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8. Verschillen in loyaliteit tussen concentratie- en 
niet-concentratiegebieden 

8.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal geanalyseerd worden of de loyaliteit van de kiezers in de 
concentratiegebieden groter is dan die in de niet-concentratiegebieden. 
In tegenstelling tot de analyse in de voorgaande hoofdstukken is met uitzondering 
van de analyse in hoofdstuk 7 steeds gebruik gemaakt van geaggregeerde 
gegevens. Het gebruik van geaggregeerde gegevens is soms onvermijdelijk, in 
het bijzonder bij historische onderzoeken waar gegevens op individueel niveau 
niet aanwezig zijn. Bij dit electoraal onderzoek over de periode 1979-1991 op 
Curaçao zijn zoals bekend geen individuele gegevens voorhanden. Hoewel het 
gebruik van geaggregeerde gegevens voordelen kent, zoals bij het bestuderen 
van contextuele effecten, het gebruik maken van accurate gegevens zoals 
censusgegevens, geregistreerde verkiezingsuitslagen etc, dient men zich bewust 
te zijn van de "ecological fallacy". Robinson (1950) heeft als een van de eersten 
laten zien "that valid inferences could not be made from aggregate data to 
individual behaviour". (Spencer Wellhofer, 1991). 
Bewust van "ecological fallacy" zal daarom in dit hoofdstuk (hetzelfde geldt 
trouwens ook voor het voorgaande hoofdstuk) gebruik gemaakt worden van data 
op individueel niveau. Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat in de concentratie
gebieden dezelfde mensen zorgen voor het relatief hoge percentagestemmen 
voor een partij. Alleen via een onderzoek op individueel niveau kan dit worden 
vastgesteld. 
Op grond van het eerdere onderzoek wordt vooral bij de NVP en FOL/SI een 
hogere loyaliteit van de kiezers in de concentratiegebieden verwacht dan in de 
niet-concentratiegebieden, omdat die partijen zich meer richten op de kiezers in 
de wijken dan de andere partijen. 

In dit hoofdstuk zal op basis van individuele gegevens van de kiezers nagegaan 
worden in hoeverre de loyaliteit van de kiezers in de concentratiegebieden groter 
is dan in de niet-concentratiegebieden. 

8.2. Loyaliteit 

Van der Eijk en Niemöller (1983) maken onderscheid tussen "stable voter" en 
"party loyalist". Een "stable voter" is een kiezer die bij twee opeenvolgende 
verkiezingen voor hetzelfde "alternatief' kiest. Met "alternatief' wordt hier bedoeld: 
stemmen voor dezelfde partij of beide keren niet stemmen. Met "party loyalist" 
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wordt de eerste mogelijkheid bedoeld, namelijk de kiezer die bij twee 
achtereenvolgende verkiezingen op dezelfde partij stemt. Het begrip "party 
loyalist", oftewel loyale stemmer, zal hier gebruikt worden en wel voor de 
verkiezingen van 1991 en 1994. 
We zullen ons hier beperken tot de laatste twee verkiezingen, daar het vragen 
naar het stemgedrag in verkiezingen vóór 1991 onnauwkeurige resultaten kan 
opleveren. Uit vergelijkingen van panel- en recall-onderzoeken op basis van het 
Nederlandse Kiezers Onderzoek (Thomassen, 1974) blijkt het vragen naar het 
stemgedrag bij verkiezingen in het verleden, een relatief grote onbetrouwbaarheid 
te geven (18%-33%). Hoe langer de periode, hoe groter de onbetrouwbaarheid 
wordt. Vandaar dat ten aanzien van de loyalisten het onderzoek zich zal beperken 
tot de twee verkiezingen van 1991 en 1994. 

De loyaliteit van de kiezer kan op verschillende manieren berekend worden. De 
loyaliteit kan namelijk berekend worden ten opzichte van de laatste verkiezingen 
of ten opzichte van de voorlaatste verkiezingen. Dit zal met een voorbeeld 
toegelicht worden. 
Veronderstel dat een partij aan twee verkiezingen deelneemt, namelijk t, en t2. De 
partij behaalt bij deze verkiezingen respectievelijk x, en x2 stemmen. Er zijn x12 

kiezers die zowel bij de verkiezingen van t1 als bij t2 voor deze partij stemmen. 
Het percentage loyale kiezers kan nu op de volgende wijzen berekend worden: 

L, = x ^ / x , of L2 =x12/x2 

De eerste berekening geeft de loyaliteit van de kiezers ten opzichte van de 
voorlaatste verkiezingen aan en de tweede de loyaliteit van de kiezers ten 
opzichte van de laatste verkiezingen. 

