In het kort
Geboren 10 juni 1978

Relatie Sophie trouwde in 2011
met Xander de Buisonjé. Ze
hebben een zoon, Dex (6).
Xander had al een zoon, Sem
(13). Sophie en Xander krijgen
deze maand een dochter, via
een draagmoeder. Sophie is,
onder meer in haar blogs op
Lindanieuws.nl, open over het
draagmoederschap, omdat ze wil
dat het bespreekbaar wordt.
Woonplaats Xander en Sophie
hebben een huis gekocht in
Bussum, dat wordt verbouwd.
Opleiding Havo, vwo en sociaalwetenschappelijke informatica.
Ze rondde vorig jaar de yoga
teacher-cursus af.
Carrière Sophie werkte in het
vastgoed en de media en ze was
manager van Xander. Op dit
moment werkt ze aan haar eigen
modelabel en in haar nieuwe
huis gaat ze yogales geven.
Verslaving ‘Tot voor kort cola
light, maar ik ben gestopt.
Ik ben zo met healthy voeding
bezig dat ik voor mezelf niet
meer kon goedpraten dat ik
elke dag een drankje met
aspartaam dronk.’
Gekste gewoonte ‘Als ik ga
slapen, moet alles donker en
stil zijn. Ik lig vaak met
oordoppen en een slaapmasker
in bed. En binnenkort krijg ik
een bitje, ik tandenknars. Dan
word ik écht supersexy, haha.’
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INTERVIEW

‘Ik zag een
tweede
kindje als
een project
waarin
ik me heb
vastgebeten’
Nadat een tweede zwangerschap haar werd afgeraden,
stortte Sophie de Buisonjé (38) zich als een pitbull op
de overgebleven mogelijkheden. Deur na deur ging
dicht, maar er bleef één optie over: draagmoederschap
in Amerika. Het bleek een hobbelige, zware weg, maar
deze maand mogen Xander en Sophie hun dochtertje
eindelijk in hun armen houden.
Interview en productie: Fleur Baxmeier. Fotografie: Marloes Bosch.
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Beachhouse in Utrecht.‘Dat gebeurt vaak
bij ivf-kinderen en de draagmoeder heeft
zelf drie kinderen die ook allemaal eerder
kwamen dan gepland.’
Het voelt allemaal ‘best gek’, zegt ze nadat
ze een slok muntthee heeft genomen.
‘Normaal leef je naar de komst van je baby
toe, met alles wat bij een zwangerschap
komt kijken, wat niet per se allemaal prettig
is. Je lichaam verandert, de hormonen
gieren door je lijf, je bent jezelf niet. Mijn
zwangerschap van Dex was helemaal niet
makkelijk, maar ik merk nu wel dat het
allemaal een functie heeft: zwanger zijn
zorgt ervoor dat je in je moederrol groeit.
Jammer genoeg weet ik dat nu pas, maar
ik ben met terugwerkende kracht blij dat
ik wel één keer een zwangerschap heb
mogen meemaken.’
Hoe reageerde je toen je in 2012 werd
afgeraden nog eens zwanger te worden?
‘Ik was in eerste instantie alleen maar
opgelucht dat ik er nog was. Toen er een
tumor in mijn buik werd ontdekt, was er
veel onzekerheid. Tot het moment dat ik de
operatiekamer werd ingereden, was het
voor de artsen onduidelijk of het om een
goedaardige of kwaadaardige tumor ging,
‘Iedereen in mijn omgeving zegt: ‘Sophie,

Amerika, waar de draagmoeder van het

waar de tumor precies zat en wat ze in mijn

neem een stapje terug. Niet meer werken

dochtertje van Xander en Sophie woont.

buik zouden aantreffen. Het bleek te gaan

aan je modelijn, niet meer bezig zijn met de

Half februari is zij uitgerekend, maar eind

om een semi-goedaardige tumor van het

verbouwing zijn van je nieuwe huis. Neem

december begon het in haar buik al te

grillige soort, die overal kon terugkomen.

