
Tekst: INGRID SPELT
Foto’s: ARCHIEF, PRIVÉARCHIEF

Haar beste vriend is haar vader Theo. Ze zien elkaar bijna dagelijks, en niet alleen omdat gewichtsconsulente 
Sonja Bakker (42) haar boeken - en ook haar nieuwste ‘Bikiniproof’ - distribueert vanuit een magazijn in haar 
ouderlijk huis. “Ik geniet van ieder momentje samen.”

die twee weken uit; onze oude Citroën werd 
volgeladen met spullen. Doordat we als gezin 
samenwerkten, heb ik een goede band met mijn broer 
en zus opgebouwd. We spreken elkaar niet dagelijks, 
maar staan altijd voor elkaar klaar. Het is altijd 
gezellig als we elkaar zien. Ieder jaar hebben we een 

Bakkertjes-weekje; samen met alle 
aanhang heerlijk in ons tweede huis op 
Ibiza. Die traditie houden we hoog.”

‘VERDRIET IS VERDRIET’
“Op mijn negentiende scheidden mijn 
ouders. Ik woonde al op kamers en had 

verkering met Koen, de vader van mijn kinderen. Die 
scheiding is alweer 23 jaar geleden en heeft allang 
een plek, maar toen was het geen leuke tijd. Hoe oud 

HOE ZAG HET LEVEN VAN JE OUDERS  
ERUIT TOEN ZIJ 42 WAREN?

M ijn ouders werkten heel hard op hun 
bloembollenbedrijf; ze waren bevlogen 
ondernemers. Net als mijn oudere zus en 

jongere broer werkte ik al jong mee in het bedrijf. In 
de zomer werkten er tachtig man op het 
land en zo’n veertig in de schuur. Met 
warm weer liep mijn moeder met ijsjes 
rond. De muziek stond altijd aan en 
zwaluwen vlogen door de schuur. Pure 
nostalgie! Mijn ouders deden dat leuk. 
Voor ieder gewerkt uurtje kreeg ik drie 
gulden. Al vroeg had ik verantwoordelijkheidsbesef. 
En wat ik nooit vergeet, zijn onze zomervakanties in 
Ponypark Slagharen, in huisje 7c. Ik keek altijd naar 

‘Papa is mijn beste vriend’
Sonja Bakker

je als kind ook bent, een scheiding heeft zijn weerslag 
op je; verdriet is verdriet. Ik wilde dat mijn ouders 
het fijn hadden samen, maar hun huwelijk was op. 
Na de scheiding was mijn ouderlijk huis opeens het 
oude huis niet meer. Met verjaardagen en feestdagen 
moest je rekening houden wie je wanneer 
uitnodigde, omdat ze ruzie hadden. Mijn 
ouders spreken nog steeds niet met elkaar. 
Ik heb dat nooit begrepen. Als het mij zou 
overkomen, zou ik het anders doen, dat 
wist ik wel…
De relatie met mijn ex is gelukkig goed; 
daar hebben we ons uiterste best voor 
gedaan. We wilden de scheiding niet 
uitvechten ten koste van de kinderen. Ik heb hem 
destijds uitgekozen en samen hebben we twee 
geweldige kinderen gekregen. Dan is het je taak om 
in goede harmonie met elkaar om te blijven gaan. 
Koen is een prima vader en nog steeds een goede 
vriend. Hij gaat soms mee op vakantie, komt af en 
toe langs voor een borreltje en verjaardagen vieren 
we ook samen. Ik heb respect voor hem. Natuurlijk 
hebben we ook weleens onze dipjes, logisch als 
je co-ouderschap hebt. (Lachend) Ik kan nog 
weleens ongeduldig zijn. ‘De volgende keer lossen 
we het anders op’, zeggen we dan. Aan een nieuwe 
relatie moet je werken, maar om die met je ex goed 
te houden ook. En dat vergeten ex-partners, die 
kinderen hebben, nogal eens.”

