
Opeens was Rony de Groot [29J nieuws.
Niet doon flitsende acties in Feyenoond-shint,
niet doon een bniljante cabanetvoonstelling.
De comedian wer"d bedneigd in Amstendam.
Mancel van Roosmalen volgde de ex-voetbal-
pnof, van wie hij nog nooit had gehoond.

otograa{

Clemens R.
en ik gingen
naar schouw-
burg Odeon te
Zrvolle. Daar trad

de ex-pro&oetballer

Rory de Groot op met zijn voorstelling

Hand in han4 wzarin hij zijn belevenis-

sen als fieugd)speler van Feyenoord en

Excelsior hadrem'erk.

Ik had nog nooit van Rory de Groot

gehoord.

En - eerLiik is eerliik - ik had totaal geen

itn.

Fotograaf Clemens had wel zin.

Heel erg zelf-i.

Hij had aangedrongen op een tijdig

vertrek zodat rve de theatermaker ook

tijdens diens voorbereidingen konden

volgen.

FINGERSPITZEN
In Zwolfe rverden we ontvangen door

de plaatse$ke theaterdirecteur, een man

met een zorgelijkgezicht. Hij bracht ons

ongewaagd op de hooge van de gevolgen
van de laatste bezrinigingsronde en

trakeerde op een }[ars. De chocolade-

reep werd later in rekening gebracht.

De theaterdirecteur roemde Rory de

Groot als'aanstormend talent', hij had

hem zelfgescour
'Hoe ik hem heb gevonden? Iinger-

spirzengefiiht denk ik'

Hij hoopte op twintig betalende be-

zoekers.
'Dan spelen we quime.'

Ikvond de stap van het profvoetbal naar

het theater opeens groot.

De theaterdirecteur:'Daarom is het uw

plicht als media zijnde om niet altijd op

de grote vissen te focussen, maar ook om

aandacht te besteden aan dejeugd. Ook

zij verdienen het om een boterham met

beleg te eten.'

Hetvoelde als een uitbrander.

Ik'We zijn hier nu toch?'

De theaterdirecteur: Ja,u bent

.er nu, maaÍ u bent er ook

:i heel vaak niet.'

Hij ging ons voor naaÍ een

ruimte die hij'de kleine zaaL
2..-,',1" noemde. Een understatement,

: '"' het was een hele kleine zaal. We

telden 75 stoelen.

MEESTEPEND
We troffen Rory de Groot op het

podium. Hij droeg een Feyenoord-shirt

en was in volle focus.

De theaterdirecteur: 'Ik heb u samen

gebracht. Ik laat u nu verder alleen.'

Ik'Graag.'

De technicus/decorbouwer van Rorywas

er oolc

Ik vond dat hij met weinig middelen

een prachtig podium had gebouwd. Het

compliment kwam niet aan,iedereenwist

dat ik daar geen verstand van had.

Een paar uur later begon de voorstelling.

In de zail,zaten22 ll'ensen

Rory bleek een frisse theatermaker van

het springerige soort, die meeslepend

kon vertellen over zijn tijd bij Feyenoord.

Hij wildeJohn de Wolf of Paul Bowelt

worden, het liefst eigenlijk alle twee. Hij

bracht de kleedkamer tot leven met ver-

halen, en hij had goede imitaties van zijn

trainers en medespeler Leonardo in huis.

Ik heb me, in tegensteltng tot wat ik

verwachtte, geen moment verveeld.

HET SCHUURT
Na afloop trok een meneer uit Oss

de aandaót. Hij was van het wereld-

beroemde theater De Lievekamp.

Hij trok Rory aan de mouw van iln

Feyenoord-shirt.'Prach-tig! Ik ga jou

wat znggen, longen. . . Volgend jaar sta je

in De Lievekamp in Oss,dat durfikje nu

wel toe te zeggen,jongen.'

Rory: 'Goh, leuk Dank u wel!'

De meneer uit Oss: 'Niets te dankenlJij

staatvolgend jaar in De Lievekamp!'

Daarna draaide hij zich naar m1.'Zo
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doen we dat. Spijkers met koppen slaan.
De mensen in Oss, en het barst daar van
de spordieíhebbers, kunnen zich hierop
verheugen. Ik programmeer he- 

-.,..nin een grote zaal. Die is in De Lievekamp
altijd goed gevuld.'
In de foyer sprak het publiek onder het
genot van een kopje koffie nog even na
over de voorstelling.
'Dan hoorje de voetbalbelevenissen ook
eens van de andere kant,'zei een mewouw
die voorzichtig in haar kofie roerde.,Hoe
zo'njongen het beleefd heeft.'
Haar man:'Het schuurt en het amuseert,
heel bijzonder.'
Ik woeg hoe ze op het idee waren
geKomen om naaÍ een voorstellins van
Rory de Groot te gaan.
'O', zei de man. 'Wij hebben een
abonnement.Wij gaan naar alles.'
Zljnwonw:'Wlj njn enoÍme cultuur-
lieÍhebbers.'

In de kleedkamer keek Rory met een
goed gevoel terug.'Het liep wel. Als ik
eenmaal op het podium sta, vergeet ik hoe
klein de zaal is. Ik probeer me niet af te
laten leiden. Hoewel ikwel zag datjij een
paar keer opje telefoon keek'
'Ikkreeg een smsje,'zei ik.
'Datzie ik dan wel, maar ik heb me er
niets van aangetrokken.'