even de tijd voor jezelf.’ Dat is iets wat niet

rommelen.‘De kans dat het eerder komt,

Omdat de tumor niet op een erg prettige

makkelijk gaat met alles wat er nog moet

is groot,’ vertelt Sophie in Key West

plek zat, werd me daarna afgeraden om

gebeuren, maar ik sta het mezelf ook niet

nog eens zwanger te worden. Eerst drong

echt toe. Stel dat ik op de bank ga zitten,

het niet echt tot me door, ik was vooral blij

wat dan? Ik ben bang dat ik een enorme

dat de tumor weg was, want je haalt je in

leegte voel als ik echt stilsta bij het idee dat

zo’n situatie de vreselijkste dingen in je

ik over een paar weken ons kindje in mijn
armen heb. Het is letterlijk zo ver weg dat ik
daar moeite mee heb.’
Op het moment van het interview staan de
tassen van Sophie, man Xander en zoontje
Dex (6) klaar om gepakt te worden. Nog
een paar dagen, dan vertrekken ze naar
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‘Ik ben blij dat ik
één keer een
zwangerschap
heb mogen
meemaken’

hoofd. Pas nadat ik uit het ziekenhuis werd
ontslagen en thuis was bijgekomen, kwam
bij me binnen dat ik niet meer zelf zwanger
kon worden. Dat vond ik heel erg, want ik
heb altijd meer kinderen gewild. Xander en
ik waren bezig zwanger te worden in de
periode voordat de tumor werd ontdekt.’

INTERVIEW
Heb je overwogen om het advies van de
artsen in de wind te slaan?
‘Ik heb die mogelijkheid onderzocht, maar
ik heb nog een ventje lopen hè. Als ik
zwanger zou worden, bestond de kans dat
hij zijn moeder zou verliezen. Dat was voor
mij een no-goarea, maar ik dacht niet: hier
stopt het. Ik ben geen opgever, dat is mijn
karakter. Als ik ergens voor ga, bewandel ik
alle paden die er zijn. Xander wilde net zo
graag een kindje als ik, maar ik denk dat ik

‘Het is maar
goed dat we
geen idee
hadden wat
ons allemaal te
wachten stond’

Kende je toen je begon andere mensen
die voor een draagmoeder in Amerika
hebben gekozen?
‘Nee. Ik heb wel met een stel gesproken
dat vrij actief was op een internetforum
over draagmoederschap. Desondanks
waren er veel twijfels, want je raakt al snel
verdwaald in een wereld waarin je zelf het
kaf van het koren moet scheiden. Sommige
mogelijkheden vond ik vrij schimmig.
Uiteindelijk kwamen we uit bij de

de pitbull van ons tweeën ben. Ik zag het als
een project waarin ik me heb vastgebeten.
Eerst hebben we naar adoptie gekeken,
maar dat was vrij ingewikkeld. Xander was
daar te oud voor en we wilden liever een
eigen kind. Vrij snel daarna kwamen we uit
bij draagmoederschap, wat we in eerste
instantie zelf in Nederland wilden doen.
Dat bleek niet te kunnen, omdat ik niet aan
de norm voldoe. Je kunt hier alleen voor
draagmoederschap kiezen als je fysiek niet
in staat bent om zwanger te worden, wat bij
mij in principe nog wel kan.’
Ben je boos geweest op de Nederlandse
overheid, vanwege alle regels die er zijn
rondom draagmoederschap?
‘Boos zijn heeft niet zo veel zin, maar ik
heb me soms wel verwonderd over de
gang van zaken hier. Ik ben bijvoorbeeld
bezig geweest met het aanvragen van een
uitkering voor de periode waarin we ons
dochtertje gaan halen en voor de eerste
maanden daarna, want je brengt een
pasgeboren baby’tje niet naar de crèche.
Mensen die een kindje adopteren krijgen
standaard een uitkering, wat ik logisch
vind, maar ik kwam daarvoor helemaal
niet in aanmerking. Over dat soort dingen
kan ik me verbazen. Tegelijkertijd voel ik
me een bevoorrecht mens omdat Xander
en ik nog de mogelijkheid hadden om voor
een draagmoeder in Amerika te kiezen,
want ik besef heel goed dat zoiets niet voor
iedereen is weggelegd.’
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‘Je kunt niet
zeggen: ‘Ik wil een
draagmoeder met
een universitaire
opleiding’’
dichtgetimmerde weg met dikke contracten
en een advocaat die erin is gespecialiseerd.
Het is maar goed dat we van tevoren geen
idee hadden wat ons te wachten stond,
want het was geen makkelijke weg. Het
zwaarste vond ik alle tegenslagen: dat het
niet lukte met de ivf, dat het niet lukte
met de plaatsing van de embryo’s. Ik heb
’s avonds in bed echt weleens gedacht:
jemig Sophie, je moet het loslaten. Laat
het los en wees dankbaar voor wat je hebt.
Wat ik ook bén, want ik heb het meest
fantastische zoontje dat ik me kan wensen.
Maar het voelde toch niet af, al was ik wel
realistisch genoeg om niet door te willen
gaan tot het bittere einde.’
Hoeveel invloed hadden Xander en jij op
de keuze van de draagmoeder?
‘Amper. Je kunt niet zeggen: ‘Ik wil een
vrouw met een universitaire opleiding en
rood haar’ of iets van die strekking. Het
wordt via een agency geregeld op een
Amerikaanse manier. Wel vriendelijk en
professioneel, maar ook afstandelijk.
We kregen een papier met een profiel en
moesten op basis daarvan beslissen: gaan
we met haar in zee of niet? Het is niet dat je
de diepte kunt ingaan met de draagmoeder.

