
‘Abigail doet voordat ze 
denkt en ik denk voordat 
ik doe. Daardoor zijn we 

altijd in beweging’ 

Abigail: ‘Als kleine meisjes deden we al alles samen. Dat was totaal 
vanzelfsprekend. Tot we naar school gingen en de juf ons in ver-
schillende klassen wilde plaatsen.’ 
Lavinia: ‘Onze moeder wilde ons wel een eigen identiteit meegeven, 
maar ze zei ook: “Zij zijn een tweeling om een reden, ze zijn geboren 
om samen te zijn.” We hebben ook altijd samengewerkt. Kort even 
in dienstverband, maar al snel voor onszelf. Onze vader had een 
postorderbedrijf in bloembollen. Niet dat hij zoveel vertelde, maar 
ondernemen zit denk ik wel in ons bloed.’
Abigail: ‘We begonnen met een jeansmerk, daarna volgde Twin 
Couture, een duurzaam denimlabel. Het idee was goed, maar we 
kregen het niet van de grond. In 2013 zocht ik een simpel, wit 
shirt dat duurzaam geproduceerd was en betaalbaar. Maar ik kon 
het nergens vinden. Dan moeten we het zelf maar maken, dacht 
ik. Het was de start van Goat Organic Apparel: duurzame en 
betaalbare basics.’ 
Lavinia: ‘Ons motto is: sustainable is not sustainable if it is not acces-
sible. Je moet de massa bereiken, anders verandert er niets.’ 
Abigail: ‘We begonnen met de verkoop online, in pop-up stores en 
op beurzen. Eind 2014 kwam er ook een tastbare winkel. Mensen 
willen het toch zien en voelen. Het werd De Geitenwollenwinkel, 
waar we naast Goat ook goede en betaalbare andere duurzame 
merken verkopen.’ 
Lavinia: ‘De eerste twee jaar waren moeilijk. De winkel liep nog niet 
echt en we investeerden vooral veel. Sinds een jaar gaat het heel goed. 
We hebben kortgeleden Goat Store geopend, een flagshipstore aan 
de Haarlemmerdijk, en we gaan starten met meer retail-locaties.’ 
Lavinia: ‘Ik zou geen enkel nadeel weten van onze samenwerking. 
We vullen elkaar zo goed aan. Abigail doet voordat ze denkt en ik 
denk voordat ik doe. Daardoor zijn we altijd in beweging en gaat 
het ook altijd ergens weloverwogen naartoe.’ 

Abigail: ‘Lavinia doet de strategische en zakelijke kant. Ik ben de  
creatieve; doe de collectie, de styling en de vormgeving, in de winkel  
en op de site. Ik heb de wildste ideeën. Zij kijkt vervolgens of het 
kan.’ Lavinia: ‘We doen ook veel om duurzaamheid breder onder  
de aandacht te brengen. Zo hebben we T-shirts ontworpen voor 
Justdiggit en maakten we samen met vluchtelingeninitiatief  
Makers United twee collecties waarin oude zwemvesten zijn  
verwerkt. Naast ondernemers zijn wij actievoerders.’
Abigail: ‘Als we met familie zijn, gaat het vaak over onze onder-
neming, maar eigenlijk nog veel meer over onze boodschap: vegan 
leven is geen vrijblijvende keuze meer. In tijden zoals deze kun je 
met goed fatsoen geen vlees meer eten.’ 
Lavinia: ‘Maar onze overtuiging lokt wel geregeld discussies uit. De 
activist in ons wekt soms wrevel. Als onze vader een varkenspoot op 
tafel zet met verjaardagen, staan wij op onze achterste benen. Met 
zijn tweeën is dat ook makkelijker dan alleen.’
Abigail: ‘Wij wonen ook samen. Dat vinden wij fijn; het voelt echt 
anders dan met een huisgenoot die verder van je afstaat en met wie 
je altijd rekening moet houden.’ 
Lavinia: ‘We hebben bijna altijd samengewoond. Abigail ging  
op haar 17e samenwonen met haar vriend. Maar ze was al snel  
weer thuis.’
Abigail: ‘Lavina’s vriend woont nu ook bij ons, maar dat is tijdelijk. 
We hebben geen kinderen, noch een kinderwens. We zijn wel proud 
moms of a dog. We willen ons er honderd procent voor in kunnen 
zetten dat meer mensen duurzaam gaan leven.’
Lavinia: ‘We kennen elkaar zo goed, we maken elkaars zinnen af en 
kunnen elkaars gedachten invullen. Maar we zeggen ook alles tegen 
elkaar, daarin kunnen we keihard zijn.’ 
Abigail: ‘Lavinia roept rustig door de winkel: “Ab, doe eens wat 
mascara op joh, je ziet er niet uit.”’ 
Lavinia: ‘Maar ook zakelijk. Als je je frustraties voor je houdt, gaat 
het schuren. Toen Abigail veel te ruim inkocht, liet ik dat wel even 
duidelijk weten. Nee, we sparen elkaar niet. Dat is echt anders als 
je geen familie bent.’
Abigail: ‘Het is goed om dingen uit te spreken als iets niet lekker 
loopt. Dat kunnen we bij elkaar als de besten.’ 
goatorganicapparel.com

