SOPHIE jurk en jasje I DO! I DO!
XANDER jeans ACNE bij SPRMRKT
hemd MARTIN MARGIELA bij SPR+
matras IKEA lakens en kussens HEMA
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xander&
debruid
l
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parttwo
xander&
sophie
de buisonjÈ

Lees en huiver: de hele wereld
dacht dat ze in september zouden
trouwen. Initimi wisten beter: het
huwelijk stond gepland op
9 juli 2009. En toen was Sophie
opeens zwanger. En kwakkelig.
ZÛ erg dat het feest is uitgesteld
tot volgend jaar lente. ì Ik wil niet
misselijk voor het altaar staan.î
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SOPHIE bontmutsje, jurk en
jasje I DO! I DO! oorbellenSWAROVSKI
XANDER jas en shirt ARMANI

l
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smoking, hemd en
strik TIP DE BRUIN
taart CAKE AFFAIR
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sophie ë ik
wist dat
hij me zou
vragen.
Ik dacht:
als hij nou
maar wel
een net pak
heeft aan≠
getrokkení
lingerie WOLFORD kousen LAURA DOLS
pumps CHANEL sluier I DO! I DO! dozen
VERHUISDOZENGIGANT lakens HEMA
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jurkje CHANEL
lingerie WOLFORD
kousen LAURA DOLS
oorbellen SWAROVSKI
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DE ONTMOETING I

Xander: ™ We hebben een wederzijdse vriend, Bas, die tegen mij zei:
` D t is er eentje!' Ik dacht: yeah, right, dat bepaal ik zelf wel.∫
Sophie: ™ Ik had een feestje van mijn werk, het werd een dolle
avond en ik zei gekscherend tegen Bas dat het leuk zou zijn als
Xander ook kwam. Hij kon niet, maar gaf wel zijn telefoonnum-

xander ë het is niet
respectvol tegen≠
over Sophie dat
ze Wendy er altijd
bij halení sophie ë ik
vind het ongepastí

mer. Daarna begon het sms' en. Alles in het nette, h , want ik had
al een relatie.∫

™ Na een paar sms' jes zocht ik haar foto op via Hyves. Dit is too good

DE ONTMOETING II

to be true, dacht ik. Ik ging er inmiddels bijna van uit dat ware liefde

™ De eerste keer dat we elkaar zagen was bij mij thuis. Ik dacht: m# n,

niet meer voor mij was weggelegd. Kom ik na al die jaren een gewel-

wat gebeurt hier? Totaal van de kaart.∫

dige vrouw tegen, is ze bezet!∫

™ Het gevoel was nogal sterk ja, holy fuck. We hadden een mega-

™ Wij hadden heel snel diepgang. Al in de eerste sms' jes.∫

klik. Daarna blokte ik mijn gevoelens voor Xander, ik zat nog in

™ Niet op de platte goedkope toer, maar vragen hoe de ander het

een relatie.∫

leven ziet. Toch bleef het dubbel, ik wilde geen vrouw van een

™ We hebben nog een keer geluncht. Ik eet geen eiwit, zij geen eigeel.

andere man afpakken. Ze moest zelf inzien dat ik leuker was.∫

We bestelden allebei salade. Sophie schoof haar eigeel opzij, ik mijn
eiwit. Dat was op een stomme manier erg romantisch.∫

IMAGO I
™ Ik kende Xander van de tv. Hij leek me een leuke, open vent.

TROUWEN I

Bovendien vond ik hem heel knap. Ik had het beeld van ` de foute

™ Sophie is al eerder ten huwelijk gevraagd.∫

man' totaal niet. Ik denk dat ik hem zag.