Dromen, durven, doen

Dromen ‘Het is mijn wens om ooit een keer met het hele gezin een rondreis

Dat voelt vreemd, want ze gaat wel je kind

te maken. Back to basic en dan echt lang, een halfjaartje, zoiets.’

dragen, als alles goed gaat. Ik ben een

Durven ‘Ik ben een enorme twijfelaar. Dat vind ik vervelend van mezelf,

gevoelsmens, dus ik heb mijn voelsprieten

dus ik zou het mooi vinden als ik resoluter keuzes zou durven te maken.’

daarin laten spreken. Het voelde bij haar

Doen ‘Mijn dromen verwezenlijken, zoals het opzetten van mijn eigen

goed, maar dat is niet gestoeld op feiten of

fashion brand en die rondreis maken. Niet uitstellen, gewoon aanpakken.’

op wetenschap. De meestgestelde vraag
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aan Xander en mij is: ‘Ben je niet bang dat

opbouwen. Dat duurde vrij lang, ik heb de

ze jullie kindje houdt?’ Het antwoord

stekker er zelfs een paar keer uitgetrokken.

daarop is: nee, want wat ik via Skype en via

Inmiddels heb ik een fijn team en staat mijn

WhatsApp van haar meekrijg, is dat het een

eigen fashion label in de steigers. In ons huis

integere vrouw en een liefdevolle moeder

krijgen Xander en ik allebei een kantoor,

voor haar kinderen is.’

waar vanuit we gaan werken. Dat is fijn,
maar het brengt ook het risico met zich mee

Ben je inmiddels gewend aan het idee

dat we 24/7 aan het werk zijn.’

dat jouw kindje in haar buik groeit?

helemaal verbouwd moet worden. Tijd voor

‘Ik was in het begin de hele tijd bang dat

elkaar was er daardoor nauwelijks, maar

Hoe gaan jullie zorgen voor een eerlijke

het alsnog mis zou gaan. Tijdens mijn

ik denk dat Xander en ik er alleen maar

balans tussen privé en werk?

zwangerschap van Dex kocht ik vrij snel

sterker uitkomen. Je kunt niet zeggen: ‘Wij

‘Dat is moeilijk, want ik weet van mezelf

kleertjes en speeltjes. Uit zelfbescherming

zullen nooit uit elkaar gaan,’ maar wij heb-

dat ik kan doorslaan in mijn werk. Het helpt

heb ik daar deze keer lang mee gewacht.

ben samen al zo veel meegemaakt dat ze

dat ik vorig jaar een opleiding tot yoga teacher

Ik heb denk ik vijf setjes voor haar, that’s it.

ons niet snel gek maken.’

heb gevolgd. Ik heb daardoor geleerd om

Toen de draagmoeder de eerste foto van

los te laten en af en toe wat rust te nemen.

haar dikke buik stuurde, voelde dat dubbel.

