
7L INÏERVIEW

TEKST WILLEMIJN KRUIJSSEN

BEELD MILAN VERMEULEN

owVW_IP
qnbáFrt?

Op zi jn 21ste stopte Rory de Groot definit ief met
wat hij het allerliefste deed: voetballen, Twee
jaar eerder was hi j  nog gedebuteerd in het eer-
ste van Feyenoord. Hij maakte er zijn theater-
voorstelling Hond in Hond over.

L let  repeteren is als t ra inen. de '  egisseur is ats
de trainer, de hoofdrolspeter ats de vedette, het
cnsemblewerk als teamsport ,  de mise en scène
.  
' ls  

het  tae 1 iqe h nlan ên de kleedkamer is zOwel

bij  het toneel ats bi j  het voetbal extreem belang-
r i1 k. Maar verd er zi jn ze com pteet versch i  t tend, de
lwee weretden die theatermaker RorV de Groot
(30) het beste kent.

Het verhaal  van Rory is op z 'n minst  b i jzonder te
noemen. Ats jonget le bt i jk t  at  sneI dat hi j  beter
kan voetbaL[en dan zi jn vriendjes en zi jn vi j f  jaar
oudere broer.  Hi j  door loopt de jeugdopleiding van
l :eyenoord,  de ctub van Rotterdam Zuid,  waar
l lory opgroeit.  Altes wijst erop dat hi j  het ats ver
dediger gaat maken: hi j  speett  in het Neder lands
t l f tal  onder 21, in het beloftenelftal van Feyen-
oord,  is  aanvoerder van zi jn team én debuteert  in
l re l  eersIe t i jdens een wedstr i jd in een ui tz innig
stadion met 55.000 toeschouwers,  in Japan.
Maar dan stopt die st i jgende t iyn.  ' lk  had verwacht
dat iL.  h i i  de selent ic zn.r  komen. Niet  d i rect  een
basispLaats.  maar daL ih mee zou Lrainen. een
l^eer l ie oD de bank. dat 'k  misschien zel fs een
off ic ieeL debuut zou maken. '  In plaats daarvan
kri jgt hi j  te horen dat hi j  nog een jaar moet r i jpen
in het betoftenetfat.  De voetbatler had daar geen
f rek in,  vroeg of  h i j  n iet  kon worden ui tgeleend

oo

aan Excels ior ,  een andere Rotterdamse ctub die
in de eerste div is ie spee[1.  Adr ie hosLer.  de Lrainer
dest i jds,  zag het wel  z i t ten.  Maar ik was nog niet
begonnen of  er  kwam een trainerswisse[.  En Kos
ters opvolger was niet zo te spreken over mij . 'Wat
votgde waren conft icten, geen basisptaats en een
verstoorde werkverhouding.

lrr i tant joch
Goed, hi j  moet ook zi jn hand in eigen boezenr
steken: Rory is mondig,  verkondigt  z i jn mening
graag. Hi j  is opgevoed met het idee dat je att i jd de
discussie aan kunt gaan. 'Maar zo werkt  het  n iet
in de voetbal ler i j .  Dat is een hiërarchische wereld,
met de trainer bovenaan. Gaat het goed met je
als speter en je hebt een grote mond, dan wordt
het ats kwal i te i t  gezien. Gaat het stecht,  dan ben
je een lastpak, een i r r i tant  joch. lk heb het al le-
bei  meegemaakt:  in de jeugdopleiding kreeg ik
de aanvoerdersband en bi j  Excetsior werd ik ui t
da colanl ia ooonnid Àlq hot nioi  o^êd oáaf mêt
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een gegeven moment niet  meer mocht omkleden
in dezel fde kteedkamer als de andere spelers.  lk
werd er diep ongetukkig. '

Anderhal f jaar na zi jn veelbelovende debuut stopt
hi j  met hetgeen dat hi j  het l iefst doet. Nog geen
vi j f  maanden later wordt  h i j  aangenomen voor de
Toneelschoo[.  In Amsterdam nota bene, als ex-
forrennnrder Hnornrpl  hel  Voor een bUitenStaan

deropval [end kt inkt ,  wasde gang naar hettheater
voor Rory een logische sLap. - l i i  sLudeer de na het
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vwo en naast het belof tenel f taI  een jaar Fi Im, Te
Levis ie & Theaterwetenschappen in Utrecht.  Vlak
voordat hi j  stopte met de sport ,  was hi j  begonnen
met stond up comedy.' lk heb een keer opgetreden
voor at le medewerkers van Varkenoord,  de jeugd-
opteiding van Feyenoord. Ats je nu naar de cIub
gaat en vraagt naar Rory de Groot,  noemen ze
eerst dat optreden en dan pas mij  als voetbalter. '
ln z i jn enthousiasme meldde hi j  z ich aan voor het
Amsterdam Kieinkunst Fest ivat ,  onbewust wat
voor prest ig ieus gebeuren dat is.  'Met een grote
gt imlach heb ik staan stond uppen. Veel  imi tat ies
en typet jes.  lk  had geen f tauw idee wat ik stond te
doen, maar het werkte wel . '
Kort  daarna deed hi j  audi t ie voor de Toneetschoo[,
niet  in de veronderstel l ing dat hi j  aangenomen
zou worden. ' lk  mocht terugkomen na de kennis-
makingsdag en bi j  de workshops dacht ik:  'Hé, di t
kan ik ' .  Bi j  de audi t ie deed ik een moei l i jke tekst
van Gerr i t  Komri j  en een bewerkingvan een stukje
uit  Ruyve Pit van ïheo Maassen. Later bleek dat
laatste de doorslag te hebben gegeven.'
Anders z i jn dan anderen is op de ToneetschooI
. l iet  per se een nadee, en rrel  , , r jn vo" ige lever als
voetba[er wás Rory anders. 'Voetbal heeft me
geen windeieren gelegd. Car ice van Houten zat
a[s oud-student in de lury.  Zi l  heeft  me later nog
weI eens verteld dat Ruut Weissman, art ist iek
directeur van de opleiding en voetbatfan, bi j  het
maken van de keuze wie er toegetaten zou worden
steeds zei :  'Hi j  is  profvoetbal ter  geweest,  hè,  wist
je dat? Profvoetbatler ' . '

