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NOG 4 DAGEN

Meer Friezen in de Kamer,
maar we kennen ze niet

De helft van de Friezen vindt dat er te weinig provinciegenoten in de Tweede Kamer zitten. Eén op de vijf stemt woensdag op een Fries. Maar wie onze kandidaten zijn? Geen idee.
TON VAN DER LAAN

D

e Friese kandidaat-Kamerleden genieten weinig bekendheid onder de eigen
bevolking. Ex-PvdA’er en
lijsttrekker van Nieuwe Wegen Jacques Monasch uit Sneek is veruit de
‘bekendste’ Friese kandidaat-politicus. Zeventig procent kent hem,
blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in samenwerking met de Leeuwarder Courant onder drieduizend Friezen.
Isabelle Diks van GroenLinks (42
procent), GeenPeil-voorman Jan
Dijkgraaf (33 procent) en VVD’er
Aukje de Vries (30 procent) volgen
op de gepaste afstand.
Het onderzoek is gedaan onder
drieduizend Friezen van Panel Fryslân. De groep inwoners geeft een representatief beeld van de samenstelling van de Friese bevolking en is geselecteerd door het FSP.
ChristenUnie-kandidaat Gerben
Huisman (7,6 procent) en 50Pluskandidaat Theun Wiersma (8,9) zijn
het meest onbekend onder inwoners van Friesland. Zelfs de eigen
achterban heeft amper van hen gehoord. Dat geldt ook voor Max Aardema van de PVV.
Dat weinig inwoners de Friese
kandidaten kennen, is opvallend,
vindt onderzoeker Henk Fernee van
het Fries Sociaal Planbureau. Want
ondertussen geeft één op de vijf
Friezen aan komende woensdag bij
voorkeur op een Fries te willen
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Christa Oosterbaan
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Harry van der Molen
stemmen. Bovendien stelt de helft
van de ondervraagden dat er meer
kandidaten uit de provincie in de
Tweede Kamer moeten komen.
Slechts een kleine groep zet die
constatering om in daden. Het zijn
voornamelijk aanhangers van het

CDA en de PvdA die aangeven te
zullen stemmen op een regionaal
gezicht, één op de drie stemt op een
Fries CDA- of PvdA-gezicht. De regionale gezichten Harry van der
Molen (CDA) en Christa Oosterbaan
(PvdA) genieten echter nog weinig
faam. Van de Friezen kent respectievelijk 25 procent en 14 procent
hen. Zelfs onder de eigen kiezers is
er werk aan de winkel. Onder CDAstemmers kent 48 procent Van der
Molen, Oosterbaan is bij 42 procent
van de PvdA-kiezers een bekend gezicht.
,,Je ziet dat CDA en PvdA al jarenlang traditioneel de grootste partijen in Friesland zijn’’, zegt Fernee.
,,Deze kiezers geven aan de regionale thema’s meer te laten meewegen
in hun stemkeuze. Zij kiezen ook
eerder voor een eigen gezicht en
willen het liefst meer Friezen in de
Kamer. De verbondenheid van deze
kiezers met Friesland lijkt groter
dan bij andere partijen.’’
Vooral onder kiezers van VVD,
GroenLinks en D66 lijkt er weinig
behoefte om op een regionaal gezicht te stemmen. Kiezers van
50Plus, SP en PVV zijn het meest ontevreden over de aandacht van de
landelijke politiek voor hun provincie. Zij hebben het sterkst het gevoel dat de Nederlandse regering
niet weet wat er leeft in Friesland.
Vrijwel alle Friezen, van jong tot
oud en van laag- tot hoogopgeleid,
vinden de gezondheidszorg en de
sociale zekerheid veruit het belang-

Verkiezingsverhalen
■ Jan Dijkgraaf (GeenPeil) en
Jacques Monasch (Nieuwe Wegen)
vechten nog vier dagen om een
zetel in de Tweede Kamer. Op
pagina 4 en 5 een tweegesprek.
■ In de Sneker wijk Lemmerweg
stemde in 2012 één op de zes
kiezers op de PVV. Hun stem op
Geert Wilders is een stem tegen de
armoede. In sneon&snein een
reportage.
■ Nog niet de helft van de PvdAkiezers van 2012 stemt woensdag
opnieuw op deze partij. Een derde
loopt over naar GroenLinks. Op
pagina 4 en 5 meer resultaten van
het Fries Sociaal Planbureau.

rijkste landelijke verkiezingsthema.
Daarna volgen klimaat, milieu en
immigratie. Als Friese thema’s worden genoemd werkgelegenheid,
krimp, de toekomst van de Friese
taal en cultuur en het behoud van
het landschap.

