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Het verhaal van Salons Schoeters is een verhaal 
van vier generaties. Het is tegelijk de geschiedenis 
van een traiteurszaak. Beide vloeien in elkaar over. 
Een strikte scheiding tussen het familiale en het 
zakelijke valt dus niet te maken. Al was het maar 
omdat bijna elke Schoeters zijn steentje tot de 
uitbouw van het familiebedrijf heeft bijgedragen. 
Tegelijk is het onmogelijk om de rol van alle 
medewerkers en familieleden te belichten. Dit 
verhaal begint immers al in de 19de eeuw en het is 
nog lang niet afgelopen. Dat velen niet of maar 
terloops vermeld worden, doet dan ook op geen 
enkele manier afbreuk aan hun verdiensten. 

Maria Schoeters, oudste dochter van de stichters (1)
Tony Schoeters (2) 
Jacques en Dora Schoeters - Van Neck  (3 - 4)
Jörg en Frederika Schoeters - Dewitte  (5 - 6)
Ignace , Sebastiaan en Raphaël Schoeters (7 - 8 - 9)
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'Mijn dochters zullen niet dienen'

Ook na hun huwelijk in 1911 bleven Jacques en Sophie Schoeters in dienst van 
de familie de Bergeyck. Toen hun dochter Maria geboren werd, stond de gravin 
erop om meter te worden. Een hele eer en een duidelijke illustratie van de 
goede verstandhouding tussen beide families. Maar een heel leven in dienst 
van de adel strookte niet langer met de tijdsgeest. Zelf koesterde Jacques 
Schoeters in elk geval andere ambities. Volgens de overlevering formuleerde 
hij het letterlijk zo: 'mijn dochters zullen niet dienen.'

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bracht de graaf zijn gezin in 
veiligheid. Kasteel Cortewalle werd verkocht. Daarnaast bezat de familie de 
Bergeyck nog een fraaie meesterwoning  aan de Antwerpse Frankrijklei (toen 
Kunstlei). Bezorgd om plunderingen stelde de graaf zijn trouwe butler aan tot 
huisbewaarder. De volgende jaren zou het gezin Schoeters er in relatieve 
autonomie wonen, eerst in het hoofdhuis en na de oorlog in de conciërgewo-
ning.

Een droom gaat in vervulling

Na vier jaar oorlog haalde Antwerpen opgelucht adem. De economie trok zich 
op gang, het geloof in vrede en herstel was groot, er werd opnieuw gefeest. Dat 
deed de Antwerpse elite het liefst in stijl, volgens de regels van de etiquette. En 
wie kende die beter dan de butlers en ceremoniemeesters van de adel?

Jacques Schoeters werkte enige tijd voor andere feestaannemers. Terwijl hij 
zijn ogen de kost gaf, droomde hij van een eigen zaak. In 1925 trok hij zijn 
stoute schoenen aan en vroeg aan de familie de Bergeyck of hij vanuit de 
woning aan de Frankrijklei een zelfstandige activiteit mocht ontplooien. De 
graaf en de gravin waren intussen overleden, maar hun erfgenamen stemden 
toe. 

Eens die knoop doorgehakt, werd de spaarpot aangesproken. Hun eerste 
bestelling zegt veel over de kijk die de door de adel gevormde entrepreneurs op 
feesten hadden: zilverwerk van Whiskemann, porselein van Limoges en kristal 
van Val Saint Lambert. Samen goed voor 80 volledige couverts. 
Het feest kon beginnen.

Stijlvolle butler ontmoet bedreven kokkin

Jacques Schoeters, de stichter en stamvader van 
Salons Schoeters, werd in 1879 als jongste van vier 
kinderen in Brecht geboren. Toen hij amper elf was, 
verloor hij zijn beide ouders. De kleine Jacques werd 
opgenomen in het gezin van zijn oom, een beschei-
den landbouwer, en leek door de omstandigheden 
voorbestemd voor de boerenstiel. 

Maar dat was buiten zijn tantes gerekend. Eens 
achttien jaar oud, trad Jacques op hun voorspraak in 
dienst bij een adellijke familie. De jongeman kwam 
op het kasteel Cortewalle in Beveren terecht. Daar 
werd hij volgens de regels van de etiquette opgeleid tot 
butler van de familie van Brouchoven-de Bergeyck. 
Een paar jaar later ontmoette hij er ook zijn toekom-
stige echtgenote, Sophie De Boeck.

Sophie kwam net als Jacques uit een landbouwersge-
zin. Ze werd aangeworven als keukenmeid en werkte 
zich binnen de kortste tijd op tot een gewaardeerde 
kokkin. Samen met Jacques stond ze in voor de vele 
feesten en diners die de graaf en de gravin ter ere van 
hun adellijke gasten gaven. Jacques heerste in de zaal, 
Sophie in de keuken. Lang voordat er van Salons 
Schoeters sprake was, lag de rolverdeling tussen de 
beide stichters in feite al vast. 

Het gezin Schoeters bij het 25-jarig huwelijksjubileum
van de ouders. 
V.l.n.r.: Chislaine,  Jacques, Sophie, Maria, Annie en Antoine.

Zilverbestek en witte handschoenen waren van meet 
af aan het handelsmerk van Salons Schoeters.
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Wapenschild van de adellijke familie de Wael.

Van stootkar tot Chevrolet

Voor het gezin braken jaren van hard 
werken aan. Het gerucht dat de voormalige 
butler en ceremoniemeester Jacques Schoe-
ters met een eigen zaak begonnen was ging 
snel rond. Sophie bond opnieuw de 
keukenschort voor en bleek nog niets van 
haar kookkunsten verloren te hebben. En 
na schooltijd mochten zoon Antoine en zijn 
drie zussen hun beste beentje voorzetten.

In het begin werd al het materiaal met een 
gehuurde stootkar naar de klanten gevoerd. 
Maar de zaken floreerden en de kar werd 
algauw ingeruild voor een imposante 
Chevrolet. Een noodzakelijke investering, 
want in tegenstelling tot de adel beschikte 
de burgerij niet over genoeg eigen feestma-
teriaal. En heel dikwijls ook niet over 
voldoende ruimte.

Fons Maes bij de Chevrolet (foto boven).
 
Die werd eind jaren '30 vervangen 
door Hanomag-bestelwagens (foto onder)

In 1932 wandelde Koning Albert officieel de Antwerpse 
voetgangerstunnel in. 
Salons Schoeters was de traiteur van dienst. 

Aankoop van de woning Belgiëlei 150

Karakteristiek voor het interbellum was de opkomst van een nieuwe 
burgerlijke elite. Die spiegelde zich graag aan de adel, zeker als het op 
feesten aankwam. Maar de appartementen waar deze families in woonden 
waren te klein om veel gasten te ontvangen. En zo moest Jacques Schoeters 
met lede ogen aanzien dat zelfs zijn trouwste klanten uitweken naar 
feestaannemers die over een eigen zaal beschikten. Dat kon hij niet laten 
gebeuren.

Na veel wikken en wegen werd besloten tot de aankoop van een woning die 
geschikt was voor de organisatie van feesten en banketten. De keuze viel op 
het Hotel de Wael, genoemd naar de vroegere bewoner en burgemeester 
van Antwerpen, Leopold de Wael. Begin 1933 werd de koop gesloten voor 
het toen imposante bedrag van 750 000 frank. Een mijlpaal in de geschie-
denis van de traiteurszaak. In meer dan een opzicht, want 75 jaar later 
ontvangt Salons Schoeters nog altijd gasten in het statige 19de eeuwse 
herenhuis aan de Antwerpse Belgiëlei.

Feesten in tijden van crisis
 
De aanschaf van de woning Belgiëlei gebeurde in volle crisistijd. Dat kan 
vreemd lijken. Werden beurscrashes en economische crisissen toen anders 
beleefd dan vandaag? Feit is in elk geval dat wie het zich kon permitteren 
rustig verder feestte en dat Salons Schoeters zich uitgerekend tijdens de 
depressie van de jaren '30 tot een van de toonaangevende Antwerpse 
feestaannemers ontwikkelde. 
 
