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Initiatief Herman van Veen en Bert Smit voor 1e Alfred Golf Charity Cup

‘Willen iets doen voor kinderen in asiel’ 

Optimist Marc de Hond met eerste solovoorstelling Scherven brengen geluk in Idea

‘Vertel ’n verhaal dat niemand heeft gehoord’
Marc de Hond denkt niet in 
hokjes en plakt zichzelf geen 
label op. Toch valt hij in de 
categorie optimist in te de-
len, want optimistisch dat is 
de cabaretier. Doe daar een 
hoeveelheid doorzettingsver-
mogen en een dosis zelfspot 
en humor bij en daar is Marc 
de Hond. Ruim twaalf jaar 
geleden raakte hij door een 
medische misser verlamd. Hij 
schreef het boek Kracht over 
die periode en de tijd van re-
validatie. Opgeven komt im-
mers niet in het woordenboek 
van Marc voor. Nu staat hij 
met zijn eerste solovoorstel-
ling Scherven brengen geluk, 
over een gelukkig leven met 
een dwarslaesie, in Theater 
Idea. Brengen scherven echt 
geluk?  

‘Het is maar hoe je er voor kiest om 
tegen de voorstelling aan te kijken,’ 
reageert Marc in een interview met 
deze krant. ‘In de show belicht ik de 
positieve kant en dat ik in principe 
gelukkig ben geworden. Ik ga het 
theater in om een verhaal te ver-
tellen dat mensen nog niet eerder 
hebben gehoord.’
Marc de Hond is presentator, thea-
termaker, spreker en auteur. Marc 
heeft eigenlijk een uniek verhaal te 
vertellen. Hij zit in een rolstoel, is 
de zoon van de bekende opiniepeiler 
Maurice de Hond en hij heeft iets 
met de toren van Pisa. 
Net als andere cabaretiers, denk aan 
de hazenlip van Jan Jaap van der 
Wal, is Marc spottend over zijn rol-
stoel. ‘Het is op z’n minst een voor-

deel dat ik in een rolstoel zit. Ik hoef 
ook niet bang te zijn dat een ander 
er met mijn verhaal vandoor gaat.’
Het verhaal van Marc is bijzonder 
te noemen. 

Acceptatie
Hij heeft ondanks zijn dwarslaesie 
weer het geluk gevonden, ‘maar 
we moeten niet vergeten dat het al 
twaalf jaar geleden is. Ik denk dat 
er mensen met een handicap zijn die 
iedere dag verbitterd opstaan, maar 
ik denk dat er ook heel veel mensen 
zijn die in verloop van tijd de draad 

weer oppakken.’ De acceptatie voor 
zijn handicap volgde bij de theater-
maker na afronding van zijn boek 
Kracht - het leven van een optimist. 
‘Ik denk dat het boek voor velen 
interessant is. Mensen kunnen veel 
over het lichaam leren. Het is moei-
lijk voor te stellen hoe het is om 
afhankelijk te zijn van een rolstoel. 
Iedereen kan een handicap krijgen, 
maar er mee leven is anders. Heel 
veel mensen denken dat het met der-
gelijke situaties niet zo’n vaart zal 
lopen, maar het leven is verganke-
lijk.’ Scherven brengen geluk gaat over 

het leven van Marc, maar het is ze-
ker geen zware show. Hij gaat ook 
in op de voordelen van een rolstoel. 