Abigail en Lavinia Bakker (35, tweeling) 
hebben samen duurzaam kledinglabel Goat 
Organic Apparel, inclusief twee winkels in 
Amsterdam. ‘Wij zeggen álles tegen elkaar. 
Daarin kunnen we keihard zijn.’

Zussen in 
ZAKEN
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Wie kent jou beter dan zij? En tegen wie kun je vrijer spreken, 
of het nu een te gek, nieuw of slecht idee betreft? Een bedrijf runnen

 met je zus is zo gek nog niet, blijkt uit deze verhalen.
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Jacobine: ‘We groeiden min of meer op in het bedrijf. We gingen 
altijd mee. Ik herinner me dat ik er graag kantoortje speelde en 
een keer in mijn duim niette.’
Jolien: ‘Ik had ook allerlei baantjes, zoals het versjouwen van spul-
len, archiveren en klaarzetten van orders. En vanaf mijn studen-
tentijd mee naar de Heimtex, een beurs in Frankfurt.’
Jacobine: ‘Onze vader is 73 jaar, maar nog steeds heel actief. Jolien 
voert de zakelijke leiding, ik houd mij meer bezig met de creatieve 
kant: van productontwikkeling en artdirection tot marketing en 
onlinestrategie.’
Jolien: ‘Maar Vandyck is geen corporate organisatie, het is niet zo 
gescheiden. We zijn over alles met elkaar in gesprek.’ 
Jacobine: ‘Onze moeder is commissaris en zorgt ervoor dat bij ons 
thuis alles reilt en zeilt; we wonen allemaal dicht bij elkaar. Toen 
Joliens drie zoons kleiner waren was zij veel daar, nu ik kleine 
kinderen heb – binnenkort beval ik van onze derde dochter – is 
ze meer bij mij.’
Jolien: ‘Werk en privé lopen in onze familie door elkaar heen, dat 
is een gegeven, al werkt onze middelste zus Aliëtte niet in het be-
drijf. Zij heeft bewust gekozen voor een andere carrière. Vooral 
met onze vader hebben we het thuis ook over het bedrijf, maar 
tijdens familiebijeenkomsten houden we het meer gescheiden.’
Jacobine: ‘Een gewone baas zou nooit in een vergadering zeggen: 

Jolien (48) en Jacobine (40) staan aan het 
hoofd van luxe bedden- en badgoedmerk 
Vandyck, het familiebedrijf waarvan hun 
vader de general manager is. ‘Een gewone 
baas zou nooit in een vergadering zeggen: 
“Nu ben je net je moeder.”’

