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2.08 Poffertjeskraam - gemeente Epe - Gelderland 

  

Inleiding 

Poffertjes eten was ooit een chique aangelegenheid. 

‘Zo worden ze niet meer gemaakt’, geldt zeker voor deze verplaatsbare 

poffertjeskraam. Het is één van de allerlaatste echt ouderwetse 

poffertjeskramen in Nederland. De nostalgische wandschilderingen en de 

intieme coupés met gordijntjes roepen zoete herinneringen op aan 

vroeger. De kraam stond veertig jaar lang elke zomer in Epe. Eigenaar 

J. van der Schoot bakte er al die tijd zijn poffertjes, beignets en wafels.  

Deze poffertjeskraam werd in 2007 in het museum geplaatst als voorbeeld 

van een luxe ontmoetingsplaats voor een chiquer publiek op jaarmarkten 

en kermissen.  

In het midden van de 19e eeuw zijn poffertjeskramen in trek vanwege het 

kermisgebak, de muziek en zelfs sterke drank. Nog tot in de jaren ´30 

trekken de kramen vooral de meer welgestelde burgerij. De ‘gewone man’ 

haalt zijn versnaperingen bij een simpeler kraam voor plaatkoeken en 

oliebollen.  

Ook in de Zaanstreek kwamen ze veel voor, de plaats in ons museum is 

dus historisch verantwoord. 

Vertelpunten 

- In de 19e eeuw een aangelegenheid voor het chiquere publiek 

- Deze poffertjeskraam heeft 40 jaar in het Gelderse Epe gestaan 

- Stond in 2007 op het plein en is eind 2008 op huidige locatie aan de 

rand van het plein geopend 
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Basisinformatie presentatie 

Uit Priori 2007-4, tijdschrift voor medewerkers  

De Poffertjeskraam werd gebouwd in de eerste helft 

van de 19e eeuw. Rond 1830 ontstonden de eerste 

poffertjeskramen van deze omvang en dit is één van 

de laatste twee kramen van deze omvang die in ons 

land nog in gebruik zijn. In het boek ‘Den Haag en 

omstreken in 19e eeuwse foto’s’ staat een foto van de 

poffertjeskraam uit 1890. Hij stond toen in de Haagse 

Dierentuin waar in die tijd ook de jaarlijkse 

voorjaarskermis werd gehouden. Boven de gestreepte 

luifel prijkt de pakkende tekst ”Poffertjes Beignets 

Wafelen en Verversching Salon” (het is een brede 

kraam...). Toenmalig eigenaar Sjef Timmermans was 

een oudoom van 

de laatste eigenaar Hans van der 

Schoot. Na de Tweede Wereldoorlog 

was de dierentuin vrijwel geheel 

verwoest en verhuisde de kraam van 

Timmermans naar het centrum van 

Den Haag.  

Dat bleek een A-locatie ‘avant la 

lettre’ en de kraam werd een ware 

goudmijn. Volgens van der Schoot 

ging het zó goed, dat Timmermans na 

een druk weekend eens een taxi 

charterde om samen met zijn 

serveersters in Parijs de bloemetjes 

buiten te gaan zetten. Halverwege de 

jaren ’50 belandde de kraam in het 

pakhuis waar vader Van der Schoot 

zijn groente, fruit en kolen opsloeg. 

Daar genoten generaties houtworm 

en ander ongedierte jarenlang van dit 

authentiek stuk Nederlands erfgoed, 

totdat de jonge Hans van der Schoot 

eind jaren ’60 besloot in de 

voetsporen van oom Sjef te treden. 

De kraam werd gerestaureerd 

waarbij zoveel mogelijk de originele 

staat werd teruggebracht. Een zoon Hans van der Schoot. 
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van Sjef Timmermans leerde Hans de fijne kneepjes van het poffertjesvak 

en zo werd het familiebedrijf voortgezet. Dit jaar was Van der Schoot 

maar liefst 40 jaar poffertjesbakker. Hij had nog wel een paar jaar door 

willen gaan, maar de verkoop van zijn geliefde kraam, z’n levenswerk, aan 

het Openluchtmuseum was een kans die hij niet voorbij kon laten gaan. 

Ook het museum spint garen bij de deal. Van der Schoot gaat zijn 

vakmanschap overdragen op de museumbakkers en hij wordt leverancier 

van zijn ‘gepatenteerde’ poffertjesmeel. De kraam staat nu met een 

tijdelijke vergunning op een voorlopige locatie op het Zaanse Plein. Deze 

winter kunnen onze bezoekers er naast poffertjes ook genieten van 

lekkere stevige winterkost. Half januari wordt de kraam weer 

gedemonteerd en waar nodig gerestaureerd. Dan zal ook bekend worden 

wat de definitieve (Zaanse) locatie gaat worden. Leuk detail: de oude 

poffertjeskraam uit het museum verhuist naar de achtertuin van Hans van 

der Schoot (en werd daar de Holle Bolle Gijs). Hij wordt hobbybakker en 

wie weet geeft hij zo nu en dan nog eens een poffertjesworkshop? Eens 

een poffertjesbakker, altijd een poffertjesbakker.  

Caroline Berkhof Communicatie & PR  

Note. 

Een jaar later staat de kraam op 6 december 2008 op zijn huidige locatie, 

met vergunning. 

 

 

Linken 

- In 2020 bakte Hans nog steeds, link 

Literatuur 

- Poffertjeskraam, Priori 2007-4 

- Poffertjeskraam, de ‘poffer’ is verhuisd, Priori 2008-4 

- Gids 2014 pag. 41 

 

  

https://home.hccnet.nl/h.werk/Poffertjeskraam%20Werk-Huizinga.htm
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Afbeeldingen 

 

Interieur. 

 

De poffertjesbakker. 
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