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INTERVIEW

‘Natuurlijk 
hebben 

we weleens 
gedacht: 

we kappen 
ermee’

De liefdeslessen van Xander & Sophie

Een huwelijk, babygeluk, ziekte, 
relatieproblemen, roddels, dubbele 

carrières én een langverwachte dochter: 
het waren tien roerige jaren voor de familie 
De Buisonjé. En mooie, dat ook vooral. Hoe 

kijken ze zelf terug op hun love story?
Interview en productie: Fleur Baxmeier. Fotografie: Esmee Franken.

→
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Hoofdstuk 1
De kennismaking 
(september 2007)
Sophie:  ‘Tijdens een boottripje met mijn 

werk vroeg ik na een paar glazen wijn  

te veel aan mijn baas:  ‘Waarom heb je je 

vriend niet uitgenodigd voor deze avond?’ 

Dat was een baldadige actie, maar ik zat 

een beetje in mijn wilde fase.’

Xander:  ‘Bas ken ik van mijn studietijd in 

Maastricht. Hij had me al eens over zijn 

business manager, ene Sophie, verteld:  

‘I found your match.’ Ik vond dat ik geen 

koppelaar nodig had, maar ik was wel 

nieuwsgierig geworden.’

Sophie:  ‘Bas belde Xander en vroeg of hij 

kon langskomen, maar die antwoordde  

dat hij Semmetje had en niet weg kon. 

Vervolgens pakte ik de telefoon uit de  

handen van Bas en zei:  ‘Waarom kun je  

niet komen, je móet gewoon komen!’

Xander:  ‘Toen zij dronken belde vanaf die 

boot, dacht ik: dit is een easy catch.’

Sophie:  ‘Ik vroeg om zijn telefoonnummer 

en heb Xander later op de avond nog een 

appje gestuurd dat ik het écht jammer  

vond dat-ie er niet was. Ik was heel  

dronken, haha.’

Xander:  ‘De volgende ochtend reageerde  

ik op dat berichtje met:  ‘Ontbijtje?’  Tegen 

alle verwachtingen in ontstond er daarna 

een superleuk contact. Het werd minder 

plat en wat diepgaander.’

Sophie:  ‘Ik was niet in het bijzonder  

geïnteresseerd in bekende Nederlanders,  

in de bladen keek ik nooit. Maar toch 

enigszins onverwachts werden de  

berichten steeds interessanter.’

Xander:  ‘Toen we na twee dagen gingen 

bellen, werd ik verliefd op haar stem. Hoe 

Sophie over dingen denkt, de manier 

waarop ze in het leven staat. Zo verfrissend. 

Stiekem heb ik daarna een foto van haar 

opgezocht, want ik had geen idee hoe ze 

eruitzag.’

Sophie:  ‘Niet stiekem, hoor, je hebt er 

gewoon om gevraagd:  ‘Jij kent mij wel, 

maar ik jou niet.’  Toen heb ik je een linkje 

van mijn Hyves-pagina gestuurd.’

Xander:  ‘O ja, dat was het! Ik weet nog dat 

ik het cool vond dat je meteen zei:  ‘Hier, dit 

ben ik.’  Ik was onder de indruk, maar ik 

heb niet zo veel met schoonheid alleen. Je 

wilt toch weten hoe iemand beweegt, doet, 

in z’n vel zit. We hadden allebei best wel 

wat opgebouwd qua relatiepijnen, dus we 

hielden een beetje een slag om de arm.’

Hoofdstuk 2
De eerste kus 
(oktober 2007)
Sophie:  ‘Na een paar weken zei Xander:  ‘Ik 

wil je zien.’  Ik ben naar zijn huis gereden, 

waar hij samen met een vriendin teksten 

aan het schrijven was.’

Xander:  ‘Dat was mijn beste vriendin, 

Sabine.’

Sophie:  ‘Sabine drong bij je aan om te  

laten horen wat jullie hadden geschreven, 

maar jij vond het corny om te gaan zingen. 

