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LADY CHEFS ONTMOETEN ELKAAR
JULIE BAEKELANDT (30) KOOKT VOOR SOFIE DUMONT (42)

Chez Julie
& Sofie
Ze heeft pit, kokkerelt à l’improviste en runt in haar eentje een succesvol restaurant:
Julie Baekelandt is de kraakverse ‘Chaudfontaine Lady Chef of the Year’. Een titel die
zeven jaar geleden het leven van Sofie Dumont radicaal veranderde. Voor één keer
laat de populaire televisiechef – gewend om te koken voor anderen – zich smakelijk
verrassen in haar keuken. «Ik herken mezelf in Julie.»
Julie: Gilet - Tommy Hilfiger. Hemd - Makia. Broek - Giovane
Ceintuur - COS. Schoenen - Gucci bij SN3. Wollen plaid - K&J
Sofie: Nepbontmantel - Stella McCartney bij SN3. Trui - Bellerose bij Privejoke
Broek - Essentiel. Kettingen - Bodo Jewels. Gouden boots - Saint Laurent bij SN3
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Waar Soﬁe Dumont een en ander gewend is, gaat
er voor de twaalf jaar jongere Julie Baekelandt een nieuwe
wereld open. «Ik heb nog nooit een jurkje gedragen. Of
hakken», lacht ze wat ongemakkelijk op onze fotoshoot.
Gastvrouw Soﬁe komt meteen met goeie raad: «Je moet
altijd trouw blijven aan jezelf, meisje. Maar dat jurkje? Zit
jou als gegoten, hoor.» Julie knikt – «Ik vind het eigenlijk
ook» – en durft zich beetje bij beetje te ontspannen voor de
lens van onze fotograaf. Ziehier twee steengoeie chefs,
twee keukenprinsessen met hoog rock-’n-rollgehalte, allebei gepassioneerd door puur eten. Soﬁe runde jarenlang
de keuken van Les Eleveurs in Halle en koos een paar
jaar geleden voluit voor de media – ze kookt bij Bekende
Vlamingen thuis, geeft boeken uit, verzorgt workshops en
veel meer. Julie houdt haar restaurant C-Jules in Zottegem recht, nadat het acht maanden geleden uit geraakte
met haar vriend en mede-eigenaar Céderic De Mey. Haar
kookkunsten kregen al een veertien op twintig,
in Gault&Millau. Ze heeft een eigen kookrubriek op Njam. En vandaag bereidt ze hier een
lekkere wrap, voor niemand minder dan één
van haar grote voorbeelden, Soﬁe Dumont.

degene die de limoncello’s, pickles en vleessauzen maakte,
en hij onderhield met liefde onze moestuin. Ik deed het
ﬁjnere werk. Maar na een tijdje voelden we het allebei:
de keuken maakte hem niet meer gelukkig. Wij tweeën
waren ondertussen ook meer broer en zus dan iets anders.
Het ging niet meer. Het was gewoon ‘op’. We zijn als de
beste vrienden uit elkaar gegaan en ik ben daar oké mee
(Julie heeft sinds kort een vriendin, red.). We zijn zestien jaar
samen geweest, dat is meer dan de helft van mijn leven,
hé. We komen nog altijd goed overeen, en als hij me kan
helpen met de moestuin of iets anders, doet hij dat.»
SOFIE: «Die dingen gebeuren. Ik heb het ook meegemaakt,
met mijn ex Andy. We waren samen van ons zestiende en
we hebben ook lang samengewerkt in Les Eleveurs.»
Jij wandelde in 2013 weg uit Les Eleveurs. Goeie beslissing?
SOFIE: «Best decision ever. Ik werkte sinds mijn zestiende in
de keuken of zaal: elk weekend, elke kerst, elke feestdag.

