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onja Barend stond er vroeger om
bekend graag tegen heilige huisjes te
schoppen. Als Sonja iets vond, dan liet
ze dat weten ook in haar succesvolle programma’s als ’Sonja's Goed Nieuws Show’ en
’Sonja Op Maandag’. Sinds ze uit de spotlights
stapte, horen we helaas niet zo heel vaak
meer van haar. Maar als ze ergens verschijnt,
zoals af en toe aan tafel in ’DWDD’, dan hangt
heel het land weer als vanouds aan haar
lippen. Toen ze onlangs haar opwachting
maakte in DePetrus kerk te Vught was dat niet
anders. Sonja kwam daar niet om een kaarsje
te branden voor overleden dierbaren of om te
biechten bij mijnheer pastoor, maar ze zat op
haar praatstoel op het podium van de kerk
tijdens een tweegesprek over haar bewogen
leven. Een leven dat ze ontroerend mooi heeft
beschreven in haar bestseller ’Je Ziet Mij Nooit
Meer Terug’. Sonja’s Joodse vader David werd
in 1942 opgehaald door ’twee nette Nederlandse mannen’. Hij werd in Auschwitz door de
Nazi's omgebracht. ”Mijn hele familie van mijn
vaders kant is vermoord. Alleen omdat ze
Joods waren”, vertelde Sonja in Vught aan
interviewer Twan van den Brand. ”Daarom
heb ik in mijn programma's ook altijd minderheden gehad van allerlei mogelijke soorten.”
De wereld baart Sonja tot op de dag van
vandaag zorgen. ”Als die gek in Amerika die
raket af gaat schieten en er worden vijf Russen
geraakt hebben we oorlog. Dan begint de
ellende weer. Ik heb trouwens een heel
plezierig leven, hoor. Maar het is wel iets waar
ik mee bezig ben.” Fans van Sonja Barend
waren massaal naar de kerk gekomen om
muisstil haar verhaal aan te horen. Een van de
aanwezigen zei na een signeersessie: ”Ik ben
aan het genieten.” Om te vervolgen: ”Ik hoorde
dat Sonja contact heeft gehad met Joop van
den Ende en dat haar boek tot de top 24 van
de beste luisterboeken behoort. Dat wist ze
zelf geloof ik ook niet.” Inmiddels is Sonja op
de hoogte van de populariteit van haar
luisterboek. Ze is vorige week namelijk
genomineerd voor het voorlezen van haar
eigen biografie ’Je Ziet Mij Nooit Meer Terug’.
Iets om heel trots op te zijn. ◆
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