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Letterlijk onder de rook van 
Amsterdam, in het ernaast gelegen 
Amstelveen, rijden we vanaf een 

drukke doorgaande weg met winkels en 
restaurants, een verrassend rustige zijstraat 
in. Hier wonen Xander en Sophie de 
Buisonjé in een (sterk) geüpgrade versie van 
een rijtjeshuis. Een zwarte Mini Cooper 
staat op de oprit, en de man des huizes doet 
zelf de voordeur open. “Welkom,” lacht de 
altijd vrolijke zanger. En met een breed 
armgebaar: “Treedt binnen in ons paleis!”
Zingend loopt hij vooruit, langs de kamer 

waar zijn vleugel staat, de woonkamer en de 
strak vormgegeven keuken. In de 
aangrenzende eetkamer zit echtgenote 
Sophie. Zoontje Dex (2) is nog op de crèche, 
Xander gaat hem straks zelf ophalen. Maar 
eerst vertelt hij dat hij hier zeven jaar 
geleden kwam wonen, toen nog alleen.  “Favoriete plek? Het zijn er te veel!”

Na een intensieve 
verbouwing is het huis 
van Xander en Sophie de 
Buisonjé precies zoals ze 
het willen. Mét een extra 
ruimte die de zanger 
bestempelt als ‘een droom 
die uitkwam’. Dat maakte 
Beau Monde nieuwsgierig! 
Hoog tijd om even een 
kijkje bij hen te gaan 
nemen. 
interview TANJA SPAANDER / fotografie MIKE VAN DEN TOORN / 
visagie FABIËNNE JANSEN

Xander: “Eigenlijk 
wonen we tegen de stad 

aan. Ik zie dit als een 
soort Amsterdam-Zuid”

→

BiNNENkiJkEN BiJ

Xander & Sophie

Tijdens de verbouwing zijn deuren verplaatst 
en is de zitkamer van plaats geruild met de 
ruimte voor de vleugel van Xander.

De ‘inspiratie’ boeken hebben ‘n speciale plek. De entree ademt een 
stylische eenvoud uit.
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Zo’n drieënhalf jaar geleden trok Sophie bij 
hem in. Al had zij daarvoor nooit gedacht 
dat ze buiten de stad terecht zou komen, 
geeft ze toe: “Hoewel ik oorspronkelijk uit de 
Betuwe kom, ben ik een echt stadsmeisje. 
Toen ik Xander leerde kennen, woonde ik in 
Amsterdam, op de Prinsengracht. Daar zie 
je bij uitstek het mooie van de stad. Als 
klein meisje trok die me al: ik hou van de 
bruisende energie en de gezelligheid. Van op 
de fiets kunnen springen om ergens een kop 
koffie te drinken. Amstelveen kende ik 
alleen omdat ik hierachter hockeyde. Als je 

diep in mijn hart kijkt, zou ik het liefst een 
mooi huis met een tuin middenin 
Amsterdam hebben. Waar je dan ook nog je 
auto makkelijk kwijt kunt. Maar ja, dat is 
een utopie. En ik ben hier echt happy.” 
Xander is het met zijn vrouw eens. “Ik vind 
de stad ook leuk, hoor. Zelf groeide ik nog 
net niet op het platteland op: in Son en 
Breugel, boven Eindhoven. Het lekkere van 
buiten wonen vind ik dat je wat meer ruimte 
en overzicht hebt. Je kunt hier letterlijk en 
figuurlijk verder kijken. En joh, we wonen 
eigenlijk tegen de stad aan. Ik zie dit als een 

soort Amsterdam-Zuid. Oké, je gaat niet snel  
op de fiets even het centrum in, maar met 
de auto ben je er in een kwartiertje. Wat ook 
helpt: er wonen hier in de straat leuke 
mensen, waar we veel mee omgaan.”

Alles op de schop
“Mijn huis is nu óns huis geworden,” zegt 
Xander tevreden. Dat was al enkele jaren zo, 
maar dat gevoel werd nog versterkt door de 
enorme verbouwing van afgelopen jaar. Het 
gezin trok zelf vijf maanden lang in een 
huurhuis, want “bijna alles ging op de 
schop,” aldus Xander. Sophie legt uit: “Boven 
hebben we een extra badkamer gemaakt 
voor de kinderen, en de bestaande 

badkamer hebben we bij onze slaapkamer 
getrokken. Beneden hebben we wat deuren 
verplaatst, en de zitkamer is van plaats 
geruild met de ruimte voor de vleugel. Van 
de tuinkamer waar we nooit kwamen omdat 
het zo’n donker hok was, hebben we een 
eetkamer gemaakt en die bij de keuken 
getrokken.” 
“Dat was een goede beslissing,” beaamt 
Xander, “want daar zitten we nu veel. Maar 
dat doen we eigenlijk overal. Ik zou geen 
favoriete plekken in huis kunnen noemen, 
dat zijn er te veel. Als onderdeel van de 
verbouwing hebben we trouwens achter in 
de tuin ook nog een extra gebouwtje laten 
neerzetten. Ik noem het ons ‘feesthok’; het  
is een muziekstudio, sauna en sportruimte 
ineen. Een droom die uitkwam.”