Daarvoor moest wel dag en nacht gewerkt worden. Moeder Sophie en doch-
ter Maria zwaaiden de scepter in de keuken, vader Jacques en zoon Antoine 
namen de zalen voor hun rekening. Annie en Ghislaine, de twee jongste 
zussen, liepen toen nog school. Wat niet wegneemt, dat zij meer dan een 
handje toestaken. Later mocht ook Jos Melis, verloofde en later echtgenoot 
van Annie, meteen demonstreren dat hij uit het goede hout gesneden was. 
Salons Schoeters was in de meest letterlijke zin een familiebedrijf. 
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Moeilijke oorlogsjaren 

Op 31 augustus 1939 huwde Antoine Schoeters met Yvonne Arbyn. Nog tijdens 
het huwelijksfeest leverde de politie zijn oproep tot mobilisatie af. Antoine 
maakte als soldaat de 18-daagse veldtocht mee en werd na de capitulatie als krijgs-
gevangene weggevoerd. 

Voor de familie brak een moeilijke tijd aan. Jacques Schoeters was toen al een 
paar jaren ernstig ziek en vreesde dat hij zijn enige zoon nooit meer zou terug-
zien. De geboorte van het eerste kleinkind was een welgekomen lichtpunt. De 
zoon van Antoine en Yvonne werd Jacques genoemd, naar zijn opa en peetvader. 
Korte tijd later werd Antoine zelf onverwacht vrijgelaten. De vreugde om het 
weerzien was helaas van korte duur: op 13 mei 1941 overleed stamvader Jacques 
Schoeters.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond er, mede door de rantsoenering, een rem 
op feestactiviteiten. Toch werd er ook in die tijd gefeest. Sommige klanten brach-
ten zelf ingrediënten mee en in geval van nood was er natuurlijk nog altijd de 
zwarte markt. Moeder Sophie maakte er met de steun van haar kinderen het 
beste van. Toen liet de bezetter zijn oog vallen op de woning aan de Belgiëlei. Dat 
leek hem de gepaste locatie voor een officierenmess. De volgende jaren stond de 
keuken van Salon Schoeters ten dienste van de Duitse Wehrmacht. Die volgens 
de legende via het eten regelmatig laxeermiddelen kreeg toegediend.

Moeders wil is wet

Na de oorlog bleef Sophie de zaak met vaste hand leiden. Maar de jaren begon-
nen stilaan hun tol te eisen en 'bobonne' brak zich het hoofd over de toekomst 
van Salons Schoeters. Hoe en aan wie moest ze de fakkel doorgeven? Zoon 
Antoine leek een certitude. Hij had zich  in het spoor van zijn vader ontwikkeld 
tot een prima organisator en een voorbeeldig ceremoniemeester. Maar wat met 
de dochters? Die hadden alle drie tenslotte van in hun prille jeugd meegewerkt 
aan de succesvolle uitbouw van het familiebedrijf... Tarieven voor de verhuur van feestmaterialen. 

In onderling overleg vastgelegd door de Antwerpse feestaannemers. 

Dochter Annie was intussen verloofd met Jos Melis, 
een jonge getalenteerde chef. Dat gaf de doorslag. 
Op een mooie zondag legde Sophie haar erfgena-
men een notariële akte voor. Die stipuleerde dat de 
zaak overging in handen van Antoine en Annie. 
Enigszins beduusd plaatsten de kinderen hun hand-
tekening. Moeders wil was nu eenmaal wet.  

Het mag duidelijk zijn dat de eigenzinnige keuze 
van Sophie Schoeters niet ingegeven was door een 
voorliefde voor het ene of het andere kind. Haar 
grootste bekommernis was het voortbestaan van de 
zaak die ze samen met haar man uit het niets had 
opgebouwd. Terzijde: Annie zorgde er later voor dat 
haar beide zussen de financiële compensatie kregen 
waar ze in feite recht op hadden.

Een groeiend en bovenal trouw cliënteel

Onder impuls van de nieuwe zaakvoerders nam 
Salons Schoeters een hoge vlucht. De ongeziene 
economische groei van de jaren '50 en '60 was daar 
natuurlijk niet vreemd aan. Daarnaast speelde de 
lokale gewoonte om in zalen of salons te feesten – 
Brusselaars kozen eerder voor hotels – een stimule-
rende rol. Antwerpen telde in die tijd een tiental 
professionele feestaannemers. Daarbij bekende 
huizen van vertrouwen als De Laet, Magnus en De 
Boeck. In principe allemaal concurrenten, maar de 
omgang verliep erg collegiaal. 
Ter illustratie: tarieven voor de verhuur van feestma-
terialen werden tijdens sectorvergaderingen in 
onderling overleg vastgelegd. 

Yvonne Arbyn en Antoine  Schoeters 

‘Bobonne’, Sophie Schoeters
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Wie in het fotoarchief grasduint, krijgt een goed 
beeld van het sociaal leven in de naoorlogse 
periode en komt onder de indruk van het gevari-
eerde cliënteel van Salons Schoeters. Communie-
feesten, huwelijken en jubilea werden in stijl 
gevierd. Daarnaast was de traiteurszaak dominant 
aanwezig op het publieke forum. De stad, de 
haven, justitie, het bedrijfsleven – alle grote spelers 
deden met graagte en bij herhaling een beroep op 
Salons Schoeters. En sommigen onder hen doen 
dat ruim 50 jaar later nog altijd.

De markies in zijn volle glorie. 
Als een baken dat feestgangers aantrekt.Zoon Jaques met vader Antoine Schoeters.

Voor dag en dauw werd 'de markies' 
aan het kerkportaal bevestigd.

Pijn om een onverwacht verlies

Antoine en Yvonne kregen vier zonen en een dochter. Vooral 
Jacques, Tony en hun jongere zus Marita – door iedereen Tita 
genoemd – zouden later een rol spelen in de zaak. Antoine Schoe-
ters was een man van weinig woorden. Van kindsbeen af 
vertrouwd met het traiteursvak kende hij alle regels en rituelen. 
Net als zijn vader speelde Antoine tijdens huwelijken zijn rol van 
ceremoniemeester tot in de perfectie. De voorbereiding van zo'n 
feest begon voor dag en dauw, met het bevestigen van 'de 
markies' aan het kerkportaal. Eens ze oud genoeg waren, hielpen 
zijn zonen hem bij het verankeren van dat baldakijn.

Het ging Salons Schoeters voor de wind. Maar op 9 september 
1964 overleed, totaal onverwacht, Antoine Schoeters. Hij was 
amper 51 jaar oud. Echtgenote Yvonne bleef achter met vijf kinde-
ren en de verantwoordelijkheid voor een dynamisch familiebe-
drijf. Ze deed wat haar schoonmoeder haar goed 20 jaar eerder 
had voorgedaan en nam de leiding van de zaak stevig in handen. 

Zoon Tony borg alle andere ambities op en stapte mee in de zaak. 
Kamiel De Man, de ervaren rechterhand van Antoine, stak een 
tandje bij. En toen ze er oud genoeg voor was, assisteerde Tita 
haar oom Jos Melis in de keuken. De continuïteit was gewaar-
borgd, Salons Schoeters was gered.

Koning Boudewijn kijkt toe
terwijl Antoine de champagne inschenkt.
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Op naar de 50ste verjaardag

12 voorspoedige jaren later vond moeder Yvonne het stilaan welletjes. Tony wou het 
gewicht van de zaak niet in zijn eentje dragen en sprak zijn oudere broer aan. Die 
werkte toen elders, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Jacques liet zich 
graag overhalen. Vanaf 1976 runden de broers de zaak samen, gesteund door een team 
van bekwame medewerkers. Velen onder hen werkten zo goed als hun hele carrière bij 
Salons Schoeters.

Veel Antwerpse feestaannemers 
hadden moeite om zich aan te 
passen aan het veranderende 
tijdsklimaat. Terwijl de ene 
collega na de andere de boeken 
neerlegde, sloop Salons Schoe-
ters op kousenvoeten naar zijn 
50ste verjaardag. Die werd in 
1983 met gepaste luister en in 
aanwezigheid van enkele van de 
meest prominente klanten 
gevierd.

Veel administratieve plichtplegingen waren er toen niet. 
Het handgeschreven loonboekje van Fons Maes uit 1951. 