Ga jij, eenmaal terug in Nederland,

We zullen door het onregelmatige werk van

Ik was blij, maar ik vond het ook moeilijk.

fulltime moederen over Dex en de baby?

Xander nooit een übergestructureerd gezin

Het zijn mixed feelings die over elkaar heen

‘Nee, nee. Na een paar maanden ga ik weer

worden, maar ik vind sommige dingen

buitelen. Blijdschap en dankbaarheid, maar

aan de slag, want ik weet dat ik een leukere

essentieel om samen te doen: opstaan,

ook verdriet dat ik het kindje niet zelf heb

moeder ben als ik werk. Vrij snel nadat ik

ontbijten, avondeten. Daar ben ik vrij strikt

kunnen dragen. Ik denk dat het tijdens de

Xander tegenkwam, ben ik zijn zaken gaan

in.Voor het huishouden an sich: wassen,

bevalling eigenaardig zal zijn dat ik er als

behartigen. In het begin ging dat heel goed,

strijken, boodschappen doen,schoonmaken,

toeschouwer bij sta. Functioneel werkt alles

maar op een gegeven moment bestond

hebben we een hulp, zodat ik mijn handen

bij mij, dus theoretisch gezien had ík in dat

ons leven alleen nog maar uit werk en het

vrij heb voor de kinderen. Soms voel ik me

bed kunnen liggen. In plaats daarvan sta ik

product Xander. Ik merkte dat ik mezelf

schuldig, alsof ik ergens tekortschiet omdat

er machteloos bij. Eigenlijk zoals het voor

was kwijtgeraakt, omdat alles in het teken

ik niet alles zelf kan doen, maar je moet

mannen altijd voelt, haha.’

van Xander stond. Voor mijn gevoel stond

daarin keuzes maken. Ik weet van mezelf

ik in zijn schaduw, wat op zich niet erg is,

dat ik veel liefde geef en mijn best doe om

Is het zeker dat jullie bij de bevalling van

maar het wordt lastig als het je partner is.

mijn kinderen de normen en waarden mee

jullie dochter mogen zijn?

Het product Xander en mijn man waren

te geven die ik zelf ook van huis uit mee heb

‘Volgens mij wel. Of we er allebei bij zijn,

één geworden, wat voor ons allebei niet

gekregen.Vroeger kon ik mijn ouders achter

dat is nog even de vraag. Dex gaat ook mee

werkte. Omdat ik een echte ondernemer

het behang plakken als ze erop hamerden

naar Amerika, dus Xander en ik zullen

ben en niets liever doe dan from scratch iets

dat ik u moest zeggen, een hand moest

elkaar afwisselen. Daarna krijgen we de

opbouwen, dacht ik drie jaar geleden: laat

geven, rechtop moest zitten en die hele

baby meteen mee, maar we kunnen niet

ik een eigen modemerk starten en dat

riedel, maar nu ben ik ze er dankbaar voor.

meteen naar Nederland. Er moet eerst een

Dat gun ik mijn eigen kinderen ook.’

paspoort voor haar worden aangevraagd,
wat maximaal vier weken kan duren. Het is
denk ik wel fijn dat we in die tijd even met
z’n viertjes kunnen connecten. Het is een
zware tijd geweest, die z’n impact heeft
gehad. In totaal moesten we vijf keer naar
Amerika voor de ivf-behandelingen, dus
al onze vakanties stonden in het teken
daarvan. Intussen kochten we een huis dat

‘Toen ze de
eerste foto van
haar dikke buik
stuurde, voelde
dat dubbel’

Tot slot de hamvraag: is het gezin De
Buisonjé compleet als jullie dochtertje
er straks is?
‘Ja, voor mij is het gezin dan compleet.
Ik weet niet of het compleet was geweest
als ik zelf makkelijk zwanger zou kunnen
worden, maar dit was zo’n lastige weg…
Dat gaan we niet nog een keertje doen.’ ■
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