
“Soms zie ik mijn camera  
staan en denk ik: 

Ocharme, alles  
 goed met u?”

Topfotografe An-Sofie Kesteleyn is nu  
zaakvoerster van een restaurant
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Een gerenommeerde fotografe 
 fotograferen? Ga er maar eens aan 
staan. Zelf haat An-Sofie het om 
te poseren. Dat ze nu plots aan de 
andere kant van de lens staat is 
het gevolg van een opvallende car-
rièrewending. De foto-opdrachten 
die haar overal ter wereld brachten, 
schoof ze aan de kant voor een te-
rugkeer naar haar geboortedorp. In 
Ename op een gezellig dorpsplein 
startte ze restaurant Paulette. 

“Een magazine met enkel aandacht voor 
vrouwelijke ondernemers? Goed he! 
Meestal zijn dat toch altijd mannen.” 
Nadat we het opzet van deze editie 
uitgelegd hebben, kijken we samen 
met An-Sofie Kesteleyn (29) naar een 
ingekaderde zwart-wit foto van twee 
vrouwen in haar restaurant. Het zijn haar 
overgrootmoeder en grootmoeder. Twee 
ondernemersvrouwen ook, met vroeger 
elk een café. De overgrootmoeder is 
vandaag 98 jaar, Paulette overleed helaas 
in mei. “Toch heeft ze hier nog alles kun-
nen zien”, zegt An-Sofie. “En daar ben ik 
blij om. Want de naam, dit hele concept, 
is een eerbetoon aan haar. Ze was een 
geweldige vrouw.” 

De Kesteleyns hebben horeca in het 
bloed want ook haar vader baat iets 
verderop in Volkegem een café uit. Dat 
uitgerekend ook An-Sofie die weg zou 
inslaan, verbaasde iedereen. Niet in het 
minst haar voormalige opdrachtgevers, 
zoals De Volkskrant en De Standaard, 
voor wie ze de wereld rondreisde om 
knappe fotoreportages te maken. “De 
enigen die echt blij waren, waren mijn 
ouders die hier honderd meter verderop 
wonen”, bekent An-Sofie. “Velen ver-
klaarden me gek omdat ik zo’n mooie 
job had. Ik heb mijn hart gevolgd. Maar 
als ik nu terugblik, was het inderdaad 
wel een zotte stap.”

Settelen

An-Sofie ging na haar studies meteen aan 
de slag in de fotografie. Al snel maakte 

ze naam. Haar reeks van Amerikaanse 
kinderen die poseerden met hun eerste 
wapen ging de wereld rond. “Ik heb 
fantastische dingen kunnen doen. Veel 
gereisd. Maar altijd was er wel iets in het 
wereldje dat me niet gelukkig maakte. 
Na vijf jaar keek ik er tegen op om al-
tijd onderweg te zijn. Altijd alleen. Ik 
had geen vaste plek en als ik eens thuis 
kwam, belde de krant of ik weer elders 
heen kon. Van een Missverkiezing voor 
plastische chirurgie in Italië trok ik naar 
de grens in Syrië om foto’s te nemen van 
een vluchtelingenkamp. Ik werd niet 
meer geraakt en besefte dat het zo niet 
verder kon. Ik ben bijna 30 en wou me 
settelen. Misschien willen we in de toe-
komst kinderen. Als vrouwelijke foto-
grafe, kan je dat wel vergeten.”

Op naar een nieuwe uitdaging dus. 
Onder de eigen kerktoren zelfs. Want 
An-Sofie werd in haar geboortedorp 
verliefd op het pand dat ze nu huurt. “Als 
student werkte ik jaren in de horeca en 
toen mijn vader zijn café opende, kreeg 
ik er opnieuw zin in. Toen bleek dat dit 
gebouw nog vrij was, stond ik plots voor 
iets helemaal nieuws. Dankzij een goed 
businessplan, het spaargeld dat ik bij 
elkaar fotografeerde en een lening kon ik 
deze droom waarmaken.”

Rommelmarkten

Op 5 januari opende Paulette. An-Sofie 
staat niet meer achter de camera, maar 
vier dagen in de week voor een honge-
rige zaal. “We kiezen bewust voor een 
beperkte kaart zodat we alles vers kun-
nen aanbieden. Veel vleesgerechten, 
maar ook vegetarisch en enkele speciale 
dingen. Op ons naambordje staat Eetcafé 
Paulette, maar eigenlijk is het al snel een 
restaurant geworden. In het begin was 
het zoeken, nu gaat het vlot. Elke avond 
hebben we minstens vijftig couverts.”

Bij Paulette proef je de nostalgie: met 
charmante lampenkapjes, een mozaïek-
vloertje, kermisaffiches uit de seventies 
en huiselijk servies. Aan de muur hangen 

geen foto’s uit het portfolio van An-Sofie, 
wel parels uit het lokale verleden. “Het 
gebouw hebben we gerenoveerd, maar 
de sfeer en karakter blijft bewaard. Ik 
heb heel wat rommelmarkten afgelopen. 
Voor mijn lief was het na een tijdje ge-
noeg, maar ik hou van alle spulletjes die 
hier staan.”

Personeel

Dat het verschil tussen beide carrières 
groot is, zal niemand verbazen. Waar 
zitten de belangrijkste verschillen op 
ondernemersvlak? “Van een eenmans-
zaak ging ik nu plots naar een bvba 
omdat ik veel kosten moest maken. Een 
nieuw aspect is werken met personeel. 
Die planning vraagt veel aandacht. Zelf 
sta ik in de zaal. In de keuken reken ik 
op chef Kim, mijn beste souschef is mijn 
lief. Al zoeken we nu wel een extra vaste 
kracht. Verder doe ik een beroep op 
mensen uit de buurt die hier aan de slag 
gaan via flexi-jobs.”

Na negen maanden maakt An-Sofie de 
balans op: “Ik ben graag onder de men-
sen, als fotograaf had ik een eenzaam be-
staan. De twee combineren doe ik niet. 
Ik krijg nog aanvragen, maar ik wil me 
volledig kunnen gooien op zo’n project. 
Voor half werk pas ik. Waarschijnlijk zal 
ik de fotografie op een dag missen. Soms 
zie ik mijn camera staan en denk ik: 
Ocharme, alles goed met u? Toch vind ik 
het heel boeiend om twee verschillende 
carrières uit te bouwen.”

www.eetcafepaulette.be 
Enameplein 12, 9700 Oudenaarde

Vrouwelijk ONDERNEMERSCHAP

Ik ben graag onder de 
mensen, als fotograaf had 
ik een eenzaam bestaan

An-Sofie Kesteleyn
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