terwijl dat bij 
de niet-concentratiegebieden 4 1 % is. 
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7.4.2. De partij-identificatie bij de NVP 

Bij dit onderzoek zijn drie areazones at random gekozen uit de 
concentratiegebieden van de NVP: Westpunt, Montana Rey en Barber. Voor 
deze gebieden is het percentage overtuigde aanhangers bij de NVP-stemmers 
bepaald. Het percentage voor de bovenstaande gebieden afzonderlijk is 
respectievelijk 55, 53 en 34, zoals uit tabel 7.5. blijkt. Voor deze gebieden is de 
partij-identificatie gemiddeld 45% uitgaande van het aantal partijstemmers in ieder 
van deze drie concentratiegebieden. 
Bij de niet-concentratiegebieden van de NVP is het percentage lager. Het 
percentage overtuigde aanhangers bij de NVP-stemmers in de zes 
niet-concentratiegebieden Koraal Partir, Tera Kora, Mahaai, Seru Fortuna, 
Roozendal en Koraal Specht is 40. 

NVP-concentratiegebieden NVP-niet-concentratiegebieden 

Westpunt 55% Koraal Partir 23% 
Montana Rey 53% Tera Kora 32% 
Barber 34% Mahaai 25% 

Roozendal 69% 
Koraal Specht 35% 
Seru Fortuna 68% 

Overtuigde aanhangers(%) 45% Overtuigde aanhangers(%) 40% 

Tabel 7.5. Partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de NVP. 

Hoewel de partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP groter is dan 
die in de niet-concentratiegebieden, is het opvallend dat de partij-identificatie bij 
de areazones Seru Fortuna en Roozendal zo hoog ligt. Deze percentages zijn niet 
alleen hoger dan die in de andere niet-concentratiegebieden en de 
concentratiegebieden van de NVP, maar zijn ook groter dan die bij de andere 
partijen. Er is hier op basis van de beschikbare gegevens geen afdoende 
verklaring voor te geven. 

In deze paragraaf is de partij-identificatie van de NVP in de concentratiegebieden 
met die in de niet-concentratiegebieden vergeleken. Hoewel er een uitzonderlijk 
hoog percentage trouwe aanhangers in de niet-concentratiegebieden Seru 
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Fortuna en Roozendal is, blijkt het percentage overtuigde aanhangers in de 
NVP-concentratiegebieden groter te zijn dan dat in de niet-concentratiegebieden. 
De partij-identificatie in de drie concentratiegebieden Barber, Westpunt en 
Montana Rey bedraagt 45%, terwijl die in de niet-concentratiegebieden maar 40% is. 

7.4.3. De partij-identificatie bij de FOL/SI 

De at random gekozen concentratiegebieden van de FOL/SI, Roozendal, Koraal 
Specht en Seru Fortuna, zijn alle typische volksbuurten. Van vier 
niet-concentratiegebieden zijn voldoende FOL/SI-aanhangers geïnterviewd, zodat 
deze ook opgenomen konden worden in deze vergelijking. Deze gebieden zijn 
Koraal Partir, Mahaai, Tera Kora en Montana Rey. Net als bij de DP en de NVP, 
zal ook bij FOL/SI geanalyseerd worden in hoeverre de partij-identificatie bij deze 
partij in concentratiegebieden groter is dan die in de niet-concentratiegebieden. 
Deze percentages staan aangegeven in tabel 7.6. Het percentage overtuigde 
aanhangers in de concentratiegebieden Seru Fortuna, Roozendal en Koraal 
Specht bedraagt 43%. Bij de niet-concentratiegebieden blijkt dit percentage veel 
kleiner te zijn, namelijk 20%. 

FOL/SI-concentratiegebieden FOL/SI-niet-concentratiegebieden 

Roozendal 
Koraal Specht 
Seru Fortuna 

Overtuigde aanhangers(%) 43% Overtuigde aanhangers(%) 22% 

Tabel 7.6. Partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de FOUSI. 

Bij de FOL/SI is de partij-identificatie in de concentratiegebieden overal groter dan 
in de niet-concentratiegebieden. Het laagste percentage overtuigde FOL/SI-
aanhangers bij de FOL/SI-stemmers in de concentratiegebieden, nl. 30% in 
Roozendal, is even groot als het hoogste percentage, 30% in Montana Rey, in de 
niet-concentratiegebieden. 
Uit tabel 7.6. blijkt verder dat het percentage overtuigde aanhangers onder de 
FOL/SI-stemmers het hoogst is in de areazone Seru Fortuna. Meer dan één op de 
twee FOL/SI-stemmers bij de verkiezingen van 1994 voelt zich in deze areazone 
een overtuigde aanhanger van deze partij. Heel opvallend is het percentage 

3 0 % Koraal Partir 18% 
4 0 % Montana Rey 3 0 % 
5 2 % Tera Kora 2 7 % 

Mahaai 0 % 
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overtuigde aanhangers bij de FOL/SI-stemmers in de areazone Mahaai. In de 
'upper-class' areazone Mahaai is over het algemeen bij alle partijen de identificatie 
lager dan in andere areazones. Voor de FOL/SI, een partij die zich qua politieke 
strategie richt op de minder bedeelden in de gemeenschap, is de 
partij-identificatie in de areazone Mahaai praktisch nihil. 