MET Z’N ALLEN AAN TAFEL
“Als puber heb ik een zomer gewerkt in de 
bloemenstal van Jan, m’n huidige partner. Mijn vader 
kende hem zakelijk en attendeerde me op het baantje. 
Ik was zestien, Jan 28. We vonden elkaar toen al leuk, 
maar op die leeftijd is twaalf jaar leeftijdsverschil 
groot en denk je niet aan een romantische relatie. 
Tot we elkaar ruim twintig jaar later op Ibiza 
tegenkwamen. Hij woonde en werkte er en was net 
gescheiden; ik was alweer een paar jaar alleen. De 
vonk sloeg over. Jan is lief en creatief, en net als ik 
ziet hij weinig beren op de weg. We maken elkaar 
alleen maar leuker en zitten in de goede levensjaren.
Nu wonen we in een samengesteld gezin; ik geniet 
ervan als iedereen bij elkaar is. Dat geeft me het 
gevoel van vroeger, gezellig met z’n allen aan tafel. 
Lekker keuvelen in huis. Een samengesteld gezin 
loopt meestal mis, was laatst in het nieuws, maar 
bij ons gaat het boven verwachting. Het geheim? 
Misschien omdat we ieder kind gelijk behandelen. En 
je moet tijd en energie in alle kinderen steken. Jans 
kinderen zijn dol op mij, omdat ik ze liefde geef. Het 

komt niet vanzelf naar je toe.”

‘IK KEN HEM VAN HAVER TOT GORT’
“De band met mijn moeder is oké, maar 
we lopen de deur bij elkaar niet plat, en 
ze woont ook niet in de buurt. Ik trok 
altijd al meer naar mijn vader. Hij is 
mijn beste vriend, ik ken hem van haver 
tot gort. Mijn vader woont nog altijd 

in ons ouderlijk huis om de hoek. Ik zie hem bijna 
dagelijks, ook omdat mijn boekenmagazijn bij hem 
op het erf is. Als ik er moet zijn, drink ik altijd even 
een bakkie met hem. Alles is nog zoals vroeger hè, in 
de keuken is niets veranderd. De zwaluwen vliegen 
net als toen door de schuur. Zó leuk! Ik hou van die 
nostalgie; het geeft me een warm gevoel.
Mijn vader staat altijd voor me klaar. Als ik met 
pech langs de weg sta, haalt hij me op. Ga ik naar 
Ibiza, dan brengt en haalt hij ons naar en van de 
luchthaven. Natuurlijk gaat hij ook vaak mee, 
geweldig vindt hij dat. Lekker over de boulevard 
wandelen of op onze flowerpower scooter met 
Tristan achterop samen een stukje toeren, 
tijgerhelmpjes op... Mijn oudste vindt dat geweldig. 

‘AAN EEN RELATIE 
MOET JE WERKEN, 

OOK DIE MET JE EX’

‘JE MOET VOOR JE 
MEDEMENS ZORGEN 

EN NIET ALLEEN 
NAAR JE EIGEN 

GEZINNETJE KIJKEN’

leeftijdgenoten

‘Gisteren ging ik met 
papa nog even varen!’
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Dochter 
naam: Sonja Bakker • relatie met: Jan Reus (55), heeft zijn 
bedrijf verkocht en helpt Sonja • kinderen: Jan (20), Puck 
(17), Tristan (14), Finn (12) en Bram (4) • werkzaam als: 
gewichtsconsulente. Haar nieuwste boek ‘Bikiniproof’ werd 
onlangs gelanceerd. Te bestellen via www.sonjabakker.nl

