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Babette
van Veen
DE ZOMER VAN

Een cocaïneverslaving, vreemdgaande vent en
chantage. Babette van Veen kreeg het de laatste
tijd als Linda in GTST flink voor haar kiezen,
maar na de cliffhanger heeft ze vijf hele weken
om bij te komen. Wat zijn haar plannen?
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‘Vakantie
begint altijd
met drama’
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ta je dan in je Alice in Wonderlandoutfit in een zeiknat bos, te doen alsof
het een zalige zomerdag is. Babette van
Veen kan dat. Met een stralende
glimlach, ook nog. Je bent actrice of je
bent het niet. En acteren, dat doet
Babette ondertussen al een half
mensenleven lang. Haar carrière trapte af met de rol
van bitchy Linda in oersoap GTST, waar ze het na acht
jaar voor gezien hield. Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan, en vier jaar geleden keerde Babette
terug naar het moedernest. Ouder en wijzer, met hier
en daar een buts en kras. Net als haar alter ego Linda,
die afgelopen seizoen nog meer voor haar kiezen
leek te krijgen dan anders. Denk: vreemdgaande
echtgenoot, cocaïneverslaving, chantage. Een
combinatie die deze week tot een kolkend hoogtepunt
zal komen in de jaarlijkse cliffhanger.
Leggen er dit jaar nog karakters het loodje?
“Je kunt ervanuit gaan dat Anton en ik het volgende
seizoen halen. De ellende heeft bij ons nu wel lang
genoeg geduurd. Bij twee andere Meerdijkers wordt
het wel spannend of ze het volgende seizoen zullen
halen.”

ZOMERSE
LIEFDE IN
ITALIË

“Op m’n 18de had
ik een geweldig
vakantievriendje in
Italië. Eens in de
paar jaar ga ik terug
naar het dorpje
waar hij nog steeds
woont en met kerst
en verjaardagen
mailen we altijd
even. Hij is nu
getrouwd en heeft
twee kinderen,
maar ik denk wel
eens: het had zo
mooi kunnen zijn.
Het is niet altijd
goed om terug te
grijpen naar
vroeger, maar het is
zo’n leuke man.”
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Ben je GTST na al die jaren nog niet zat?
“Het is gek, maar ik ga elke dag met plezier naar m’n
werk. Wat ik niet leuk vind, is dat ik elke ochtend vroeg
op moet. Om half zes uit bed, dat is vervelend. Ik heb
ook weinig met massascènes, waarin heel veel
karakters spelen. Dat duurt lang, is lawaaiig en er
gebeurt veel. Maar ik denk nooit: gatverdamme, ik heb
geen zin. Ik vond m’n verhaallijnen van de afgelopen
tijd ook leuk, met m’n tv-echtgenoot Anton die een
verhouding had. Normaal speel ik het moederlijke type
dat soep kookt, nu kon ik meer losgaan en mezelf erin
smijten.”
Hoe hecht is jouw band met GTST?
“Mijn leven draait min of meer om de serie, want ik
ben er vijf dagen per week mee bezig. Daarom is het
prettig dat het leuk werk is met fijne collega’s, maar ik
zie het wel echt als werk. Veel acteurs leven van de ene
losse klus na de andere. Bij GTST heb je een vaste
baan, een vast inkomen en kun je elke week spelen. Dat
is als freelancer echt anders.”
Maak je je zorgen over de kelderende kijkcijfers?
“Niet echt. Sommige mensen zeggen dat het iets te
maken heeft met de verhaallijnen, maar ik beleefde als
Linda juist een topjaar. De dalende kijkcijfers zijn ook
een algehele trend, hè. Ik kijk zelf ook weinig tv, niet
lineair in ieder geval. Als je dat bedenkt, dan doet

GTST het nog steeds heel goed. Ik maak me er dus niet
druk over. Sowieso maak ik me niet snel druk.”
Is het als single mom lastig geweest om het hoofd
boven water te houden?
“Toen ik net bij GTST ging werken, vond ik het
moeilijk dat ik ’s ochtends zo vroeg al weg moest,
terwijl mijn zoons nog moesten opstarten voor school.
Dat is voor een moeder geen fijn idee. Ze klaagden er
ook regelmatig over: ‘Moet je nou alwéér weg?’ Daar
voelde ik me schuldig over, maar ja. Een vaste baan
heeft voor- en nadelen, en we kregen er zekerheid voor
terug.”
Wat is het eerste waar jij op bezuinigt als je krap bij
kas zit?
“Uit eten gaan. Dat is best een kostenpost, al eet ik
helemaal niet zo vaak buiten de deur.”