Iedereen present bij de viering van 50 jaar Salons Schoeters.
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Tijd voor een nieuwe impuls

Jacques Schoeters wou stilaan uitbollen. Hij sprak zelfs over stoppen. De 
enige mogelijke opvolger was zijn jongste zoon Jörg. Die studeerde toen nog 
aan de Handelshogeschool – waar hij zijn latere echtgenote Frederika 
ontmoette – maar hij draaide tegelijk al een jaartje halftijds mee in de zaak. 
Van in zijn jeugd had de jongeman, veel meer dan zijn broers, interesse 
getoond in het vak. Een anekdote ter illustratie: op zijn vijftiende hoorde Jörg 
middenin een tenniswedstrijd zijn naam afroepen. Bleek dat zijn vader 
dringend extra obers zocht. Jörg borg zonder morren zijn racket op en vertrok. 
 
Vader Jacques voelde dat zijn zoon interesse had. Maar onderschatte hij het 
zware traiteursberoep niet? En was Jörg er op zijn 22 jaar al klaar voor? 
Jacques deed zijn broer Tony een voorstel: 'Ga eens met hem eten, je bent 
tenslotte zijn peter!' Zo gebeurde. Jörg twijfelde maar heel even. Dat er makke-
lijker jobs zijn dan die van traiteur, wist hij intussen wel. Maar een sluiting 
van Salons Schoeters, het ontslag van een hecht, aan de zaak verknocht team 
en een eventuele verkoop van de woning Belgiëlei was voor deze Schoeters van 
de vierde generatie amper denkbaar. Jörg stapte in het familiebedrijf, werkte 
nog twee jaar in de schaduw van zijn vader nam in 1995 de leiding over.

Opsplitsing van activiteiten

Hoelang kan iemand dag en nacht 
paraat staan en het beste van zichzelf 
geven? Een hele tijd als je Schoeters 
heet, maar er komt een moment dat de 
stress, de lange werkdagen en het 
gebrek aan regelmaat beginnen door te 
wegen. Als er zich dan tegelijk een 
opportuniteit voordoet, wordt het tijd 
om knopen door te hakken.

Op 1 juli 1992 nodigde Salons Schoeters 
zijn klanten en relaties uit voor een 
receptie. Daarop lichtten de broers hun 
plannen toe. Tony ging zich exclusief 
toeleggen op de verhuur van feestmate-
rialen. Daarvoor had hij  Schoeters 
Rental Services opgericht, een zaak die 
hij tot vandaag samen met zijn dochter 
Cathy runt. Jacques bleef als vanouds de 
salons uitbaten vanuit het bekende 
adres op de Belgiëlei.

Woog de druk om het bedrijf alleen te 
leiden te zwaar? Feit is dat Salons Schoe-
ters voor het eerst in zijn geschiedenis 
geconfronteerd werd met een terugval. 
Even leek het er zelfs op dat de enige 
overlever van de klassieke Antwerpse 
traiteurs zijn deuren zou sluiten.

De oprichting van Schoeters Rental werd naar goede gewoonte feestelijk aangekondigd.
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     Tot 70 evenementen per maand

     Met ruggensteun van echtgenote  
     Frederika en de professionele inzet  
     van een ervaren vaste equipe drukte  
     de nieuwe zaakvoerder al vlug zijn  
     stempel op de traiteurszaak. Het  
     aanbod werd gevarieerder, de flexibi- 
     liteit groter. Tegelijk waakte Jörg  
     erover dat de traditionele waarden  
     niet verloren gingen. Vernieuwing  
     was absoluut nodig, maar een feest  
     in stijl vraagt nog altijd om zilver-
     bestek en cloches. En om een bedie- 
     ning in witte handschoenen.

De nieuwe aanpak rendeerde en het tempo werd het afgelopen decennium 
stevig opgevoerd. Een doorsnee maand telt makkelijk 60 tot 70 feesten en 
evenementen. Dagen met vier verschillende activiteiten zijn voor het 
Schoeters-team niet eens uitzonderlijk. En die feestactiviteiten kunnen erg 
divers zijn: recepties, zakenlunches, walking dinners, communies, huwelij-
ken, jubileumfeesten, enz. 

ERESALUUT AAN PARTNERS,
MEDEWERKERS EN KLANTEN

Vraag een Schoeters naar een verkla-
ring voor zijn succes, en hij zal nooit 
naar zichzelf wijzen. Begrijpelijk, 
want een aannemer van feesten is van 
veel mensen en factoren afhankelijk. 
Van feestlocaties als Domein Byck-
hove en Kasteel Belvédère. Van 
zaaluitbaters als baron de Gruben. 
Van kwaliteitsleveranciers als vishan-
del De Jager, pralinier Goossens en 
patisserie Schoenaers. 
Van een team dat elke dag opnieuw 
voor de perfectie gaat. 
En last but not least, van klanten die 
doorheen de jaren een beroep blijven 
doen op hun uitverkoren traiteurs-
zaak.

Salons Schoeters dankt zijn succes in 
belangrijke mate aan die vele partners, 
medewerkers en klanten. 
Een 75-jarig bestaan is dan ook een mooi 
moment om hen een gepast eresaluut te 
brengen.

Klanten over Salons Schoeters
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KEUZE VOOR STAPSGEWIJZE VERNIEUWING

Baron Amaury de Gruben exploiteert Domein Byckhove, een favoriete feestlocatie van Salons 
Schoeters. Als uitbater van een feestzaal weet hij dat zijn reputatie in belangrijke mate 
afhangt van de kwaliteit van de traiteur. En omdat hij de familie Schoeters al zowat een halve 
eeuw kent, heeft hij een klare kijk op de visie en de filosofie van waaruit ze hun onderne-
ming opbouwen.

'Zeggen dat ik de familie Schoeters ken, is eigenlijk een understatement. In mijn jeugd zat ik 
samen met Jacques, Tony en Raoul Schoeters op de collegebanken. Jacques was toen een 
fantastische basketter, een echte ster! Later leerde ik als secretaris van de Redoutes d'Anvers 
hun vader Antoine kennen. Ik herinner me hem als een voorname, statige heer, die dikwijls 
een stofjas droeg. En vandaag werk ik als exploitant van Domein Byckhove samen met Jörg 
Schoeters, de huidige zaakvoerder. Ik ken dus de drie generaties, was jarenlang klant en doe 
vandaag in de beste verstandhouding zaken met Salons Schoeters.'

'Hoe die samenwerking begon? Begin jaren '90 stond ik voor een dilemma: het familiedo-
mein verkopen of een vehikel creëren om het onderhoud van het kasteel met bijgebouwen en 
parktuin te financieren. Net in die periode groeide de vraag naar feestlocaties in de groene 
rand. Met de verbouwing van ons koetshuis zette ik de eerste stap. Maar de reputatie van een 
feestzaal hangt af van de kwaliteit van de traiteur en traiteur worden was mijn ambitie niet.  
Zo werd Salons Schoeters een geprivilegieerde partner van Domein Byckhove.'

'De filosofie waarmee de familie Schoeters generatie na generatie zijn traiteurszaak uitbouwt, 
is verwant aan de mijne. We hechten allebei belang aan continuïteit en zijn niet gericht op 
snel of eenmalig geldgewin. En verder blijven we trouw aan de mensen met wie we samen-
werken. In de horeca, waar veel personeelswisselingen allesbehalve een goed teken zijn, is 
dat van vitaal belang.'

'Wie zoals ik in een adellijk milieu opgroeit, heeft respect voor de traditie. We houden van 
discretie, leven eerder onder dan boven onze stand. Dat zie je bij Salons Schoeters ook. Ze 
zullen nooit als eerste met veel omhaal een nieuwe culinaire trend lanceren. Het zijn eerder 
'smart followers' die voor een voorzichtige, stapsgewijze vernieuwing kiezen. 
Een verstandige politiek, als u het mij vraagt.'   

Amaury de Gruben
Ondernemer en exploitant 
van Domein Byckhove.

Was vele jaren klant en werkt nu 
nauw samen met Salons Schoeters.
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VAN BROODJESLUNCH TOT VIJFGANGENMENU

Voor de Antwerpse Orde van Advocaten plant Yvette Nauwelaerts in overleg met de stafhouder 
elk jaar een brede waaier aan activiteiten. De ene keer voor 20 deelnemers, de andere keer voor 
600 genodigden. Soms hoort daar gewoon een broodje bij, maar het kan net zo goed om een 
receptie in de hal van het Vlinderpaleis of om een diner in het Osterriethhuis gaan. Locaties 
waar Salons Schoeters zich perfect thuisvoelt.

