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Samenvatting en conclusies 

De eerste politieke partijen op Curaçao werden in de jaren '30 opgericht. Het 
aantal politieke partijen dat in de afgelopen 60 jaar op Curaçao het licht gezien 
heeft, is vrij groot en ligt rond de vijftig. Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de 
periode vóór 1994. In 1994 waren er zes partijen die in het politiek bestel een rol 
van enige betekenis speelden, namelijk de DP, de NVP, de FOL/SI, de MAN, de 
NOS PATRIA en de PAR. De DP, NVP, FOL/SI en MAN hebben in de periode 
1970-1991 het politieke panorama beheerst. Deze vier partijen wisten gezamenlijk 
bij alle verkiezingen in deze periode steeds meer dan 75% van de stemmen te 
behalen. 
Dezelfde partijen, met enig voorbehoud ten aanzien van de FOL/SI, kenmerken 
zich zeker niet door een duidelijk ideologische bagage. Een soort links-rechts 
dimensionering zoals in West-Europa bekend is, is in de Curaçaose politiek vrijwel 
afwezig. De vier partijen hebben in de reeds genoemde periode op allerlei 
manieren met elkaar samengewerkt in de coalitie en in de oppositie. Ideologische 
of politieke drempels die zo'n samenwerking met name op regeringsniveau in de 
weg zouden staan, bestonden in die periode niet. 
Het is opmerkelijk hoe een partij als de FOL bij de eerste deelname aan de 
verkiezingen in 1969 direct al 22%. van de stemmen wist te behalen. Eenzelfde 
prestatie heeft de MAN geleverd in 1979 door direct bij haar eerste deelname aan 
de verkiezingen als grootste partij uit de bus te komen. Een nog grotere prestatie 
heeft de PAR geleverd door bij de eerste deelname aan de verkiezingen in 1994, 
al direct 47% van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen. In dit rijtje past ook 
de prestatie van de nieuwe partij PLKP, waarvan de leiders uit vakbondskringen 
komen en die in 1998 voor het eerst aan de verkiezingen deelnam. De PLKP wist 
bijna 20% van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen. 
Het is opvallend dat bij geen van deze partijen -de PLKP uitgezonderd die immers 
ten tijde van dit onderzoek alleen aan één verkiezing heeft deelgenomen- sprake 
geweest is van enige stabiliteit in de tijd wat grootte van de aanhang betreft. Al 
deze partijen zijn in deze periode op een gegeven ogenblik (bijna) de grootste of 
de (op één na) kleinste geweest. De MAN was bijvoorbeeld in 1979 en in 1982 de 
grootste partij van Curaçao en hetzelfde geldt voor de NVP bij de verkiezingen 
van 1985, 1987 en 1991. In dezelfde periode, namelijk tussen 1979 en 1994, 
waren deze twee partijen ook nog de op één na kleinste partij. Zelfs de PAR die in 
1994 bijna de helft van de geldig uitgebrachte stemmen behaalde, heeft een 
geweldige politieke klap geïncasseerd bij de verkiezingen van 1998 door slechts 
24% van de stemmen te behalen. 
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Het bovenstaande geeft dus aan dat het op Curaçao mogelijk is als (nieuwe) partij 
heel snel te groeien maar ook op even snelle wijze achteruit te gaan, wat aanhang 
betreft. Deze snelle wisselingen getuigen niet van een stabiele situatie bij de 
aanhang van de verschillende politieke partijen in de afgelopen periode. 

9.1. Is de electorale instabiliteit op Curaçao groot? 

Uit de vorige paragraaf blijkt dus dat het gedrag van de politieke aanhang 
voortdurend varieert. In zo'n geval is er sprake van electorale instabiliteit. De 
vraag hoe groot de electorale instabiliteit op Curaçao is, lijkt gerechtvaardigd. De 
electorale instabiliteit op Curaçao zoals blijkt uit de vorige paragraaf, is groot in 
vergelijking met die in andere landen. 
De instabiliteit op electoraal gebied kan met behulp van de zogenaamde 
Pedersen-index aangegeven worden. Deze electorale instabiliteitsindex varieert 
tussen 0 en 100. Een index van 0 betekent dat bij twee opeenvolgende 
verkiezingen alle partijen exact hetzelfde percentage stemmen behalen. Een 
index van 100 betekent dat er een maximale verandering is opgetreden: alle 
partijen die bij de voorgaande verkiezing nog meegedaan hebben, halen bij de 
volgende verkiezingen geen enkele stem. De index wordt bepaald aan de hand 
van de som van de behaalde winstpercentages die alle winnende partijen geboekt 
hebben. 
Indien we de index voor de Curaçaose situatie vanaf de invoering van het 
algemeen kiesrecht in 1949 tot en met de verkiezingen van 1994 uitrekenen, is de 
gemiddelde index 15. Vergelijken we deze electorale instabiliteitsindex met de 
Europese situatie, dan blijkt deze vrij hoog te zijn. In ongeveer dezelfde periode is 
de electorale instabiliteitsindex voor heel West-Europa 9. Dit betekent dat de 
instabiliteitsindex op Curaçao in ongeveer dezelfde periode beduidend groter is. 
In de periode 1949-1967 was de instabiliteit op Curaçao nog vrij laag, namelijk 5. 
In Europa was deze index in een vergelijkbare periode hoger. Vanaf de 
verkiezingen van 1969 is er een grote verandering opgetreden in de electorale 
stabiliteit op Curaçao. Voor de periode na 1969 ligt de gemiddelde index rond de 
21, terwijl deze in Europa bijna 9 bedroeg. Met uitzondering van de verkiezingen 
van 1973 en 1991 zijn de indices van de electorale instabiliteit op Curaçao steeds 
groter dan 10. De grootste waarden van deze index treden op in 1994 (48), de 
verkiezingen waaraan de PAR voor het eerst meedeed en direct de grootste partij 
werd, 1979 (39) de verkiezingen waaraan de MAN voor het eerst participeerde, 
1975 (30) de verkiezingen waar de PSD, een splinterpartij van de DP, voor het 
eerst aan meedeed en de FOL haar stemmenaantal wist te verdubbelen. De 
hoogste index die in de afgelopen eeuw (1920!) in Europa genoteerd werd is 32. 
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Dit was in Duitsland. Vergelijking van deze indices laat duidelijk zien dat de 
instabiliteit op Curaçao veel groter is dan die in Europa. 
Ook vergeleken met het zustereiland Aruba is de instabiliteit op Curaçao groot. In 
de jaren '80 is de instabiliteitsindex op Curaçao meer dan twee maal zo groot 
geweest als die van Aruba. 
De instabiliteit op Curaçao blijkt dus groter te zijn dan die in onder andere Europa 
en op Aruba. 