™ Vier jaar geleden, door Doeke. Ik was vanaf mijn 22ste met hem

™ Ik heb misschien iets fouts gedaan, maar ik ben geen foute man.∫

samen. In januari vroeg hij me, ik zei ja, in maart ging het uit. Het

™ Dan zou 99 procent van de mannen fout zijn.∫

liep al langer niet goed tussen ons, maar we wilden kennelijk vast-

™ Haar ouders kenden mij niet eens, haar vriendinnen waren onbe-

houden aan het droomplaatje. Toen de datum dichterbij kwam,

vooroordeeld. Al haar vrienden zijn inmiddels mijn vrienden en

wist ik: dit klopt niet.∫

andersom.∫

™ Doeke is een leuke kerel, hij komt ook op ons huwelijk. Het voor-

™ Mijn moeder vroeg of ik wel zin had om in al die roddelblaadjes

deel is dat Sophie en ik toch een beetje hetzelfde hebben meege-

te staan. Ineens moet je opletten hoe je over straat gaat. Ik ben niet

maakt. Daarom weet je dat als je een tweede keer ja zegt, of iemand

iemand die elke dag tiptop en met gef! hnd haar naar buiten stapt.

vraagt, je $ cht helemaal zeker moet zijn.

Soms baal ik nu als ik mezelf in een blaadje terug zie. Had ik niks

Inmiddels word ik er kotsbeu van dat ik nog nooit een artikel over

anders aan kunnen trekken? Mensen staren altijd naar Xander, dat

mezelf heb gelezen zonder dat het Wendy-verhaal wordt opgerakeld.

is een vreemde gewaarwording. Vroeger werd er naar m" j gekeken

Het is zeven jaar geleden dat wij zouden trouwen, ik ben inmiddels

als ik met een vriendje liep.∫

enorm veranderd. In een roddelblad stond een foto van een huilende

™ Iedereen heeft een fotocamera, Nederland telt 16 miljoen potenti" le

Wendy. Omdat Xander gaat trouwen?, staat er dan bij. Pfft!∫

paparazzi. Maar het hoort bij mijn vak en ik leef er goed van. Ik

™ Ik kan het prima met haar vinden, maar het is soms ongepast dat

beschouw mezelf als een voetballer, voor mijn veertigste moet ik het

zij nog altijd aan Xander wordt gekoppeld. Natuurlijk hebben ze

gedaan hebben. Ik weet niet of ik daarna nog het podium op wil om

samen een kind, maar verder is er niets meer tussen hen.∫

Hallo Helm! ! ! ! nd te roepen.∫

™ Het is niet respectvol tegenover Sophie dat ze Wendy er altijd bij

™ Ik ga meestal niet mee als hij optreedt.∫

halen. Vragen ze zich af of Wendy roet in het eten zal gooien en of

™ Dat zou ik wel willen. Het is fijn even oogcontact te maken.∫

wij haar wel uitnodigen.∫
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xander ë nu
hangen er
steentjes
aan de
kandelaar,
dat had ik
zelf nooit
bedachtí
trouwjurk I DO! I DO!
schoenen TIP DE BRUIN
dekbed en lakens HEMA
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jeans ACNE bij SPRMRKT
hemd MARTIN MARGIELA bij SPR+

l
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SOPHIE trouwjurk en
sluier I DO! I DO!
oorbellen SWAROVSKI
XANDER jacquet TIP DE BRUIN
28 LINDA.

l

™ Ik word er heel moe van.∫

™ Natuurlijk krijgt ze een uitnodiging, maar ik begrijp ook dat het
onhandig is met Sem. We trouwen in ons huis en Wendy is hier normaal ook nooit als Sem er is.∫
DE ONTMOETING III

sophie ë ik ben
niet bang dat hij
vreemd gaat. Dat
is onmogelijk.
Hij is mijn man,
wij zijn È È ní

™ Toen Sophies relatie uit ging, maakten we snel een date.∫
™ Bij een Japanner in Amstelveen, een briljante avond. Daarna
gingen we naar mijn woonboot op de Prinsengracht. De volgende
ochtend moest Xander naar BraziliÎ .∫