'Met de evenementen van de Conferentie van de Balie erbij organiseren we in het justitiepaleis 
een flink aantal, erg diverse activiteiten waar catering aan te pas komt. Dan werk je het best met 
een traiteur die van alle markten thuis is en die vertrouwd is met het gebouw. Salons Schoeters 
kan je net zo goed vragen voor een feestelijk banket als voor een kerstconcert met een glaasje 
Glühwein na afloop. En van bij de officiële opening zijn ze hier kind aan huis. Hun mensen 
kennen het Vlinderpaleis intussen van binnen en van buiten.' 

'Daar komt bij dat evenementen als de ontvangst van de stagiairs, het banket van de raad en het 
diner van de stafhouder jaarlijks terugkeren. Ik hoef alleen maar het aantal aanwezigen en het 
budget door te geven. Dan checkt Jörg Schoeters de menu's van de vorige jaren en werkt hij 
binnen dat budget een voorstel uit dat garant staat voor culinaire variatie. Over de praktische 
kant van de zaak hoef ik me voor de rest helemaal geen zorgen te maken'. 

'Van de grote Antwerpse traiteurs heeft Salons Schoeters de generatiewissel het best verteerd. 
Misschien hebben ze zelfs als enige de kaap van de modernisering gerond. Je krijgt frisse, 
nieuwe gerechten op je bord, zonder dat de traditie aan de kant geschoven wordt. En dit voor 
een prijs die absoluut concurrentieel blijft.' 

'Wat ook een verschil maakt: Salons Schoeters werkt altijd met dezelfde mensen. Dat schept een 
aparte, vertrouwelijke sfeer. Na verloop van tijd ken je elkaar bij naam. Verder apprecieer ik dat 
Jörg er zo goed als altijd bij is. Niet de hele tijd, dat hoeft ook niet, maar je voelt als klant dat hij 
heel nauw bij de zaak betrokken is.' 

'Zelf heb ik naast een professionele ook een persoonlijke band met Salons Schoeters. Mijn vader 
was immers bevriend met Jörgs grootvader. Zo werden mijn vormsel en huwelijk gevierd in de 
salons op de Belgiëlei. Logisch dus dat ik voor het huwelijk van mijn dochter opnieuw voor 
Salons Schoeters koos. In de kerk kreeg ik op een bepaald moment de ceremoniemeester in het 
oog. En ja, het was dezelfde man die mijn huwelijksmis in goede banen had geleid!'

Yvette Nauwelaerts
Directeur Orde van Advocaten, 
Antwerpen.

Feestte voor het eerst met 
Salons Schoeters toen ze 
12 jaar oud was.
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PERFECTE ORGANISATIE, DISCRETE SERVICE 

Op de vooravond van zijn vertrek naar Georgië, zijn volgende diplomatieke bestemming, 
blikt consul-generaal Pieter Langenberg terug op zijn Antwerpse jaren en zijn meer dan 
aangename samenwerking met Salons Schoeters. Vooral als de lat gastronomisch hoog lag, 
was dat zijn uitverkoren traiteur. Als diplomaat waardeerde hij daarnaast de in alle omstan-
digheden tactvolle en discrete service van het Schoeters-team. 

'De samenwerking tussen Salons Schoeters en het Nederlandse consulaat in Antwerpen 
dateert al van voor mijn benoeming. Als nieuwkomer was ik blij met die erfenis: je weet dat 
je in elk geval een veilige keuze maakt. Wat altijd meegenomen is, zeker in het licht van de 
twijfelachtige reputatie die Nederland hier op culinair gebied geniet. Helemaal terecht is die 
wel niet, maar ik geef graag toe dat het algemeen gastronomisch niveau in België nog altijd 
een trapje hoger staat. Een paar diners en recepties met Salons Schoeters volstaan al om tot 
die conclusie te komen.' 

'Een consulaat kan moeilijk altijd met dezelfde traiteur werken. Dat deden we ook niet, maar 
als het er echt op aankwam, kozen we toch het liefst voor Schoeters. En dat niet alleen om 
gastronomische redenen. Je wist vooraf dat je je echt nergens zorgen hoefde over te maken. 
De organisatie verliep gegarandeerd vlekkeloos en de service was altijd tot in de puntjes 
verzorgd.' 

'Dat bleek elk jaar opnieuw bij het concert van het Nederlands Nationaal Jeugdorkest in De 
Singel. Die avond geeft de hele Nederlandse kolonie acte de présence en nemen tot 950 
genodigden deel aan de receptie die het consulaat na afloop aanbiedt. Meestal verloopt die 
erg rustig, maar één keer dreigde het toch uit de hand te lopen. Een groep studenten met een 
glaasje te veel op werd bepaald luidruchtig. Dan herken je het professionalisme van de 
mensen van Schoeters. François pakte de jongens vriendelijk maar kordaat aan, en de rust 
was in een handomdraai hersteld. Dat kon ik als diplomaat wel waarderen.'  

'Als je met zo'n mensen samenwerkt, groeit na verloop van tijd het vertrouwen en wordt het 
contact persoonlijker. Met veel plezier nodigde ik Jörg Schoeters dan ook elk jaar uit op een 
typisch Nederlands aspergefeest. Voor hem een moment om nu eens met onze culinaire 
traditie kennis te maken.' 

Drs. P.J. Langenberg
Consul-generaal Nederland

Waardeert naast de culinaire 
ook de diplomatieke talenten 
van het Schoeters-team. 
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EEN DINER VOOR 500 GASTEN, JE MOET HET MAAR DOEN!

Bekwaam en attent personeel dat de regels van de etiquette volkomen beheerst. Dat verklaart 
volgens Cyriel Van Tilborgh het succes van Salons Schoeters. Als voormalig bankier en 
marketingspecialist heeft hij recht van spreken. En als drijvende kracht  achter de vzw Lezen 
op Zondag en het Willem Elsschot Genootschap spreekt hij uit ervaring. Voor die laatste 
vereniging organiseert Cyriel Van Tilborgh elk jaar een benefietdiner voor 500 gasten. Een 
absoluut topevenement, ook voor Salons Schoeters.

'We kennen elkaar van in mijn KBC-tijd. Ik was directeur Antwerpen, Salons Schoeters tot 
ieders tevredenheid de vaste huistraiteur. Toen ik later benefietdiners voor het Willem 
Elsschot Genootschap plande, lag de keuze van de restaurateur bij voorbaat vast. Dat evene-
ment brengt zoveel kopzorgen mee, dat je voor het diner zelf een partner zoekt die alles tot in 
de kleinste details regelt. Bij Schoeters ben ik zeker dat dit gebeurt. Dat geeft een veilig en 
prettig gevoel.'

'Komt bij dat zo'n diner een hele opgave is. Je moet het maar doen: eten klaarmaken voor 
500 gasten, en dat volgens de regels van de etiquette en met een perfect gevoel voor timing 
op tafel brengen. Intussen mag de aandacht niet afgeleid worden van de sprekers op het 
podium. Opdienen, afruimen, wijn schenken –  de obers van Salons Schoeters doen het bijna 
geruisloos. Zo moet een goed feest verlopen: je mag amper merken dat je bediend wordt.'

'Met Lezen op Zondag gaan we op locatie. Soms ben ik dan verplicht om met de traiteur van 
het huis te werken. Dan zie je het verschil. Ik leg de lat bewust hoog, want de champagne-
brunch met betere wijnen is onderdeel van een totaalpakket. Vandaar dat op de uitnodiging 
altijd een zinnetje staat in de trant van 'Het buffet wordt aangeboden door Salons Schoeters.' 
Dat doe ik ook uit respect en ik doe het graag.'

'In het receptiecircuit kom je voortdurend dezelfde mensen tegen. En dezelfde cateraars. Als 
ik de Zwarte Panter of het KMSK binnenstap, zie ik het meteen: aha, 't is weer Schoeters, 
heerlijk! Je krijgt een vriendelijk knikje of een knipoog van herkenning. Dan dat eerste hapje 
en het glas dat schijnbaar automatisch bijgevuld wordt… Heel handig, heel verstandig, en 
tegelijk relaxed en spontaan. Nog een voorbeeld: een van de anciens werkt in principe niet 
meer op zondag. Behalve als het Lezen op Zondag is, want dat wil hij voor geen geld missen. 
Kijk, dat schept een band!'