VAN PERSIE
Een paar weken later sprak ik Rory
opnieuw. In een café in de buurt van het
Zonnehuis in Amsterdam-Noord waar
hij met een wiend repeteerde voor een
eenmalige voorsrelJing met de werktitel
S c h u ur tj e s m an n e n.' VeeI mannen met een
hobby zitten's avonds ofoverdas in een
schuurtje. Dat wiJlen we uitbeeldln.'
De theatermaker bestelde een kofie
verkeerd.

Hij vertelde over de tijd dat hij nog een
bloedfanatieke en hardwerkende rechts-
back in de jeugd van Feyenoord was. Hij
voetbalde er met Robin van persie en
Leonardo.'De voorstelling gaat over een
jongen die een droom achterna gaat en
faalt. Het gaat natuurlijk over mij en alles
wat ik vertel, is ook echt gebeurd, maar de
essentie van het stukgaat dieper dan dat.
Inwezen gaat het over mislukken. Als
je mislukq ben je dan ook automatisch
zeHmislukt? Mislukken is echt een dins
voor mij. Het is alles of niets. Nu wil ik als
theatermaker niet mislukken.'
Het hoogtepunt vur zljn voetballoop-
baan was zijn debuut voor Feyenoord 1,

ongeveer tienjaar geleden, voor een uit_
verkocht stadion in Japan tijdens een
wiendschappelijke wedstrijd tegen Urawa
Red Diamonds.'Bert van Marwijkhad
me bij de selectie gehaald om ervaring op
te doen.'
Er bestaan nog beelden van het debuut
van Rory de Groot. Je ziet hem een
paar seconden in beeld om een ingooi

te nemen. Hij draagt het groene uitshirt
met Stad Rotterdam op de borst.
'Ik droeg het shirt van Pierre van
Hooijdonk Hij was er niet bij wegens
interlandverplichtingen. Ze hadden snel
zíjn naam boven het rugnummeÍ weg-
gestoomd, mijn naam erop gestreken en
zijn shirt aan mij gegeven. Het was een
paaÍ maten te groot, maar dat maakte me
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niets uit. Eindelijk ging mijn droom in
vewulling.'

Drie maanden later werd hij uitgeleend
aan Excelsior, waar hij afknapte op de
voetballerij . 'Ik zat vooral op de bank Dat
is niet leuk, hoor, als je bijvoorbeeld in
Veendam speelt. Ik wilde spelen. Ik was
een speler met een grote mond. Als je

niet speelt,blijk die mondigheid opeens

tegen je te werken. Als alles goed gaat, is
een leven als profvoetballeÍ het mooiste
dat je kan overkomen, maar als het niet
goed gaat, is het heel hard, met donkere
kanten. Op een gegeven moment dacht
ik il< heb er gewoon geen zin meer in,
ik kan het niet meer opbrengen. En ook:
als ik nu stop, kan ik nog een nieuw leven
opbouwen. Ik w as toen 2L jaat'

BEDREIGD
In de voetbalkleedkamer was Rory de
Groot de gangmaker.'Ik ben altijd de
entertaineÍ van het elftal geweest.'
Toen hij stopte met voetballen meldde
trij zich aan bij de toneelschool. Het
voetbal probeerde hij te vergeten.'Ik heb
ongeveer twee jaar niet naar Studio s?art
gekeken.Tê pijnlijk De halve eredivisie
zat vol spelers die ik kende, sommigen
vond ik niet beter dan ik zelfwas. Ik had
helemaal geen zin om daarnaar te zitten
kijken. Een beetje flauw misschien.'
Hij verhuisde naar Amsterdam en besloot
om van zijn geknakte voetbalcarrière een
theatervoorstelling te maken. En nu, aót
jaat nazïjnlaarste wedstrijd op niveau, is
er dus Hand in hand.

Rory dacht niet dat die titel in het land
op problemen zou stuiten. 'Nee,joh. Op
verzoek van buurtbewoners geef ik zeJfs
een extra voorstelling in het Zonnehuis in
Amsterdam-Noord. Uit veiJigheidsover-
wegingen hebbenwe geen flyers verspreid,
maar misschien is dat overdreven.'
Een paarweken laterwas Rory landelijk
nieuws. De stoep voor hetZonnehuis was
door Ajax-supporters beklad met leuzen
als'Cocky de Groot moet dood'en'Rory
niet welkom Ajax NRD'. De landelijke
media wisten hem te vinden.
Rory: 'ï/olkskrant, ÁD, RTV Noord-
Holland... AlTeen Hart oan Nederland
haakte op het laatste moment af De
graffiti was verwijderd, daardoor was het
voor hen niet meer nieuwswaardig.'
FIoe serieus hij de bedreigingen moest
nemen, wist Rory niet. Hij had gehoord

dat de F-Side erachter zaÍ.'Het was een
exffa voorstelling. Ikwilde onze repetitie-
ruimte en het grotere project niet in
gevaar brengen. Een reguliere voorstelling
zou ik nooit hebben afgelast. De voor-
zifter van de supporterwereniging van
Ajax heeft gezegd dat hij zich schaamt,
dat vind ik wel geruststellend.'

Rory de Groot staat op 26 en 27 Gbruari
in Theater Bellevue in Amsterdam. Wat
ons betreft leeft hij dan nog. 0lF




