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INTERVIEW

Haar eerste bevalling was verschrikkelijk. 
Toch durfde Leonie ter Braak het nog een 
keer aan. En toen ging het hartstikke 
smooth. ‘Meteen erna verzuchtte ik: laat 
die derde maar komen.’
Interview en productie: Fleur Baxmeier. Fotografie: Hannah Lipowsky. 
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INTERVIEW

Bellend komt Leonie het Amsterdamse 

koffietentje Bij Mei binnen. Zwart spijker-

pak, losse haren, energieke uitstraling... 

‘Nog even één appje versturen, hoor.’  

Begin oktober beviel ze van haar tweede 

zoontje, Valentijn, en al zit ze officieel in  

de laatste weken van haar zwanger-

schapsverlof, ze is voorzichtig al een klein 

beetje begonnen met werken. ‘Ik heb er 

zin in,’ zegt ze stralend als het over 

Goedemorgen Nederland gaat, de ochtend-

show van WNL waarvan ze sinds 2012 het 

gezicht is. Ze voelt zich ‘keigoed’, wat een 

groot verschil is met de periode na de 

bevalling van zoon James in 2013. ‘Dat was 

de zwartste tijd van mijn leven.’ Ze had 

zich goed voorbereid op de komst van 

haar eerste kind. ‘Ik had alle boeken gele-

zen over bevallen en wilde het echt aan-

gaan: de pijn, de ervaring... Maar dat ging 

even mis. Toen James al geboren was, is er 

een fout gemaakt. Volgens het ziekenhuis 

heeft niemand iets verkeerd gedaan, maar 

feit is dat mijn baarmoeder er helemaal is 

uitgetrokken.’

Was je niet vreselijk bang dat je nu wéér 
zo’n  horrorbevalling zou krijgen?
‘Het was een traumatische ervaring. Niet 

alleen omdat ik door het bloedverlies heel 

lang moest herstellen, maar ook vanwege 

de gedachte dat ik het dertig jaar geleden 

waarschijnlijk niet had overleefd. Het 

enige voordeel van zo’n zware bevalling is 

dat je tijdens je volgende zwangerschap 

wordt begeleid door het ziekenhuis. Ik 

kreeg bijvoorbeeld een therapeut met wie 

ik kon praten over mijn angsten. Zo kon ik 

‘Mezelf 
wegcijferen 
voor mijn 
kinderen, daar 
word ik niet 
leuker van’

In het kort
Geboren 28 september 1980 

in het Twentse Buurse

Opleiding Middelbare 

school

Relatie Samenwonend met 

vriend Floris en zoontjes 

Valentijn (0) en James (3)

Carrière Leonie werkte 

vanaf haar vijftiende 

als fotomodel. Op haar 

zevenentwintigste ging 

ze aan de slag bij RTV 

Oost, waar ze diverse 

programma’s presenteerde. 

In 2010 was ze daarnaast 

te zien in het programma 

Keuringsdienst van Waarde. 

Sinds 2012 is Leonie een 

van de vaste gezichten van 

het WNL-ontbijtprogramma 

Goedemorgen Nederland. 

Door haar zwangerschap 

was ze even afwezig, maar 

vanaf deze week geeft ze 

weer acte de présence.

verwerken wat er was gebeurd. Ik dacht 

eerst: ik wil een keizersnee, zodat ik 

helemáál geen pijn voel. Maar uiteindelijk 

wilde ik het natuurgeweld toch gewoon 

nog een keer meemaken. Dat ging goed, 

ook omdat het na die eerste keer eigenlijk 

niet erger kon worden.’

