


Over het boek

Ineens ligt-ie aan duigen, je toekomst. Het overkwam 

Babette van Veen toen ze ging scheiden. Haar wereld 

stond even stil, maar langzaam maar zeker krabbelde 

ze overeind en kwam ze tot het inzicht dat de toekomst 

juist weer voor haar open lag. Haar advies: als je in de 

put zit, blijf dan niet wachten totdat iemand je eruit 

komt halen.

Je plezier en trots is veel groter als je jezelf redt, in 

plaats van dat de brandweer je met loeiende sirenes 

komt ontzetten. In Hartenvrouw vertelt Babette hoe ze 

met vallen en opstaan en vooral ook heel veel lachen 

haar innerlijke kracht (meestal) wist te vinden in 

moeilijke tijden en hoe dat voor iedereen is weggelegd.

Over de auteur

Babette van Veen draait al meer dan 20 jaar mee in 

het vak en is een van de meest veelzijdige actrices in 

Nederland. Ze speelde in grote tv-producties (gtst), 

acteerde in films en musicals en scoorde vele hits met 

‘Linda, Roos & Jessica’. Ze heeft twee zoons met haar 

ex-man, presentator Bas Westerweel.



Bezoek www.levboeken.nl voor informatie 
over al onze boeken. Volg @Levboeken op 
TwitterenbezoekonzeFacebook-pagina:

www.facebook.com/Levboeken.
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Hartenvrouw

Ik heb hier best veel vrienden
Maarvoelmetochalleen
M’n hart, dat is gebroken
M’n hart is niet van steen

Ik lijk zo wijs en rustig
Zo stil en zo sereen
Maar stiekem ween ik zoute tranen
Ik kan nergens heen

Waar ben je dan, waar ga je heen
Waar was je al die tijd
Ikhoumestilenwachttotdat
Hetlotmenaarjeleidt

Ik draai en zwier en tol, zwaai
Schudmedoorelkaar
Waarikterechtkomofmetwie
Bepaalt het lot dan maar
Pakmedanenlegmeneer
Ik blijf op zoek naar jou
Jij bent m’n hart, m’n hartenheer
En ik jouw hartenvrouw
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Een doosje is mijn wereld
Ik weet dat jij er bent
Daar ergens in de drukte
Ik heb je wel herkend

Ik zag je in de verte
Je hart dat sloeg de maat
Zoprachtigvolvanmooiedromen
Als het mijne slaat

Waar ben je dan, waar ga je heen
Waar was je al die tijd
Ikhoumestilenwachttotdat
Hetlotmenaarjeleidt

Ik draai en zwier en tol, zwaai
Schudmedoorelkaar
Waarikterechtkomofmetwie
Bepaalt het lot dan maar
Pakmedanenlegmeneer
Ik blijf op zoek naar jou
Jij bent m’n hart, m’n hartenheer
En ik jouw hartenvrouw
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1

Het gaat zoals het gaat

‘Het leven gaat z’n gangetje’

Ik heb eigenlijk een heel leuk leven. Ik heb twee 

fantastischekinderenvanwieikerggeniet,een

hond die geweldig goed luistert en een man 

metwieikredelijkgoedkanopschieten.Hetis

waar, de vonken vliegen er niet van af, zoals 

een vriendin van mij mijn huwelijk typeert en 

we hebben, zoals iedereen, echt onze ups en

downs, maar de basis is goed. We zijn beiden 

van die mensen die het allemaal wel gezien 

hebben:wehebbenhuwelijkenzienopbloeien

en uiteen zien vallen en denken er het onze van. 
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Ach,datsoortkleineirritatiesenstrubbelingen

heeft iedereen tochweleens?Het is prima zo,

ookalhebbenwehetnietaltijdmakkelijk.Soms

is er veel werk, soms wat minder en ook dat 

brengtkleineengrotezorgenmetzichmee.Ge-

lukkig houden we allebei van de kleine dingen 

des levens en zit het grote geluk voor ons niet in 

verrereizenofdurechampagnes.Eigenlijkzijn

we best gematigd. We hebben een leuk huis op 

eenfijneplek,goedevriendeneneenfijn,hec-

tischgezin.Weslaanelkaarookdehersenenwel-

eens in maar we kunnen er daarna ook weer 

smakelijkomlachen.