Aan de hand van een voorbeeld zullen deze twee berekeningen vergeleken 
worden. Stel dat bij de voorlaatste verkiezingen 100 kiezers op een partij gestemd 
hebben. Bij de laatste verkiezingen ging deze partij achteruit en behaalde slechts 
50 stemmen. Er zijn 20 kiezers die bij beide verkiezingen op deze partij gestemd 
hebben. Indien nu de loyaliteit uitgerekend wordt, blijkt dit: L, = 0.20 en L2=0.40 te 
zijn. Het eerste cijfer geeft in feite aan hoeveel kiezers de partij trouw gebleven 
zijn en het tweede geeft in feite aan hoeveel van de huidige kiezers trouwe 
kiezers zijn. Indien onderzocht wordt in welke mate kiezers een partij trouw 
blijven, dan dient L, gekozen te worden. In dit hoofdstuk gaat het om het aantal 
kiezers dat de partij trouw is gebleven. Op grond hiervan zal in dit hoofdstuk 
gekozen worden voor L,. 
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Welke waarden kan de loyaliteit L, aannemen? 
Een partij kan in stemmenaantal vooruit- of achteruitgaan. Indien een partij in 
stemmenaantal gelijk blijft of vooruitgaat, is het theoretisch mogelijk dat x12 = x v 

Dit betekent dat in zo'n geval alle kiezers die in de voorlaatste verkiezingen op de 
partij hebben gestemd dat bij de laatste verkiezingen ook hebben gedaan. De 
loyaliteit kan in zo'n geval 100% zijn, terwijl er een heleboel nieuwe stemmers op 
de partij gestemd. 
Indien een partij achteruit gaat, dan kan x12 onmogelijk gelijk zijn aan xv In zo'n 
geval is zeker dat x ^ x , . Voor L, geldt dan: 

0<L ,<min (1, x2 / x, ) 

Dit betekent dat de maximale waarde die L, kan aannemen, afhangt van de voor-
of achteruitgang van de partij bij verkiezingen. Dit verklaart waarom bij de analyse 
van de loyaliteit van de verschillende partijen steeds aandacht besteed wordt aan 
de prestaties van de partij bij de afgelopen verkiezingen. In het bovenstaande 
voorbeeld, 100 en 50 partijstemmers bij t., resp. t2 (x., en x2) en 20 kiezers die 
zowel bij de eerste als bij de tweede verkiezingen op deze partij gestemd hebben, 
betekent dit: 

percentage loyale kiezers (LJ 20% 

maximale waarde van L1 : 50% 

8.3. Keuze concentratiegebieden en dataverzameling 

Op de verkiezingsdag, 25 februari 1994 en direct daarna is een a-selecte groep 
kiezers in negen concentratiegebieden gevraagd wat hun keuze is geweest bij de 
laatste verkiezingen van 1994 en bij de verkiezingen van 1991. De geïnterviewde 
kiezers die bij beide verkiezingen op dezelfde partij hebben gestemd, worden hier 
aangeduid als loyale kiezers of "partijloyalisten". De dataverzameling is uitvoerig 
besproken in het voorgaande hoofdstuk. 

Bij de enquête werden vragen opgenomen over het stemgedrag van de kiezer. 
Het stemgedrag in het verleden en het huidige stemgedrag werden hierin 
opgenomen. De vraag met betrekking tot het stemgedrag in het verleden werd als 
volgt geformuleerd: 
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"Op welke partij heeft u bij de verkiezingen van 1991 gestemd? U kunt 
hierbij gebruik maken van het bijgevoegde kaartje". 

Voor het stemgedrag bij de verkiezingen van 1994 werd de volgende vraag gebruikt: 

"Kunt u op dit kaartje aangeven op welke partij u (net) gestemd heeft?" 

Gebruikmakend van deze vragen kunnen dan de percentages van de loyalisten bij 
de vier partijen bij de verschillende concentratiegebieden en niet-concentratie-
gebieden bepaald worden. 

8.4. Loyaliteit in concentratie- en niet-concentratiegebieden 

De loyaliteit van de stemmer in de concentratie- en de niet-concentratiegebieden 
zal hier verder geanalyseerd worden. Dit zal gedaan worden voor de stemmers 
van de vier partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN. Hierbij zal een vergelijking 
gemaakt worden tussen de consistentie bij het stemmen in een concentratie
gebied en dat in een niet-concentratiegebied. In het bijzonder zal hierbij 
onderzocht worden in hoeverre kiezers zich in een concentratiegebied loyaler 
opstellen dan in niet-concentratiegebieden. 