Zit je nu op een roze wolk?
‘Ik ben geen rozewolkmoeder, daar 

ben ik te realistisch voor, maar ik vond 

de bevalling van Valentijn heel gaaf. Ik 

snap nu ook waarom moeders op de 

natuurlijke manier willen bevallen, want 

het is serieus alsof je over de finish komt 

na een marathon. Op de foto’s die van me 

zijn genomen in m’n kraambed lijkt het 

net alsof ik licht geef. Sommige mensen 

dachten dat ik een visagist had geboekt, 

maar dat was gewoon m’n eigen glow, 

waarschijnlijk omdat ik op dat moment 

mijn trauma had verwerkt. Ik was zo 

blij en gelukkig. Eenmaal terug in de 

dagelijkse realiteit viel ik weer van die roze 

wolk af, maar het was niet zoals de eerste 

keer. Toen had ik zo’n fysieke achterstand 

dat er van genieten geen sprake was. Als 

ik in bladen las over moeders die helemaal 

verliefd waren op hun baby, dacht ik: ben 

ik nou gek? Waarom heb ik dat niet? De 

ene keer slaat de vertedering blijkbaar 

sneller toe dan de andere keer. Het is ook 

gewoon aanpoten, zo’n baby. Helemaal 

met twee kinderen. Als mijn vriend Floris 

’s avonds thuiskomt, dan ben ik kapot. En 

als ik dan naga wat ik heb gedaan, dan is 

dat niks: ze hebben eten gekregen, schone 

luiers... Maar ik ben toch gesloopt, haha.’
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INTERVIEW

Ben je zo’n moeder die de hele dag bezig 
is met kleien, knutselen en entertainen?
‘Niet echt. Laatst heb ik met James gekleid, 

maar ik ben niet zo’n knutsel moeder. Het is 

meer dat we met elkaar in één huis zijn.  

Ik praat met hem, doe ondertussen de was, 

geef hem een boterham, haal de stofzuiger 

door de woonkamer. Zo gaat dat de hele 

dag door. Ik heb er oprecht van genoten  

om fulltime bij de kinderen te zijn, maar  

ik ben er ook weer klaar voor om te gaan 

werken en mijn hersenen te gebruiken.’

Floris zei vorig jaar in een interview: ‘Pas 
geleden zwaaide Leonie me ’s ochtends 
uit met James op haar arm, het klassieke 
beeld. Ik zei tegen haar: ‘Stel je voor dat 

leven staan. Dat vind ik zo goed. Mijn 

moeder oordeelt nooit. Ik heb vanaf m’n 

vijftiende modellenwerk gedaan en was 

vaak heel onzeker. Dan zat ik bijvoorbeeld 

in een hotel in Milaan waar The Rolling 

Stones ook logeerden en durfde ik mijn 

kamer niet uit omdat al die beroemde en 

belangrijke mensen daar rondliepen. Op 

zulke momenten zei mijn moeder door 

de telefoon: ‘Jezus, Mick Jagger poept ook 

gewoon hoor, hij is net zo goed een mens 

dit jouw leven was: een kind, een huis, 
een man die de kost verdient.’ Onpasselijk 
is sterk uitgedrukt, maar wat we toen 
voelden, kwam er dicht bij.’ Hoe dat zo?
‘Ik moest zo lachen toen ik dat las. Het 

klonk zo hard, maar het is wel hoe hij 

erover denkt. Hij krijgt nu al een beetje  

de kriebels omdat onze gesprekken op  

dit moment vaak niet verder komen dan 

‘Valentijn heeft vandaag goed z’n fles 

gedronken.’  Floris houdt van een vrouw 

die ambitieus is, daarom is hij ook verliefd 

als jij en ik.’ Ik had de neiging om mensen 

op een voetstuk te plaatsen, waardoor ik 

me heel klein kon voelen.’

Had die onzekerheid te maken met het 
feit dat je vroeger erg bent gepest?
‘Waarschijnlijk wel. Als jong meisje was  

ik vrij populair, maar op de mavo zette  

mijn beste vriendin van de bassischool 

iedereen uit jaloezie tegen me op. Van  

het eerste tot en met het derde jaar werd  

op mij geworden. Je zou als zijn vriendin 

een probleem hebben als je thuis bij de 

kinderen zou willen blijven. Hij wil dat 

een vrouw lekker haar eigen ding blijft 

doen. Ik vind het heel fijn dat hij me m’n 

carrière gunt, want dat betekent ook dat 

we de zorg voor de kinderen écht delen. 