9.2. Hoe organiseren partijen zich om de kiezers voor zich te winnen? 

Partijen trachten kiezers zover te krijgen dat zij op de partij stemmen. Bij partijen 
gaat het niet alleen maar om een goed resultaat bij een bepaalde verkiezing. 
Partijen streven in principe, naar een goed resultaat bij achtereenvolgende 
verkiezingen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld steeds andere kiezers te 
overtuigen. Maar veel logischer lijkt het om te trachten een groot deel van de 
partijstemmers gedurende verschillende verkiezingen aan de partij te binden. 
Om deze stabiliteit te bevorderen zal de partij 'tools' moeten hebben om de kiezer 
voor een langere periode aan zich te binden. Partijen die proberen de kiezer aan 
zich te binden, zullen tijdens dit proces gebruik kunnen maken van verschillende 
vormen om met de kiezer te communiceren. 
Partijen hebben in principe twee mogelijkheden om het contact met hun kiezers te 
onderhouden, namelijk via de partij organisatie en/of buiten de partijorganisatie 
om. Buiten de partijorganisatie om betekent dat partijen met kiezers of potentiële 
kiezers communiceert zonder de partijstructuur te gebruiken. In de meeste 
gevallen zal de partij gebruik maken van de massamedia, zoals de geschreven 
pers, televisie en radio. 
Het gebruik van massamedia door partijen, vooropgesteld dat deze in principe 
toegankelijk zijn voor de kiezers in alle wijken, zal een uniforme invloed hebben op 
de kiezers in de verschillende wijken. De kiezer in de ene wijk zal door het gebruik 
van de massamedia onder dezelfde druk komen te staan als de kiezer in een 
andere wijk die zich ook met een bepaalde partij identificeert. 
De partij kan ook middels haar partijorganisatie met haar (potentiële) kiezers 
communiceren. Een partij die zich bijvoorbeeld ontwikkelt langs de lijnen van 
territoriale penetratie is een partij waarbij de lokale organisaties aangestuurd 
worden vanuit de partijleiding. De lokale organen verzorgen dan het contact met 
de kiezers in hun gebied. Deze lokale organen ondernemen in hun gebied 
activiteiten. Afhankelijk van de activiteiten die de lokale organen ten toon 
spreiden, de wijze waarop zij dit uitvoeren en de kiezers die in die wijken wonen, 
zal dit in bepaalde mate tot succes leiden. Indien het de lokale organisatie lukt om 
de kiezers te winnen voor de partij en verder de contacten te onderhouden met 
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het electoraat in dit gebied, zal dit eerder leiden tot een langdurige electorale band 
met de kiezer. In het ene gebied zal dit tot betere resultaten kunnen leiden dan in 
andere gebieden. Dit betekent dus dat een partij concentratiegebieden kan 
hebben. Dit zijn gebieden waarzo'n partij gedurende een periode goed scoort. 
Doordat deze partij voortdurend via de lokale organisaties contact heeft met het 
plaatselijke electoraat, zal de identificatie van de kiezer met de partij in die 
wijken/buurten wellicht sterker moeten zijn. De identificatie van de kiezers met de 
partij in zulke zogenaamde concentratiegebieden kan dan groter zijn dan in 
andere gebieden. 
De kans is dan ook groter dat zulke kiezers gedurende meerdere verkiezingen 
voor deze partij zullen stemmen. De groep loyale kiezers in zulke geografische 
gebieden zal dan ook groter zijn dan in andere gebieden. Zowel de loyaliteit als de 
partij-identificatie in deze concentratiegebieden zullen dan sterker zijn dan in 
andere gebieden. 
Om de instabiliteit beter te kunnen plaatsen, werd eerst bestudeerd welke 
argumenten een kiezer gebruikt om op een partij te stemmen. Er zijn verschillende 
theorieën die het stemgedrag trachten te verklaren. De belangrijkste theorieën zijn 
de sociologische, sociaal-psychologische en rationele. 

Conform de sociologische theorie zullen kiezers met dezelfde sociologische 
achtergrond onder 'normale' omstandigheden voor dezelfde partij stemmen. De 
kiezer die duidelijk tot een bepaalde sociale groep behoort, zal voor de partij 
kiezen die zich het meest identificeert met de belangen van deze groep. Is er 
slechts één partij binnen het politieke systeem die deze rol inneemt, dan zal de 
kiezer volgens deze theoretische benadering op die partij stemmen. Zijn er 
meerdere partijen die voor een bepaalde sociale groep opkomen, dan zal de 
kiezer een partijvoorkeur hebben voor één van deze partijen. De partijkeuze kan 
dan bij verschillende verkiezingen variëren. Ook kiezers, wier positie niet geheel 
overeenkomt met één van de sociale groepen, kunnen meer dan één partij als 
hun voorkeur hebben. De belangrijkste kenmerken die het stemgedrag in Europa 
volgens deze theorie beïnvloeden, zijn godsdienst en sociaal-economische 
klasse. In zulke gevallen spelen de sociale achtergronden in grote mate een 
determinerende rol bij de partijkeuze. In deze benadering is de partijkeuze onder 
normale omstandigheden een stabiele situatie. 

Volgens de sociaal-psychologische theorie spelen de aspecten partij-identificatie, 
kandidaat- en issue-georiënteerdheid een belangrijke rol. In deze theorie gaat 
men ervan uit dat de partijkeuze gebaseerd is op bepaalde attitudes, 
karaktereigenschappen en denkbeelden van de kiezer. Als alle factoren in 
dezelfde richting wijzen, stemt de kiezer op de partij waarmee hij zich identificeert. 
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Partij-identificatie ontwikkelt zich vrij vroeg in het leven van de kiezer. De 
identificatie ontwikkelt zich tijdens het sociale proces waarbij voornamelijk de 
invloed van het gezin en de familie groot is. 

Ook hier kan de kiezer echter onder druk komen te staan van andere invloeden. 
Deze invloeden zijn van tijdelijke aard en zijn afhankelijk van de verkiezings
campagne. Als korte-termijn verstorende factoren geen grote rol spelen, dan zal 
de kiezer stemmen op de partij waarmee hij zich identificeert. 