Partij Percentage loyalisten in Percentage loyalisten in 

concentratiegebieden niet-concentratiegebieden 

DP 56 % 53 % 
NVP 47 % 38 % 
FOL/SI 41 % 31 % 
MAN 56% 53%  

Tabel 8.1. Loyaliteit in de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de DP, NVP, FOL/SI en MAN. 

Uit tabel 8.1. valt op te maken dat bij alle partijen het percentage loyalisten in de 
concentratiegebieden steeds groter is dan in de niet-concentratiegebieden. Het 
verschil bij de DP en de MAN is gering namelijk 3%, terwijl dat bij de partijen NVP 
en FOL/SI groter is, namelijk 9 respectievelijk 10%. 
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Hieronderzal van iedere partij het percentage stemmers worden aangegeven dat 
in de concentratiegebieden zowel in 1991 als in 1994 voor een bepaalde partij 
heeft gestemd. Het percentage loyalisten in de concentratiegebieden zal 
vergeleken worden met dat van dezelfde partij in de niet-concentratiegebieden. 
Aangezien het percentage loyalisten gedeeltelijk kan afhangen van de voor- of 
achteruitgang van een partij, zal steeds begonnen worden met een korte analyse 
van de verkiezingsuitslagen voor de vier partijen. 

8.4.1. De loyaliteit bij de DP 

De politieke partij DP heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke electorale 
achteruitgang gekend. Het aantal kiezers van deze partij is in de periode 
1979-1994 gedaald van 25% tot 8% van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij de 
verkiezingen van 1991 wist de partij nog 9% te behalen, wat ook uit figuur 8.1. 
blijkt. Het stemmenaantal bij deze partij geeft een duidelijk dalend tendens te zien. 
De partij heeft bij de laatste Statenverkiezingen van 1994 nog net één zetel weten 
te bemachtigen. De kiesdeler ligt bij de Statenverkiezingen rond de 8%. De DP, 
één van de oudste (en in het verleden ook één van de grootste) partijen op 
Curaçao, is nu in feite één van de kleinere partijen geworden. 
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Figuur 8.1. Het percentage behaalde stemmen van de DP in de periode 1979-1994. 
(S=Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 
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De concentratiegebieden van de DP die in dit onderzoek opgenomen zijn, zijn 
Koraal Specht en Mahaai. In drie van de resterende gebieden te weten Westpunt, 
Barber en Roozendal, is bij de afgenomen interviews het aantal DP-stemmers bij 
de verkiezingen van 1991 zo klein, namelijk minder dan 10, dat deze niet 
opgenomen zijn. 

DP-concentratiegebieden DP-niet-concentratiegebieden 

Mahaai 52% Koraal Partir 41 % 
Koraal Specht 63% Tera Kora 70% 

Seru Fortuna 54% 
Montana Rey 50% 

Percentage loyalisten 56 %1 Percentage loyalisten 5 3 % 

Tabel 8.2. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de DP. 

Bij de DP is het percentage loyalisten van de gezamenlijke concentratiegebieden 
berekend. Het gezamenlijke percentage in de concentratiegebieden Mahaai en 
Koraal Specht is 56. Dit betekent dat in de concentratiegebieden van de DP meer 
dan de helft van de DP-stemmers bij de verkiezingen van 1991 ook in 1994 op de 
DP gestemd heeft. 
Het verschil tussen het percentage loyalisten in de concentratie- en 
niet-concentratiegebieden is gering. Het hoge percentage loyale kiezers bij de DP 
in de concentratie- en niet-concentratiegebieden is zeer waarschijnlijk het gevolg 
van de zeer geringe aanhang van de partij. De DP is als partij dermate uitgedund 
dat de kiezers die nog op de partij stemmen voor een groot gedeelte de harde 
kern vormen. 