Toren van Pisa
‘Ik vergelijk het met de toren van 
Pisa. Was deze recht geweest, had 
niemand Pisa gekend. Scheef maakt 
deze meer indruk. Niemand bedènkt 
een scheve toren. Dat is zo ontstaan 
en dat maakt de toren bijzonder. Iets 
wat verkeerd is gegaan, kan juist 
een verrijking zijn. Ik merk dat ik 
door mijn situatie letterlijk een an-
der perspectief heb gekregen.’
Marc is niet alleen een optimist.  
Hij is ook kritisch. Iedere voorstel-
ling wordt opgenomen. ‘Het is goed 
om te evalueren en terug te kijken. 
Ik neem het theater heel serieus. 
Mensen komen om jou te zien en 
ik wil dan het beste geven. De re-
acties op mijn show zijn tot nu toe 
positief en gelukkig snapt men mijn 
grappen.’
Voor de presentator is het overigens 
niet de eerste keer dat hij Soest aan-
doet. 
‘Ik heb daar een keer in een con-
greszaal gesproken. Maar mijn band 
met Soest moet nog groeien. Mis-
schien bereik ik in Soest mijn hoog-
tepunt en ben ik daarna nog jaren in 
het theater. Dan kunnen de mensen 
zeggen dat ze een van mijn eerste 
voorstellingen hebben gezien. Als 
het geen succes wordt, dan kunnen 
de bezoekers zeggen dat ze één van 
mijn laatste voorstellingen hebben 
gezien. Altijd wat om over op te 
scheppen dus. Tegen Soesters wil 
ik zeggen: welkom. Ik hoop dat jul-
lie komen.’
Scherven brengen geluk is op zater-
dag 14 maart om 20:15 uur te zien 
in Idea. Een kaartje kost € 15,00.

Win kaarten 
en het boek van 
Marc de Hond

Benieuwd naar de voorstel-
ling en het boek van Marc 
de Hond? De Soester Courant 
geeft twee pakketten weg met 
hierin het boek Kracht - het 
leven van een optimist en twee 
kaartjes voor de voorstelling. 
Marc geeft de winnaars per-
soonlijk het boek na afloop 
van de voorstelling. Stuur om 
kans te maken op deze prijs 
een mail met hierin een korte 
motivatie waarom juist ú die 
prijs moet winnen. 

Stuur een e-mail vóór woens-
dag 11 maart naar MARTI-
NE@SOESTERCOURANT.NL 
en vermeld hierbij uw naam, 
telefoonnummer en adresge-
gevens.

De handicap van Herman van 
Veen is 28 en naar eigen zeg-
gen slaat hij een aardig bal-
letje golf. Liefhebbers van de 
sport kunnen zondag 7 juni 
maar het beste vrij houden, 
want op die dag vindt de eer-
ste editie plaats van de Alfred 
Golf Charity Cup. Een ini-
tiatief van Herman van Veen 
en Soester Bert Smit. Ook 
aan mensen die niet van het 
spelletje houden is gedacht. 
Voor hen is er het Paltz Cha-
rity Event. Er hangt een prijs-
kaartje aan, maar dat is voor 
het goede doel: de kinderen 
in het asielzoekerscentrum in 
Soest/Zeist. Het event kent 
enkel winnaars. 

‘Het concept is niet nieuw,’ vertelt 
Bert Smit in een interview. ‘Iede-
re twee jaar vindt er in Duitsland 
het Herman van Veen Charity Golf 
Event plaats. Het is een groots eve-
nement waar vele bekenden op af 
komen. De opbrengst gaat naar kin-
derprojecten en kinderhuizen. Het 
heeft een aantrekkingskracht en er 
wordt heel veel geld opgehaald,’ 
vertelt Bert Smit.
Smit deed vorig jaar mee aan het 
evenement en was onder de indruk. 
Samen met Herman speelde hij het 
spelletje en kwamen ze op het idee 
om een dergelijke activiteit ook in 
Nederland op te zetten.
‘Ik ben daar toen over gaan naden-
ken en bedacht toen dat we het 
voor de eigen gemeenschap moes-
ten doen. En toen schoot mij het 
asielzoekerscentrum te binnen. De 
kinderen komen van ver en we kun-
nen er van alles van vinden, maar 
wij kunnen iets voor deze kinderen 
doen. De kinderen komen uit ver-
schrikkelijke situaties en ze hebben 
er geen zeggenschap over. Ze ko-
men terecht in een wildvreemd land. 
Daar moeten we iets voor doen.’