Ik hou van lezen, tuinieren en tv-kijken, hij

houdtvanlezenenmuziek,primacombi.Ver-

der heb ik een leuke, gezellige en drukke fami-

lie. Iedereen doet zijn eigen ding en de dagen 

samenwordengetypeerddoorverhittediscus-

sies, lekkereteneneengoedglaswijn.Het is

wel een beetje een ingewikkelde familie, zo in-

gewikkeld dat ik het al niet eens meer probeer 
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uit te leggen aan vreemden.Het is nogal een

lang verhaal, maar de strekking is: of je nou

half, stief of helemaal verwant bent, iedereen is 

welkom. We gaan soms met de hele familie op 

skivakantie, mijn vader en moeder met hun 

vrouwrespectievelijkman,zezijnallebeiweer

gelukkig hertrouwd, de moeder van mijn half-

zusenhalfbroer,mijnmanenonzekinderenen

mijnstiefkinderen.Mijnbroersenzussenheel,

half en stief, ze zijn me allemaal even dierbaar. 

Voor buitenstaanders dus redelijk ingewikkeld, 

maar al met al een gezellige bende, we kunnen 

allemaalprimametelkaaropschieten,heelfijn.

Ookhebikleukwerk,ookalbeniksomsweleen

beetje zoekende wat dat betreft. Ik heb net met 

eenDuitseproducer eenprachtige cdgemaakt

die helaas niet de storm heeft veroorzaakt waar 

ik op hoopte, maar ik ben trots op het resultaat 

en dat is wat telt. De teksten heb ik allemaal zelf 

vertaald.Hetwaseenheleklusmaarikvondhet

fijnomtedoen.Ikzoueerlijkgezegdbestmeer
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willen werken, maar met twee opgroeiende kin-

deren is dat niet altijd makkelijk te plannen, ik 

weet namelijk nooit van tevoren wanneer ik 

moet werken, dus op vaste dagen een oppas is 

niets voor mij, dat maakt het allemaal best inge-

wikkeld. We hebben dus maar afgesproken dat 

ik nu meer voor de jongens zorg en dus iets min-

derwerk.Hetiseenprimadeal:ikbengraagbij

de jongens, alhoewel ik absoluut geen voldoe-

ning haal uit het huishouden, dat blijf ik een 

crimevinden.Afentoepakikeenwatintensie-

vere klus aan. Laatst had ik een rol in een musi-

calvooreenpaarmaanden,maarachtshowsin

deweekiseigenlijkniettedoen.Ditsoortprojec-

ten geeft me veel energie, maar ik merk ook dat 

ik dan snel onder druk sta, omdat ik het allemaal 

netniet rondkrijg:dankan ikmijn rolniet zo

intensief aanpakken als ik zou willen en thuis 

loopthetdanooknietechtoprolletjes.Danzoek

ik de consensus, een beetje van dit, een beetje

van dat. Zo gaan die dingen.

Een keukenprinses ben ik ook niet echt,
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’savondsverzinikaltijdwelwatmaarculinaire

hoogstandjes worden het nooit. Ik bak wel 

graag taarten, dat heb ik van huis uit meegekre-

gen: op zondag bak je een boterkoek of een

cake,datruiktlekkerengezelligendaarwordt

iedereen blij van, ik ook. Zo rommel ik een beet-

je door het leven, en het is goed.