Het betreft hier steeds het gewogen gemiddelde. 
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8.4.2. De loyaliteit bij de NVP 

De NVP heeft bij de verkiezingen van 1994 een flinke achteruitgang moeten 
incasseren. Deze partij was in de periode 1988-1994 zowel op nationaal niveau 
(de Nederlandse Antillen heeft een centrale regering die verantwoordelijk is voor 
het bestuur van alle vijf eilanden) als op eilandsniveau de grootste regeringspartij. 
Bij de verkiezingen in 1991 heeft deze partij nog een record aantal stemmen 
behaald. Dit kwam overeen met 47% van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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Figuur 8.2. Het percentage behaalde stemmen van de NVP in de periode 1979-1994. 
(S=Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 

Bij de verkiezingen van 1994 is dit percentage gedaald tot 22, wat een zeer grote 
achteruitgang is, zoals blijkt uit figuur 8.2. De partij stond in 1994 wat 
stemmenaantal betreft op het niveau van het jaar 1979 en heeft dus de aanwas 
die ze verworven heeft in de jaren '80 weer geheel verloren. 
Van de NVP-concentratiegebieden zijn in dit onderzoek drie opgenomen, te weten 
Westpunt, Barber en Montana Rey. Voor de concentratiegebieden is nagegaan, 
hoe groot het percentage loyalisten van de gezamenlijke concentratiegebieden is. 
Hierbij is rekening gehouden met de grootte van de steekproef in de verschillende 
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concentratiegebieden en de grootte van het concentratiegebied. Op basis hiervan 
is het percentage loyalisten bepaald in de concentratiegebieden. Het percentage 
loyalisten in de concentratiegebieden van de NVP is 47. In tabel 8.3. staat hiervan 
een overzicht. 

NVP-concentratie-gebi eden NVP-niet-concentratiegebieden 

Barber 5 3 % Koraal Partir 3 0 % 
Montana Rey 4 7 % Te ra Ko ra 4 3 % 
Westpunt 3 8 % Seru Fortuna 

Koraal Specht 
Roozendal 
Mahaai 

3 6 % 
4 3 % 
41 % 
3 3 % 

Percentage loyalisten 4 7 % Percentage loyalisten 3 8 % 

Tabel 8.3. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de NVP. 

Op eenzelfde manier is het percentage loyalisten bepaald voor alle 
niet-concentratiegebieden van de NVP. Het percentage loyalisten voor de 
niet-concentratiegebieden bedraagt 38. Hieruit blijkt dat het percentage loyalisten 
in de concentratiegebieden van de NVP aanzienlijk groter is dan het percentage 
loyalisten in de niet-concentratiegebieden. 

Het is opvallend dat het percentage loyalisten in de wijk Westpunt zo laag is. Het 
percentage van 38 in dit concentratiegebied is één van de laagste van de negen 
concentratiegebieden van de vier partijen. Dit is zeer frappant, daar er bij alle 
politieke leiders een heel duidelijke mening bestaat ten aanzien van deze wijk. 
Door praktisch alle politieke leiders, zowel van de NVP als van de andere partijen, 
is deze wijk aangemerkt als een concentratiegebied van de NVP. Maar bij de 
laatste verkiezingen heeft de pas opgerichte PAR op zeer overtuigende manier de 
verkiezingen gewonnen. Deze partij behaalde op nationaal/eilandelijk niveau 47% 
van de geldig uitgebrachte stemmen. Eén van de kandidaten op deze lijst werd 
gesteund door de grootste vakbondscentrale op Curaçao. Deze kandidaat wist na 
de lijsttrekker van de PAR, de meeste stemmen te behalen voor deze partij. Deze 
populaire kandidaat is woonachtig in de wijk Westpunt en heeft ook in deze wijk 
veel stemmen weten te behalen. Het lage percentage loyalisten van de NVP in 
Westpunt heeft zeer waarschijnlijk met het bovenstaande te maken: de NVP-
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kiezer moest een keuze maken tussen zijn "traditionele" partij en een kandidaat 
die ook zeer bekend (en geliefd) is in de wijk. Door deze "cross-pressure" werd 
het ondanks de buurtactiviteiten van NVP in het concentratiegebied Westpunt, 
veel moeilijker voor de 'normale' NVP-stemmer weer te stemmen op de NVP. Dit 
kan mogelijkerwijs een verklaring zijn voor het feit dat het percentage loyalisten in 
zo'n 'overtuigd' concentratiegebied zo laag is. 
Ondanks het bovenstaande blijkt het percentage loyalisten in concentratie
gebieden van de NVP aanzienlijk groter te zijn dan in de niet-concentratie
gebieden. 