Bij de rationele theoretische benadering gaat men ervan uit, dat de kiezer een 
rationele persoon is die op basis van politieke stimuli en een eigen besluit
vormingsmechanisme en -proces zijn stem uitbrengt op de partij die hem het 
meeste voordeel levert. De kiezer kan zijn keuze baseren op ideologische 
aspecten, politieke issues, het beleid van de regering, de evaluatie van de 
kandidaten, etc. 

Volgens de theoretische modellen zijn de sociologische benadering, de 
partij-identificatie en de ideologie de enige lange-termijnfactoren die onder 
'normale' omstandigheden enige mate van stabiliteit tot gevolg kunnen hebben bij 
de partijkeuze van de kiezers. Het zijn dan ook deze aspecten die bestudeerd 
zullen worden om meer inzicht te krijgen in de electorale (in)stabiliteit op Curaçao. 

9.3. Wat zijn concentratiegebieden? 

Alvorens de criteria voor de concentratiegebieden te bepalen, werd een aantal 
onderzoekseenheden bepaald. Ten eerste werd als periode gekozen voor 1979 
tot en met 1991. In deze periode waren er totaal acht verkiezingen. De 
concentratiegebieden werden dan ook voor deze periode bepaald. Dit was 
noodzakelijk, omdat de dataverzameling in 1994 plaatsgevonden heeft waarbij het 
van tevoren duidelijk moest zijn, welke gebieden concentratiegebieden zijn. De 
dataverzameling bij de verkiezingen van 1994 heeft namelijk plaatsgevonden in 
een aantal at random gekozen concentratiegebieden en niet-concentratie-
gebieden. 

Ook de partijen die bij dit onderzoek centraal stonden, werden hier bepaald. De 
vier partijen DP, NVP, FOL/SI en MAN waren de partijen die in de periode 
1979-1991 het politieke panorama beheersten. Als geografische eenheid werd 
gekozen voor de zogenaamde areazone. Dit zijn namelijk de gebieden waarover 
zowel sociaal-economische, culturele en demografische gegevens beschikbaar 
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zijn, alsmede gegevens over het stemgedrag bij de verkiezingen. Curaçao werd 
opgedeeld in 40 areazones. 
Vervolgens kan het begrip concentratiegebied worden gedefinieerd. Een 
areazone is een geografisch gebied waarbij een partij stelselmatig bij meerdere 
verkiezingen goede resultaten behaalt. Uitgaande van deze definitie is 
geanalyseerd hoe deze geoperationaliseerd kan worden. Er bestaan hiervoor 
twee invalshoeken: die van de 'wijk' en die van de 'partij'. Indien 'de wijk' als 
uitgangspunt genomen wordt, betekent dit dat in eerste instantie gekeken wordt 
naar het stemmenpercentage van de partij in een bepaalde wijk, in vergelijking 
met andere partijen in dezelfde wijk. Indien het stemmenpercentage groter is dan 
dat van de andere partijen, dan kan dit geïnterpreteerd worden als het behalen 
van een goed resultaat door die partij in de desbetreffende wijk. In feite betekent 
dit dat gekeken wordt naar de winnende partij in deze wijk. 
Als tweede uitgangspunt kan de 'partij' gebruikt worden. Dit betekent dat naar het 
behaalde stemmenpercentage van de partij in een wijk gekeken wordt in 
vergelijking met het behaalde percentage van dezelfde partij in andere wijken. Dit 
heeft tot gevolg dat kleinere partijen ook goed kunnen scoren in een bepaalde wijk 
daar het behaalde stempercentage van een partij vergeleken wordt met het 
percentage in andere wijken van dezelfde partij. Zo kunnen ook 'kleinere' partijen 
concentratiegebieden hebben. 
Aangezien het hier in feite gaat om een analyse van de (in)stabiliteit van de partij, 
is voor het tweede uitgangspunt gekozen. Het goed scoren van een partij in een 
wijk kan dan bepaald worden aan de hand van het stemmenpercentage; een partij 
behaalt goede resultaten in een wijk als voor het stemmenpercentage (sp, ) in een 
wijk geldt: sp, >U.+Z,.CT. 

Naast het behalen van een goed resultaat in een bepaalde verkiezing geldt voor 
concentratiegebieden ook dat deze resultaten zich over een bepaalde tijdsperiode 
uitstrekken en niet een eenmalig karakter hebben. Een gebied is juist een 
concentratiegebied daar het zich gedurende een periode bij meerdere 
verkiezingen ontpopt als een wijk waar de partij goed scoort. De scoorlijn in dit 
gebied is niet wisselend. Daarom is als criterium voor het structureel goed scoren 
gekozen voor de stringente eis dat de partij gedurende alle verkiezingen goed 
gescoord heeft. 
Het bovenstaande is gebruikt om de concentratiegebieden van de vier partijen 
DP, NVP, FOL/SI en MAN, in de periode 1979-1991 te bepalen. Het aantal 
concentratiegebieden bij de partijen ligt tussen de vijf en de acht. 
De DP heeft op basis van bovenstaande criteria totaal 8 areazones die 
concentratiegebieden zijn. Dit zijn de gebieden Groot Kwartier, Seru Domi, Berg 
Altena, Koraal Specht, Seru Lora, Mundo Nobo, Dominguito en Mahaai. De 
concentratiegebieden van de NVP zijn Westpunt, Soto, Montana Rey, Flip en 
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Barber. De concentratiegebieden van de FOL/SI in de periode 1979-1991 zijn 
Santa Maria, Buena Vista, Seru Fortuna, Koraal Specht en Roozendal. De 
concentratiegebieden van de MAN zijn Tera Kora, Maria Maai, Mahuma, Wanapa, 
Koraal Partir, Suffisant, Julianadorp en Barber. 

