
Journaliste Liesbeth Staats (35) is  
getrouwd met Jasper Henderson 
(36). Allebei werken ze fulltime,  
verdeeld over vier (lange) werk
dagen. Zoon David is tweeënhalf.  
Liesbeth is zeven maanden  
zwanger van hun tweede kind.

Liesbeth bruist. Als journalist reist ze de hele wereld 
over. Ze is ook moeder van zoon David. Hoewel ze 
bang was om een ‘moeke’ te worden, blijkt dát reuze 
mee te vallen. En stuitert ze, óók nu met haar opbol
lende buik, vol plannen door het leven. 

EénVandaag-VerslaggeVer liesbeth staats:

‘Er is iemand die 
altijd belangrijker 

is dan jijzelf’
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‘Ah, wat lief, hoe oud is Marie nu?’ Liesbeth gluurt in de maxicosi van het 
kakelverse zusje van Lies, een vriendinnetje van zoon David. En ze levelt even 
met Maries pasbevallen moeder over zwangerschapskwaaltjes. David zit op 
een kleinschalige crèche, die aandoet als een knusse huiskamer. Het is half 
zes, spitsuur op de crèche en ouders komen van alle kanten aangeracet om 
hun koters op te halen. Liesbeth hoeft vanavond niet te presenteren en kon 
daarom eerder van haar werk weg om David op te halen, vandaag samen met 
mij, redacteur Monique Heijst.  
Intussen heeft David zijn moeder al gespot. Hij wil meteen naar oma. ‘Ja, ons 
hele huis staat op z’n kop door de verbouwing, dus slapen we vanavond bij 
mijn vader en moeder, David overigens bij voorkeur bij opa en oma ín bed. 
Maar eerst geven we onze lieve maar ook lelijkste kat óóit, Harry, thuis even 
eten en polsen we of de aannemer is opgeschoten,’ legt Liesbeth uit, terwijl 
we naar huis lopen en David zich vergrijpt aan een volkoren soepstengel. 

‘Wat het ouderschap zo mooi maakt, is dat de leukste mensen die je kent, 
bij je in huis komen wonen, zoals acteur Bill Murray dat ooit verwoordde in de 
film Lost in Translation. En er is iemand die altijd belangrijker is dan jijzelf en je 
partner. Dat is ook het verslavende aan kinderen hebben. Toen ik na de geboorte 
van David voor het eerst weer voor mijn werk in een vliegtuig stapte, realiseerde 
ik me dat ik nu écht niet moest neerstorten. Want als je een kind hebt, ligt er een 
zenuw bloot. Kinderleed trek je ook heel slecht en voelt als een mes in je rug. Zoals 
dat drama op de crèche in Dendermonde, op een dag dat ik moest presenteren. 
Ik was bang dat ik het niet zonder emotie zou kunnen doen omdat zoiets heel 
dichtbij komt. Maar niemand heeft er iets aan als je als presentatrice onderuit 
gaat. En kennelijk bestaat er zoiets als een professionele knop die dan omgezet kan 
worden. Maar toen ik in een Afrikaans weeshuis rondliep, had ik ze het liefst met 
vrachtwagens tegelijk geadopteerd. 
Het moederschap heeft mijn carrière niet beïnvloed. Hoewel ik niet snel meer 
oorlogsverslaggeving zou willen doen. Iets wat in het pre-kindertijdperk nog wel 
op mijn verlanglijstje stond. Maar ik heb nu een extra verantwoordelijkheid en de 
risico’s zijn te groot.
Wat ik David wil meegeven, is veiligheid, zelfvertrouwen en gereedschap om 
tegenslagen te boven te komen. Ik hoop dat hij zo onbevangen blijft als nu.

De hele discussie over werk en zorg vind ik zo evangeliserend overkomen. 
En er wordt altijd zo in uitersten gepraat, vooral door vrouwen. Óf je verwaarloost 
je kind als je fulltime werkt óf je bent een saaie muts als je een jaar lang thuisblijft 
bij je baby. De ene keuze is niet beter dan de andere. Volgens mij is het belangrijk 
dat je blij bent met je éigen keuze. Dat vergelijken met een ander – soms bijna 
op het vijandige af – voegt zo weinig toe. Ook valt het mij op dat er in de media 
steeds gesproken wordt over mannen die meer moeten gaan zorgen. Maar in mijn 
vriendenkring doen de mannen dat al. En is het niet zo dat je als partners op elkaar 
valt vanwege het totaalpakket? Ook je werk hoort bij hoe je bent. Prima als je dat 
werk even op een lager pitje wilt zetten. Zelf moet ik er alleen niet aan dénken om 
de hele dag thuis te zitten. 
De consequentie van blijven werken, is dat je een deel van de zorg aan een ander 
overlaat. Waarbij iedereen het op z’n eigen manier doet en je die manier moet 
respecteren. Opvang in de vorm van twee dagen crèche en een dag opa’s en oma’s 
vind ik ideaal. Ik roep altijd dat David vier dagen weekend heeft! Fijn dat David zich 
niet alleen aan ons, maar ook aan anderen kan spiegelen. En dat hij ook onderdeel 
uitmaakt van het leven van mensen om ons heen. Nou hebben wij enorme mazzel 

met David. Hij is heel makkelijk. Als dat niet zo zou zijn of zijn gezondheid niet 
optimaal zou zijn, maakte ik misschien andere keuzes.’ 

