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Electorale geografie gaat over kaarten, verkiezingscijfers, maar vooral ook om kijken. Josse de Voogd, 

zelfstandig onderzoeker en publicist op het raakvlak van geografie, politiek en samenleving, is in alle 

gemeentes wel eens gaan kijken. Staan de vuilnisbakken er anders bij in de Biblebelt dan in een wijk 

waar veel PVV gestemd wordt? Zijn er meer bakfietsen te vinden in D66- en GroenLinks-wijken?  

 

De Voogd noemt de electorale geografie ook wel de thermometer van de samenleving. Je kunt er 

politieke, maatschappelijke en ruimtelijke veranderingen mee meten. Van oudsher speelde religie een 

grote rol in het stemgedrag in Nederland, later werd dit de klassentegenstelling tussen links en rechts 

en tegenwoordig gaat het vooral om postmoderne tegenstellingen als globalisering, Europese 

eenwording en migratie.  

 

Na de lezing heeft De Voogd nog vragen van de docenten beantwoord. Hieronder een greep uit de 

vragen: 

 

Bestaat er samenhang tussen de maatschappelijke betrokkenheid en politieke betrokkenheid? 

“Er bestaat wel een samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en komen stemmen. Qua 

politieke activiteit is er vooral een centrumgebied rondom Amsterdam, Den Haag en Utrecht.” 

 

Zie je een verandering op de electorale stemkaart door verhuizingen uit de grote steden? 

“De verhuizing uit de grote steden is al een tijdje gaande, maar komt nu in een stroomversnelling. 

Maar het vertrekken uit de grote steden wordt soms ook overdreven. Er is namelijk maar een kleine 

groep die dit financieel gezien kan. En vaak zijn er slechts bepaalde plekken populair, zo is in de 

omgeving van Utrecht Culemborg populair. In Utrecht wordt veel GroenLinks gestemd en je zag ook 

dat in korte tijd GroenLinks in Culemborg hard steeg.” 

 

Bij Gemeenteraadsverkiezingen zie je dat lokale partijen in veel gemeenten hoog scoren. Zijn er 

factoren die maken dat er in bepaalde gebieden meer lokaal gestemd wordt? 

“Stemmers op lokale partijen hangen redelijk samen met populisten of buitenstaanders. Dit is een 

grote groep kiezers die zich niet thuis voelt bij de grote, originele partijen, of daar heel negatief 

tegenover staat.” 


