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Stemde iedereen op wie hij
beloofde te stemmen?
FSP-onderzoek: 20 procent van
de Friezen zou op een Fries
stemmen
Wybe Fraanje

Leeuwarden | Bij een peiling van het
Fries Sociaal Planbureau in februari
gaf één op de vijf (20 procent) Friezen
aan op een Friese kandidaat te gaan
stemmen voor de Tweede Kamer. Uit
bestudering van het proces verbaal
van het hoofdstembureau van kieskring Leeuwarden is echter gebleken
dat vorige week woensdag nog geen
10 procent van de Friese stemmers
het hokje van een Friese kandidaat
heeft rood gemaakt.
Van de 3750 leden van het onderzoekspanel van het FSP gaf 49 procent in hetzelfde onderzoek aan dat
er meer Friese Tweede Kamerleden
zouden moeten zijn, meldt Miranda
Visser van het FSP. Van hen zegt bijna
de helft evenwel niet op een Fries te
gaan stemmen. Het volledige onderzoek van het FSP wordt in mei gepubliceerd.
Het grote verschil in ‘theorie en
praktijk’ kan vertekend zijn omdat
het Friesch Dagblad en de panelleden
van FSP mogelijk verschillende definities hanteren van wat een Friese
kandidaat is. De definitie van Fries
die het Friesch Dagblad heeft gehan-

teerd is dat de kandidaat in kwestie in
Fryslân woonachtig is en als in Fryslân ingeschreven op de lijst stond. Zo
geldt iemand als GroenLinkser Isabelle Diks, geboren in Heerlen maar
de laatste jaren wethouder in Leeuwarden, als Fries. Anja Haga van de
ChristenUnie, wethouder in Arnhem
maar op de lijst onder haar woonplaats Dokkum: ook een Fries. Dit in
tegenstelling tot iemand als Pia Dijkstra (D66), geboren in Franeker maar
onder haar woonplaats Utrecht op de
lijst.
Panelleden van het FSP kunnen
echter aangegeven hebben op een
Fries te zullen stemmen en uiteindelijk op een Fries om utens hebben gestemd. Die zijn dan niet meegeteld in
het Friesch Dagblad-overzicht. Kandidaten als Sybrand van Haersma Buma (Workum, nu Voorburg, CDA),
Halbe Zijlstra (Oosterwolde, nu Wassenaar, VVD), Sietse Fritsma (Franeker, nu Den Haag, PVV), Theo Hidde-

De krant en de
leden van het panel
hanteerden
mogelijk een andere
definitie van Fries

ma (Holwerd, nu Maastricht, FvD),
het zijn allemaal Friezen om utens.
Panel
Het Fries Sociaal Planbureau maakt
voor zijn onderzoeken gebruik van
een panel dat uit 3750 leden bestaat.
Het is een mix van mannen, vrouwen, jongeren (vanaf achttien jaar),
ouderen, hoog opgeleiden, laag opgeleiden, mensen met hogere inkomens en mensen met lagere inkomens uit alle gemeenten van de provincie Fryslân. Het FSP nodigt regelmatig
een
nieuw
aantal
steekproefgewijs geselecteerde Friezen uit om aan het panel deel te nemen. Mensen kunnen zich niet zelf
aanmelden voor het panel.
In het overzicht van Friese kandidaten in de krant van gisteren was
Annemarie Postma uit Oudehorne
over het hoofd gezien. De lijstduwer
van de Partij voor de Dieren (nummer
42) vergaarde 243 stemmen in Fryslân en 291 daarbuiten, 534 stemmen
in totaal.
Het overzicht van gisteren wijkt
bovendien op details af van de definitieve uitslag die de Kiesraad gisteren
bekend maakte. Het overzicht was
namelijk gebaseerd op de handgetelde stemmen. Zo kreeg de grote winnaar van Fryslân, Isabelle Diks van
GroenLinks, uiteindelijk meer stemmen dan in het overzicht stond. Haar
totaal: 28.390 stemmen.