‘Hé Bollie,’ roept echtgenoot Jasper bovenaan de trap liefkozend tegen 
David, die met Liesbeth even naar de verbouwingsvorderingen komt kijken. 
Liesbeth vraagt zich af waarom de kachel op 22,5 graden staat: ‘Het is hier 
echt blóedheet.’ Jasper biecht het antwoord op: ‘Vanuit de badkamer is er 
water gelekt, waardoor het plafond in de zitkamer vol vochtige plekken zit. 
Vandaar die temperatuur, het moet drogen. O ja, en in de nieuwe kamer van 
David zit ineens een gat in de muur. Er is per ongeluk vanuit de badkamer 
iets té enthousiast geboord… Maar volgens de aannemer “smeert ’ie dat effe 
dicht en zie je over twee dagen niets meer van die vochtplekken”. Ondanks 
de gestegen temperatuur in de kamer wordt Liesbeth er niet warm (maar ook 
niet koud) van...’   

‘Ik weiger om Jasper een ideale huisman te noemen. Maar hij is beter in de 
zorgtaken en pakt lekker door. Zo weet hij precies dat we voor onze vakantie nog 
twee wassen moeten draaien. En neem nou koken: hij kan boodschappen doen voor 
een paar dagen en kookt de lekkerste dingen. Ik ga liever drie keer te vaak naar de 
supermarkt dan dat ik zo ver vooruit moet denken. Soms vindt hij dat ik thuis te 
weinig doe en daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Wat voor vader hij is? Ik zie 
hem gewoon nog steeds als dezelfde Jasper, die nu ook een zoon heeft. 
Jasper was al veel eerder aan kinderen toe dan ik. Ik vond mijn leven zonder 
kinderen ook leuk en was bang dat ik een ander mens zou worden door > 
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‘ Bevallen is nou eenmaal niet  
romantisch, ook niet thuis met  
kaarsjes erbij’

het moederschap. We hadden niet eens planten 
in huis omdat we daarvoor zouden moeten 
zorgen! En zou het tussen Jasper en mij wel 
leuk blijven? 
Ik zag vaak van die gestresste moeders in de 
Albert Heijn met onder iedere arm een kind, 
ondertussen bellend met een collega en hun 
fietstassen uitpuilend van de boodschappen. 
Maar volgens mij ben ik uiteindelijk toch 
mezelf gebleven. Hoewel een twintigjarige 
misschien soms ook wel op die manier naar  
míj kijkt. 
Samen een kind krijgen, is de grootste 
verbintenis die je kunt aangaan. Je deelt die 
verliefdheid op je eigen kind maar met één 
iemand. Jasper is bovendien mijn beste vriend.  

Jasper vindt mij soms met de opvoeding 
te soft. Maar ik kan me goed verplaatsen in 
een kind van twee. Terwijl Jasper gewoon heel 
duidelijk zegt wat er wel en niet mag. Jasper 
en ik voeden David ieder op onze eigen manier 
op en zijn in onze rol gegroeid. Zo heb ik me 
voorgenomen David bijvoorbeeld niet te vragen 
“of we naar bed gaan”. Da’s een valse vraag, 
want hij moet sowieso naar bed. En die drie 
R’en van rust, regelmaat en reinheid zijn zo gek 
nog niet. David gedijt goed met vaste rituelen. 
Zoals een boekje lezen voor het slapengaan.’

Liesbeth en ik duiken de kroeg in voor  
de rest van het interview. Liesbeth 
heeft het knetterdruk. Over een paar 
dagen vertrekt ze naar La Palma voor 
een vakantie, ze kan niet in haar eigen 
huis slapen vanwege de verbouwing, 
ze werkt deze hele week nog en heeft 
net in Hilversum nog even een nieuw 
programmaformat gepresenteerd. 