Na enig aandringen deed je dat toch. Uit 

volle borst.’

Xander:  ‘Ik weet nog precies welke broek je 

droeg: een jeans die je van achteren steeds 

omhoog aan het trekken was.’

Sophie:  ‘Wat mij opviel, was dat je huis  

best knus was. Ik kon zien dat je oog voor 

detail hebt. En ik weet nog héél goed dat 

we, toen Sabine weg was, samen The 

Xander: ‘Toen 
Sophie dronken 
belde vanaf die 
boot, dacht ik: 
dit is een easy 
catch’
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Notebook gingen kijken.’

Xander kreunend:  ‘Néééé. Ga je dit écht 

vertellen?’

Sophie:  ‘Xan hield dus niet meer op met 

huilen.’

Xander:  ‘Sommige mensen kotsen van  

die film, maar ik ben gewoon romantisch. 

Ik had  ‘m nog niet eerder gezien en vind 

 ‘m nog steeds fantastisch. Net als Love 

Actually.’

Sophie, onverstoorbaar:  ‘Niet een beetje 

huilen, hè, maar echt tránen. Dat ik dacht: 

die jongen heeft behoefte aan ware liefde.’

Xander:  ‘Ik zat thuis, maar ik kwam die 

avond echt thúis. Het gevoel tussen ons 

was zo sterk.’

Sophie:  ‘Ondertussen dacht ik de hele tijd: 

ik wil niet zoenen, ik wil niet zoenen. Dat 

vond ik te makkelijk.’

Xander:  ‘Toch was jij degene die begon.  

Jij kuste mij. Dat deed ik niet. Ik wilde jou 

Wie Xander is 44, Sophie tikt dit jaar de big 4-0 

aan. Samen hebben ze Dex (8) en Céla-Lynn (1). Uit 

een eerdere relatie met Wendy van Dijk heeft Xander 

ook zoon Sem (14).

Waar Xander en Sophie wonen sinds januari – na een 

helse verbouwing – in hun droomhuis in Bussum.

Carrière Xander brak door als zanger van Volumia! en 

bouwde daarna een succesvolle solocarrière op. Sinds 

vorig jaar is hij ook bijzonder trouwambtenaar. 

Sophie had verschillende banen in de media en werkt 

nu hard aan het opzetten van haar eigen label.

In ’t kort

Sophie: ‘Ik 
was eerst 
voorzichtig, want 
Xander had 
toch een beetje 
een naam’
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niet een soort van aanvallen.’

Sophie:  ‘Ja dááág. Echt niet! Jij hebt  

aanstalten gemaakt door bij het afscheid bij 

de deur een beetje naar onderen te gaan. Je 

bent megalang, hoe zou ik jou überhaupt 

zomaar kunnen kussen? Dat was ook niet 

tijdens de eerste ontmoeting. We hebben pas 

de tweede keer gezoend. En ook niet lang.’

Xander:  ‘Ik vond het heel lief dat we zo 

voorzichtig van start gingen. Het was ook 

best apart om te ervaren dat we genoeg 

hadden aan een kus. Dat was zo fantastisch 

dat we bij wijze van spreken niet meteen 

het bed in hoefden te duiken.’

Hoofdstuk 3
De verkering 
(november 2007)
Sophie:  ‘In het begin was ik voorzichtig, 

want Xander had toch een beetje een naam. 

In de media werd hij neergezet als losbol.’

Xander:  ‘We werden allebei door onze 

vrienden gewaarschuwd voor elkaar. Ik 

weet nog dat Bas tegen mij zei:  ‘Sophie  

kan mannen het hoofd behoorlijk op hol 

brengen.’  Dat was overdreven, maar we 

waren wel aan elkaar gewaagd.’

Sophie:  ‘Ik heb een paar nare dingen  

meegemaakt met ex-vriendjes. Daardoor 

zat ik een beetje op slot. Ik liet niet alles  

van mezelf zien en was best op mijn hoede.’