Ik moet beenhard werken en
heb net veel geld gestoken in de
zaak, maar ik ben gelukkig JULIE

Vrouwen blijven een
uitzondering in deze stiel.
Iedereen ging ervan uit dat
mijn ex-vriend de chef was
en ik de souschef JULIE
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Sofie, zeven jaar geleden stond jij in de schoenen van
Julie. Weet je nog?
SOFIE: «Toen ik te horen kreeg dat ik Lady Chef
of the Year was, dacht ik: ‘Oké dan, bedankt! En wat houdt
dat in?’ Mijn vader had er wel al eens van gehoord en
vroeg er nog achter op zijn sterfbed: ‘Hoe zit dat nu met
die Lady Chef?’ Eerlijk gezegd kende ik die verkiezing
niet eens (lacht). Als je een eigen restaurant hebt, ben je
daar niet mee bezig. Dan ben je alleen maar heel hard aan
het beuken.»
Maar het heeft wel je leven veranderd.
SOFIE: «Inderdaad. Ik moest nog meer en harder werken
door de media-aandacht die ik kreeg en de bal ging aan
het rollen. Het was sowieso nogal speciaal, dat ik als een
‘echte vrouw’ in de keuken stond. Ik droeg opvallende outﬁts en stond met knalrode sneakers en hele lange oorbellen aan het fornuis. Zelfs op school kreeg ik al blikken:
‘Oei, oei, wat komt die Barbie hier doen?’ Tot ik mijn messen eens sleep en begon te koken.»
JULIE: «Vrouwen blijven een uitzondering in onze stiel. Ik
heb twaalf jaar in de keuken gestaan met mijn ex Céderic
en altijd ging men er automatisch van uit dat híj de chef
was, en ik de souschef.»
Wat liep er mis tussen jullie?
JULIE: «We waren een koppel sinds ons vijftiende: we zaten
samen op de hotelschool. We hebben in totaal twaalf jaar
samen in keukens gestaan, als een geoliede machine.
Tweeënhalf jaar geleden hebben we C-Jules – de naam
verwijst naar onze namen – uit de grond gestampt. Maar
Céderic was altijd zo’n beetje ‘een halve beenhouwer’:
hij was niet zo bevlogen door de ﬁjne keuken. Hij was