‘De ellende met
Anton en mij heeft
nu wel lang genoeg
geduurd’
Is de grote vakantie iets waar jij het hele jaar voor
spaart?
“Nee. Ik ben een gematigd mens, dus ik ga niet
helemaal los omdat het vakantie is. Meestal zit ik
ergens in een vakantiehuisje in Italië. Naar het strand,
boekje lezen, ’s avonds koken en lekker eten. Niks geks.
Van mij hoeft dat ook helemaal niet. Het is vooral fijn
om even niks aan je hoofd te hebben. Dat er niets moet
en je even uit de dagelijkse sleur bent.”
Zit je altijd in huisjes van Novasol, waar je het
gezicht van bent?
“Vaak wel, omdat ik daar ook over vlog. Voor die
huizen hoef ik meestal niet te betalen, dus dat is
ideaal.”
Waar gaat de reis deze zomer naartoe?
“Er staat een weekje Italië op het programma en
verder blijf ik lekker thuis. De laatste paar jaar was
het hier zulk lekker weer. Ik vind het stom om duizend
kilometer verderop te gaan zitten, terwijl het hier
35 graden is. Dat scheelt ook veel stress, want ik ben
niet zo goed in vakanties regelen. Vlucht boeken,
onderkomen regelen, auto huren… Ik ben altijd bang
dat ik de verkeerde datum invul of iets anders doms
doe, dus ik check alles tien keer en doe eeuwen over
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Als je mag kiezen, wat kies je dan? Zon en strand of
sneeuw en kou?
“Zon en strand. En dan wel gewoon een relaxed strand
met cappuccino en geen strand met champagne en de
nieuwste bikini’s.”
Hou je rekening met wat je zoons een leuke
bestemming vinden?
“Jajaja. Ze zijn inmiddels negentien en vijftien, dus ze
zijn wel op een leeftijd dat ze een uitgesproken mening
hebben over wat leuk is op vakantie. Maar op een
Italiaans strand voetballen, een ijsje eten en ’s avonds
een pizzaatje naar binnen schuiven, dat vinden ze voor
een paar dagen prima.”
Wat vinden ze er eigenlijk van dat hun moeder op
tv cocaïne snuift?
“Dat vinden ze niet zo erg, maar ze gaan in Nederland
niet met veel plezier ergens met mij naartoe. Winkelen
of zo, dat doen ze niet. Ze vinden het vooral vervelend
en gênant dat mensen vaak overdreven hard over mij

‘Ik zeg vaak tegen
de jongens: als jullie
koffie halen, ga ik
niet topless’
gaan praten terwijl ik er gewoon naast sta. Dat vind ik
zelf ook altijd raar.”
Hou je op vakantie rekening met je bekendheid,
bijvoorbeeld door niet topless te gaan?
Lachend: “Topless zonnen? Dat mag ik niet van mijn
kinderen, hoor. Daar staat een verbod op. Ik zeg wel
eens: ‘Ik ga niet topless als jullie de hele dag koffie voor
me halen’. Dat is een goeie deal, haha.”
Ben je zelfverzekerd over je lichaam?
“Met ouder worden heb ik niet echt problemen, maar
het zijn wel steeds hobbels die je moet nemen. Ik ga
vaak naar de sportschool, dus ik werk er hard aan.
Maar ik kan niet ontkennen dat m’n lichaam verandert.
Daar ben ik niet onzeker over, maar het is ook niet per
se leuk.”