Cyriel Van Tilborgh
Voorzitter Willem Elsschot 
Genootschap en Lezen op Zondag.

Organiseert elk jaar een benefietdiner 
voor 500 personen, 
verzorgd door Salons Schoeters.



FEESTEN NAAR FINS EN AMERIKAANS MODEL

Salons Schoeters staat garant voor stijl en traditie. Daarbinnen is erg veel 
ruimte voor creativiteit en vernieuwing. Dat moet ook, want de vraag naar 
themarecepties en evenementen op maat neemt hand over hand toe. Als store 
manager van Kiehl's weet Barbara Thielemans dat maar al te goed.

'Mijn professionele samenwerking met Salons Schoeters dateert uit de tijd dat 
ik voor het Finse designmerk Iittala werkte. Bij de opening van onze 
Antwerpse winkel wilden we onze gasten een authentieke Scandinavische 
receptie aanbieden. Niet evident, maar Jörg Schoeters wist er wel raad mee. 
De aanwezigen waanden zich een paar uur lang in Finland. Meer nog dan het 
interieur zorgden daar de Finse hapjes en drankjes voor. Er stond zelfs 
rendier op het menu!'

'Bij Kiehl's is de sfeer totaal anders. We zijn een New Yorks bedrijf en New 
Yorkers kijken zoals bekend anders tegen feesten aan dan wij. Ze budgetteren 
ook strikter. Iets te strikt dacht ik, maar dat bleek in de praktijk best mee te 
vallen. Zelfs met bescheiden middelen kun je voor een fijn feestje bij Salons 
Schoeters terecht. Want waarom zou je geen hamburgers serveren en bakken 
met ijs en flesjes bier tegen de muur hangen? Ik moet er wel aan toevoegen: 
het waren superlekkere hamburgers. Opgediend door obers en diensters in 
authentieke Kiehl's schorten.'

'Intussen doen we ook voor ons jaarlijks familiefeest een beroep op Salons 
Schoeters. Over het kerstdiner voor 70 personen in het Elzenveld wordt nog 
altijd druk nagepraat. En toen mijn tante een feest voor haar zestigste verjaar-
dag plande, stond de keuze van de traiteur al bij voorbaat vast.'

Barbara Thielemans
Store manager Kiehl's.

Feest zowel professioneel als privé 
met Salons Schoeters.
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Alles voor het perfecte feest



Waarom lijkt het ene bedrijf inzake personeelsver-
loop op een duiventil en geeft het andere zijn 
mensen uitzicht op een jarenlange carrière? Moei-
lijk te zeggen, maar feit is dat Salons Schoeters altijd 
op erg loyale medewerkers heeft mogen rekenen. 
Velen kregen al heel jong als ober of hulpje in de 
keuken de smaak te pakken. Ze leerden al doende, 
groeiden in hun job en droegen na verloop van tijd 
hun ervaring op de nieuwkomers over. Sommigen 
stapten er even uit en keerden later weer terug. En 
velen gaven 30 jaar en meer het beste van zichzelf 
voor Salons Schoeters en zijn trouw cliënteel. 

Dit huldeboek toont de huidige koks, obers en 
ceremoniemeesters van Salons Schoeters in volle 
actie. Van de vorige generaties bestaat helaas weinig 
of geen beeldmateriaal. Maar trouwe medewerkers 
als Kamiel De Man, Fons Maes en madame Longé zijn 
niet vergeten. Ze leven net als Pierreke, Jos en Fredje 
in de herinnering van velen voort. Die laatste werkte 
als enige voor de vier generaties Schoeters. Toen 
Jörg het roer overnam, wou hij per se nog één feest 
voor de nieuwe baas doen. Daarna ging hij tevreden 
met pensioen.
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Feesten om nooit te vergeten

Salons Schoeters heeft twee vaste maîtres: François Raets en Alain 
Heynemans. François is de oudste en tegelijk de nestor van de 
huidige generatie Schoeters-getrouwen. Hij serveerde nog op feesten 
ten huize van baron Cogels, waar elke gast bij zijn intrede met naam 
en titel werd aangekondigd. Bij huwelijken stelde hij volgens de 
regels van de kunst de suite samen. Trouwde de bruidegom in 
gala-uniform, dan liep die omwille van zijn sabel niet rechts maar 
links van de bruid. Een bekwaam ceremoniemeester hoort dat te 
weten. Vandaag zijn er geen 'redoutes', geen 'entrées dans la vie' 
meer. Tafelfeesten met zeven of acht gangen worden alleen nog bij 
uitzondering gegeven. Zelfs bij officiële gelegenheden wordt nog 
maar hoogst zelden in habijt opgediend. Maar dat alles maakt Fran-
çois niet nostalgisch. Want de redenen waarom mensen feestvieren 
zijn dezelfde gebleven. En elke keer opnieuw komt het erop aan om 
de gasten een perfect feest te serveren. Een feest dat lang in de herin-
nering blijft voortleven.

Een kwestie van organisatie 

Chef Wilfried Absillies zwaait intussen al 20 jaar de scepter in het 
souterrain van het herenhuis op de Belgiëlei. Daar is sinds jaar en 
dag de keuken van Salons Schoeters gevestigd. Een vaste equipe van 
een zevental medewerkers bereidt er het eten voor alle feesten – op 
drukke dagen makkelijk vier per dag, waarvan de meeste op locatie. 
Hoe speelt het keukenteam dat klaar? 
Voor de chef is zoiets vooral een kwestie van ervaring en organisatie. 
Zijn huidige ploeg bestaat uit mensen waarvan de meesten al ruim 
zeven jaar met elkaar samenwerken. Iedereen weet precies wat zijn 
taak is. Dat scheelt een stuk als je onder druk komt te staan. En als de 
feesten en recepties elkaar tegen een iets te hoog tempo opvolgen, 
steken de koks van Salons Schoeters wel een tandje bij. Dankzij de 
nieuwe generatie combisteamers gaat dat makkelijker dan vroeger. 

Tegelijk sober en veeleisend

De chef en de maîtres zijn het erover eens dat de verwachtingen van het 
cliënteel sterk evolueerden. We eten vandaag soberder en minder copieus 
dan vroeger, maar werden tegelijk culinair veeleisender. Tarbot en coquil-
les worden niet langer als exclusief ervaren. De klant die op vakantie in 
Mexico kip met chocolade eet, wil dat gerecht graag aan zijn gasten voorzet-
ten als hij zelf een feest geeft. Op die wensen speelt Salons Schoeters met 
veel plezier in. 

Let wel, de vertrouwde Belgische keuken speelt allesbehalve een tweede-
plansrol. Wilfried relativeert de gastronomische vernieuwing. Asperges op 
Vlaamse wijze werden vroeger gekookt en op het bord aan tafel gebracht. 
Vandaag worden ze 'live' gewokt en passeren de gasten met hun bord langs 
het buffet terwijl dit gebeurt. De bereiding verschilt lichtjes, net als het 
bijhorende ceremonieel, maar het blijven natuurlijk wel dezelfde asperges.

Teamwork boven alles

Welke kwaliteiten moet een goede serveur hebben? Alain Heynemans 
wijst erop dat een voortreffelijke restaurantober niet per definitie geschikt 
is voor traiteurswerk, en vice versa. In een restaurant verzorgt de ober de 
bediening van zijn tafels van a tot z. Bij een traiteur is het werk gefragmen-
teerder en ligt het tempo merkelijk hoger. Zeker sinds de manier van 
serveren veranderd is. 

Vroeger bedienden de obers hun gasten aan tafel, min of meer zoals in een 
restaurant. Dat gebeurt soms nog, maar op die manier kun je moeilijk 300 
gasten tegelijk bedienen. Dat lukt wel met een bordenservice, waarbij de 
afgewerkte borden, inclusief cloches, op tafel gezet worden. Een huzaren-
stuk dat alleen volbracht kan worden als alle medewerkers in keuken en 
zaal perfect op elkaar zijn ingespeeld. Reden waarom Alain en François 
voortdurend de rol van teamwork benadrukken. Bij Salons Schoeters is 
geen plaats voor grote ego's. Het jonge hulpje aan de vaat is even belangrijk 
als de ervaren serveur in zijn chique smoking. 