“Nu ben je net je moeder.” Onze vader wel. We zijn eraan gewend.’
Jolien: ‘Ik herinner me dat hij de dag na een van mijn bevallingen 
zei: “Ben je er morgen weer?” Maar hij kan net zo goed in het week-
end zeggen: “Laten we dat maar even voor maandag bewaren.” 
Jacobine: ‘Wat, denk ik, heel goed werkt, is dat wij allemaal vrij 
recht voor zijn raap zijn.’ 
Jolien: ‘Nou, jij vooral.’
Jacobine: ‘Oké, Jolien is wat diplomatieker, ik ben expressief 
en temperamentvol. Ik kan me goed uitdrukken. Maar we zijn  
allemaal geen zwijgers, een conflict blijft niet sudderen. Natuurlijk 
gaat er weleens iets mis, met een klant, of in de productie. Maar in 
de familieverhoudingen eigenlijk nooit.’ 
Jolien: ‘We geven elkaar gewoon kritiek, eigenlijk voeren we  
dagelijks functioneringsgesprekken. Onze vader is wel minder 
van de complimenten. Hij gaf ons vanaf het begin mee: als je het 
niet goed doet, hoor je het wel.’
Jacobine: ‘Wil jij graag meer complimenten?’
Jolien: ‘Nee hoor. Ik heb ook nooit aan een andere baan gedacht. 
Dat zegt toch genoeg? We gaan ook altijd met de hele familie 
skiën, inclusief Aliëtte en haar gezin. Ik realiseer me dat het wat 
bijzonder klinkt, maar we delen nu eenmaal veel interesses, ook 
naast het werk.’
Jacobine: ‘Ik zie vooral de voordelen van werken in een familie-
bedrijf. We zijn zo hecht. Als er echt iets is, voel je onvoorwaar-
delijke steun.’
Jolien: ‘Ik heb een heftige periode achter de rug, waarin ik een 
longembolie had, mijn huwelijk op de klippen liep en mijn zoon 
een ernstig skiongeluk kreeg. Het is dan volstrekt geaccepteerd 
dat je prioriteit thuis ligt. Juist daardoor kon ik het werk toen ook 
goed loslaten.’
Jacobine: ‘We ervaren veel vrijheid, ook om op het werk emoties 
te laten zien. Dat geeft een bepaalde sfeer die kennelijk ook voor 
onze werknemers prettig is. Van de dertig mensen die hier werken, 
zijn er veel al zo lang bij ons. Maar het mooiste vind ik dat wij iets 
voortbouwen wat al bijna honderd jaar bestaat. Onze overgroot-
vader richtte het in 1923 op. Ik denk niet ‘mijn kinderen moeten 
dit voortzetten’, maar ik hoop wel dat het in de familie blijft.’
Jolien: ‘Ik zie zeker niet al onze kinderen de zaak ingaan, maar ik 
verwacht eigenlijk dat er op een bepaald moment toch weer een 
nieuwe generatie komt bovendrijven die dat graag wil.’ 
vandyck.nl

‘Wat heel goed werkt, is 
dat wij allemaal vrij recht 
voor zijn raap zijn’

‘WIJ VOEREN DAGELIJKS 
FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 
MET ELKAAR’
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Lidewij: ‘Ik werkte in Praag voor Air France-KLM Cargo. Ik had 
daar veel vrijheid en reisde veel. Terug in Nederland paste ik niet 
meer bij het grote, corporate bedrijf. En ik was aangestoken door 
iets wat ik in Praag had gezien: mooie, oude landhuizen waarin 
vaak halfvergane, maar nog steeds tot de verbeelding sprekende, 
ambachtelijk gemaakte meubels stonden. Die schreeuwden om een 
nieuw leven. Daar is het zaadje voor MOMIQ geplant.’
Rosemarijn: ‘Lidewij had tijdens al haar reizen prachtige hand- 
geweven stoffen verzameld. Toen ze twee oude Biedermeierstoeltjes  
kreeg, was dat het startpunt er iets mee te doen. Ze wist alleen nog 
niet in welke vorm. In die fase kwam ik vaak bij het ontwerpproces 
kijken. Ik was toen nog advocaat, maar stiekem vond ik het zo leuk 
waar zij mee bezig was. Bij mij begon het ook te kriebelen.’
Lidewij: ‘Roos heeft een goed gevoel voor wat mooi is. Ik vroeg 
haar graag om haar mening. Het voelde eigenlijk vanzelfsprekend 
toen we besloten dit samen te doen.’ 
Rosemarijn: ‘We pakten het serieus aan, met een ondernemings-
plan en een strategie. We lieten een logo ontwerpen en hadden 
al snel de naam MOMIQ, wat wol/katoen betekent in het Oez-
beeks. Het ging allemaal vrij organisch, het ontwerpen samen, en 
ook de taakverdeling.’
Lidewij: ‘We zijn echt complementair. Roos heeft overzicht en is 
zakelijk en financieel goed. Ik denk meer out of the box, houd ervan 
groot te denken en te dromen.’ 
Rosemarijn: ‘Zij is de idealist, ik de realist. Zij durft buiten de lijn-
tjes te kleuren en ik ga graag mee in al die mooie plannen, maar 