9.4. De ontwikkeling van de politieke partijen op Curaçao 

Voor het onderzoek naar de ontwikkeling en organisatie van politieke partijen op 
Curaçao wordt in deze studie gebruik gemaakt van de opvattingen Panebianco. 
Panebianco komt tot een typologie van partijorganisaties die gebaseerd is op het 
genetisch model. 
Van de vier politieke partijen op Curaçao is DP de oudste partij. Voor zover er bij 
de DP sprake was van een politiek-ideologische oriëntatie heeft deze partij zich in 
het begin gebaseerd op sociaal-democratische beginselen. De partij streefde naar 
een vermindering van de politieke macht van de religieuze partijen waaronder de 
NVP. De DP ontwikkelde zich in de jaren '50 en '60 tot een partij die vooral haar 
aanhang zocht bij de lagere sociaal-economische strata in de stadskernen en de 
immigrantengroepen uit de overige Antilliaanse eilanden, zoals Bovenwinden en 
Bonaire, Suriname en Nederland. De DP gold als tegenhanger van de NVP die 
vooral in de buitendistricten veel stemmen trok. 
Aan de andere kant richtte de partij zich ook sterk op de handelselite binnen de 
gemeenschap die van oorsprong joods of protestant was. 
De DP karakteriseert zich als een partij met een zwakke institutionalisering en 
territoriale penetratie. Hoewel de partij strikt genomen een partijstructuur heeft 
waarin plaats is ingeruimd voor wijkcommissarissen, moet de DP het vooral 
hebben van 'bevriende' dagbladen. Met uitzondering enigszins van de wijken in de 
stadskernen is er geen duidelijke indicatie dat de DP zich bewust en direct richt op 
de kiezers in de wijken. 
De NVP is een politieke partij die zich voornamelijk richtte op de (katholieke) 
massa in de buitendistricten. De partij kende van oudsher een structuur waarbij 
'wijze mannen' uit de verschillende buitendistricten het contact onderhielden met 
de wijkbewoners. Deze groep van wijze mannen had eveneens tot taak als 
contactpersoon te fungeren tussen de partijtop en de kiezer, De NVP heeft zich 
ontwikkeld in de richting van een partij met een sterke institutionalisering. 
Ook de "lidernan di bario" (w'ijkleiders) waren opgenomen binnen de 
organisatiestructuur van de NVP, maar in tegenstelling tot de DP waren bij de 
NVP de wijkleiders in de praktijk belangrijke contactpersonen in de verschillende 
wijken. Vooral in de periode 1950-1970 en in mindere mate ook in de periode 
1970-1990 waren het deze personen die zowel in de wijken als in de partij 
invloedrijke posities innamen. Het waren personen die voornamelijk in de 
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buitendistricten functioneerden als een soort 'ombudsman' die eenvoudige 
diensten konden verlenen zoals een brief (laten) schrijven naar een 
overheidsinstantie maar ook andere zaken konden regelen zoals het bemiddelen 
bij een overheidsbaan, een overheidsvergunning, etc. 
De NVP richtte zich tijdens de verkiezingsperiode -maar in een aantal gevallen 
ook buiten deze periode zeer sterk op de kiezers in de verschillende wijken. Als 
strategie gebruikte NVP in deze periode voornamelijk het direct contact in de 
wijken of buitendistricten. Dit moest ook wel daar de partij voornamelijk in de 
periode '50-70 geen 'bevriende' relatie had met de plaatselijke communicatie
media. De partij kon daardoor niet op structurele wijze gebruik maken van de pers 
om de contacten met de kiezers te onderhouden. 

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

De onlusten in mei 1969 die een gevolg waren van de grote maatschappelijke 
tegenstellingen in de Curaçaose samenleving, resulteerden in de oprichting van 
de nieuwe partij, de Frente Obrero i Liberashon 30 di mei (FOL). Deze nieuwe 
partij werd geleid door het militante deel van de vakbeweging en de kritische 
intelligentsia en presenteerde zich als een arbeiderspartij. 
De partij moest het vooral hebben van de bekendheid en directe activiteiten van 
de leiders binnen verschillende maatschappelijke groeperingen en geografische 
gebieden. De partij had praktisch geen toegang tot de communicatiemedia en 
beschikte in de periode 1970-1990 nog niet over een gestructureerde 
partij-organisatie. Gezien de maatschappelijke tegenstellingen eind jaren '60 en 
begin jaren '70, was de partij heel duidelijk in haar politieke opstelling: de FOL 
koos er bewust voor om op te komen voor de "have-nots" binnen de Curaçaose 
gemeenschap. De FOL gebruikte hier het motto 'brood, huis en werk'. Het is dan 
ook begrijpelijk dat deze partij voornamelijk steun kon verwachten van kiezers uit 
de laagste of lagere klassen van de gemeenschap, in veel gevallen de armste 
wijken van Curaçao. Dit waren overigens wijken waar ook de politieke leiders van 
FOL woonachtig waren of makkelijk toegang hadden. In deze zin kan dan ook 
volgens het genetisch model bij de FOL gesproken worden van territoriale 
penetratie die weliswaar beperkt blijft tot een aantal arme wijken. 
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De FOL kan gekarakteriseerd worden ais een partij met een sterke 
institutionalisering. Daardoor kan verwacht worden dat de partij op een grotere 
stabiliteit mag rekenen. 

In 1971 werd de Movimientu Antia Nobo (MAN) opgericht. De MAN die zich in het 
begin van de jaren '70 als een felle voorstander van radicale economische en 
sociale hervormingen presenteerde, kon toen op weinig electorale aanhang 
rekenen. De MAN heeft vanaf de verkiezingen van 1979 als zelfstandige partij aan 
de verkiezingen deelgenomen. 
De top van de partij bestond voornamelijk uit academici die in het buitenland 
gestudeerd hadden of leraren, onderwijzers en ambtenaren die (gedeeltelijk) hun 
opleiding in Nederland gevolgd hadden. De MAN kan het best vergeleken worden 
met een partij die op gematigde wijze sociaal-democratische principes aanhing. 
De MAN hanteerde geen politiek van territoriale penetratie. Wel voldoet de MAN 
aan twee andere factoren van het genetisch model, namelijk interne legitimering 
en charisma. 
Conform het genetisch model van Panebianco kunnen partijen die zich bij het 
ontstaan karakteriseren door territoriale penetratie, interne legitimering en een 
hoge charisma, over het algemeen rekenen op een grotere institutionalisering. Het 
blijkt dat vooral de partijen NVP, FOL/SI en MAN hieraan voldoen. Bij NVP en 
FOL/SI was er tevens sprake van een oudsher sterke gerichtheid op de territoriale 
penetratie. 

9.5. Zijn de politieke leiders bewust van hun concentratiegebieden en 
maken zij hiervan gebruik? 

Indien de politici zich bewust zijn van de concentratiegebieden van hun partij en 
ten aanzien van deze wijken een bewuste strategie toepassen om hun stemmen 
te behouden, dan zou dit een stabiliserende invloed kunnen hebben op het 
stemgedrag van de partij-aanhang. Het eerste blijkt te kloppen. Het intuïtief gevoel 
van de politici ten aanzien van bolwerken blijkt redelijk overeen te komen met de 
concentratiegebieden van de partijen. Het bovenstaande blijkt uit interviews met 
een aantal partijleiders. Vooral bij de partijen NVP, FOL/SI en in geringere mate bij 
de MAN bestaat er een grote overeenstemming tussen de mening ten aanzien 
van bolwerken van de politieke leiders en de concentratiegebieden die eerder 
afgeleid zijn. De partijleiders van de NVP, de FOL/SI en de MAN blijken, zij het 
intuïtief, in zekere mate van hetzelfde model gebruik te maken om de bolwerken 
van hun partij te bepalen. 