François Raets, maître (rechts op de foto).
Werkt sinds 1968 voor Salons Schoeters.

Wilfried Absillies, chef. 
Werkt sinds 1989 voor Salons Schoeters. 

Alain Heynemans, maître. 
Werkt sinds 1990 voor Salons Schoeters.

François Raets,
anno 2009.



39

Aperitief aan boord van 
een historisch schip 
tijdens de Tall Ship's Race.

Straffe verhalen

Zet een paar anciens van Salons Schoeters rond de tafel, en binnen 
de kortste tijd regent het anekdotes. Zoals over die keer toen Fran-
çois twee vechtende edellieden probeerde te scheiden, en een 
rechtse directe incasseerde die niet voor hem bestemd was. Of over 
dat tuinfeest bij baron van der Straten in Westmalle, waar Alain 
het ijskarretje bediende en zijn vrouw achteraf niet kon geloven dat 
hij de hele dag gewerkt had. Zo bruinverbrand zag hij er na een 
zonnige zomerdag uit.

De spannendste verhalen horen thuis in de categorie onvoorziene 
omstandigheden. Afspraken worden altijd dubbel gecheckt, maar 
heel en af toe noteert wel eens iemand een fout uur. Ooit vergiste 
een klant zich zelfs van dag.  Op zo'n momenten treden noodsce-
nario's in werking en wordt als het moet de hele nacht doorge-
werkt. Als de gasten dan tijdig hun eerste glaasje krijgen en 
niemand iets merkt van de drukte die aan de festiviteiten vooraf-
ging, is het plezier achteraf des te groter. 

Aan de Tall Ship's race van 2003 hangt ook een aparte anekdote 
vast. Salons Schoeters stond in voor het ‘Captain’s Dinner’ met als 
hoge gasten prins Filip en prinses Mathilde. Tot vlak voor het feest 
stroomden de inschrijvingen binnen. En daar was de catering dus 
niet op berekend. Nu weten de koks op de Belgiëlei wel raad met 
zo'n probleem, maar een snelle berekening maakte duidelijk dat 
de vers bereide gerechten nooit tijdig door het drukke Antwerpse 
verkeer zouden raken. Tenzij… de politie voor een mobiele escorte 
zorgde. Wat meteen geregeld werd. Omstaanders keken verbaasd 
hoe de bestelwagen van Salons Schoeters onder begeleiding van 
loeiende sirenes door de stad raasde. Soms heiligt het doel de 
middelen!

Belgiëlei 150, waar Salons Schoeters thuis is
De ene keer verkleed als maffiosi, de andere keer als Vikings.



In 1933 kochten Jacques en Sophie Schoeters een 
ruime Antwerpse patriciërswoning aan de toenma-
lige Boulevard Leopold, nu de Belgiëlei. Ze betaal-
den er 750 000 frank voor, een bedrag dat de familie 
integraal moest lenen. In volle crisistijd betekende 
dit een enorm risico. Maar algauw zou blijken dat de 
stichters daarmee een schitterende investering 
deden. Want voor Salons Schoeters begon het 
verhaal toen pas echt.
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Toonbeeld van neo-classicisme

De woning werd in 1866 gebouwd door 'Dame Venderesse' en lag aan één 
van de eerste boulevards die buiten de vestingen van de stad werd aangelegd. 
De architectuur draagt een uitgesproken neo-classicistische stempel en past 
perfect in de burgerlijke traditie van de vroege 19de eeuw. De belangrijkste 
karakteristieken: sterke horizontale accenten, een bepleisterde, witgeschil-
derde gevel, een pseudo-bossage op de begane grond, een geprononceerde 
middenpartij en een breed balkon op de bel-etage.

De imposante rondboogpoort was oorspronkelijk bestemd voor koetsen en 
leidde naar stallingen achterin de tuin. Bij de woning hoorden verder nog een 
schuur en bijgebouwen, die net als de stallingen intussen verdwenen zijn. 

Hotel de Wael, woning van de burgemeester

In 1871 werd het volledige pand, inclusief bijgebouwen, verkocht aan Leopold 
de Wael. Deze liberale politicus en handelaar werd een jaar later verkozen tot 
burgemeester van Antwerpen. Sindsdien staat de woning bekend als Hotel de 
Wael. 

Leopold de Wael bleef 20 jaar lang burgemeester van Antwerpen. In die 
lange periode drukte hij met grote infrastructuurwerken als het rechttrekken 
van de Scheldekaaien en de herverkaveling van de wijk rond het Museum 
voor Schone Kunsten zijn stempel op de stad. Het staat vast dat hij in zijn 
bibliotheek en privésalons gasten van over heel Europa ontving. Zoals gebrui-
kelijk in die tijd had de woning ook een aparte muziekkamer. Naar verluidt 
zou de befaamde Hongaarse componist en pianovirtuoos Franz Liszt daar 
ooit een recital gegeven hebben.



Het oorspronkelijke plan van de woning 
Belgiëlei 150, ingediend bij de bouwaanvraag.

Na rijp beraad en grondig overleg

Na de dood van de burgemeester in 1892 ging Hotel de Wael nog twee keer 
in andere handen over, voor het echtpaar Schoeters de woning in 1933 van 
de familie Van den Abeele kocht. Maria Schoeters, de oudste dochter van 
Jacques en Sophie, was toen 21 jaar oud. De gesprekken die ouders en 
kinderen over de geplande investering voerden staan voor altijd in haar 
geheugen gegrift.

In 1933 waren Jacques en Sophie resp. 54 en 53 jaar oud. Alleen voor 
henzelf hoefden ze zo'n groot financieel risico dus zeker niet te nemen. 
Maar was de tweede generatie wel bereid om later de traiteurszaak over te 
nemen en verder uit te bouwen? En welke garantie konden ze hun ouders 
geven? Het moet een plechtig moment geweest zijn toen de vier kinderen – 
de jongste was toen amper 12 – beloofden dat ze niet zouden huwen voor 
de hypothecaire lening volledig was afbetaald. Een belofte waar ze zich stuk 
voor stuk aan gehouden hebben. 

De noodzakelijke verbouwing

De statige burgemeesterswoning was op het moment van de aankoop niet 
geschikt als feestlocatie. Daarvoor moest het interieur eerst verbouwd 
worden. Dat deed Jacques Schoeters met een bescheiden budget en met 
groot respect voor de bestaande architectuur. De koetsdoorgang werd 
vervangen door een statige smeedijzeren trap naar de bel-etage. Daar 
werden feestzalen ingericht in neo-Louis XV en neo-Louis XVI stijl. Op de 
bovenliggende verdieping werden de bibliotheek en de muziekkamer 
omgevormd tot ruime salons. 
 
Het eten werd bereid in het souterrain. Naast de keuken lagen daar ook de 
wasplaats en de voorraadkamers. Zo beschikte de jonge traiteurszaak over 
een perfecte locatie voor de organisatie van feesten en banketten, en kon ze 
op gelijke voet concurreren met feestaannemers die al een eigen zaal 
bezaten. 
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Elk weekend feest

Op een minimum van tijd groeide Hotel de Wael uit tot een van de toonaangevende 
feestadressen van Antwerpen. Bijna elk weekend stond er een huwelijk, buffet of dans-
feest op het programma. De gasten werden dan op de bel-etage ontvangen. Na de 
receptie trok het gezelschap naar boven, waar de tafels gedekt stonden. Tijdens het 
diner werd de ontvangstruimte tot balzaal omgetoverd, zodat het dansfeest meteen kon 
beginnen als de feestvierders opnieuw de trap afdaalden. Wie even aan het feestgewoel 
wou ontstappen, kon altijd terecht aan de bar in de hall.

De aanschaf van de burgemeesterswoning bleek een gouden zet. Het was zonder meer 
de juiste beslissing op het juiste moment. Het beste bewijs: ook collega-
feestaannemers als Salons De Laet, Salons Magnus en Salons De Boeck waren in die 
periode erg succesvol. Feesten was meer dan een louter culinaire aangelegenheid. De 
burgerij deed het bij voorkeur op verplaatsing, in chique salons die de sfeer van een 
luisterrijk verleden uitademden.