Xander:  ‘Op de een of andere manier braken 

we bij elkaar door een bepaalde barrière, 

waardoor we onszelf durfden te geven.’

Sophie:  ‘Na de eerste nacht dat Xander bij 

mij bleef slapen, moest hij twee weken naar 

Brazilië om nummers te schrijven met 

Sabine. Ik weet nog dat ik ’s ochtends bij 

hem op schoot zat en besefte: oké, I’m in 

love. Zó erg vond ik het dat hij wegging.’

Xander:  ‘We waren allebei een beetje bang 

dat de bubbel uiteen zou spatten, denk ik. 

Het was zo leuk tussen ons, is dat er nog 

wel als ik terugkom? Wat zou zij voelen  

tijdens mijn afwezigheid? Ik zat in Sâo 
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Paulo, waar het op zich heel leuk was, maar 

ik dacht alleen maar aan Sophie. En maar 

bellen, bellen, bellen.’

Sophie:  ‘Op de avond dat je terugkwam, 

hebben we meteen afgesproken. Er werd 

niet uitgesproken dat we een relatie  

hadden, maar gevoelsmatig zat het vanaf 

dat moment goed.’

Xander:  ‘Ik had sterk het gevoel dat er iets 

heel speciaals in de lucht hing en dat ik het 

vooral op een natuurlijke manier wilde aan-

pakken. Dat heeft goed uitgepakt, denk ik.’

Hoofdstuk 4
Het huwelijk 
(juni 2010)
Xander:  ‘Sophie wilde eigenlijk sneller  

trouwen dan ik. Ze had eerder een aanzoek 

verwacht en dat had ook zomaar gekund, 

maar ik wilde het allemaal niet te snel doen.’

Sophie:  ‘Te snel? Schat, je zei na onze  

eerste afspraak bij de voordeur al:  ‘Wij  

gaan trouwen.’  Weet je nog?’

Xander:  ‘Dat was stoerdoenerij, haha. Maar 

ik voelde toen al heel sterk dat wij op een 

dag zouden gaan trouwen. Eerder had ik 

dat nooit op die manier ervaren.’

Sophie:  ‘Het huwelijk leek mij een mooie 

manier om onze liefde te vieren. Misschien 

een beetje ouderwets…’

Xander:  ‘Romantisch juist. Je kunt de liefde 

op verschillende manieren vieren, waar-

onder trouwen. Dat leek ons allebei te gek.’

Sophie:  ‘Op een gegeven moment hadden 

we het over kinderen krijgen. Ik zei dat ik 

het liefst eerst wilde trouwen, want ik zag 

het niet zo zitten om met een zwangere 

buik voor het altaar te staan. Als ik ga  

trouwen, wil ik er ook een feestje van  

kunnen maken.’

Xander:  ‘Ik heb op een zomerse dag een 

romantische toer uitgezet langs alle  

plekken die voor ons een speciale betekenis 

hadden: de plek van de eerste zoen, het 

huis waar we voor het eerst samen sliepen.’

Sophie:  ‘Nadat ik door de hele stad was 

geleid, eindigde de speurtocht bij ons thuis. 

Xander stond me op te wachten, in de tuin, 

in een net pak. En ik zei ja.’

Xander:  ‘Ik vind het nog steeds zo cool om 

te praten over  ‘mijn vrouw’. Vriendin klinkt 

toch een beetje alsof het een tussendoortje 

is, vrouw is next level.’

Sophie:  ‘Echt? Ik vind  ‘mijn man’  juist een 

beetje lastig om te zeggen. Het is zo plechtig.’

Xander:  ‘Dat snap ik. Maar wat zeg jij dan 

als je het over mij hebt?’

Sophie, gekscherend:  ‘Mijn vrind.’