Met hart en ziel en ik heb daar absoluut geen spijt van.
Van succesvolle chef koos ik voor de media: het meest onzekere landschap. Velen stelden zich daar vragen bij, ja.
Maar kijk, ik sta er nog altijd. Ik had de juiste leeftijd om
een switch te maken, en ik had een nieuwe partner die me
steunde in alles wat ik wilde doen.»
En er was Grace, je dochtertje.
SOFIE: (knikt) «Er moet iets groots gebeuren, wil je afscheid
kúnnen nemen van je eigen restaurant. Een geboorte is
zoiets groots. Als chef ben je om acht uur ’s morgens in je
zaak, en met wat geluk ben je om één à twee uur ’s nachts
thuis. Wanneer ga je je kind zien? Maar was ik zwanger
geweest als twintiger, was dat wellicht wél gelukt. Ik zou
een beroep gedaan hebben op babysits, opa’s en oma’s, ik
zou mijn kleine van hier naar daar gebracht hebben. Dat
kind zal zo ook wel groot worden, en is dat per se slechter?
Mij ga je dat niet horen zeggen. Maar ík heb toen gekozen
– en heel mijn lichaam zei dat ik dat moest doen – om te
stoppen. Hoe ouder je bent als je in verwachting bent, hoe
bewuster je zo’n knoop doorhakt, denk ik. Zelfs al sprong
ik op dat moment in het diepe, ik wou en zou mijn kind
zien opgroeien. Ik maak nu elke ochtend haar ontbijtje en
brooddoos, alvorens ze naar school vertrekt, en ik heb
overdag een heerlijk gevarieerde job.»
Collega en vriend Jeroen Meus krijgt het af en toe benauwd, van
jouw tv-succes.
SOFIE: «(lacht) Iedereen is anders, iedereen is uniek. Ik ken
Jeroen goed, en ik ben veel rustiger en vertrouw op mijn
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guts en lef. Hij gaat al zijn gerechtjes eerst op voorhand
eens maken. Ik niet. Dat zit allemaal in mijn hoofd en
komt eruit op het moment. Hij moet het door en door kénnen, alvorens hij het durft klaar te maken op tv. Ieder zijn
manier, en dat is oké!»
JULIE: «Ik ben zoals jij, Soﬁe. Ik kook op gevoel, voor mijn
Njam-rubriek, en kan er helemaal mezelf zijn.»
Mét sappig Oost-Vlaams dialect, hoorde ik.
JULIE: «Ik weet het! Dat kan ik niet wegsteken. Maar kijk
naar Dominique Persoone, met zijn Bruhs!» (lacht)
Zou een grootse mediacarrière à la Sofie iets voor jou zijn?
JULIE: «Ik ben dertig. Ik heb nog maar net veel geld in mijn
zaak geïnvesteerd. Ik heb niet meteen de ambitie om een
tweede Soﬁe Dumont te worden. Ik laat het komen zoals
het komt, maar mijn keuken is voor mij voorlopig het
allerbelangrijkste. Ik moet beenhard werken, maar ik ben
gelukkig. Ik woon op vijftig meter van mijn restaurant, in
het oude herenhuis van mijn opa die drie jaar geleden
overleden is. Op mijn vrije zondag geniet ik ervan om
langs te gaan bij mijn ouders. En zij komen regelmatig
eens eten in C-Jules. Niemand bij ons thuis zit in de horeca, overigens: mijn zus is apotheker, mijn broer industrieel ingenieur en mijn ouders kinesisten.»
Weet je dat als kind al: ik word later kok.
JULIE: «Ik ben door leerproblemen in de hotelschool terechtgekomen. Ik probeerde eerst Latijn bij de nonnekes, maar
ging al snel naar de sportschool. Ook daar ging studeren
me niet af. Omdat een vriendinnetje op de koksschool
zat, ging ik mee, vanaf het tweede middelbaar. In mijn
zevende jaar deed ik eindexamen voor Geert Van Hecke
en was ik één van de beste van de klas. Ik heb daarna twee
jaar gewerkt bij Luc Van Lierde in Aalst, en dan ben ik in
mijn eentje vertrokken naar Frankrijk. In die periode ging
ik eens eten bij Wout Bru. Ik was zo onder de indruk, dat