We zijn allebei verantwoordelijk.’

Zijn jullie van die types die graag  
aanschoppen tegen burgerlijkheid en 
alles wat daar zogenaamd bij hoort?
‘Floris wel. Hij komt uit een wereld waarin 

het woord burgerlijkheid vaak gekscherend 

wordt gebruikt. Daarmee bedoelt hij niet 

dat het verkeerd is als vrouwen thuis bij 

hun kinderen blijven, burgerlijkheid staat 

bij hem voor narrow minded, klein denken, 

kneuterigheid. Daar is hij allergisch voor.  

Ik kan me daar wel in vinden, maar ik wist 

voordat ik Floris leerde kennen niet dat 

daar een woord voor bestond. Soms vind ik 

burgerlijkheid ook wel fijn, omdat het iets 

liefs en veiligs heeft. Dat kan af en toe heel 

prettig zijn.’

Heb je dat van huis uit meegekregen?
‘Ja, mijn ouders zijn heel warme, lieve 

mensen, die zonder vooroordelen in het 

ik na school opgewacht, werd ik in elkaar 

geslagen, uitgescholden, vals beschuldigd 

van het kapot maken van dingen... Echt 

nare streken. Elke ochtend fietste ik met 

angst in mijn benen naar school. Het is niet 

zo dat het me zo heeft beschadigd dat het 

mijn spontaniteit heeft weggenomen, maar 

ik was in die tijd wel een schim van mezelf.’

Was het modellenwerk een lange neus 
naar al die pestkoppen?
‘Ik stond te veel in de overleefstand om 

daarmee bezig te zijn. Ik had toen ook zó 

weinig zelfvertrouwen. Achteraf heeft de 

hele episode nog wel een soort closure 

gekregen toen die beste vriendin van de 

basisschool na jaren naar mijn ouderlijk  

huis belde. Ik zat op dat moment in Londen, 

maar ik heb daarna met haar afgesproken. 

Ze was moeder geworden en voelde zich  

zo schuldig en slecht over wat ze mij  

allemaal had aangedaan dat ze haar excuses 

wilde aanbieden. Dat kon ik ontzettend 

waarderen, want dat hóéfde ze natuurlijk 

niet te doen. Ik vond het heel erg lief en  

dapper van haar.’

‘Ik wilde geen 
domme huppel 
worden die op 
haar veertigste 
denkt: wat nu?’

‘Mijn collega’s 
dachten vast: 
mijn god, zo’n 
fotomodel dat 
een talkshow 
gaat doen’

Random vragenronde
Guilty pleasure ‘Frikadel speciaal. Tijdens mijn zwangerschap  

heb ik er heel veel gegeten. Met curry en uitjes.’

Ultieme verslaving ‘Social media, heel cliché. Ik had op een 

 gegeven moment zelfs een tennisarm door mijn telefoon, zó  

verslaafd ben ik.’

Favoriete eten ‘Ik hou van koken en ben er best goed in gewor-

den, al heb ik wel altijd een kookboek bij de hand. Mijn 

lievelings recept is de tajine met gekruid rundvlees.’

Droomvakantie ‘Een rondreis door Amerika maken met z’n 

viertjes.’

Nooit meer doen ‘Roken. Ik heb ooit gerookt, maar ik begin er 

nooit meer aan.’

In de herhaling ‘De verkeringstijd met Floris. Die eerste 

drie jaar waren zo magisch. Dat over the top verliefde gevoel 

uit die tijd zou ik nog wel een keer willen beleven.’

→
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Vonden je ouders het een goed idee dat 
je voor een modellencarrière ging?
‘Het was nog in die goede oude tijd waarin 

je als model voor enorme bedragen werd 

ingevlogen naar St. Barths, de Seychellen  

of Bali. Als zeventienjarige at ik kreeft op de 

mooiste stranden van de wereld. Mijn 

ouders snapten wel dat ik dat liever deed 

dan een vervolgstudie, maar om nou te 

zeggen dat ik het met hart en ziel deed,  

dat niet. Natuurlijk stak ik veel op van  

het reizen, maar ik vond het toch irritant 

dat ik helemaal niets léérde. Dat vrat aan 

me. Vandaar dat ik op mijn vijfentwintigste 

ben gestopt met modellenwerk. Ik wilde 

geen domme huppel worden die op haar 

veertigste denkt: niemand zit meer op mij 

te wachten, wat nu?’