Hoofdstuk 5
Het ouderschap 
(januari 2010)
Sophie:  ‘Vijf weken na het aanzoek bleek  

ik zwanger te zijn. Niet helemaal volgens 

Sophie: ‘Vijf 
weken na zijn 
aanzoek bleek ik 
zwanger te zijn. 
Niet helemaal 
volgens planning’
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planning. Ik zat in die tijd nog in de modus 

dat het leven maakbaar was, maar het liep 

dus anders dan gepland. En ik was ook wel 

in shock dat ik zwanger was. Natuurlijk 

weet je hoe het werkt met de bijtjes en de 

bloemetjes, maar als je voor het eerst een 

positieve test bekijkt, is dat toch schrikken.’

Xander:  ‘Ik was alleen maar blij en door het 

huis aan het gillen en salto’s maken. Het 

liefst wilde ik het van de daken schreeuwen.’

Sophie:  ‘Omdat Xander al een zoon heeft, 

kon hij zich een betere voorstelling maken 

van het ouderschap. Voor mij was het een 

beetje een ver-van-mijn-bed-show.’

Xander:  ‘Sophie en ik lijken in veel dingen 

op elkaar, maar soms ook totaal niet. Zij is 

iemand die met de zwangerschapstest nog 

in haar hand meteen aan de consequenties 

denkt: hoe moet het met dit, met dat, met 

zus en met zo? Ik laat het meer op me 

afkomen.’

Sophie:  ‘Dat kon ik daarna wel weer loslaten.  

We zijn uiteindelijk allebei niet mega- 

georganiseerd, dus eenmaal gewend aan het 

idee dat ik zwanger was, gaf ik mezelf over.’

Xander:  ‘Als je een kind verwacht, krijg je 

van mensen allerlei tips en boekjes. Kan 

handig zijn, maar je moet er toch je eigen 

weg in vinden. Zeker voor een bevalling  

is gewoon geen handleiding.’

Sophie:  ‘Een bevalling is een strijd die je 

moet voeren, maar ik kon het volgens mij 

wel handelen. Tuurlijk, het doet pijn, maar 

het is ook een prachtig proces waarbij zo 

veel kracht in je naar boven komt!’

Xander:  ‘Je hebt geen moment geroepen dat 

je een time-out wilde en ging vol focus door. 

Dat vond ik zo machtig mooi om te zien. De 

geboortes van mijn kinderen zijn het mooist 

wat ik in mijn leven heb meegemaakt.’

Hoofdstuk 6
De donkere dagen 
(2015)
Sophie:  ‘In 2013 werd vastgesteld dat ik 

een tumor in mijn buik had. Dat was een 

zware tijd en veel media deden de aanname 

dat daar onze huwelijksproblemen vandaan 

kwamen. Onterecht, want die ontstonden 

pas later. Het was een opeenstapeling van 

dingen die ervoor zorgden dat we in 2015 

even in een dal zaten.’

Xander:  ‘Als er zo veel gebeurt in je leven en 

alles maar blijft doorgaan. Jonge kinderen, 

ziekte, problemen. Er is nooit sprake van 

geweest dat we bij elkaar weg wilden,  

helemaal niet. Maar we waren elkaar wel 

even kwijt.’

Sophie:  ‘Ik denk dat iedereen weleens  

relatieproblemen heeft. Dat het golft. En 

soms is een golf heftiger dan anders.’

Xander:  ‘Het is niet eens zo belangrijk om te 

herleiden waar dat vandaan komt. Waar het 

om gaat, is dat je elkaar weer weet te vinden. 

Het is logisch dat je bang wordt als je relatie 

in een dal zit, maar je moet het vertrouwen 

hebben dat je daar samen uit komt en het je 

uiteindelijk alleen maar sterker maakt.’

Sophie:  ‘Ik deed in 2015 het management 

van Xander. Het ging alleen maar over  

werk en dus over Xander. Dat is een van  

de dingen die we hebben veranderd om 

weer dichter bij elkaar te komen.’

Xander:  ‘Alles wordt nog steeds besproken 

met Sophie, zij overziet dingen beter dan ik. 

We stemmen dingen af, maar zij is niet 

meer degene die alles moet regelen. Er is 

een betere balans.’