Handschoen
Het idee bleek een schot in de roos. 
Van Veen was enthousiast. En het 
past helemaal bij de artiest die zich 
al jaren hard maakt voor de rech-
ten van het kind en zijn verbonden-
heid aan Unicef. ‘Het past ook als 
een handschoen,’ vertelt Van Veen 
desgevraagd. ‘Het is dan ook een 
eer om dit te doen. Het werk dat 
mensen verrichten is fenomenaal,’ 
vervolgt de artiest. 
Bert Smit en Herman van Veen zijn 
niet de enigen die geraakt worden 
door wat asielzoekers en met name 
de kinderen hebben meegemaakt.

‘We hebben het verhaal gepresenteerd 
aan diverse organisaties en veel wil-
len helpen, zoals de Rotaryclub Soest 
Baarn en de Lionsclub Eemland,’ ver-
telt de Soester.
Daarnaast zijn er andere onderne-
mers die zich willen inzetten voor 
het evenement. 

Onvergetelijke dag
Het is de bedoeling dat er op 7 juni 
een groot bedrag wordt opgehaald. 
Dat wordt gebruikt om de kinderen 
en hun begeleiders in het asielzoe-
kerscentrum een onvergetelijke dag 
te verzorgen. Deze vindt plaats op 
vrijdag 28 augustus op het Landgoed 
De Paltz. Smit: ‘Het wordt een dag 
vergelijkbaar met het Paltzfestival 
met diverse spelonderdelen zoals 
dans, muziek en schilderen. Zo zijn 
de kinderen een dag volledig vrij. De 
Rotaryclub is erg enthousiast over 
het project en zal deze dag helpen 
en voor de vrijwilligers zorgen.’
Maar dat is niet het enige wat de 
twee initiatiefnemers willen berei-
ken. Smit: ‘We hopen met het geld 
dat overblijft ook duurzame spul-
len te kopen voor het asielzoekers-
centrum, zoals een beamer, (kinder)
fietsen en spullen voor de fietswerk-
plaats.’

Twee programma’s
De eerste aanmeldingen voor de 
Charity-dag zijn binnen en het be-
looft een spektakel te worden. Er 
zijn twee programma’s. De golfers 
starten om 12:00 uur met het toer-
nooi, dat plaatsvindt op de golfbaan 
achter het Hilton Royal Parc Soest-
duinen. Er is een lunch tijdens het 
golfen en het golftoernooi eindigt 
met een drankje. Aansluitend vindt 
er een avondvullend programma 
plaats op het de Paltz. Voor men-
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sen die wat minder met golf heb-
ben bestaat er de mogelijkheid om 
een ander programma te volgen. Die 
activiteit begint om 14:30 uur op 
het landgoed, bij de Villa. Er is een 
rondleiding met uitleg en in de Kap-
schuur wordt meer verteld over het 
Herman van Veen Arts Center. Aan-
sluitend vindt er een concert plaats, 
verzorgd door musici van het Con-
servatorium in Den Haag. 
Vervolgens voegen de golfers zich 
bij deze groep en begint het avond-
programma met een borrel, een wal-
king BBQ dinner, de prijsuitreiking  
van de Golf Charity Cup, een veiling 
en een optreden van Herman van 
Veen en Edith Leerkes. ‘Ik hoop zelf 
ook een balletje te slaan,’ zegt Van 

Veen. ‘Mijn handicap is 28.’
Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
het evenement om het jaar plaats-
vindt. ‘Het kan niet zo groots wor-
den als in Duitsland, maar het moet 
een leuk regionaal evenement wor-
den,’ zegt Smit. Van Veen: ‘Het is 
een spelletje en we spelen voor de 
kinderen. Iedereen is van harte wel-
kom.’ 
De inschrijving voor de 1e Alfred 
Golf Charity Cup is inmiddels van 
start gegaan. Inschrijven kan via 
charity@hermanvanveenartscenter.
com. Meer informatie op de folder 
via www.hermanvanveenartscen-
ter.com/nieuws.html of tel. 0346–
330003 (Valentijn van Veen) of 035-
6019815 (Bert Smit).           
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