Ik heb, samen met Céderic, in totaal vier jaar voor Wout
Bru gewerkt, vooral in zijn restaurant in de Provence.»
SOFIE: «Ik wist het wél, van kleins af aan, dat ik kok wilde
worden. Van mijn ouders had ik een bourgondische levensstijl meegekregen. ‘Ge moet altijd goed én veel eten,
hé’, was de slagzin (lachje). Maar niemand bij ons thuis
kende iets van horeca. Ik deed als tiener eerst wat modellenwerk. Ooit zat ik zelfs in de voorrondes van een missverkiezing. De jaloezie tussen de meisjes was enorm. Ze
prikten gaten in je kousen of ze pikten je schoenen. Heel
vlug wist ik: dit is het niet. What was I thinking? Mijn plek
was op de hotelschool. Vroeger was de hotelschool voor
losers. ‘Ik kan met mijn zoon niks aanvangen, ik stuur
hem naar die school. Dan vindt hij snel werk en is hij snel
het huis uit’. Wat een foute
redenering! In een keuken
moet je met hart en ziel staan,
anders word je ongelukkig en
hou je het nooit vol. Van de
zestig leerlingen in mijn jaar,
zitten er slechts enkelingen
nog in het vak.»
Is het een hondenstiel?
SOFIE: «Het is elke dag kéíhard
werken. Er komt zoveel méér
bij kijken dan koken alleen: je
wordt psycholoog, boekhouder, personeelschef. Als je
Lady Chef wordt, willen de
mensen in je restaurant je
bovendien ook nog zíén. Je
bent kok maar je krijgt een
heel andere rol. Je wordt een beetje een ‘bezit’.»
Een kleine waarschuwing, Julie.
JULIE: «Ik krijg nu al soms commentaar als ik niet in
de zaal kom na de service. Ik wil gerust een uurtje
komen praten aan de tafels, maar daarna moet ik
wel nog de keuken opruimen en de boel afsluiten.
Er zitten maar 24 uur in een dag. Ik doe ’s morgens
papierwerk tussen acht en negen, dan draaien we
de middagservice. Daarna neem ik een douche en
begin ik aan de avondservice. Ik slaap zes uur per
nacht. Er komt inderdaad zoveel méér bij kijken. Er
zijn zeker momenten waarop ik Céderic mis in de
zaak. Hij was bijvoorbeeld een betere baas dan ik.
Ik ben te braaf en laat over me heen lopen.»
SOFIE: «Dat zal je nog wel leren, Julie.»
JULIE: «Goh. Ik vind het vreselijk moeilijk: goed personeel.»
SOFIE: «Personeelszorgen zijn – naast de torenhoge belastingen – de grootste last om te dragen. Ik haalde ze er zó
uit, diegene die kunnen werken en diegene die het niet in
zich hebben. In het begin stak ik daar heel veel energie
in. Maar dat hou je niet vol. Maakte zo’n stagiair de melding ‘op zaterdag kan ik niet werken’? Oké, ga dan maar

Keukenpraat

Julie bereidde een wrap
van Welsh lamsgehakt met
yoghurt en fijne groentjes.
Het recept vind je op
www.ladychef.be

In een keuken moet je met
hart en ziel staan, anders word
je doodongelukkig en hou je
het niet vol SOFIE
ik mijn cv heb achtergelaten. Twee maanden later belde
hij: ik mocht beginnen in Cheval Blanc in Courchevel. De
max! ’s Avonds na de service namen we daar de skilift
naar boven, en snowboardden we met de zaklamp naar
beneden. Ik heb er de meest decadente dingen gezien: de
duurste ﬂes wijn op de kaart kostte 125.000 euro. Russische gasten zwommen in het geld. Ooit was er eens een
prins te gast, in de suite. Die bestelde de hele menukaart
en heeft niets aangeraakt. Zeer onrespectvol, vond ik dat.
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Als ik zelf op restaurant ga, dan ...
JULIE: «... ga ik naar mijn lievelingsrestaurant,
Bartholomeus in Heist. Bart Desmidt kan met vier of vijf
producten een fantastisch gerecht maken.»
SOFIE: «... liefst ga ik voor chefs met een hoek af. Genre
Kobe Desramaults. Of Jason Blanckaert van J.E.F.
in Gent. No-nonsense en echt lekker eten.»
Ontspannen doe ik ...
JULIE: «... tijdens de service coupé. Dan ga ik lopen of
zwemmen. Ik drink ook graag eens een pint op café.»
SOFIE: «... als ik alleen ben, buiten in mijn hof. Even niet
praten, vragen beantwoorden of recepten bedenken.
Enkel onkruid uitdoen: dat doet deugd.»
De laatste keer dat ik moest lachen ...
JULIE: «... was tijdens mijn vakantie in de Provence. Eén
avond hadden mijn vriendin en ik iets te diep in het glas
gekeken en vonden we onze tent niet terug. Uren hebben we gezocht. We hebben crimineel hard gelachen.»
SOFIE: «... met mijn dochtertje Grace. Zij doet de
grappigste uitspraken. Ook tijdens de opnames van
‘Sofie in de keuken van’ wordt wat afgelachen.»
De laatste keer dat ik moest huilen ...
JULIE: «... was een paar maanden geleden, toen mijn
oma stierf. Zij en ik hadden een speciale band.
Op maandag ging ik altijd soep bij haar drinken, elke
zaterdagmiddag kookte ik voor haar. Ze was echt mijn
maatje. Ze is 93 geworden.»
SOFIE: «... was tijdens een filmvoorstelling van Nick
Cave, een hulde aan zijn overleden zoon van vijftien. Ik
zeg altijd: mocht er iets met mijn dochter gebeuren,
heeft níks nog betekenis voor mij. Dan is het gedaan.
Als je ziet hoe Nick Cave met zijn verlies omgaat: de
tranen liepen over mijn wangen. Dat heeft nog een
week in mijn kleren gehangen.»
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Vroeger heb ik camions
vol ganzenlever gemaakt,
nu komt alles wat niet
koosjer is er bij mij niet
meer in SOFIE