Ga je altijd samen met je zoons op vakantie of ook
wel eens in je uppie?
“Mijn zoons zijn eigenlijk altijd bij me, ze gaan niet
met hun vader op vakantie. Dus meestal gaan we
samen. Los daarvan ga ik ook wel eens met mijn zus op
stedentrip, laatst nog naar Verona, maar ik ga nooit
alleen. Ik ben de hele dag al alleen, waarom zou ik dat
doen?”
Heb je wel eens overwogen om op een singlereis
mee te gaan?
“Nee. Nooit. Vlak na m’n scheiding wilde ik heel graag
een nieuwe partner, maar na een tijdje merkte ik dat ik
in m’n eentje ook een hartstikke leuk leven heb.
Voordat ik daar iemand in betrek, moet ik wel heel
zeker weten dat ik dat wil. Ik heb inmiddels een paar
relaties gehad van een paar maanden of langer, maar
die heb ik nooit mee naar huis genomen. Ik ben vrij
snel verveeld, maar ik wil niet zo’n gescheiden moeder
worden die elk jaar een ander voorstelt aan haar
kinderen.”
Ben je veeleisend in de liefde?
“Ja, dat denk ik wel. Het helpt ook niet dat ik val op
mannen uit m’n eigen leeftijdscategorie, die best vaak
problemen hebben. Ze zijn net gescheiden, of ze zijn
aan het scheiden, of ze zijn ongelukkig bij hun vrouw.
Die fase heb ik al gehad, dus daar heb ik geen zin in.
Als je in een relatie zit, dan ondersteun je elkaar waar
je kunt, maar ik wil geen afleidingsmanoeuvre zijn of
de shit van iemand anders opruimen. Op dat punt gaat
het vaak mis.”
Zou je zin hebben in een zomerse fling?
“Vluchtige contacten zijn niet iets voor mij. Ik moet
iemand echt leuk vinden wil ik me eraan kunnen
overgeven. Het is ook vervelend als de ander allerlei
verwachtingen heeft, terwijl jij daar heel anders
instaat. Iemand teleurstellen is niks voor mij.”
Is er iets specifieks waar je je de komende weken
op verheugt?
“Ik kijk er naar uit dat ik vijf weken geen teksten hoef
te leren voor GTST. Alsmaar de druk dat je nog iets
moet, dat vind ik wel eens lastig. Als ik na een draaidag
thuiskom, moet ik ’s avonds de scènes van de volgende
dag voorbereiden. In het weekend hetzelfde verhaal.
Dat stopt nooit. Het is heerlijk dat ik nu niets hoef en
gewoon op een terrasje of in m’n bubbelbad van de Aldi
kan gaan zitten. Dan heb ik een topavond.” ■
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ZOMERHITS
TEMPERATUUR
“Een graad of 28
vind ik wel lekker.”
BOEK “Op m’n
nachtkastje ligt In
het Water, het
nieuwe boek van
Paula Hawkins, de
schrijfster van Het
Meisje in de Trein.”
UITSTAPJE “Ik
wil nog naar de
Waddeneilanden.
Of een dagje naar
Limburg.”
BBQ-SPECIALITEIT
“Ik barbecue alles.
Van groentes en
gamba’s tot lappen
vlees.”
VAKANTIELAND
“Ik ben niet zo vaak
in Spanje geweest,
maar dat vind ik een
fijn land. Thailand
vond ik ook te gek,
maar niet dat ik
denk: ik moet
meteen terug.”
OUTDOORSEKS
“Ik kan het me niet
heugen, haha.”
DRANKJE “Ik vind
margarita’s het
lekkerst, maar daar
kan ik geen avond
mee doorkomen.
Doe maar witte
wijn. Droge.”
STRAND “Ik krijg
m’n kinderen niet
mee naar een
Nederlands strand,
omdat ik dan te vaak
word herkend. Dus
ergens in het
buitenland.”
BEACHLOOK “Korte
broek met een
overhemdje, bikini
eronder en
slippers.”
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het inpakken van m’n koffer. Als ik eenmaal weg ben,
dan is het goed, maar daarvoor is het drama.”
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