Cultuurshock
Het was een hele verandering, de overgang van
voetbal naar de Toneetschoo[. 'At les wat ik voor die
t i jd deed, had met voetbal te maken. A[ mijn vrien
den zaten in de voetbatweretd. Bi j  toneelwerkt het
heeI anders. 'Hoe gáát het metje?' Bi.1 voetbal werd
er niet zoveeI gepraat en geknuffetd. '
Zi jn 'vor ige leven'  is  waar Rory 's voorstet i ing
Hond in Hond over gaat. Het is een autobiograÍi
sche solo.  Hi j  draagt een Feyenoord shir t ,  maar
er komt geen bal  het  toneel  op. Want.  'Het gaat
niet  over voetbal .  Het is een universeel  verhaal
over dromen, ambit ies en de toewi jd ing om die te
verwezent i jken. Hoe je er mee omgaat als het niet
lukt .  Ben j í j  dan mislukt? Universeel ,  omdat voor
een student aan de kunstacademie hetzel fde kan
getden ats voor iemand die pi loot  wi tworden, maar
niet  goed is in wiskunde. '  Dat Feyenoord-shir t  v ie l

vor ig jaar in s lechte aarde bi j  Ajax-hoo[ igans, die
Rory bedreigden. Hi j  moest zeLfs een voorstel t ing
in Amsterdam af lasten. Wett icht  dat  er maatre-
geten genomen moeten worden als hi j  komend
seizoen in de hoofdstad speett .  Maar Rory,  d ie at
jaren in Amsterdam woont,  ls  er  nuchter onder.
'Dat z ien we dan wel weer. '

Rory wilde een fysieke theatervoorstelt ing over
voetbal en geen voetbalvoorstet l ing. H i j  nam regis
seur Ria Marks van theatergezelschap Orkater in
de hand, niet bepaald een voetbaIt iefhebber. 'Zi j
was heL ideale tesl  pubt eh. Ats ze er eLnt niets van
snapte, moest het minder. Maar ze zei ook dat ik
juist jargon moest gebruiken vanwege de metafo
r ische of  beeLdende kracht.  Er is een scène over
hoe ik op het veld stond. Dan praat ik in moordend
tempo: inzakken! Linies kort  op elkaar!  Pressie!
Voor een Leek is het onbegri jpel i lk, maar dat maakt
niet  u i t .  Het gaat om de energie en de bezetenheid. '
Spi l t  dat hi j  is gestopt met voetbal, heeft Rory
nooi t  gehad. 'Als ik nu nog ergens spi .1t  van zou
hebben, dan is het dat ik het ptezier ben vertoren
in het speLtet je dat ik het al ter t iefste deed. 'Hi1 kan
inmiddels weer Studlo Sport ki jken. Dat vond hi j
de eerste twee jaar ondraagl i jk ,  omdat hi j  at le
spelers kende.
UiteindeLi jkvoel t  Rory z ich in de theaterweretd het
meest compteet.  ' lk  heb genoten van de kieedka
merhumor,  de successen, je modderig door een
wedstr i jd worstelen. Maar ik kon voetbat en stu-
deren niet  combineren- 'Hi j  her innert  z ich nog een
goed gemaakt tentamen. ' ïwee uur later moest ik
trainen en ik wist  dat  ik niet  kon aankomen met:
' lk  heb een 9,5 voor dansgeschiedenis,  het  hoog-
ste van mi jn jaar ' .  Dat was een ui tnodÍging voor
opmerkingen als:  'Hé homo, waar z i jn je spi tzen?' . '
Di t  verhaa[,  z i jn verhaal :  h i j  wordt  n iet  de acteur
die zi jn vorige leven niet kan vergeten. Hi j  vertett
ieL nog een heer Li jdens deze voorsretL.ng. dan is
het mooi geweest. Maar met vóetbal, de groots
heid ervan. Daarmee is hi j  nog [ang niet  k laar als
theatermaker.  Zi jn volgende voorstetLing gaat
Zworte yoeten heten en vertett  over de Franse
f i losooÍ Albert  Camus, die een tatentvot le keeper
was tot  h i j  tbc kreeg. Een voorstel t ing over hoe
voetbal en geweld a[ vanaf het ontstaan van de
sport  onlosmaket i jk  met etkaar verbonden zi jn.

Info: rorydegroot.nl.
Je kri jgt tot 50% CJP-kort ing in het theater. ïjïrïïi
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