schoenen verkopen. Daag! Wie heeft hen ooit wijsgemaakt
dat je op een zaterdag in de horeca níét werkt? Of een
sms’je krijgen ’s morgens: ‘Ik kom niet’. Of in het midden
van je service één hebben die zegt: ‘Chef, ik ben weg, hé.’»
JULIE: «Ik heb er gehad die plots vertrekken ‘omdat ze hun
trein moeten halen’. Of klachten van een moeder, omdat
haar zoon ‘lange werkdagen’ moet draaien bij mij. Of ze
geven gerechtjes door, maar vergeten de saus. Om stekezot
van te worden! Op dit moment heb ik toppersoneel in de
zaal, en sta ik in de keuken met één meisje. Maar zij kookt
niet. Ik zoek een souschef die ook écht een souschef is. Ik
wil iemand op wie ik kan rekenen. (denkt na) Weet je, mijn
oma is onlangs gestorven. Ik ben niet naar de koﬃetafel
na haar begrafenis kunnen gaan, omdat ik móést werken
en er niemand anders was. Dat klopt niet.»
SOFIE: «Oei, nee. Zulke dingen mag je niet laten gebeuren.»
Omschrijf jullie keukenstijl eens.
JULIE: «Wreed basic, wreed puur. Ik werk zoveel mogelijk
met ingrediënten uit onze moestuin. Als ik een duif maak,
maak ik duif, zonder al te veel aﬂeiding door te veel andere
smaken op je bord. Pladijs is één van mijn lievelingsvissen
om te bereiden – het moeten niet altijd coquilles zijn, toch?
Ik smijt niet van alles op het bord omdat de kleurtjes toevallig mooi uitkomen. De smaak telt.»
SOFIE: «Op tv kook ik voor een breed publiek: gezond, gevarieerd, niets kant-en-klaar. Thuis serveer ik véél groente,
fruit en enkel de beste ingrediënten. Dat is mijn grootste
geluk: mijn dochter meegeven wat écht eten is. Dat is niet
altijd evident. Overal ziet ze van alles dat niet gezond is, en ik hou het been stijf ...»
Ik voel een maar ...
SOFIE: «... maar niet altijd, natuurlijk. Ik ga niet elke
keer zeggen ‘Néé, jij krijgt dat niet’. Want wat lusten
kinderen het allerliefst, denk je? Snoep. Niks aan
te doen. Grace zal niet zeggen ‘Doe mij maar een
kerstomaatje’, als andere kindjes chips eten. Van
mij mag ze chips of snoep, maar met mate.»
Je staat al lang in het vak, Sofie: wat is er veranderd?
SOFIE: «Mijn eigen evolutie in eten. Vroeger in de hotelschool werkten we met kilo’s boter en suiker. Nu moet het
lekker, raisonabel en gezond zijn. We moeten nadenken
bij wat we kopen. Vier euro voor een kip? Dat kan nooit
goed zijn. Die plofkippen gaan van nul tot twee kilo in
veertig dagen. Dat zwemt in het water, als je zo’n kip
bereidt. Maar mensen blijven dat eten. Ik niet. Ik ga voor
kwaliteit en duurzaamheid en respect voor het ingrediënt.
Ik heb vroeger camions vol ganzenlever gemaakt, omdat
je dat zo méékrijgt op school: ‘Je bent pas een goeie chef
als je de perfecte ganzenlever weet te maken.’ (rolt met de
ogen) En hoe krijgen ze die lever zo vet, denk je? Ik heb me
lang selectief naïef gehouden, omdat de klant zulke dingen
op zijn bord verwacht. Maar al wat niet koosjer is opgevoed, komt er bij mij niet meer in. Kikkerbillen, melkkalf,
pangasiusﬁlet, speenvarken. Die laatste zijn niet eens vol-