DE ONTMOETING IV

™ Ik zou daar twaalf dagen zijn om liedjes te schrijven. Na een week

™ Kort nadat ik haar ontmoette, zei ik al dat wij zouden trouwen. Was

boekte ik mijn businessclassticket om ñ ik wilde weer bij Sophie zijn.

ook een beetje stoer doen, natuurlijk.∫

Eenmaal thuis kreeg ik al snel een hele harde burn-out. Sophie heeft

™ Ik vond het schattig maar dacht ook: wat lul je nou?∫

me enorm gesteund. Het voelde alsof ik bij haar thuiskwam, eindelijk

™ Ze vond het een slechte versiertruc.∫

rust. Fysiek was ik uitgeput, maar ik was ook on top van verliefdheid.

™ Drie maanden nadat het iets werd, trok ik al bij hem in. Mijn

We hebben allebei een periode gekend waarin we onze draai in het

spullen stonden in een opslag, ik woonde tijdelijk op de woonboot

leven niet helemaal konden vinden.∫

van mijn vader. Het voelde zo goed tussen ons, waarom zou je

™ Ik heb vroeger straatvrees gehad, was een angstig kind.

dan angstvallig eerst op jezelf gaan wonen? Langzaamaan heb ik

Waarschijnlijk door de scheiding van mijn ouders. Daar heb ik

mijn spullen meegenomen en met die van Xander geÔ ntegreerd.

me uit weten te knokken, dus ik herkende waar Xander doorheen

Inrichten is mijn passie.∫

moest. Dat gaf ons een steady basis, ik kon hem steunen.∫

™ Mijn huis was al af, maar Sophie mocht elke kamer haar eigen touch
geven. Nu hangen er bijvoorbeeld steentjes aan de kandelaar, dat had

KINDEREN I

ik zelf nooit bedacht.∫

™ Ik heb mijn zoon nooit zomaar aan iemand willen voorstellen.∫

™ Voor een man heeft hij een goede smaak.∫

™ Toen ik hem leerde kennen stond ik er niet bij stil dat hij al een

™ Ik had paars en blauw servies, Sophie heeft hetzelfde blauw. Paars

kind had. De eerste keer dat ik hem met een schattig, knap, klein

heeft ze eruit gegooid.∫

ventje zag lopen, vond ik Xander erg stoer. Daarna realiseerde ik

™ We bleken exact hetzelfde bestek te hebben. Echt bizar.∫

me pas dat hij een kind met een ander heeft en hij datgene wat je

™ En dezelfde glazen. Idioot hË ? We willen allebei niet dat ons verhaal

samen nog een keer hoopt mee te maken, al met iemand anders

klef overkomt. Maar het is eigenlijk wel romantisch en klef. En soms

heeft beleefd.∫

heel eng. ` Je blijft toch wel bij me?' , vragen we elkaar dan.∫

™ Sem was gewend alleen met papa te zijn. Ineens was Sophie er.∫

™ Er zijn ook verschillen hoor. Hij is dominant met de televisie.∫

™ Ik was onzeker, zoekende. Moest ik nou alleen heel lief zijn of ook

™ Ik heb de broek aan wat de afstandsbediening betreft.∫

‡ la een moeder mijn grenzen stellen?

™ Ik kijk amper tv, doe liever iets nuttigs. We maken ook ieder op

™ We vertelden hem als eerste dat we gingen trouwen. Sem weet niet

een andere manier ruzie. Ik val stil.∫

beter dan dat zijn vader en moeder niet bij elkaar zijn, dat scheelt.