Getrouwd in eiGen tuin
Tussen het huis en het nieuwe tuinhuis ligt 
nog steeds een flink stuk gras. Bijzonder: in 
deze tuin zijn Xander en Sophie bijna twee 
jaar geleden getrouwd. “Daar heb ik haar 
ook ten huwelijk gevraagd,” vertelt Xander, 
“en we hebben elkaar in dit huis zelfs voor 

Xander: “Hier woonden 
we al samen, wat is dan 

mooier om elkaar er 
ook eeuwige trouw te 

beloven?” 

→

Blikvanger van de Italiaanse 
ontwerper Gaetano Pesce.

Een mooie foto van 
Sophie aan de muur.

Xander: “Dit is voor mij dé plek om tot rust te 
komen, lekker benen omhoog en boekje erbij.”



7

het eerst ontmoet. We zijn ‘gekoppeld’ door 
haar voormalige baas, een goede vriend van 
mij. Na veel heen en weer bellen kwam 
Sophie een keer langs en zagen we elkaar 
hier eindelijk ‘live’. Ik vond het bijzonder om 
in ons eigen huis te trouwen. Want hoewel 
we allebei dol zijn op luxe, houden we ook 
van de simpele dingen uit het leven. Hier 
woonden we al samen, wat is er dan mooier 
om elkaar hier ook eeuwige trouw te 
beloven?” Hun woonstijl vinden ze moeilijk 
te omschrijven. “Sophie heeft vooral veel 

oog voor hoe alles bij elkaar past,” vindt 
Xander. “Wat wel zo is: we houden van 
opgeruimd. Dexie mag rommel maken wat 
hij wil, als hij het ook maar weer opruimt. 
Dat is meestal helpen met één puzzelstukje 
terug in de doos gooien, maar toch.” Sophie 
vervolgt: “De moeder van een vriendin heeft 
ons geholpen met de verbouwing. Ik heb van 
haar geleerd dat elke ruimte zijn eigen 
functie heeft. Dus staat er bijvoorbeeld geen 
computer in de hoek van de eetkamer. Die 
denkwijze heeft ons geholpen echt alle 
hoeken en plekken in huis te benutten. Dat 
gaat rommel tegen.”

inwonende Au pAir
Naast Xander, Sophie en Dex woont ook 
Joanne, de au pair, in het huis. Met zo’n 
‘vreemde’ in huis heeft Xander totaal geen 
moeite. Xander: “Ik wilde het heel graag, 
Sophie twijfelde nog. Toen hebben we 
besloten het enkele maanden te proberen en 
nu willen we niet anders. Het is een uitkomst, 
met onze onregelmatige werktijden. Want 
als aanvoerder van mijn managementteam 
heeft Sophie die ook. Joanne heeft haar 
eigen voordeur en als ze niets te doen heeft, 
zit ze op haar eigen kamer. ’s Avonds eten 
we met z’n allen. Dat is juist gezellig, ze is 
echt part of the family. En het belangrijkst: 
ze is heel lief met Dex.” Na twee jaar is ook 

Sophie om. “In deze business kunnen 
afspraken vlak van tevoren veranderen, dat 
is bijna niet op te vangen met een ‘losse’ 
oppas. En ik ben geen moeder die alleen 
maar thuis gaat zitten. Xander is er op 
vrijdag- en zaterdagavond eigenlijk nooit en 
ik wil niet elk weekend aan huis gekluisterd 
zijn. Bovendien wordt het in zijn werk vaak 
laat. We halen Dex altijd zelf uit bed en eten 
met hem, daarna kan Joanne lekker met 
hem spelen en wij nog even terug in bed. 
Anders houd je dit bestaan niet vol.” 

Gezonde sApjes
Naast het ’s avonds samen eten hebben ze 
niet echt familierituelen, behalve dat Sophie 

’s ochtends voor iedereen een ontbijtje 
maakt. “Daar neem ik dan echt de tijd voor: 
ik maak uitgebreid fruit schoon en meng dat 
met kwark en noten.” Ze is ook degene die ’ 
s avonds kookt, afgewisseld met Joanne. Het 
gezin houdt van gezond eten en Xander wil 
nog wel eens een heerlijk groente- of 
fruitsapje op tafel toveren. Als Sophie 
tijdens ons bezoek verzucht dat ze door haar 
jetlag vandaag weinig energie heeft, springt 
hij op om wat sinaasappels en kiwi’s voor 
haar te persen. Niet veel later krijgt ook 
het hele Beau Monde-team een sapje voor-
geschoteld, terwijl hij voor zichzelf nog 
even wat tomaten en een paprika door 
de supersonische keukenmachine gooit. →

Sophie: “Aan uitgebreid 
tafelen komen we even  
niet toe. Ach, dat komt 

ooit wel weer”

Gezond eten is belangrijk voor de familie,  
en Xander maakt graag de meest verrassende 
groente- en fruitsapjes voor Sophie en Dex.