Sophie:  ‘Ik merk dat het me veel goed heeft 

gedaan om me meer te gaan richten op 

mijn eigen carrière. Daarnaast proberen we 

5x trouwtips 
van Sophie
 ‘De beste tip die ik kan 

geven: geniet! Neem het 

niet te serieus allemaal.’

 ‘Ons leukste aandenken was 

de photobooth. Ik zeg: 

doen.’

 ‘De discovloer was echt een 

feest!’

 ‘Sowieso is muziek mega-

belangrijk. Zonder goede 

dj of andere muziek heb  

je geen goed feest.’

 ‘Zei ik al dat je niet te 

veel moet stressen? Focus 

op genieten!’

Sophie: ‘Ik voel 
heel sterk dat 
het tijd is om het 
gewone leven te 
gaan leven’
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meer tijd voor elkaar vrij te maken, al blijft 

dat lastig. Je wordt zo opgeslokt door het 

leven. Het is belangrijk om heel goed op te 

letten dat je voldoende vrije tijd inplant en 

niet alsmaar doorjakkert.’

Xander:  ‘Soms laat je je leven door je 

agenda. Dan lijkt je werk het belangrijkst 

wat er is, maar uiteindelijk is dat niet waar 

het om gaat. De basis is thuis, bij Sophie en 

de kinderen.’

Hoofdstuk 7
Het draagmoederschap
(2016)
Sophie:  ‘Na het weghalen van de tumor in 

mijn buik, die semi-goedaardig bleek te 

zijn, werd me afgeraden nog eens zwanger 

te worden. Dat vond ik heel erg; ik heb 

altijd meerdere kinderen gewild.’

Xander:  ‘Sophie is heel erg van het dingen 

mogelijk maken en bijt zich vast totdat  

ze een oplossing heeft gevonden. Zij  

kwam dus als eerste met het idee van 

draagmoederschap.

Sophie:  ‘Eerst hebben we naar adoptie 

gekeken, maar dat was vrij ingewikkeld. 

Xander is daar te oud voor en we wilden 

liever een eigen kind krijgen.’

Xander:  ‘Céla-Lynn is net als Dex een  

liefdesbaby, met het verschil dat ze niet is 

Sophie ‘Die connectie houden! Het allerbelangrijkst in 

de liefde is dat je blijft communiceren, ook al is het 

onderwerp nog zo lastig. Wanneer je niet praat, raak  

je elkaar kwijt. Maak dus echt contact met je partner.  

Durf jezelf te laten zien en omarm een ander z’n  

tekortkomingen. Niemand is perfect.’

Xander ‘Tijd maken voor de ander. Quality time dus. Geen 

telefoon, geen tv. Focus op één ding en doe dat met je 

volle aandacht. En luister naar je partner. Vaak zijn  

we zo bezig met wat we zelf willen zeggen in plaats van 

te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft.’

Liefde is...

→
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ontstaan vanuit een samensmelting. Maar 

dat zet je op een gegeven moment van je af.’

Sophie:  ‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat 

ik met Dex een diepere band heb dan met 

Céla-Lynn. Ze is natuurlijk ook honderd 

procent genetisch van ons. Het is enorm 

bijzonder dat ze helemaal ons eigen kind  

is, maar dan uit een andere oven.’

Xander:  ‘Het grootste verschil was dat de 

hele weg ernaartoe veel stressvoller was. Al 

die ivf-pogingen, de teleurstelling als het 

wéér niet was gelukt, agenda’s leegruimen, 

naar Amerika vliegen...’

Sophie:  ‘Alles bij elkaar zijn we er vier jaar 

mee bezig geweest. Natuurlijk zijn er 

momenten geweest dat we dachten: we 

kappen ermee. Maar dat voelde toch ook 

een beetje als opgeven.’

Xander:  ‘Vooral voor Sophie was het zwaar, 

want zij moest lichamelijk zo veel geven. Ik 

vond het ook heftig en spannend, maar zij 

moest aangeven of haar lijf überhaupt nog 

zo’n ivf-poging aan kon.’