™ Ik gooi met deuren, ren naar beneden en wacht vervolgens net zo

Hij greep Sophie gelijk vast. Daarna vroeg hij of-ie dan nog wel naar

lang tot ze me komt halen.∫

Ibiza op vakantie mocht. Ik zei hem dat er niets zou veranderen,

™ Meestal kom ik niet.∫

behalve dat Sophie en zijn vader altijd bij elkaar blijven. Toen riep hij:

™ Ik ben een makkelijke goedmaker, dus loop ik weer naar boven om

` Jippie, als je ooit nog een andere vriendin krijgt ben ik niet aardig

te knuffelen.∫

tegen haar!' ∫

™ Toen we eenmaal samen waren voelde ik dat dit hem was. Ik

l
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xander ë ik heb
zoí n last van mijn
geweten gehad,
het maakte me
kapotí

™ Jazeker. Hij had weer een speurtocht voor me uitgezet en op allerlei speciale plekken bandjes achtergelaten met een lieve tekst en
een verwijzing naar de volgende locatie. Na de laatste moest ik van
het Amsterdamse Bos naar huis fietsen. Onderweg dacht ik: als
hij nou maar wel een net pak heeft aangetrokken. Je hebt toch het
ideaalplaatje in je hoofd. Gelukkig had hij precies aangevoeld wat

vond dat we dan maar snel moesten doorhalen, trouwen, kindjes

ik fijn vind en iets moois aangedaan, zo lief.∫

krijgen. Ik ben vrij ongeduldig en vond dat het aanzoek te lang op

™ Ik had de kaarsen aangestoken, een pak aangetrokken en was mid-

zich liet wachten.∫

den in de tuin gaan staan, achter de gordijnen. Doodnerveus.∫

™ In het begin heb je de rozebrillenfase. ¡ lles van de ander is leuk.

™ Ik ook, al wist ik dat hij me zou gaan vragen.∫

Daarna komt de fase dat je je autonomie terugvindt en zoekt naar je

™ De voorpret was het leukst.∫

eigen ruimte. Na anderhalf jaar weet je wel of je daar samen goed

™ Ik weet amper nog wat hij heeft gezegd. Hij deed het doosje open

doorheen komt. Dat vond ik belangrijk. Ik zei: ` Als ik je vraag, weet

en ik vloog al in zijn armen.∫

je tenminste dat ik het oprecht wil.' ∫

™ Je hebt van die focus≠ on≠ the≠ ring-vrouwen, maar zij k$ $ k er niet
eens naar. Een goed teken.∫