Bij de NVP en de FOL/SI is de situatie zeer bevredigend. De concentratie
gebieden worden door de NVP-politici in alle gevallen erkend. Vier van de vijf 
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FOL/SI-concentratiegebieden worden door beide politieke leiders genoemd als 
bolwerken van de FOL/SI. Dit betekent dat de partijleiders van NVP en FOL/SI 
hun bolwerken (zeer) goed (onder)kennen. 
Bij de MAN worden van de acht concentratiegebieden vijf tenminste één keer 
genoemd. Bij de DP wordt minder dan de helft van de concentratiegebieden door 
de politieke leiders van deze partij erkend. Dit betekent dat de DP en in mindere 
mate de MAN hun concentratiegebieden niet kennen. 

Tot slot kan opgemerkt worden dat het voornamelijk de partijen NVP en FOL zijn 
die wijkgericht te werk gaan bij de benadering van de kiezers. De NVP maakte in 
de periode 1950-1970 (en in mindere mate 1970-1990) gebruik van directe 
contacten met de kiezers in de wijken. Het ging hierbij voornamelijk om de wijken 
in de buitendistricten. Dit gebeurde door een structuur van wijkleiders die in de 
jaren '70 en '80 vrij redelijk functioneerde in de bolwerken. De FOL aan de andere 
kant concentreerde zich vrijwel uitsluitend op de wijken waar zij makkelijk in 
contact kon treden met de "have-nots". Dit waren uiteraard de wijken waar de 
kiezers uit de laagste en lagere klassen van de gemeenschap woonachtig zijn. De 
FOL/SI concentreerde zich slechts op die wijken die de leiders als FOL/SI-
bolwerken beschouwden. In deze wijken werden speciale activiteiten georganiseerd die de 
band met de FOL-stemmers moesten verstevigen. De FOL/SI kan beslist niet als 
een partij beschouwd worden die zich op het grote electoraat richtte. Deze partij 
richtte haar activiteiten vrijwel uitsluitend op de kiezers die in armere wijken 
woonden. De factoren in het genetisch model die tot sterke institutionalisering 
leiden, territoriale penetratie, interne legitimering en charisma, blijken in grote 
mate te gelden voor de NVP en FOL. Dit zijn dan ook de partijen waar een grotere 
stabiliteit verwacht mag worden. 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de politieke partijen NVP en FOL/SI 
buurtgerichter opereren dan de andere partijen MAN en DP. Indien de NVP en 
FOL/SI dit met enige succes doen, zal dit moeten blijken uit verschillen in 
partij-identificatie en stabiliteit tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden. 

9.6. Predictie van de concentratiegebieden 

Verwacht kan worden dat de partijen NVP en FOL/SI zich misschien richten op 
bepaalde wijken, doordat ze daar veel gemakkelijker hun kiezers kunnen vinden. 
De veertig areazones op Curaçao zijn daarom met behulp van de 
discriminant-analyse geclassificeerd in concentratiegebieden en 
niet-concentratiegebieden van de partijen. Hierbij is gebruik gemaakt van 
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sociaal-economische, demografische en culturele gegevens van de bewoners van 
de verschillende areazones. Deze kenmerken zijn: geslacht, leeftijd, geografische 
situering, werkloosheid, inkomen, sociaal-economische positie, opleiding en 
voertaal Papiamentu. 
Bij de DP en MAN blijkt het resultaat onbevredigend te zijn. De classificatie van de 
concentratiegebieden bij de politieke partijen NVP en FOL/SI leverde een (zeer) 
bevredigend resultaat op. Bij de NVP worden alle vijf concentratiegebieden als 
zodanig geclassificeerd; bij de FOL/SI is dit drie van de vijf. 

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 oostelijk 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 met typische native-bewoners, gelegen in de buitendistricten, 
met een sociaal-economische positie die overeenkomt met de !age(re) klassen 
van de 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 
concentratiegebieden 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 werkloosheids
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. 
Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling van de areazones in de periode 
1981-1992 zijn op twee manieren getest. Het blijkt dat de bevolkingssamenstelling 
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van de areazones in deze periode gebaseerd op de acht sociaal-structurele 
kenmerken niet noemenswaardig is veranderd. 
Tot nu toe is in de analyse 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 gebruikmaken van accurate gegevens zoals 
censusgegevens, geregistreerde verkiezingsuitslagen, etc, dient men zich bewust 
te zijn van de "ecological fallacy". 
Op grond hiervan is daarom in de laatste hoofdstukken gebruik gemaakt van data 
op individueel niveau. Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat in de 
concentratiegebieden dezelfde kiezers voor het relatief hoge percentage stemmen 
voor een partij zorgen. Alleen via een onderzoek op individueel niveau kan dit 
worden vastgesteld. 
Indien de partijen NVP en FOL/SI hun bolwerken kennen, een buurtgerichte 
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. 

9.7. Verschillen in partij-identificatie tussen de concentratie- en niet-
concentratiegebieden 

In hoofdstuk 6 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 NVP en FOL/SI was dit te 
verwachten. Al eerder is namelijk 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 deze twee partijen hun concentratiegebieden ook het beste 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 
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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 door de partijleider in hoofdstuk 6 naar voren is gebracht, 
aandacht te besteden aan de kiezers in de niet-concentratiegebieden. Dit is 
misschien 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 de partij-identificatie in de concentratiegebieden sterker te zijn 
dan in de niet-concentratiegebieden. Dit is weliswaar'het gevolg van één 
concentratiegebied, namelijk Barber. De partijidentificatie in Barber is zeer hoog 
en is zeer waarschijnlijk het gevolg van specifieke omstandigheden van de 
partijleider. 
Bij de DP blijkt naar verwachting 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. 

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

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 het duidelijk geworden dat deze twee partijen 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 
samen met bepaalde activiteiten van politieke activisten in de wijken Westpunt 
(concentratiegebied van de NVP) en Roozendal (concentratiegebied van de FOL/SI). 
Voor de DP is het begrijpelijk dat het verschil in loyaliteit bij de DP-stemmers in de 
concentratie- en niet-concentratiegebieden klein is: de partij kent zijn 
concentratiegebieden niet en de contacten met de stemmers in deze wijken 
worden ook niet op een gestructureerde manier onderhouden. 
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Het is niet verwonderlijk dat het verschil tussen het percentage MAN-loyalisten in 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden gering is. De MAN-leiders 
hebben namelijk geen goede kennis van hun bolwerken. 