groeid. Van zo’n klein beest kan je later als het groot is,
véél meer mensen eten geven. Zo ga je de overconsumptie
aan vlees tegen. We weten dat allemaal wel, maar hét
grote probleem is de prijs: jonge gezinnen kunnen niet wekelijks vijftien euro uitgeven aan één biokip.»
Iets heel anders dan: ik zie nog een parallel tussen jullie. Tattoos.
SOFIE: «Ik sta helemaal vol ondertussen. Het is wat van
alles: zwaluwen, tekstjes, één voor mijn papa, één voor
mijn gezin. Het is verslavend.»
JULIE: «Ik heb er maar eentje, op mijn rug, maar ik wil er
één, hier zo (wijst arm aan). Waarom niet? Ik ga me niets
aantrekken van een ander. Mijn eerste heb ik laten zetten
toen ik achttien was. Mijn ma was mee en ik wilde een
grotere. Maar zij zei: ‘Pak dat kleintje maar.’ Heb ik nog
altijd spijt van, dat ik toen naar haar geluisterd heb.»
Wat als Grace binnen zoveel jaar zegt: mama, ik wil een tatoeage?
SOFIE: «Dat moet ze vooral zelf beslissen. Ik betrap mezelf
erop dat je je kind zo ‘normaal mogelijk’ wil laten doen.
Onlangs zat ze te schilderen en nam ze alleen zwart.
‘Schatje, gebruik toch ook eens roze of zo’, zei ik. Onmiddellijk erna dacht ik: wat zeg ik nu? Laat dat kind gewoon
zijn wie ze is! Het is zo belangrijk dat ze persoonlijkheid
kweekt, en dat ze geen meeloper wordt. Altijd in de pas
lopen: dat is mij toch ook nooit gelukt?» (lacht)
Heb je ten slotte nog tips voor Julie?
SOFIE: «Blijf vooral trouw aan jezelf, trouw aan je streek ook.
Werk zoveel mogelijk met de producten van hier. En laat
je niet doen, zeker niet door je personeel. Jij betaalt hen.

Mijn raad aan Julie: laat je
niet doen door je personeel.
Wie betaalt, bepaalt SOFIE

Jurk - Tom Ford bij SN3
Oorhangers - Bodo Jewels
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En wie betaalt, bepaalt: nooit vergeten. Het is jouw récht
om goed werk te eisen. Daarom ben je geen beul, hé. Er
zijn bazen die onredelijk zijn, maar als jij je mensen correct betaalt en je respecteert hen, mag je in ruil iets verwachten van hen. Mag je van hen eisen dat ze het werk
doen zoals jij dat wil.»
JULIE: «Die goeie raad neem ik zeker mee.»
SOFIE: «Met véél plezier, potverdorie! Ik herken je drive, je
liefde voor je keuken, en ik vind het getuigen van veel lef,
dat je de boel in je eentje runt. Een mens heeft af en toe
een mentorwoordje nodig. Je bent dat waard, Julie. Probeer vooral niet voor iedereen goed te doen. Zet dat uit je
hoofd, want dat kan niet. En dat moet ook niet.»
JULIE: «Dit lijkt wel ‘therapie van Soﬁe’! Bedankt!» (lacht)
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