HET AANZOEK

™ Het is een antieke, Franse ring. Heeft hij bij Lyppens uitgezocht. Ik

™ Voor mij is trouwen een meisjesdroom. Ik ben heel ouderwets,

heb een uitgesproken smaak, hij bleek die precies te kennen.∫

wil eerst een huwelijk en dan pas aan kindjes beginnen.∫

™ Op stedentripjes dacht Sophie steeds: n˙ komt het. Op haar dertigste

KINDEREN II

verjaardag had ik een liefdesspeurtocht voor haar uitgezet die ein-

™ We dachten: als het komt, dan komt het, maar het kwam niet.∫

digde op haar favoriete plek in het Amsterdamse Bos.∫

™ Inmiddels had Sophie al ja gezegd. We zouden in september trou-

™ Dan denk je tochÖ ∫

wen. Het leek ons wel erg sterk dat het al een jaar niet lukte en als we

™ Ik dus niet. Had ik een picknick met sushi geregeld, was ze toch

zouden trouwen ineens wel. We maakten een afspraak bij de gynae-

een beetje teleurgesteld.∫

coloog om uit te zoeken of het er voor ons wel in zou zitten. Het

™ Achteraf is het misschien maar goed. Ik was brak en had een

weekend voor die afspraak deden we een test en bleek het raak.∫

trainingspakje aan. Aan de andere kant vond ik: deze man wil ik

™ We waren vooral met het huwelijk bezig, misschien dat het daar-

vasthouden en nooit meer loslaten. Daar hoort trouwen bij.∫

om nu wel lukte.∫

™ Ik was ook rebels. Ze zei dat ze het meteen zou merken als ik

™ Sophie wil niet met een toeter trouwen, dus haalden we het huwelijk

haar ging vragen. Het weekend voor mijn aanzoek gingen we naar

naar voren. Naar 9 juli, een dag voor de vakantie van Sem.∫

Antwerpen, net als op ons eerste weekendje weg. Lekker shoppen,

™ Ik voelde me vaak erg beroerd. Je wilt niet misselijk voor het

goed eten, een spaatje in. Daarna zei ik: ` Je denkt toch niet dat ik zo

altaar staan, dus nu stellen we het uit.∫

afgezaagd ben dat ik je hier vraag?' Ze was not amused.∫

™ Ik heb Sophie op 21 april 2009 ten huwelijk gevraagd en diezelfde

™ Ja, hallo, op een gegeven moment moet je wel een keer dÛ Û rko-

avond is ons kindje verwekt.∫

men. Een half jaar ervoor zei hij dat-ie me binnen drie maanden

™ Dat weten we niet helemaal zeker, hoor.∫

zou vragen.∫

™ Wel bijna. Het is toch heel romantisch?∫

™ En Sophie is nogal van de planning.∫

™ Ja, dit kun je niet ensceneren.∫

™ Toen besloot ik het los te laten en me te focussen op kindjes. Hij

™ Ik voel me bevoorrecht dat ik straks veel bij mijn kind kan zijn. Het

wist dat ik niet zwanger wilde trouwen.∫

doet me pijn dat ik Sem niet zo veel zie als ik zou willen. Volgens

™ Dat vond ik mooi, dat jij het losliet. Op dat moment vroeg ik je. Op

mijn vrienden heb ik het goed voor elkaar als parttime papa maar ik

een doodnormale dinsdag. Toen was je wel verrast.∫

denk vaak: woonde je maar bij ons, was je er maar altijd.∫
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SOPHIE jurkje CHANEL lingerie
WOLFORD XANDER smoking,
hemd en strik TIP DE BRUIN
manchetknopen SWAROVSKI
bloemen BLOEMENATELIER
KRIJN VERBOOM

l
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xander ë natuurlijk
gaat ze mijn naam
aannemen. Ik
heb al een zoon
die Sem van
Dijk heetí

™ Doordat de bruiloft werd vervroegd ging de gastenlijst van driehonderd naar honderdvijftig man.∫

™ Ik had inmiddels een weddingplanner ingehuurd. Sophie is nogal
van het organiseren, maar zij moet ook een leuke dag hebben.∫
™ Ik ben het draaiboektype, ja. Heb nogal een eigen visie.∫

™ Het moet gezellig zijn, de flessen op tafel, bourgondisch.∫
™ We hebben allebei een hekel aan bruidstaarten. Zo' n burgerlijk

™ Ik verheug me op de baby, maar wil ook blijven werken.∫

Planning hielp ons aan Cake Affair. Zij maken er een met merinque,

™ Sem vond het nieuws geweldig. Hij zei: ` Ik hoop dat ik een broertje

aardbeien en witte chocola. En de catering wordt verzorgd door

krijg' , maar wij denken dat het een meisje wordt.∫

een dispuutgenoot van Xander, MaÓ tre FrÈ dÈ ric.∫

™ We weten het niet zeker, schat.∫

™ Toen ik de vorige keer zou trouwen, vroeg ik mijn broer en zusje als

™ Ik heb op de Chinese kalender gekeken en die klopt bijna altijd.∫

getuige. Sophie had haar zussen gevraagd. Om het lot niet te tarten
wilden we het dit keer allebei anders doen. Nu hebben we allebei

IMAGO II

voor goede vrienden gekozen.∫

™ We doen bijna alles samen. Ik zou het verschrikkelijk vinden om een

™ We trouwen waarschijnlijk dit jaar nog, voor de wet. Ik ben eind

nacht zonder haar te moeten slapen.∫

januari uitgerekend. En dan hopelijk volgend voorjaar de echte

™ Ik ben totaal niet bang dat hij vreemdgaat, ik denk er nooit aan.