9.9. De rol van de nieuwe politieke partijen met betrekking tot de 
electorale instabiliteit 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat bij bepaalde verkiezingen nieuwe partijen een 
bijzonder goed resultaat weten te scoren. Daarom is het van belang om het 
concept "nieuwe partijen" en hun electoraal succes nader te analyseren. In 
hoeverre is het te verwachten dat er op Curaçao meer nieuwe partijen aan het 
politieke horizon verschijnen? Wat zijn de verklaringen voor het ontstaan van 
nieuwe partijen? Wat voor type nieuwe partijen zijn er te onderscheiden (op 
Curaçao)? Onder wat voor omstandigheden is er sprake van succes bij deze 
nieuwe partijen? Het zijn deze vragen die in het bijzonder voor de Curaçaose 
situatie beantwoord moeten worden. 

De ontwikkeling van nieuwe partijen in Westerse democratieën is door 
verschillende wetenschappers bestudeerd. Lipset en Rokkan (1967) hebben laten 
zien dat de Europese partijen hun ontstaan te danken hebben aan 'grote 
revoluties' in de afgelopen eeuwen. Chambers en Burnham (1967) hebben 
voornamelijk de impact bestudeerd van de grote structurele transformaties vanaf 
de 16de tot en met de 20ste eeuw op de partij-ontwikkeling. 
De ontwikkeling van nieuwe partijen heeft in het bijzonder aandacht gekregen als 
gevolg van de veranderingen die zich voordeden bij de westerse partijsystemen 
(Crozier et al, 1975; Epstein, 1980; Flanagan en Dalton, 1984). 

Het eerste wat men zich dient af te vragen bij een analyse van nieuwe partijen is 
de vraag: wat zijn nieuwe partijen? Men zou kunnen betogen dat nieuwe partijen 
slechts partijen zijn die nieuwe issues naar voren brengen en meedingen tijdens 
verkiezingen naar een of meerdere zetels in het parlement. Zo'n definitie kan 
verder enger opgevat worden door 'het meedingen aan verkiezingen' te 
vervangen door "een bepaald percentage stemmen of zetels behalen bij nationale 
verkiezingen" (Janda, 1980). 
Harmei (1985) heeft een ruimere definitie gehanteerd, namelijk partijen die voor 
het eerst aan verkiezingen meedoen. Aan de hand van deze definitie heeft hij 
voor Zuid- en Midden-Amerika het gemiddeld aantal nieuwe partijen berekend. Dit 
bedraagt 0.50 per jaar. Dit betekent dat gemiddeld in een periode van 10 jaar 5 
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nieuwe partijen het licht zien. In Afrika en Azië is dit iets lager in de periode 1960-1980 
namelijk 0.42 per jaar. Deze maat is het hoogst in West-Europa namelijk 0.58. 
Op Curaçao is dit berekend voor de periode 1960-1980. Het totaal aantal partijen 
dat voor het eerst aan de verkiezingen in deze periode participeerde, is 14. Dit 
betekent dat de maat voor Curaçao in deze periode 0.70 was. Voor de periode 
1980-1995 is dit niet noemenswaardig veranderd, namelijk 0.60. 
De conclusie is dan ook dat het aantal opgerichte nieuwe partijen in deze periode 
op Curaçao dat aan de verkiezingen meegedaan heeft, afwijkt van het aantal in 
de regio en in West-Europa. Op Curaçao blijkt het aantal nieuwe partijen hogerte zijn. 

Het ontstaan van nieuwe partijen kan op verschillende manieren verklaard 
worden. Het oprichten van nieuwe partijen is gerelateerd aan "iets dat fout gegaan 
is". Hauss en Rayside (1978) maken onderscheid tussen de institutionele en 
politieke factoren. De belangrijkste institutionele factor is het electorale systeem. 
In een staat met een evenredigheidssysteem is de kans op het ontstaan van een 
nieuwe partij groter dan in een staat met een meerderheidsstelsel. 
Een politieke factor die van grote betekenis is voor het ontstaan van nieuwe 
politieke partijen is de wijze waarop de bestaande partijen kunnen inspelen op de 
wensen van (bepaalde) groepen binnen de gemeenschap (Miller et al, 1977). 
Indien de kiezers van mening zijn dat de bestaande partijen geen oplossing 
voorhanden hebben voor belangrijke problemen of als ze geen vertrouwen 
hebben in deze 'traditionele' partijen dan is de grond vruchtbaar voor het ontstaan 
van nieuwe politieke partijen. 

Een andere factor van grote betekenis bij het ontstaan van nieuwe partijen is 'de 
beschikbare en potentiële kiezer'. Indien kiezers in een land een sterke 
partij-identificatie hebben met de bestaande partijen, is het zeer moeilijk voor een 
nieuwe partij om nieuwe aanhangers aan te trekken (Burnham, 1972). 

Het succes van een nieuwe partij is verder sterk afhankelijk van de leiderschaps
kwaliteiten en het organisatievermogen van de oprichters van de nieuwe partij. 
Populaire en charismatische leiders kunnen zeer effectief zijn in het aantrekken 
van kiezers voor nieuwe partijen. 
De situatie op Curaçao voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe partijen stemt 
grotendeels overeen met bovengenoemde theoretische beschouwing. Het 
electoraal systeem op Curaçao is een evenredigheidsstelsel, wat de ontwikkeling 
van nieuwe partijen bevordert. 
De verkiezingen van 1994 kenmerkten zich door een verkiezingsoverwinning van 
een nieuwe partij, de PAR. Dit was voor een groot gedeelte te wijten aan het 
gebrek aan vertrouwen bij de lokale kiezers in de traditionele partijen. Bij deze 
verkiezingen speelde de staatkundige herstructurering van de Antillen een niet 
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onbelangrijke rol; de groep had zich enkele maanden daarvoor bij een referendum 
op Curaçao sterk gemaakt voor een geherstructureerd Antillen. 
Daarnaast genoot de partijleider van de PAR, Pourier, veel bewondering, onder 
andere door een geslaagde professionele carrière als bankdirecteur van een van 
de grotere bankinstellingen op Curaçao. Als politicus had hij zich tot op dat 
moment nog niet zo sterk geprofileerd, wat gezien het grote wantrouwen op dat 
moment jegens de traditionele politici juist als een voordeel gewerkt heeft. 
De verkiezingen van 1979 waarbij de 'nieuwe' partij MAN (weer) voor het eerst 
aan de verkiezingen meedeed, werd voor deze partij een grote overwinning. In 
deze periode speelde voornamelijk de issue 'een integer en corruptievrij' 
regeringsbeleid. Daarnaast genoot de partijleider van de MAN, Martina, een vrij 
grote acceptatie bij de kiezers vanwege de correcte en standvastige wijze van 
optreden als gedeputeerde in de regering van de FOL. 
Bij de verkiezingen van 1969 wist de FOL direct al een grote 
verkiezingsoverwinning te behalen. Dit was voornamelijk te danken aan de 
afwijzing van het regeringsbeleid van de jaren '60 door de kiezers. Verder genoot 
de partijleider, Godett, als havenvakbondsleider veel sympathie bij de arbeiders. 
Nieuwe partijen zijn op verschillende manieren van elkaar te onderscheiden. 
Rochon (1985) onderscheidt in het bijzonder twee typen nieuwe partijen, namelijk: 
challengers en mobilizers.Bij de eerste groep gaat het in het bijzonder om: 