8.4.3. De loyaliteit bij de FOL/SI 

De partijcombinatie FOL/SI heeft een zwaar verlies geleden bij de verkiezingen 
van 1994. Deze partijcombinatie, die zich ten doel heeft gesteld op te komen voor 
de sociaal zwakkeren in de gemeenschap, heeft het percentage stemmers zien 
dalen van 24 in 1991 tot 6 bij de verkiezingen van 1994 (zie figuur 8.3.). Het 
gevolg hiervan is dat deze partijcombinatie daardoor niet meer vertegenwoordigd 
is in het Antilliaanse parlement. Het is de eerste keer sedert de oprichting van de 
FOL in mei 1969 dat deze partij of partijcombinatie geen zetel haalt in de 
Eilandsraad of het Antilliaanse parlement. 
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Figuur 8.3. Het percentage behaalde stemmen van de FOL/SI in de periode 1979-1994. 
(S =Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 
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De FOL heeft vanaf 1969 tot en met 1988 zelfstandig aan de verkiezingen 
deelgenomen (in de tweede helft van de jaren '70 is de MAN tijdelijk opgegaan in 
de FOL). Na de oprichting in 1988 van de SI, een splinterpartij van de NVP, 
hebben de FOL en SI gezamenlijk aan de verkiezingen deelgenomen. Deze 
partijen richtten zich voornamelijk op de lagere sociaal-economische klassen 
binnen de gemeenschap en vormden in dat opzicht een logische 
bondgenootschap. In deze periode, bij de verkiezingen van 1990 en 1991, is de 
partij behoorlijk gegroeid wat stemmenaantal betreft. Bij de verkiezingen van 1994 
is de partij met liefst 18% achteruitgegaan (1991:24% en 1994:6%). 
Vooral na het uittreden van de FOL/SI uit de regering in 1991 was het voor deze 
partijcombinatie als oppositiepartij moeilijk de kiezersaanhang te behouden. 

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

Seru Fortuna 49% Koraal Partir 36% 
Koraal Specht 62% Montana Rey 25% 
Roozendal 11% Barber 17% 

Tera Kora 26% 
Mahaai 58% 

Percentage loyalisten 4 1 % Percentage loyalisten 3 1 % 

Tabel 8.4. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de FOL/SI. 

Voor de concentratiegebieden van de FOL/SI, te weten Roozendal, Koraal Specht 
en Seru Fortuna is het gezamenlijke percentage loyalisten berekend. In tabel 8.4. 
zijn deze percentages opgenomen samen met die in de niet-concentratie
gebieden. Het percentage in de gezamenlijke concentratiegebieden is 41. Het 
percentage loyalisten in de niet-concentratiegebieden is op eenzelfde manier 
berekend. De niet-concentratiegebieden zijn Koraal Partir, Mahaai, Barber, Tera 
Kora en Montana Rey. In het niet-concentratiegebied Westpunt is het aantal 
respondenten zo gering, dat het niet opgenomen is in de tabel. Heel opvallend is 
het zeer kleine aantal loyalisten bij deze partij in Roozendal. Het zeer lage 
percentage van 11 werd voorgelegd aan één van de politieke leiders van de 
FOL/SI-combinatie. Een verklaring hiervoor is volgens hem de interne 
verdeeldheid2 bij de partij in het algemeen, die zich in het bijzonder in deze wijk 

2 De meningsverschillen in deze partijcombinatie zijn zo hoog opgelopen dat enige maanden na de 
verkiezingen een breuk is ontstaan in de partijcombinatie. 
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manifesteerde. Een verandering van de kandidatenlijst van FOL/SI had namelijk 
direct repercussies voor twee kandidaten van die wijk. Daardoor werden er weinig 
partijcontactvergaderingen georganiseerd en weinig huisbezoeken afgelegd bij 
potentiële stemmers in deze wijk. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat veel 
kiezers in de wijk Roozendal de binding met de partij verloren hebben en zich 
daardoor niet loyaal jegens de partij hebben opgesteld. 

Het percentage loyalisten van de FOL/SI in de niet-concentratiegebieden is lager 
dan in de concentratiegebieden, namelijk 31. Dit betekent dat het percentage 
loyale FOL/SI-stemmers in de concentratiegebieden groter is dan in de 
niet-concentratiegebieden. 