Was het lastig om weer te integreren  
in het ‘gewone’ leven?
‘Het voelde echt alsof ik helemaal opnieuw 

moest beginnen. Ik ben heel lang samen 

geweest met mijn jeugdliefde uit Twente. 

Van m’n zestiende tot mijn vijfentwintigste, 

dus zo’n beetje mijn hele modellencarrière. 

Onwijs handig, haha. Ik zocht natuurlijk 

geborgenheid en een veilige basis omdat ik 

zo veel aan het reizen was. Dat had ik veel 

eerder moeten loslaten, maar wist ik veel... 

Toen het met hem uitging, had ik geen 

 relatie, geen werk én geen geld meer. Niet 

leuk, maar het gaf me ook een vrijbrief om 

twee jaar lang alleen maar in de lampen te 

hangen. Ik treed niet in detail, maar ik heb 

de rafelrandjes flink opgezocht. Dat was 

een fantastische, maar ook deprimerende 

tijd, waarin ik vaak genoeg heb gedacht: ik 

krijg nooit meer een baan, want ik heb geen 

opleiding. Zelfs bij het uitzendbureau wis-

ten ze niet wat ze met me aan moesten. 

Maar uiteindelijk kwam alles toch op z’n 

pootjes terecht toen RTV Oost aanklopte 

met allerlei leuke programma’s .’

Je kreeg er een eigen talkshow, maar je 
kon en wist, naar eigen zeggen, niks van 
televisiewerk. Waarom wilden ze je in 
vredesnaam hebben?
Lachend: ‘Da’s een goede vraag. Ik had  

al een reportageprogramma gedaan dat  

goed aansloeg op de regionale zender,  

dus ze dachten waarschijnlijk: leuke kop,  

spontaan, daar moeten we meer mee doen. 

Maar ja, dat kan ook faliekant misgaan en 

dat gebeurde ook bijna. Niet om mezelf 

tekort te doen, ik heb heus wel talent, maar 

ik had nul ervaring. Mijn collega’s dachten 

vast: mijn god, zo’n fotomodel dat een 

 talkshow gaat doen. Maar lange leve de 

omroep en m’n naaste collega’s, want ze 

hebben me onwijs geholpen. Ik heb mezelf 

helemaal vastgebeten in dat leerproces en 

dat ben ik blijven doen, ook bij WNL. Daar 

heb ik al zo veel geleerd, niet normaal. Dat 

vind ik leuk, want ik kan niet kabbelend 

door het leven gaan. Ik moet mezelf blijven 

uitdagen, anders word ik echt ongelukkig. 

Floris en ik vinden elkaar daar heel erg in. 

Hij is van oorsprong politicoloog en gaf  

me toen ik net bij RTV Oost werkte hele 

hoorcolleges over hoe het allemaal zat  

in de politiek. Ik was alleen maar aan het 

luisteren, luisteren, luisteren... Nu zijn we 

tien jaar verder en vraagt hij mij ‘Hoe zit  

dat nu eigenlijk met die Teevendeal?’ Hij  

is nu ondernemer en heeft geen tijd meer 

om alle kranten uit te pluizen, terwijl ik 

alles natuurlijk op de voet volg.’

Jullie zijn tien jaar bij elkaar. Stond 
kinderen krijgen altijd al hoog op jullie 
verlanglijstje?
‘Toen ik tijdens het eerste tv-seizoen bij 

WNL zwanger raakte, dacht ik: holy shit,  

dit kan helemaal niet. In de televisiewereld is 

het  ‘opgestaan, plaats vergaan.’  Ik was ont-

zettend bang om mijn plek kwijt te raken, 

maar tegelijkertijd was er geen haar op mijn 

hoofd die eraan dacht om het kind níet te 

laten komen. Floris en ik hebben een stabiele 

relatie en het was voor mij altijd duidelijk dat 

ik op een dag kinderen zou willen hebben. 