".. a discontented group within an existing party is usually able to make a 
credible threat to form a separate party if its demands are not met. These 
new parties are generally formed to exercise influence on established 
parties. They are not, in the main, a response to changing voter 
alignments" (Rochon, 1985: 421). 

Bij de "mobilizers" gaat het om een partij die juist nieuwe issues naar voren brengt 
of op een geheel andere wijze naar oude problemen kijkt. Zulke partijen halen 
voordeel uit veranderde sociale en politieke structuren. 
Het volgende tabel geeft een overzicht van de nieuwe Curaçaose partijen in de 
periode 1960-1995. 
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Partijen Jaar1 Type partij Duurzaam2 Electoraal 
succes 

Un poco 1962 Challengers (1) < 5 % 
PRP 1962 Challengers (2) < 5 % 
URA 1966 Challengers (3) <5% 
FOL 1969 Mobilizers Ja > 20 % 
MASA 1971 Challengers (3) > 10 % 
MAN 1971 (79) Mobilizers Ja <10%(>30) 
PSD 1975 Challengers (5) > 10% 
Akshon 1979 Challengers O) <10% 
Alianza 1979 Challengers (2) < 10% 
META 1979 Challengers (2) <5% 
UNION 1982 Challengers (1) < 5 % 
SI 1987 Challengers (4) <10% 
PAS (Nos Pais) 1985 Mobilizers (2) < 5 % 
Nos Patria 1990 Mobilizers (4) < 5 % 
PAR 1994 . Mobilizers Ja > 40 % 

Tabel 9.1. Typen nieuwe partijen die in de periode 1960-1995 aan de verkiezingen meededen. 

In deze periode hebben verder de volgende partijen zich geregistreerd om in de 
verkiezingen mee te dingen: Union Social Cristian ('62), Partido Liberal ('64), 
Accion Social Progresivo ('66), Hubentut na Marcha ('79), PAPU ('82), Partido 
Progresivo ('87), PAN ('87) en KARA ('89). Deze partijen zijn niet opgenomen in 
bovenstaande tabel daar zij niet het vereiste aantal handtekeningen gehaald 
hebben bij de voorverkiezingen om zodoende aan de verkiezingen te kunnen 
participeren. 

Van de nieuwe partijen op Curaçao in de periode 1960-1995 vallen slechts vijf 
onder de noemer "mobilizers". Drie van deze partijen, te weten FOL, MAN en 
PAR, hebben direct al bij hun eerste optreden meer dan 20% van de stemmen 
behaald. Dit is geen enkele "challengers"-partij gelukt. Verder valt het op dat het 
juist de "mobilizers" zijn die een langer bestaan genieten. Op de partij PAS na, 

Jaar waarin de partij voor het eerst aan de verkiezingen heeft meegedaan. 
Aantal verkiezingen waaraan de partijen deelgenomen hebben. "Ja' betekent hier dat de partij nog (1999) bestaat. 
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hebben de vier andere "mobilizers" alle aan de verkiezingen van 1995 
meegedaan. 

Uit bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat het aantal nieuwe 
partijen op Curaçao groter is dan het aantal in de regio en West-Europa in 
dezelfde periode. De institutionele en politieke omstandigheden op Curaçao lenen 
zich hier goed voor. Dit maakt het ook begrijpelijk dat dit aantal voor Curaçao iets 
hoger is dan elders. Het electorale succes van de nieuwe partijen heeft in grote 
mate te maken met het type nieuwe partij namelijk "mobilizers" of "challengers". 
Het zijn voornamelijk de "mobilizers" die voor grote electorale verschuivingen 
gezorgd hebben op Curaçao en die bestaansrecht, hoewel met wisselend succes, 
hebben op lange termijn. 