Werken met kost en inwoon

Hotel de Wael was meer dan alleen een feestadres. Het gezin Schoeters woonde er ook. 
En zij niet alleen. Op de bovenste verdieping had de familie haar slaapvertrekken, en 
op de ruime zolder waren de kamers van de inwonende dienstboden. Werken en 
wonen vloeiden naadloos in elkaar over.

Uitzonderlijk was dat zeker niet, want in die periode beschikten veel bedrijven en 
families over inwonend personeel. Maar er was nog een andere, meer praktische reden 
waarom werknemers van Salons Schoeters kost en inwoon kregen. Velen waren 
afkomstig van Lippelo, nabij Sint-Amands. Na een avondfeest thuis geraken was voor 
hen materieel onmogelijk. Los daarvan creëerde dit voortdurende samenleven een 
sterke band tussen familie en personeel.

Spelen met het uitgaansverbod

Door de rantsoenering brandden de traditionele feestactiviteiten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog op een laag pitje. Maar er kwam iets 
voor in de plaats: Belgiëlei 150 werd een populair adres bij 
Antwerpse jongeren uit de betere kringen. Hun feestje begon bij het 
vallen van de avond en duurde tot het uitgaansverbod werd opgehe-
ven.

Daar kwam een eind aan toen de bezetter de woning opeiste. Salons 
Schoeters mocht zijn kunsten ten dienste stellen van Duitse officie-
ren. Die werden aan het einde van de oorlog afgelost door de Cana-
dese bevrijder. Voor de traiteurszaak waren het weinig florissante 
tijden, maar Hotel de Wael doorstond het oorlogsgeweld gelukkig 
zonder al te veel schade.

Gedaan met muziek en dans

Na de oorlog werd de draad snel terug opgenomen en tot diep in de 
jaren '80 was Salons Schoeters op de Belgiëlei een van de drukst 
bezochte Antwerpse huwelijkszalen. Toen kreeg de zaak nieuwe 
buren. Die waren erg gesteld op hun weekendrust en belden bij 
ieder dansfeest meteen de politie. Gevolg: het werd zo goed als 
onmogelijk om nog avonden met muziek en dans te organiseren.

Recepties en banketten bleven natuurlijk gewoon doorgaan, maar 
voor huwelijks- en dansfeesten wijkt Salons Schoeters sindsdien uit 
naar andere locaties. Verder blijft 
Belgiëlei 150 als vanouds het zenuwcentrum van de traiteurszaak. 
Zowel de keuken als de administratie is er gevestigd. En op de derde 
verdieping wonen Jörg en Frederika Schoeters met hun drie zonen.

Brief uit mei 1945 van Sophie Schoeters aan de Antwerpse 
burgemeester met het verzoek om de woning vrij te geven.
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Parketvloer, lambrisering, meubilair… 
tot de kroonluchters toe werd het originele 
interieur zo goed mogelijk bewaard.
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Feesten vroeger en nu

Deel van het Antwerps erfgoed

Vandaag is Hotel de Wael een van de oudste en best bewaarde herenhuizen van 
de Belgiëlei. De familie Schoeters wil dat graag zo houden en beschouwt de 
woning als een deel van het Antwerps erfgoed. In 1985 werd nog een delicate 
restauratie uitgevoerd onder leiding van architect Jo Crepain. En uitgerekend op 
de 75ste verjaardag van de Salons werd in de kelderverdieping een volledig 
nieuwe state-of-the-art keuken geïnstalleerd. Maar aan de intimistische anti- 
chambre of de unieke eenmanslift met traliedeuren wordt niet geraakt. Ook al 
mag deze laatste door de verstrengde wetgeving misschien binnenkort niet meer 
gebruikt worden.

De oude eenmanslift doet het nog altijd.



'Aannemer van feesten.' Zo staat het, klaar en 
duidelijk, op het eerste briefpapier dat Antoine 
Schoeters liet drukken. Samen met zijn collega's 
had hij de vereniging 'Feestaannemers van Antwer-
pen' opgericht. Dat feesten een vak is, daar twijfelde 
toen niemand aan. Al is ambacht wellicht een beter 
woord. Een vak leer je op school; in de vaardigheden 
en rituelen die bij een feest horen word je ingewijd 
door een bekwame leermeester. Iemand voor wie 
feesten een cultuur en misschien wel een kunst is. 
Net als Salons Schoeters maakte die kunst de afgelo-
pen 75 jaar een hele evolutie door. 
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De etiquette van de noblesse

Hoe een tafel gedekt wordt: met scherp gevouwen tafellinnen dat 30 centimeter 
over de tafelrand heen hangt. De precieze plaats van de borden en het bestek op de 
feesttafel. Wanneer je bij het tafeldienen en wijnschenken links moet staan en 
wanneer rechts. De houding die het bedienend personeel tijdens een tafelrede 
aanneemt… Tot diep in de jaren '60 van de vorige eeuw werd het hele feestritueel 
bepaald door strikte regels en conventies. Een feest die naam waardig verliep 
volgens de etiquette die vele decennia eerder door de adel werd opgelegd. 

Jacques en Sophie Schoeters 'dienden' bij de adellijke familie van Brouchoven-de 
Bergeyck. Daar werd de stamvader van Salons Schoeters opgeleid tot butler en 
ceremoniemeester. Eens zelfstandig, bestond zijn eerste investering uit zilverwerk 
van Whiskemann, porselein van Limoges en kristal van Val Saint Lambert. Hij wist 
heel goed waarom.

Wie een feest voor de betere kringen wou geven, moest de regels van de etiquette 
perfect beheersen. Tegelijk moest hij zijn gasten een aantrekkelijke en stijlvolle 
feesttafel kunnen presenteren. Met zilverbestek en kandelaars, met kwaliteitsporse-
lein en met de juiste glazen op de juiste plaats. Wie op een van beide terreinen 
tekortschoot, maakte als feestaannemer geen enkele kans.
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De ceremoniemeester spreekt de bruidstoet toe

'Mevrouwen, Mijne Heren,
Mag ik u even op het volgende attent maken:
De dames gaan altijd rechts van de heren.
De heren bieden hun arm, de dames geven hun arm.
De heren stappen eerst in en uit de wagen en helpen de dames 
bij het uitstappen.
Gaat allen traag, zéér traag, en laat een afstand van ander-
halve meter tussen elk koppel.
De heren nemen beide handschoenen in de linkerhand. 
Wie een hoed draagt, neemt die samen met de handschoenen in 
de linkerhand, en houdt die arm gestrekt naast het lichaam.' 

De ceremoniemeester als dirigent

De ceremoniemeester stond in voor een vlot verloop van de 
feestelijkheden. Vooral bij huwelijken speelde hij een cruci-
ale rol. Gekleed in habijt, puntkraag, wit piqué strikje en dito 
overhemd, zwart gilet, witte handschoenen, een broek met 
zijden biezen op de naden en zwarte schoenen bood hij zich 
's morgens ten huize van de bruid aan. Een lijstje uit de 
archieven van Salons Schoeters somt op wat de ceremonie-
meester te allen tijde bij zich moest hebben: aspirine, een 
flesje eau de cologne, veiligheidsspelden, wit krijt en een paar 
klontjes suiker. Kortom, hij was op alle eventualiteiten 
voorzien.

Zijn verantwoordelijkheid was ook groot. De ceremonie-
meester regelde zo ongeveer alles: van de samenstelling van 
de bruidstoet over de ceremonies in kerk en stadhuis tot het 
verloop van de receptie en de toekenning van de plaatsen 
tijdens het feestmaal. Tussendoor waakte hij over de juiste 
toepassing van de vele regels. Die waren soms verbazend 
gedetailleerd. Zo moest de menukaart tegen het waterglas 
geplaatst worden en de kaartjes met de naam van de genodig-
den ofwel op het gekleurde glas ofwel tegen het rodewijnglas. 
Het hele feestritueel lag tot in de kleinste details vast, voor 
improvisatie bestond niet de minste ruimte. 