bruiloft, als ik weer in mijn jurk pas.∫

Het kan niet, het is onmogelijk.∫

™ Er is nog $ $ n dingetje: eind januari presenteer ik De Vrienden van

™ Het is geen issue.∫

Amstel Live. Ik heb al een plan B bedacht. Mocht ik weg moeten, dan

™ Wij hebben zoiets speciaals dat ik meteen zou voelen als er iets

kondig ik het gewoon aan. ` Mensen, mijn vrouw is aan het bevallen,

tussen ons in komt.∫

ik moet gaan.' Dat zullen ze toch wel begrijpen?∫

!

™ Je hoeft mij geen eeuwige trouw te beloven, maar het moet wel de
intentie zijn.∫

SOPHIE STEGER (PÈ rigueux, 10 juni 1978) verhuist op haar derde van het

™ We zijn allebei wel eens vreemdgegaan, we weten hoe een relatie

Franse Sarlat naar de Hollandse Betuwe. Op haar achttiende vertrekt ze

ook kan lopen.∫

naar Amsterdam om sociaal≠ wetenschappelijke informatica te studeren.

™ Ik had zo' n last van mijn geweten, het heeft me kapot gemaakt. Dat

Daarna is ze uitgever van een digitaal tv≠ platform om vervolgens (met haar

die spanning er nu niet meer is, vind ik heerlijk.∫

ex) naar Kopenhagen te verhuizen. Terug in Nederland doet ze de strategie

™ Wij staan er nul-komma-nul voor open. Omdat het zo goed gaat

voor MATS, een platform voor de amateursport. Ze heeft twee zussen,

tussen ons. Hij is mijn man, we zijn È È n.∫

haar ouders zijn gescheiden. Sophie en Xander wonen in Amstelveen en

™ Ik stel haar nu al graag voor als mijn aanstaande vrouw. En natuurlijk

verwachten januari 2010 hun eerste kind.

gaat ze mijn naam aannemen.∫

ALEXANDER SERGE (XANDER) DE BUISONJ!

™ Het is een hele mooie naam.∫

groeit op in Son en Breugel waar hij in de schoolband Sophie & The Cigars

™ Ik zou het jammer vinden als ze het niet deed. Ik heb al een zoon die

drumt. Hij studeert aan de Hogere Hotelschool in Maastricht als hij in een

Sem van Dijk heet, daar heb ik ook even om moeten slikken.∫

kroeg wordt ontdekt door de manager van band Volumia!, waarmee hij zelf≠

(Voorburg, 19 juli 1973)

geschreven hits scoort als Hou Me Vast en Afscheid. In 2002 stopt de band,
TROUWEN II

sindsdien zingt Xander solo. Hij is te zien in tv≠ programmaí s als Ranking the

™ Ik zou toentertijd een gigantische bruiloft hebben. Dat wilde ik niet

Stars, Just the Two of Us en 71! Noord. Dit jaar wordt zijn nieuwe album

meer. We willen het klein, persoonlijk, in onze eigen tuin. Waarom

verwacht, en in januari presenteert Xander De Vrienden van Amstel Live. Hij

zou je in een kasteel trouwen waar je nog nooit bent geweest?∫

heeft een zoon, Sem (10 februari 2003), met Wendy van Dijk.
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TEKST ANTOINNETTE SCHEULDERMAN FOTOGRAFIE DIRK KIKSTRA STYLING LIDEWIJ MERCKX VISAGIE DIRK JENSMA MET DANK AAN POLS POTTEN

torending met slagroom en een bruidspaar erop, bah. Wedding &

XANDER smoking
CORNELIANI bij TIP DE BRUIN
manchetknopen SWAROVSKI
SOPHIE jurkje JANICE
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