Sophie:  ‘Het was al zo vaak niet gelukt dat 

ik er al bijna niet meer op durfde te hopen, 

maar tijdens de allerlaatste poging was  

het ineens raak. En toen ging het ineens 

allemaal vrij smooth.’

Xander:  ‘Het lastige was dat het zo ver weg 

was. Er zat letterlijk een oceaan tussen. Ik 

geloofde het pas helemaal toen we Céla-

Lynn in onze armen konden houden.’

Sophie:  ‘Ik heb nog steeds weleens dat ik 

haar aankijk en denk: hoe is het allemaal 

mogelijk? Het is gewoon gelukt! Dat blijft 

een wonder.’

Hoofdstuk 8
De toekomst
Xander:  ‘In mijn carrière heb ik vaker  

meegemaakt dat ik op een golf zat en daarna, 

kláp, weer neerkwam. Ik houd altijd alles vol 

en geef nooit op, maar op een gegeven 

moment is het klaar. Het is de kunst om 

balans te vinden.’

Sophie:  ‘De afgelopen jaren lag de focus heel 

erg op het nieuwe huis en de komst van ons 

kind. Dat nam eigenlijk alle ruimte in.’

Xander:  ‘We hebben een enorme verbouwing 

achter de rug, een verhuizing, veel drukte op 

het gebied van werk. Mijn grootste wens op 

dit moment is: meer balans. In alles.’

Sophie:  ‘Ik voel heel sterk dat het tijd is  

om het gewone leven te gaan leven. Met  

alledaagse dingen en beslommeringen.’

Xander:  ‘Meer vasthouden wat we hebben. 

Genieten. Gewoon: gelukkig zijn.’

Sophie:  ‘Ik ben momenteel bezig om mijn 

eigen bedrijf op te zetten. Het is iets wat heel 

dicht bij mezelf ligt – meer kan ik er nu nog 

niet over zeggen. Het is een lang gekoesterde 

droom die hopelijk gaat uitkomen.’

Xander:  ‘Als ik in de verre toekomst kijk, dan 

zie ik een lange tafel voor me vol kinderen, 

kleinkinderen en andere familieleden. Het 

moet zo’n mooi gevoel zijn om aan het hoofd 

te zitten en te zien wat je allemaal teweeg 

hebt gebracht. Met kleine kinderen zijn het 

toch een beetje tropenjaren. Het lijkt me 

heerlijk als je alleen nog maar de lusten  

hebt en niet de lasten. Daar kan ik wel  

naar uitkijken.’

Sophie:  ‘Oma worden vind ik nog een brug 

te ver. Ik moet nog veertig worden, haha. 

Maar ik denk wel dat het onze missie is om 

ervoor te zorgen dat we de kinderen een  

heel goede toekomst kunnen bieden en 

daarvoor wil ik alles gegeven hebben. Ik 

hoop dat ik daar later met een goed gevoel 

op kan terugkijken.’

Xander:  ‘Voordat je kinderen krijgt, leef je 

voor jezelf. Nu leven we veel meer voor onze 

kinderen en voor elkaar. Dat vind ik zo mooi. 

De toekomst is voor onze kinderen.’ ■

Ja , zij willen!
Op 14 februari gaat Xander de 
Buisonjé voor Flair vijftig koppels in 
de echt verbinden. Alles is geregeld: 
de ringen, jurk, certificaat, haar en 
make-up, professionele fotograaf, 
bruidsboeket én muzikale omlijsting 
(door Xander!). Dat wordt dus een 
dag om nooit te vergeten! Check een 
uitgebreid verslag van de dag op 
onze site, Instagram-account en 
Facebookpagina. Volg ons en de 
hashtag #flairviertdeliefde.

Sophie: ‘Céla-
Lynn is helemaal 
ons eigen kind, 
maar dan uit een 
andere oven’
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