Jacques Schoeters en zijn zoon Antoine waren voortreffelijke 
ceremoniemeesters. In die mate zelfs, dat andere feestaanne-
mers soms een beroep deden op hun ceremoniële vaardighe-
den. Het verhaal wil dat Jacques ooit bij het Antwerpse 
stadhuis toekwam, en daar tot zijn verbazing vaststelde dat 
zijn zoon de trouwstoet van een concurrent in goede banen 
leidde. De anekdote illustreert zowel de collegialiteit onder de 
Antwerpse feestaannemers als het belang van de ceremonie-
meester en de complexiteit van zijn rol. Antoine Schoeters en Fons Maes op de rode loper.

Het juiste glas op de juiste plaats

Bij een traditioneel feest werden de glazen anders geplaatst 
dan in een restaurant – waar trouwens zelden of nooit 
gekleurde glazen gebruikt werden. Dat gekleurde glas, 
bestemd voor witte wijn, stond in het midden. Rechts 
daarvan stond het glas voor rode wijn en links het water-
glas. Het champagneglas kreeg een plaats achter het 
gekleurde glas. Het glas voor de bourgogne werd niet vooraf 
op tafel geplaatst, want die wijn werd aan tafel gepresen-
teerd. Eens zover, zette de ober het bourgogneglas voor het 
glas dat voor de rode wijn bestemd was.
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De consecratie van zakelijk succes 

Dat geldt ook voor de zakenwereld. Na de Tweede Wereldoorlog vierden de Antwerpse 
bedrijven hun successen met gepaste luister en, als het even kon, in aanwezigheid van 
hun voltallig personeel. Grote ondernemingen als Agfa-Gevaert beschikten daarvoor 
zelfs over eigen feestzalen. En als zo'n feestzaal niet langer op de groei van het bedrijf 
berekend was, huurden ze gewoon de Stadsfeestzaal af.

Op zo'n moment werd de traiteur altijd een beetje architect. Om de klant de keuze te 
laten, liet hij soms verschillende zaalplans uittekenen. De tafelschikking werd vooraf 
tot de laatste man doorgepraat. Kortom, er werd niets aan het toeval overgelaten.

Feest voor de jubilarissen
van Agfa-Gevaert in 1947.

Zorgvuldig uitgetekende 
tafelopstelling voor 
een bedrijfsfeest in de 
Antwerpse stadsfeestzaal 
(1959).  
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Eindeloze tafelredes

Vandaag telt een feestelijk diner vier tot vijf gangen, maar voor het 
tijdperk van de nouvelle cuisine waren dat er makkelijk zeven tot 
acht. Bij een klassiek huwelijksmaal kregen de gasten een voorge-
recht, soep, een visgerecht, het hoofdgerecht en een dessert. Dan 
volgde nog kreeft Belle-Vue, en meteen daarna koffie met pousse-
café.

Typisch voor huwelijksfeesten waren de vele, dikwijls ellenlange 
speeches. Tijdens die tafelredes trok het bedienend personeel zich 
terug. Met uitzondering van de schenkers, want na elke toespraak 
werd natuurlijk het glas geheven op het geluk en de gezondheid van 
het jonge paar. Begrijpelijk dat het huwelijksdiner de hele namiddag 
in beslag nam.

Na het diner volgde doorgaans een avondfeest. Opnieuw mocht het 
bruidspaar persoonlijk de felicitaties in ontvangst nemen. De geno-
digden kregen drank, versnaperingen en rookgerief aangeboden. 
Rond 10 uur werd de bruidstaart aangesneden en verdeeld. Daarna 
was het tijd voor de openingsdans. Later op de avond volgde dan nog 
een koud buffet of werd koffie met broodjes aangeboden.

De redoutes van de adel

In een tijd van beperkte mobiliteit was het voor de beter gesitueerden niet 
makkelijk om potentiële huwelijkskandidaten uit de eigen klasse te 
ontmoeten. Om dat mogelijk te maken, organiseerden adel en burgerij 
'redoutes' en 'entrées dans la vie'. Op die dansfeesten bij de betere 
traiteurs waren zowel de ouders als hun huwbare zoons en dochters 
present. 

Baron de Gruben was in zijn jonge jaren secretaris van de 'Redoutes 
d'Anvers'. Hij vertelt hoe adellijke families uit alle provincies tot zes keer 
per jaar de soms lange verplaatsing naar Antwerpen maakten om aan dit 
sociaal evenement te kunnen deelnemen. Bij aankomst presenteerden de 
genodigden hun naamkaartje. Daarop introduceerde de ceremoniemees-
ter elke gast bij het aanwezige publiek. Niet eenvoudig met die vreemd 
klinkende namen en ronkende titels, maar Kamiel De Man van Salons 
Schoeters wist precies hoe het moest. Hij had immers nog onder baron 
Cogels gediend.

Typisch voor deze dansavonden was dat er haast gemaakt werd met het 
diner. Langer dan een uur mocht dat zeker niet duren. De koffie werd 
zelfs meestal rechtstaand geserveerd. Daarna speelde het orkest ten dans. 

Typisch Antwerpse zin voor decorum

Dat de etiquette strikt was, betekent niet dat overal dezelfde regels en 
gebruiken golden. Er waren soms merkwaardige regionale accenten. Zo 
feestte de Brusselse adel bijvoorbeeld veel soberder dan de Antwerpse. 
Op Brusselse feesten werden zelden onderzetborden gebruikt. Dikwijls 
stond het voorgerecht al op tafel als de gasten toekwamen en werd er nog 
tijdens het eten gespeecht. 

In Antwerpen verliep een adellijk diner veel formeler en was de 
dresscode strikter. Dat is overigens vandaag nog altijd het geval. Het geldt 
zelfs niet alleen voor adellijke feesten. Gewoon uit eten gaan is in 
Antwerpen gemiddeld ook duurder dan in andere Belgische steden. Als 
Antwerpenaars feesten, mag het blijkbaar altijd 'ietsje meer' zijn. (uit de archieven van Salons Schoeters)

Regels primeren op persoonlijke voorkeur

'De tafelschikking is bij een feestelijke maaltijd een uitermate belangrijk 
onderdeel der voorbereidingen. U moet daarbij met overleg te werk gaan, 
zodat de tafelschikking voor alle gasten zo aangenaam mogelijk is en zich 
een vlotte conversatie kan ontspinnen. Een eerste vereiste blijft echter 
altijd dat men bij tafelschikking de algemeen geldende regels der 
wellevendheid in acht neemt, en daarna pas rekening houdt met eventuele 
wensen of wensen der genodigden. De jeugdige en jongste gasten zitten 
aan de uiteinden der tafel.'

Typische feestmenu's waaruit de klant kon kiezen.

Lang niet iedereen kon zich een traiteur permitteren.
Vandaar de populariteit van danszalen als het spiegelpaleis 
Alcazar in de Lange Beeldekensstraat. 

Al van in de 18de eeuw 
werden in Antwerpen 'redoutes' georganiseerd.



60

Veranderende feestgewoonten 

Veel prestigieuze Antwerpse traiteurszalen hebben intussen hun deuren geslo-
ten. Onder druk van zijn cliënteel is de moderne traiteur mobiel geworden. De 
obers van Salons Schoeters lopen af en aan op recepties en feesten in het 
Stadhuis, het Provinciehuis en de Antwerpse musea. Verder geniet de traiteur 
het voorrecht dat hij feesten mag geven op exclusieve locaties als in het Oster-
rieth Huis, het Rockoxhuis en de Boerentoren. Voor privéfeesten wordt dikwijls 
uitgeweken naar het Elzenveld, Concert Noble of naar Domein Byckhove, waar 
de gasten makkelijk hun auto kwijtraken. En natuurlijk wordt er ook nog bij 
mensen thuis gefeest. Of in tenten in de tuin.

Vandaag moet alles snel gaan. We leven in de tijd van de walking dinners, 
nemen nog amper de tijd om rustig samen aan tafel te zitten. 

Maar als de foto's op de vorige en de volgende pagina's iets bewijzen, dan is het 
wel dat de kunst van het feesten nog niet verloren gegaan is. 
Gelukkig maar.

Portfolio : de vierde generatie in actie
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Laat de gasten maar komen



De stilte voor de storm
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Alle hens aan dek !
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Tuinfeest in stijl
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Jong en oud aan het feest
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Voor en achter de schermen
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