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• Jon Verriet doet onderzoek naar gevoel bij regionale voetbalclubs 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

Nijmegenaar of Arnhemmer 
dankzij NEC en Vitesse? 
De Gelderse identiteit bestaat niet, maar 
misschien zijn er wel regio-identiteiten. En 
wellicht spelen de profclubs daarbij een rol. 

door Bettine Winters 

V 
oei je je meer Achter
hoeker als supporter 
van De Graafschap? 
Of als je NEC-aanhan
ger bent, heb je dan 
ook automatisch meer 

met Nijmegen? Die vragen probeert 
onderzoeker Jon Verriet (30) van de 
Radboud Universiteit te beantwoor
den. Of beter gezegd: hij wil weten 
hoe de clubs de identiteit van de re
gio vormen. 

Waarom vindt u het leuk om dit onder
zoek te doen? 

"Ik hou ervan om onderwerpen 
op te pakken die in de wetenschap 
misschien niet helemaal serieus wor
den genomen. Voetbal is een alle
daags onderwerp en lijkt zo eenvou
dig, maar het betekent veel voor men
sen. Laatst was ik bij de wedstrijd 
Groningen-De Graafschap. Gronin
gen won, maar bij De Graafschap zat 

de stemming er goed in. Voetbal doet 
mensen meer dan alleen wat er in 
het stadion gebeurt." 

Wat wilt u met dit onderzoek aantonen? 
"Ik zoek uit in hoeverre we rivali

teit tussen steden en regio's terug
zien bij de clubs en of de clubs actief 
bijdragen aan de rivaliteit. Ik zit nu 
met kranten uit 1939 voor me en toen 

i waren er al stedenwedstrijden tussen 
Nijmegen en Arnhem. De rivaliteit 

1 tussen beide steden was toen al be
i langrijk. 
1 · "Ik wil ook uitzoeken of het de 
j clubs lukt om iets met de regionale 

identiteit te doen. Het Romeinse 
mannetje in de mascotte van NEC re
fereert bijvoorbeeld aan de geschiede
nis van Nijmegen. De Graafschap pro
beert de laatste jaren het boerenima
go in stand te houden en aan te wak
keren." 

En Vitesse? 
"Dat is lastiger te zeggen. Bij de 

twee andere clubs zie ik stereotypen, 
maar bij Vitesse lijkt de identificatie 
meer met voetbaliconen zoals Theo 
Bos, Theo Janssen en Nicky Hofs te 
maken te hebben. Die lijken belang
rijker dan dat er één Vitesse-achtig 
imago is." 

Wat heeft u al ontdekt over de rivaliteit 
tussen de clubs? 

"De rivaliteit tussen de clubs Vites
se en NEC lijkt veel jonger te zijn 
dan de rivaliteit tussen de twee ste
den. Arnhem en Nijmegen hebben 
aan het begin van de twintigste 
eeuw al stedenwedstrijden, maar dan 
is de derby tussen Vitesse en Quick 
1888 Nijmegen belangrijker dan NEC. 
Pas in de jaren vijftig zakt Quick af 
en wordt NEC belangrijker. Tot 1954 
werd er ook veel lokaler gespeeld. Vi
tesse speelde soms wel acht Ar:nhem
se derby's per seizoen. 

"De rivaliteit tussen De Graaf
schap en Vitesse is een beetje David 
en Goliath-achtig; die wordt vooral 
bij De Graafschap gevoeld. Kleinere 
clubs kunnen ontzettend veel haat 
opbouwen tegen grotere clubs. Sup
porters van Vitesse, NEC, FC 
Utrecht, De Graafschap, van heel veel 
clubs hebben een grote hekel aan 
Ajax, maar Ajax heeft alleen een he-

••• 
'Wedstrijden 
tussen NEC en 
De Graafschap 
worden niet als 
een Gelderse 
derby gezien' 
Jon Verriet onderzoeker 

• Onderzoeker Jon Verriet bij het Nijmeegse Goffertstadion. "Ik woon in Den Haag en ben geen supporter van een van de Gelderse clubs." foto Bert Beelen 

kei aan Feyenoord en misschien aan 
PSV. Supporters hebben behoefte aan 
een mooie vijand." 

Sinds wanneer bestaat de rivaliteit tus-
sen de Gelderse clubs? " 

"Bij de oprichting van De Graaf
schap in 1954 kocht De Graafschap 
meteen zeven spelers bij Vitesse weg. 
Ik dacht dat Vitesse sindsdien een he
kel aan De Graafschap zou hebben, 
maar daar vind ik weinig van terug. 
Vanaf de jaren tachtig en negentig ko
men de clubs elkaar steeds meer te
gen, wat een goede voedingsbodem 
voor rivaliteit is. Vanaf dat moment 
gingen beide clubs het beter doen en 
komen ze elkaar steeds tegen. 

"De strijd tussen Vitesse-NEC is 
er al vanaf begin jaren zestig. Je ziet , 
dan al dat de Goffert bijna heiemaal 
is uitverkocht bij wedstrijden. 

"Wedstrijden tussen NEC en De 
Graafschap zijn nooit een factor van 
belang geweest. Ze worden niet als 
een Gelderse derby gezien. Daar leefr 
geen rivaliteit." 

Heeft u zelf een favoriete club? 
"Ik kijk al sinds ik jong ben voet

bal, maar ik woon in Den Haag en 
ben geen supporter van een van de ' 
Gelderse clubs." 