Somszoekikverdieping,volghierendaareen

spirituelecursusofworkshop,gewoonomdat

ik denk dat er meer in het leven moet zijn dan 

wat wij zien en omdat ik graag alles goed doe, 

als er zoiets als karma bestaat. Ik heb weleens 

gezegd:‘Ditlevengaikgoedaanpakken,ikga

hetnetjesdoen,misschienhoefikdannietmeer

terug.’Hetideedatikooitnogeenkeergeboren

zou moeten worden en die hele kinder- en

schooltijd nog eens zoumoetenmeemaken is

niet iets waar ik erg naar uitkijk. Ik ben ervan 

overtuigd dat het leven meer biedt dan alleen 

zorgen en regelen en hier en daar wat werken, 

maar ik weet niet zo goed wat.
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Ik ben best een huismus. Tuinieren vind ik leuk 

enontspannend.Nietdatmijn tuinperfect is,

maar ik kan met veel plezier mooie Engelse 

rozen uitkiezen bij een kweker in Brabant die 

preciesdiekleurheeftdie ikmooivind.Daar

hecht ikenormaan.Opzaterdagochtendnaar

debloemenmarktvindikookeenfeestje:voor

weinig geld mooie bloemen kopen en het hele 

huis opfleurenmet kleine boeketjes. Voormij

hoeft het niet allemaal groots en meeslepend.

Al met al ben ik dus eigenlijk heel tevreden en 

blij met mijn leven. Niet altijd, maar laten we 

zeggen dat ik het een dikke zeven geef. Een 

zevenomdatikvaakachterdefeitenaanhobbel

en het soms best een struggle vind om dat huis-

houden te managen en geen steken te laten val-

len. Maar het is bij ons thuis in elk geval een 

gezelligerommel:erlopenaltijdkindereninen

uit en er is altijd wel wat te beleven. Ja hoor, ik 

heb een prima leventje.
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Te snel voorbij

Eenlachvaneenvreemde,eenheerlijkedroom
Een warm zomers onweer, een nest in de boom
Een bloeiende krokus, een kalf in de wei
De geur van een baby en wat je me zei
Allemaal te snel voorbij

Detuininhetmaanlicht,eenwarmekopthee
Hetbrandendehaardvuur,diezoenbijdezee
Een boog van de regen, een zomerdag vrij
Dehartstochtvanbinnen,toenwarenwewij

Allemaal te snel voorbij
Te snel voorbij, te snel voorbij
Allemaal te snel voorbij
Te snel voorbij hmm hmm

Jeblikalsjewegdroomt,dekleurvandelucht
Jearmomm’nmiddel,eenvogelinvlucht
Een oranje zonsopgang, als een kind zo blij
Een vallende ster en een kolkend getij
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Allemaal te snel voorbij
Te snel voorbij, te snel voorbij
Allemaal te snel voorbij
Te snel voorbij hmm hmm

Ikhouhethierbinnendichttegenmeaan
En geen droom of herinnering kan ervandaan
Enzoblijfjedichtbijme,voornuenaltijd
En de tijd is m’n vriend en hier raak ik niets kwijt
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Maanliedje

Als ik moe en vol vragen
De dag vaarwel zeg
Enikkijkuithetraamnaardelucht

Naar de maan in het zilver
De troostende stralen
M’nspanningverdwijntmeteenzucht

Dansmezachtdoordenacht
Dans me blij, dans me moe
Langs je hemel vol met sterren
Zonaarhetochtendlichttoe

Mijn maan is zo trouw
Hijbeschijntallezorgen
Engeeftmeweermoedenweerkracht

Want ik krijg elke dag
Weereenprachtigemorgen
Alsdemaan’savondslaatnaarmelacht
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En als hij soms weg is, door mist of door regen
Vind ik het niet erg want daar kan ik wel tegen
Hijzingtmeinslaap,grotevriendinhetduister
Metjezilverenstemwantjijschijntenikluister

Dansmezachtdoordenacht
Dans me blij, dans me moe
Langs je hemel vol sterren
Naarhetochtendlichttoe

Dansmezachtdoorjemaanlicht
Dans me blij, dans me moe
Langs je hemel vol sterren
Naarhetochtendlichttoe
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