Kinderen zijn gezellig en ze hebben iets ont-

roerends. Je kunt ook zulke leuke grappen 

met ze  uithalen. Mijn vader deed dat vroeger 

ook met mij en herbeleeft dat nu weer met 

zijn kleinkinderen. Dan neemt James op met 

Facetime en zegt hij: ‘Hé  Valentijn!’  En dan is 

het:  ‘Néé opa, ik ben Jámes!’  Alleen maar 

plagen, dat doe ik het liefst ook de hele tijd.’

Voor Goedemorgen Nederland sta je om 
vier uur ‘s ochtends op. Is dat een beetje 
te combineren met kleine kinderen?
‘Het vroege opstaan vind ik niet eens zo erg, 

maar wel dat je sociale leven verdwijnt. Ik 

plan alles om mijn baan heen. Dat is een 

opoffering. En zwaar. Met twee  

kinderen wordt het nog zwaarder, maar  

ik heb nooit gedacht: ik zeg mijn baan op. 

Alleen maar: hoe gaan we al deze ballen in 

de lucht houden?’  Lachend:  ‘Floris wil een 

vrouw met een carrière, dus hij moet de och-

tenden doen. Verder hebben we een enorm 

goed vangnet: mijn ouders, mijn schoon-

moeder, onze lieve vriend Ron en diverse 

oppasmeisjes. Valentijn is nog zo klein, die 

geef ik alleen mee aan mijn moeder en 

schoonmoeder, maar met James ben ik heel 

makkelijk. Volgende week gaan Floris en ik 

een weekend weg met z’n tweeën. Geen 

centje pijn, hoor. Het klinkt bot, maar ik ben 

geen moeder die er gelukkig van wordt als 

de kinderen op één staan. Als ik mezelf weg-

cijfer voor het geluk van mijn kinderen, dan 

word ik daar niet leuker van.’

Komt er nog een derde of is jullie gezin 
nu compleet?
‘Meteen na mijn bevalling verzuchtte ik: 

‘Laat die derde maar komen’. De verpleeg-

kundige moest daar zo hard om lachen.  

‘Ik heb een moeder dat weleens drie of  

vier uurtjes later horen zeggen, maar nooit  

meteen na de bevalling,’ zei ze. Als Valentijn  

net zo’n makkelijk kereltje blijft als hij nu  

is, sta ik er op zich wel voor open, maar 

Floris zegt: ‘No way’. Daar is ook iets voor  

te zeggen, want het is fijn dat ik me nu 

helemaal kan toeleggen op mijn carrière. 

Voor mijn gevoel ben ik in de televisie-

wereld pas net begonnen. Ik ben constant 

ideeën aan het verzinnen en moet de 

inspiratie knop in mijn hoofd soms bewust 

even uitzetten. Anders blijf ik bezig.’  ■

Slank met Leonie
‘Ik was een maand na m’n 

bevalling alweer op mijn 

oude gewicht. Daar hoef ik 

niets voor te doen. Goede 

genen, denk ik. Het heeft 

niets te maken met borst-

voeding, want daar ben ik 

na een maand meteen mee 

gestopt. Om de twee uur 

kwam-ie, ik kreeg daar 

bovenop de griep. Bij James 

was ik er nog heel verbeten 

in om door te zetten, ter-

wijl ik er zelf aan onder-

door ging. Nu dacht ik: het 

lukt niet, dus die fles gaat 

er gewoon in. Dat kan ik 

alle moeders aanraden.’

‘Floris wil een 
vrouw met een 
carrière, dus hij 
moet de 
ochtenden doen’

‘Soms vind ik 
burgerlijkheid fijn, 
omdat het iets 
liefs en veiligs 
heeft’
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