9.10. Tot slot 

De periode na het jaar 1969, is er een die gekenmerkt wordt door een grote 
electorale instabiliteit. In hoeverre de sociologische kenmerken en de 
partij-identificatie in de periode vóór 1969 een rol gespeeld hebben op de 
electorale stabiliteit is in deze studie geen onderwerp van onderzoek geweest. 
Maar gezien de grote electorale stabiliteit in de periode 1949-1967 op Curaçao is 
het niet ondenkbaar, dat evenals in verschillende landen in Europa en in Amerika 
deze stabiliserende factoren, te weten de sociologisch-structurele kenmerken en 
de partij-identificatie, hierbij een grote rol gespeeld hebben. De periode vlak vóór 
en vlak na de Tweede Wereldoorlog was namelijk een heel belangrijke periode 
voor de politieke vorming van de kiezers op Curaçao. Het is in deze periode dat 
de schreeuw voor autonomie en algemeen kiesrecht sterk gehoord werd. Dit 
mondde uit in het invoeren van het algemeen kiesrecht in 1949 en de 
ondertekening van het Statuut in 1954. De totstandkoming van het algemeen 
kiesrecht had tot gevolg dat het al dan niet katholiek zijn geen basis meer vormde 
voor politieke verdeeldheid. Voor zover er in de jaren '30 en '40 sprake was van 
verzuiling naar Nederlands model, kwam hiermee ook daaraan een einde. Rond 
1948 tekenden zich nieuwe vormen van politieke clustering af. Deze vormen 
waren zeer waarschijnlijk gebaseerd op geboorteplaats, woonplaats en sociale 
positie. Vele kiezers waren door onder andere patronagepolitiek zeer sterk 
gebonden aan een of andere partij. Door de patronagepolitiek van de partijen op 
Curaçao, met name van de DP en de NVP, voelden de kiezers en hun naaste 
familieleden zich 'gebonden' met de partij. Gezien de zeer grote electorale 
stabiliteit in de jaren '50 en '60, is het niet ondenkbaar dat de sociologische 
kenmerken in deze periode wel golden als verklaring voor het kiesgedrag. Een 
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stabiliteit die in die periode zelfs groter was dan die in Europa. Deze periode kan 
daarom het best gekarakteriseerd worden als een periode van "alignment" rond 
de nieuwe patronagelijnen. Dus in feite een periode van "traditional patronage voting". 
De generatie die de periode van de Tweede Wereldoorlog niet bewust heeft 
meegemaakt, is minder gebonden aan de traditionele opstelling van de 
Curaçaose kiezers van voorheen. 
Vanaf 1969 is met de mei-revolte een nieuw tijdperk ontstaan van grotere 
electorale instabiliteit. Deze periode werd voorafgegaan door een economische 
malaise op Curaçao. Armoede en werkloosheid waren in de jaren '60 de harde 
realiteit, onder andere door een rationalisatiebeleid van de olieraffinaderij op 
Curaçao. De revolte van 1969 bracht een grote maatschappelijke verschuiving teweeg. 
De electorale instabiliteit in de periode 1969-1994, is kenmerkend voor de grote 
maatschappelijke verschuivingen die zich in die tijd hebben voorgedaan. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze situatie een nieuwe partij met een 
issue kan komen die de kiezers aanspreekt. De traditionele partijen zijn niet goed 
op de hoogte of hebben er niet voor gezorgd dat ze via hun contacten goed op de 
hoogte blijven van datgene wat er bij de kiezers leeft. Bij de NVP en FOL/SI is dit 
weliswaar minder het geval dan bij de MAN en de DP. De nieuwe partijen die 
deze issues wel oppakken en daardoor een brug slaan naar de stemmers, kunnen 
daardoor grote electorale winsten boeken. Deze nieuwe partijen, voornamelijk de 
"mobilizers", kijken op een andere wijze naar oude problemen of pakken juist 
geheel nieuwe issues op. Dit is het geval geweest met FOL in 1969 die speciaal 
voor de "have-nots" ("e hômber chiki") wilde opkomen. Maar ook voor de MAN 
(1979) en de PAR (1994) die beide voorstander waren van een corruptievrije 
regering. De MAN heeft in deze de slogan "man limpi" (schone handen) gebruikt. 
De PAR heeft gebruik gemaakt van de issue "restrukturâ Antia" (herstructurering 
van de Antillen) en "ruime op de boel den gobièrnu"(de boel opruimen bij de 
overheid). Het zijn deze nieuwe partijen in het bijzonder die gezorgd hebben voor 
een grote electorale instabiliteit. Partijen voor zover zij naar een grotere stabiliteit 
streven, zullen het contact met hun achterban moeten uitbreiden. Verder zullen zij 
ervoor moeten zorgen dat deze contacten werkelijk communicatie inhoudt, 
namelijk een two-way communication. Ten slotte mogen deze contacten beslist 
niet alleen maar beperkt blijven tot de verkiezingsperiode. 
Het lijkt alsof de "traditional patronage voting" tot zijn einde is gekomen. We zien 
hierbij als eerste de opkomst van de FOL in 1969, die voor de rechten van de 
arbeiders en minderbedeelden in de maatschappij opkwam. Deze electorale 
verschuiving was dus niets anders dan het gevolg van de maatschappelijke 
uitbarsting die plaatsvond tijdens de mei-revolte in 1969. Een revolte die 
voorafgegaan werd door maatschappelijke onrust vanaf het jaar 1966. 
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De electorale instabiliteit kende een volgende hoogtepunt in het jaar 1975 door de 
oprichting van de PSD en het tijdelijk opgaan van de MAN in de FOL. De PSD is 
ontstaan uit een splitsing in de DP. De DP werd door vele politieke tegenstanders 
als de hoofdschuldige gezien van de mei-revolte en kreeg mede daardoor in de 
jaren '70 met verschillende splitsingen te maken. De wederoprichting van de MAN 
in 1979 en het meedoen aan de verkiezingen van 1994 door de PAR laten verder 
zien dat ieder hoogtepunt van de electorale instabiliteit gepaard gaat met het 
meedoen aan de verkiezingen van een partij die zich opwerpt als alternatief. Het 
stemmen op een partij die zich als alternatief opwerpt kan het best aangeduid 
worden met "alternative voting", "retrospective en prospective voting". Met 
"alternative voting" wordt bedoeld dat de kiezer voor een partij kiest die zich 
opwerpt als alternatief en tot op dat moment politiek niet 'besmet' was. Dit kiezen 
gebeurt op basis van het afwijzen van het gevoerde beleid door de machthebbers 
(retrospective) of door het juist kiezen voor een nog te voeren beleid 
(prospective). Het lijkt erop dat in de Curaçaose situatie het stemgedrag juist een 
combinatie is van deze drie. 
Bij de analyse van het hedendaagse stemgedrag op Curaçao zal daarom meer 
aandacht besteed moeten worden aan het zogenaamde "alternative voting" en 
"retrospective" en "prospective voting". In hoeverre is de Curaçaose kiezer 
(steeds) op zoek naar een alternatief of een alternatieve partij? Wanneer is een 
nieuwe partij een waar alternatief? Is al het nieuwe wat blinkt werkelijk goud in de 
Curaçaose politiek? In hoeverre speelt het aspect van de Curaçaose cultuur 
"mester dun'é un chéns" (we moeten hem/haar een kans geven) een grote rol bij 
de partijkeuze? Onder welke omstandigheden zullen de kiezers massaal voor een 
alternatieve partij kiezen? Op wat voor wijze wordt het beleid van de afgelopen 
regeringen geëvalueerd door de kiezer? Wat voor mechanismen gebruikt de 
Curaçaose kiezer bij het evalueren van het gevoerde beleid door de 
regeringspartijen? Wat voor rol spelen partijprogramma's hierbij? Wat is hierbij de 
invloed van de kandidaten op de verschillende partijlijsten? Hoe functioneren 
partijen als organisatie en op wat voor wijze onderhouden zij de contacten met 
hun eigen potentiële kiezers? 

Dit zijn de vragen waarop de toekomstige studies van het stemgedrag van de 
Curaçaose kiezer zich zullen moeten richten, want de periode van "traditional 
patronage voting" die gekoppeld wordt met electorale stabiliteit is definitief voorbij. 