‘Fulltime werken en moeder zijn gaat 
me goed af. Maar deze week is het echt heel 
druk. Mijn weerstand is nu minder en dus 
heb ik keelpijn gekregen. Mijn lichaam roept 
me tot de orde. We gaan ook expres naar La 
Palma, omdat daar weinig te beleven is. En ik 
me dus niet geroepen hoef te voelen om ook 
maar íets te ondernemen. Maar eerst nog even 
buffelen. Morgen heb ik ’s ochtends vanaf acht 
uur nieuwsdienst. Da’s pittig. Ik ben toch iets 
minder fit dan normaal. En bij zo’n tweede 
zwangerschap ben je nog wat vermoeider  
omdat je al een kind hebt rondlopen.’ 

 En dán denkt Liesbeth ineens een poepluier te ruiken: ‘Maar ik zie helemaal 
geen baby. Dat is vast mijn beroepsdeformatie als moeder...’

‘Je kunt je als mens op alles voorbereiden, behalve op het krijgen van een 
kind. Dat kun je ook gewoon niet aan een ander uitleggen. Hoewel David er voor 
ons meteen honderd procent bij hoorde, moest ik even wennen aan het feit dat je 
ineens in een ander soort categorie mensen valt. Jasper en ik kunnen in Ikea lopen 
om een kinderbed te kopen en tegen elkaar roepen: “Dit is net echt.” Alsof we van 
afstand naar onszelf kijken.  
Je stapt als ouders een nieuwe wereld in. Die van de Bugaboos en vruchtendrankjes 
zonder stukjes voor kinderen. Alsof kinderen niet gewoon moeten leren hoe 
ze moeten kauwen. Ik vind dat de commercie daar nogal in doorschiet en een 
overdreven beroep doet op onze liefde voor onze kinderen.
Toen we David net hadden, moesten Jasper en ik even inkomen. Wij waren altijd 
van de spontane plannen. En dus maakten we rustig een afspraak om elkaar  
’s avonds ergens in de stad te ontmoeten, totdat we ons realiseerden dat we ook  
nog een kind hadden. 

Godzijdank vergeet je de pijn van bevallen, anders zou je nooit meer 
aan een tweede kind beginnen. Maar om nou te zeggen dat ik úitkijk naar de 
bevalling, nee. Misschien ga ik nog even een spoedcursus ‘Hoe moet die baby er  
ook al weer uit?’ doen. Ik heb trouwens geen nare herinneringen aan de eerste 
bevalling, die vierenhalf uur duurde. Maar ik wil niet het risico lopen dat ik  
– net als vorige keer – halverwege mijn bevalling nog moet verkassen naar het  
ziekenhuis, dus neem ik me voor om gewoon in het ziekenhuis te bevallen.  
Bevallen ís nou eenmaal niet romantisch, ook niet thuis met kaarsjes erbij.

Ik was tijdens mijn eerste zwangerschap onbevangener dan nu. Hoewel ik  
als zondagskind wel stiekem dacht dat er misschien een keer iets mis móest gaan. 
Dit keer ben ik sneller geroerd, zoals met de twintigwekenecho. Overigens realiseer 
ik me steeds meer hoe bijzonder het is dat ik zwanger kán worden. Want om me 
heen hoor ik veel verhalen van stellen bij wie het níet lukt. Zo pijnlijk als je die 
oerdrang de kans niet kunt geven.
De borstvoeding was vorige keer een drama. Maar onder invloed van hormonen 
en weekheid, blééf ik het maar proberen. Dat ga ik dus niet nog een keer doen. 
Waarbij je wel aanloopt tegen het ophemelen van borstvoeding. Zo mogen 
babymelkproducenten niet eens informatie geven over de vervangende voeding 
voor de eerste paar weken. Dat is zo van overheidswege geregeld. Ik vind dat 
gewoon een vorm van dictatuur. Of noem het een religie. Borstvoeding geven is 
prima, maar niet ten koste van alles. Bovendien moet je er een type voor zijn om 
bijvoorbeeld midden in een kroeg uit de blouse te gaan om te voeden. 

Als je met je gezin midden in de stad woont, ben je al blij met een parkje 
waar vijftig bomen staan. En dus ga ik met David op mijn vrije dag lekker 
naar park Frankendael in Amsterdam. Dat is het moment dat we even teruggaan 
naar Davids tempo. We gooien dan eindeloos steentjes in het water, lopen over 
leuke slingerpaadjes en dan komt hij tot rust. Omdat het nu even een hectische 
tijd voor ons is, heeft David daar extra behoefte aan. Want als we niet dat soort 
momenten inbouwen, komt hij minder goed in slaap, merk ik. Een subtiel teken 
van hem dat het tempo omlaag moet. En als we hem ’s avonds meeslepen naar een 
grotemensenfeestje zorgen we ervoor dat hij overdag echt even Davidtijd heeft 
gehad. Zodat hij ’s avonds niet het feestje verstiert, maar gewoon lekker op jacht 
gaat naar een bitterbal.’ ■TE
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‘Die verliefdheid op je 
kind deel je maar met 

één iemand’
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