Rosemarijn (43) en Lidewij (41) In ’t Veld 
startten acht jaar geleden samen MOMIQ, 
antieke stoelen bekleed met handgeweven 
en kleurrijke stoffen. ‘We kennen elkaar 
zo door en door, en kunnen alles tegen 
elkaar zeggen.’

het moet wel haalbaar zijn. Toen zij na een paar jaar aankondigde 
dat zij naar Stockholm ging verhuizen, dacht ik ook: ho, wacht 
even. MOMIQ was net geland. We hadden een prachtige collectie,  
stonden in allerlei bladen. Hoe gingen we dat op afstand doen?’
Lidewij: ‘Ik ben niet bang om het avontuur aan te gaan en denk 
eerder dat het wel goedkomt. Maar dat kan ook doordat we elkaar 
scherp houden. Uiteindelijk kwam ik regelmatig naar Nederland 
en pakte het wonderwel uit. We kregen een mooie samenwerking 
met veilinghuis Bukowskis in Stockholm en boorden daar een 
internationale markt aan. Inmiddels woon ik alweer een paar jaar 
in Nederland.’
Rosemarijn: ‘We zijn altijd close geweest, als kleine meisjes al.’ 
Lidewij: ‘We bedachten allerlei spelletjes, speelden winkeltje met 
zelfgemaakt geld of zaten uren te tekenen. En ook toen we groter 
waren, sliepen we het liefst bij elkaar op de kamer.’
Rosemarijn: ‘We kennen elkaar zo door en door, en kunnen alles 
tegen elkaar zeggen. Ook als iets dwarszit – Lidewij vindt bijvoor-
beeld dat ik te star denk en ik vind dat zij te slordig werkt.’ 
Lidewij: ‘Soms zitten we echt even op een andere frequentie, dan 
wil de een bijvoorbeeld snel doorpakken en de ander het nog 
even rustig bekijken. Op zulke momenten kunnen we best fel zijn 
naar elkaar.’
Rosemarijn: ‘Het is fijn dat dat kan. Net zoals het heerlijk is dat 
we soms een hele ochtend over privézaken kunnen praten.’
Lidewij: ‘Dat ons werk vrijwel altijd doorgaat, ook tijdens vakan-
ties, is alleen maar leuk. We worden gewoon nog steeds zo blij 
van wat we doen.’  
Rosemarijn: ‘Elke stoel en elke stof heeft een eigen verhaal. Dat 
is het bijzondere aan wat wij maken. En Lidewij kan als geen 
ander die verhalen overbrengen en mensen daarmee inspireren. 
Het is fijn dat we vrijwel altijd op een lijn zitten. We stonden 
op een kruispunt: willen we groeien, dan moeten we schaal  
vergroten, maar dat betekent ook meer produceren. Terwijl we elke 
stoel zien als een uniek kunstobject, daar past geen opgeschaald  
productieproces bij.’ 
Lidewij: ‘Meer dan op schaalvergroting richten wij ons nu op  
samenwerkingen. Binnenkort zijn onze stoelen te koop op de high-
end lifestyle verkoopsite 1stdibs.com. En we zijn in overleg met  
veilinghuis Sotheby’s, om ook iets samen te gaan doen.’ 
Rosemarijn: ‘We hebben nu vijf collecties gemaakt en verkocht aan 
mensen over de hele wereld. Daar zijn we trots op. Als ik door onze 
collectieboeken blader, denk ik regelmatig ongelovig: dat wij dit 
samen hebben gemaakt! Dat geeft echt een kick.’ 
momiq-design.com

‘SOMS ZITTEN WE ECHT EVEN OP 
EEN ANDERE FREQUENTIE, DAN 
WIL DE EEN BIJVOORBEELD SNEL 
DOORPAKKEN EN DE ANDER HET 
NOG EVEN RUSTIG BEKIJKEN’

‘Dat ons werk vrijwel 
altijd doorgaat, ook 
tijdens vakanties, is 
alleen maar leuk’  