8.4.4. De loyaliteit bij de MAN 

Deze partij die in 1979 als grootste partij uit de bus kwam en 4 1 % van de geldig 
uitgebrachte stemmen behaalde, heeft moeten toezien dat de aanhang steeds 
kleiner werd. De MAN wist de positie als grootste partij van Curaçao te behouden 
tot de verkiezingen van 1985. Uit figuur 8.4. blijkt dat vanaf 1985 het percentage 
MAN-stemmers is gedaald van 28 in 1985 tot 15 bij de verkiezingen van 1994. 
Vergeleken met de verkiezingsuitslagen van 1991 is deze partij, die van 1988 tot 
1994 in de oppositiebanken zat, bij de verkiezingen van 1994 wel iets 
vooruitgegaan. 
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Figuur 8.4. Het percentage behaalde stemmen van de MAN in de periode 1979-1994. 
(S=Statenverkiezingen, E=Eilandsraadsverkiezingen) 
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In tabel 8.5 staan de percentages loyalisten in de concentratie- en niet-
concentratiegebieden van de MAN aangegeven. De loyalisten zijn de kiezers die 
bi}de verkiezingen in 1991 en die van 1994 voorde MAN hebben gekozen. 

MAN-concentratiegebieden MAN-niet-concentratiegebieden 

Barber 
Te ra Ko ra 
Koraal Partir 

61 % Roozendal 6 6 % 
61 % Montana Rey 6 0 % 
4 5 % Koraal Specht 5 9 % 

Seru Fortuna 4 0 % 
Mahaai 4 9 % 
Westpunt 31 % 

Percentage loyalisten 56 % Percentage loyalisten 53% 

Tabel 8.5. Loyaliteit bij de concentratie- en niet-concentratiegebieden van de MAN. 

Ook bij de MAN zijn de percentages loyalisten in de gezamenlijke 
concentratiegebieden en in de niet-concentratiegebieden met elkaar vergeleken. 
Hierbij is rekening gehouden met de omvang van de steekproef en het aantal 
kiezers in de verschillende concentratiegebieden. Het percentage in de 
concentratiegebieden Koraal Partir, Barber en Tera Kora bedraagt gezamenlijk 56 
(zie tabel 8.5). Dit betekent dat in de concentratiegebieden van de MAN bijna één 
op de twee MAN-stemmers bij de verkiezingen van 1991 weer op de MAN 
gestemd heeft bij de verkiezingen van 1994. 
In de niet-concentratiegebieden van de MAN, te weten Westpunt, Seru Fortuna, 
Mahaai, Roozendal, Montana Rey en Koraal Specht, is het percentage loyalisten 
iets lager, namelijk 53. Dit betekent dus dat het percentage loyalisten in de 
concentratiegebieden nauwelijks groter is dan in de niet-concentratiegebieden. 
Het percentage loyalisten blijkt in het concentratiegebied Koraal Partir kleiner te 
zijn dan dat van de meeste niet-concentratiegebieden. Dit is niet verwonderlijk. De 
MAN-leiders hebben geen goede kennis van hun bolwerken. Het concentratie
gebied Koraal Partir is niet door de politieke leiders van de MAN genoemd als een 
gebied waar volgens hen goed gescoord wordt. 

Concluderend kan gesteld worden dat het gemiddelde percentage loyalisten in de 
concentratiegebieden voor de MAN iets groter is dan in de niet-concentratie
gebieden. 
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8.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk is de loyaliteit van de vier partijen in de concentratie- en 
niet-concentratiegebieden aan de orde geweest. 
Het blijkt dat bij alle vier partijen te weten de DP, NVP, FOL/SI en MAN de 
loyaliteit in de concentratiegebieden groter is dan in de niet-concentratiegebieden. 
Het verschil in loyaliteit tussen de concentratie- en niet-concentratiegebieden bij 
de partijen DP en MAN blijkt gering te zijn, namelijk slechts 3% bij beide partijen. 
Het verschil bij de partijen NVP en FOL/SI is groter namelijk 9% respectievelijk 10%. 

Dat het verschil bij de partijen NVP en FOL/SI groter is dan bij de DP en MAN is 
niet verwonderlijk. Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden, dat de 
NVP en FOL/SI hun concentratiegebieden kennen en ook activiteiten organiseren 
in deze wijken om de kiezers aan zich te binden. Het is dan ook te verwachten dat 
de loyaliteit bij deze partijen, de NVP en FOL/SI, in de concentratiegebieden 
groter is dan in de niet-concentratiegebieden. Dat het verschil niet nog groter is, 
hangt mogelijkerwijs met bepaalde activiteiten van politieke activisten in de wijken 
Westpunt (concentratiegebied van NVP) en Roozendal (concentratiegebied van 
FOL/SI). 
Voor de DP is het begrijpelijk dat het verschil in loyaliteit bij de DP-stemmers in de 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden klein is; de partij kent haar 
concentratiegebieden niet en de contacten met de stemmers in deze wijken 
worden ook niet op een gestructureerde manier onderhouden. 