Een van de vele favoriete kamers in huis:  
de ruimte waar de vleugel van Xander staat.

Het trouwalbum van Xander en Sophie.
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“Dit maak ik voor Dex ook vaak. Want welk 
kind houdt nou van groente eten? Hij dus 
ook niet. Maar mijn sapjes vindt hij heerlijk 
en zo krijgt hij toch goede dingen binnen. 
Vroeger kookte ik ook,” gaat hij verder. 
“Maar daar trek ik dan het liefst een halve 
dag voor uit. Bij allemaal aparte winkeltjes 
de verschillende ingrediënten halen, dat 
soort voorbereidingen. Maar ja, daar heb ik 
op het moment de tijd niet voor.” 

druk, druk, druk
Dat Xander in een drukke periode zit, is een 
understatement. Naast een nieuwe single, 
‘Life’, en een Engelstalig album dat later dit 
jaar uit gaat komen, presenteert hij ook nog 
twee verschillende programma’s: ‘Studio 9’ 

en op SBS ‘De Vrienden Van Amstel Zingen 
Kroonjuwelen’. Daarnaast is hij veel weg voor 
optredens door het land. Sophie: “Mede 
daardoor is ons leven, en daarmee ook ons 
eetgedrag, momenteel wat vluchtiger. We 
doen niet aan lang tafelen met een flesje 
wijn erbij. Dat vinden we allebei heerlijk, 
maar we komen er even niet toe. Ach, dat 
komt ooit wel weer.” Xander vult aan: “Toch 
zorgen we ervoor dat we een keer in de 
zoveel tijd wél even tijd maken voor elkaar. 
Dan gaan we bijvoorbeeld lunchen, want 
daar houden we van, met lekker champagne 
erbij. Of eten bij ons favoriete restaurant 
hier in Amstelveen, Aan De Poel, waar we 
voor de wet zijn getrouwd. En wat we 
helemaal fijn vinden, is samen een 

weekendje weg naar een buitenlandse stad. 
Dan gaan we los. Roomservice, minibar, 
lekker uit eten: alles kan. Even weg uit de 
hectiek en heerlijk genieten.”
 
GezinsuitbreidinG
Elke woensdag en om het weekend is Sem 
(9), Xanders zoon met Wendy van Dijk,  
ook onderdeel van het huishouden. “De 
woensdag plan ik als het even kan vrij,”  
zegt de zanger. “Dat is echt zijn papatijd. We 
gaan vaak samen naar het voetbalveldje 
hierachter, of in het bos fietsen. Soms kijken 
we lekker samen een filmpje, maar meestal 
zijn we buiten. Ik moet mezelf toch ook af 
en toe uitlaten, haha. Ik vind het heerlijk  
om samen met hem te bewegen, dan voel ik 
me jong. Laatst deed ik een partijtje voetbal 
met Sem en vijf, zes jongetjes van twaalf. 
Heerlijk, met al die jonge gastjes!” Dat roept 
meteen de vraag op of er al plannen zijn 
voor nog meer kleine De Buisonjé’tjes...  

“Ik zou graag willen,” geeft Xander meteen 
toe. “En Sophie misschien ook wel, maar 
op dit moment is het zó druk dat we ervoor 
hebben gekozen dat voorlopig niet te doen.” 
Sophie: “Natuurlijk kan een kindje er altijd 
bij, maar we zouden dan een heleboel dingen 
anders moeten doen. En het loopt nu net 
lekker.””Maar toch,” mijmert Xander verder, 
“een klein meisje erbij... Nog een jongetje is 
trouwens ook leuk, hoor. Ik denk vaak aan 
later, en dan lijkt het me heerlijk als we met 
z’n allen aan zo’n grote tafel zitten. Het is 
een droom om ooit een leuk chalet te 
hebben ergens in de bergen, en dan komen 
ze daar allemaal met kerst langs om te 
skiën. Dat lijkt me echt geweldig! Maar goed, 
dat zijn voorlopig toekomstdromen. Op dit 
moment is het verstandig om niet hals over 
kop in een nieuw kinderavontuur te duiken. 
Zeker de komende twee jaar kunnen we  
daar nog rustig over nadenken.”   ◻

Xander: “Achter in de 
tuin staat ons ‘feesthok’; 
een muziekstudio, sauna 
en sportruimte ineen”

Xander: “Misdaadromans zijn mijn favoriet.”

Naast de vleugel staat deze mini-
versie voor zoontje Dex.

“Ik vind haar oprecht de mooiste vrouw 
die ik ken”, zegt Xander over zijn Sophie.
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