Het percentage overtuigde aanhangers bij de FOL/SI-kiezers in de concentratie
gebieden is relatief groot. Dit percentage is, op dat van de NVP na, het grootst. 
De partij-identificatie bij FOL/SI is niet alleen groot in vergelijking met andere 
partijen op Curaçao, maar is ook overduidelijk groter in concentratiegebieden dan 
in niet-concentratiegebieden. 
De conclusie bij de FOL/SI is dan ook dat de partij-identificatie in de concentratie
gebieden in 1994 groter is dan dat in de niet-concentratiegebieden. 

7.4.4. De partij-identificatie bij de MAN 

De concentratiegebieden van de MAN die at random gekozen zijn bij dit 
onderzoek zijn Koraal Partir, Barber en Tera Kora. Het percentage overtuigde 
aanhangers ten opzichte van het aantal MAN-kiezers in deze 
concentratiegebieden is 32% bij de verkiezingen van 1994, zoals uit tabel 7.7. 
blijkt. De partij-identificatie bij de MAN in de concentratiegebieden Koraal Partir, 
Tera Kora en Barber bedraagt respectievelijk 15, 26 en 49%. 
De partij-identificatie in de concentratiegebieden van de MAN is vergeleken met 
de andere partijen niet groot. Vooral in Koraal Partiris het percentage uitzonderlijk laag. 

MAN-concentratiegebieden MAN-niet-concentratiegebieden 

Koraal Partir 15% Westpunt 10% 
Tera Kora 26% Mahaai 18% 
Barber 49% Seru Fortuna 21% 

Roozendal 26% 
Koraal Specht 24% 
Seru Fortuna 21% 

Overtuigde aanhangers(%) 32% Overtuigde aanhangers(%) 21% 

Tabel 7.7. De partij-identificatie bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de MAN. 
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De partij-identificatie in Barber is zeer hoog. Bijna de helft van het aantal 
MAN-stemmers in Barber beschouwt zich als overtuigd aanhanger van de partij. 
De partijleider van de MAN is in Barber geboren. Ofschoon hij zich elders op het 
eiland gevestigd heeft, woonden zijn ouders en andere familieleden evenwel in 
die periode nog steeds in die wijk. De bewoners van de westelijke buitendistricten, 
zoals Barber en Westpunt (concentratiegebied van NVP met een partij-identificatie 
van 55%) zijn over het algemeen zeer traditioneel ingesteld. 

Dit is waarschijnlijk de reden waarom de partij-identificatie in Barber zo hoog is. 
Het gevolg daarvan is weer een hoog percentage overtuigde aanhangers voor de 
concentratiegebieden van de MAN. In de andere twee concentratiegebieden is het 
percentage aanhangers namelijk niet hoger dan in de niet-concentratiegebieden. 

7.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre in de concentratiegebieden de 
partij-identificatie groter is dan in niet-concentratiegebieden. Het blijkt dat de 
partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP, FOL/SI en MAN groter 
is dan die in de niet-concentratiegebieden. Voor de partijen NVP en FOL/SI was 
dit te verwachten. In hoofdstuk 6 is namelijk al gebleken dat de sociologische 
kenmerken van de kiezers een determinerende rol spelen bij het bepalen van de 
concentratiegebieden van deze twee partijen. In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd 
dat het deze twee partijen zijn die hun concentratiegebieden ook het beste 
schijnen te kennen. De wijze waarop de NVP en FOL/SI zich verder strategisch 
opstellen en het contact met hun kiezers onderhouden brengt met zich mee dat 
de binding van de kiezers met de partij ook veel eerder behouden, blijft in de 
concentratiegebieden dan in de niet-concentratiegebieden. Deze twee politieke 
partijen creëren dan ook door hun activiteiten in de wijken een zogenaamd 
"neighbourhood"-effect dat juist versterkende invloeden kan hebben op de 
partij-identificatie. Bij de NVP is het verschil relatief klein. Dit is zeer waarschijnlijk 
het gevolg van de strategie die de partij toegepast heeft. De partij kent haar 
bolwerken en organiseert daarin ook speciale activiteiten om het contact te 
onderhouden met haar kiezers. Maar de NVP probeert ook, zoals de partijleider 
(hoofdstuk 6) reeds naar voren gebracht, aandacht te besteden aan de kiezers in 
de niet-concentratiegebieden. Dit is wellicht de verklaring voor het feit dat het 
verschil tussen de partij-identificatie in de concentratiegebieden van de NVP en 
de niet-concentratiegebieden gering is. 
Bij de MAN blijkt weliswaar de partij-identificatie in de concentratiegebieden 
sterker te zijn dan in de niet-concentratiegebieden. Deze uitkomst wordt voor een 
groot deel bepaald door één concentratiegebied, namelijk Barber. De partij-
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identificatie in Barber is zeer hoog en is zeer waarschijnlijk het gevolg van 
specifieke omstandigheden van de partijleider. 
Bij de DP blijkt zoals verwacht de partij-identificatie in de concentratiegebieden 
niet groter te zijn dan in de niet-concentratiegebieden. De DP kent haar bolwerken 
niet en voert ook geen strategie om de kiezers binnen deze wijken aan zich te 
binden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist bij de DP de partij-identificatie in 
de concentratiegebieden zwakker is dan in de niet-concentratiegebieden. 

In het volgende hoofdstuk zal tenslotte geanalyseerd worden, in hoeverre de 
kiezers in de concentratiegebieden loyaler zijn ten opzichte van hun partij dan de 
kiezers in de niet-concentratiegebieden. 


