priori, december 2007

nieuwe oude poffertjeskraam
poffertjes sinds 1890
Het is zomer 2007. Commercieel
manager Kees van Rossum is op
verkenningstocht, op zoek naar
een leuke plek om te wonen. Zo
belandt hij ook in het Veluwse Epe.
Dan valt zijn oog op een prachtige
historische poffertjeskraam op het
dorpsplein en hij besluit er even
een kijkje te gaan nemen. Onder het
genot van de vakkundig gebakken
poffertjes maakt hij een praatje
met eigenaar Hans van der Schoot
en een paar maanden later is het
Openluchtmuseum een bijzondere
horecalocatie rijker.

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

Dit jaar was Van der Schoot
maarliefst 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.

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 die 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

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 van Sjef Timmermans
leerde Hans de fijne kneepjes van
het poffertjesvak en zo werd het
familiebedrijf voortgezet.

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

Leuk detail: de oude poffertjeskraam
uit het museum verhuist naar
de achtertuin van Hans van der
Schoot. Hij wordt hobbybakker
en wie weet geeft hij zo nu en dan
nog eens een poffertjesworkshop?
Eens een poffertjesbakker, altijd een
poffertjesbakker.
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