Vader/Moeder
naam: Theo Bakker (74) • relatie: gescheiden 
van Abeltje Boerstra (66), deed de 
boekhouding, later psychotherapeut • 
kinderen: Tjitske (45), Sonja (42), Theo (41) • 
werkzaam geweest als: bloembollenkweker

je eigen gezinnetje 
kijken. Mensen 
kunnen wel een 
steuntje in de rug 
gebruiken. En 
natuurlijk zorg 
ik - als de tijd daar 
is - ook voor mijn 
ouders. Als mijn 
vader niet meer 
zelfstandig kan 
wonen, mag hij 
uiteraard bij mij 
wonen. Maar dat 

wil hij niet, dus zal ik het beste voor hem regelen. 
(Met een knipoog) Dan neem ik een leuke, lieve, 
knappe Poolse verpleegster voor hem in dienst. Hij 
heeft een zwak voor Poolse vrouwen. Dus dat komt 
helemaal goed!” 

Gisteren ging ik samen met mijn vader 
nog even varen. Ik heb een bootje in 
Amsterdam, waar ik deels woon. Samen 
naar het casino is echt zijn uitje; zet hij 
honderd euro in, ik vijftig. (Lachend) 
Meestal heeft hij meer geluk dan ik. Soms 
gaan Jan of mijn vriendinnen mee. Ze 
zijn dol op mijn vader. Gaat-ie met zes 
leuke blonde vrouwen in jurkjes en op 
hakjes stappen. Na afloop duiken we 
nog even een kroegje in en danst hij met 
mijn vriendinnen. Mijn vader houdt van 
vrouwen. Ik geniet van ieder momentje 
samen. Hij is een ongecompliceerde, blije 
man. Ik lijk op hem, hoop ik. En hij is de allerliefste 
opa. Soms kan ik nogal bovenop mijn kinderen zitten. 
‘Son, laat het nou eens los. Ze hebben ook een eigen 
leven’, zegt hij dan. Tegenwoordig heb je als ouders 
door die mobieltjes ook zo veel controle over ze. 
Vroeger kon ik wat dat betreft veel meer mijn gang 
gaan. Zijn opmerking is dan weer een leermoment 
voor mij.”

‘IEDEREEN IS GELIJK’
“Normen en waarden heb ik van huis uit 
meegekregen. ‘Denk aan je medemens’ is er zo eentje. 
Mijn ouders hadden altijd wel een extra gast aan 
tafel. Een eenzame Pool die bij ons werkte of een 
doofstomme man uit het dorp. Zo kan het ook, dacht 
ik toen al. Ik voel me net zo betrokken bij mensen 
die het minder hebben of ziek zijn. Ik zet me in voor 
goede doelen en ieder jaar hebben we een VIP-gast 
op Ibiza voor een weekje. Een ‘onbekende’ uit onze 
woonomgeving, die het minder heeft getroffen of 
mooi vrijwilligerswerk doet, maar zelf geen vakantie 
kan betalen. Ik wil de kinderen leren dat wij het goed 
hebben, en dan bedoel ik niet alleen financieel, maar 
ook qua liefde en aandacht. Ik leer ze dat iedereen 
gelijk is, ongeacht afkomst en opleiding, en ze niet 
snel moeten oordelen. De wereld wordt er alleen 
maar beter op als je goed bent voor een ander. Je 
moet voor je medemens zorgen en niet alleen naar 

WIN HET NIEUWSTE BOEK VAN SONJA BAKKER
Wilt u deze zomer nog de nodige kilootjes  
kwijt? MAX Magazine verloot twintig exemplaren 
van ‘Bikiniproof’, het nieuwste boek van 
gewichtsconsulente Sonja Bakker. 

Doe mee en win! Bel naar 0909-1234540  
(€ 0,60 per gesprek) en toets code 4. Meedoen  
per post: MAX Magazine, Sonja Bakker-actie, 
Postbus 277, 1200 AG Hiversum. Of speel mee  
via maxmagazine.nl. Deze actie loopt van 27 juni 
(10:00) tot 10 juli (23:00) 2017.

‘IK HOU VAN DIE NOSTALGIE, HET GEEFT ME 
EEN WARM GEVOEL’

Op vakantie in PonyPark 
Slagharen. Sonja zit links.
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