
Dit  jaar is het 100 jaar geleden dat grootvader c(ees)

Pluim begon met Lakenvelders,  geen koeien, maar

hoenders,  Een kippenreis die begon in Hattem, in 1953

naar de Beemster ging en in I970 weer terugkwam tn

Hattem, Een reis door de fami l ie,  van grootvader cees,

naar oom Cor naar daarna Gerr i t  Jan'

Tekst:  Klaas v,d,  Hoek

Foto's:  Jan Bosch

Gerrit  Jan maakt de 100 iaar vol
Voor een bedrijf is dat een reden om de titel 'l(oninkliik' aan te

vragen. Maar geldt dat ook voor een familie die een hoenderras meer

dan roo iaar in de familie heeft? Ik ga daar niet over, maar bijzonder

is het zeker, en zelfs meer dan dat. Het is een unicum' Laten we eens

inzoomen op deze familie'

Hoe is het gekomen?
RondrgzrisopaCeesbegonnenmethethoudenvanLakenvelders,
endannietal leenopheterf ,maarechtalseenbekendefokkervan
Lakenvelders. ln t9z7 kocht hii in Duitsland een haan' maar dat bleek

geen succes. Het duurde viif jaar voordat ziin eigen fokkeril weer op

de goede weg was. Gerrit vertelt dat hij opa veel geholpen heeft met

het schoonmaken van de hokken. Gebroed werd er met broedse kippen.

Een aantal werd op hetzelfde moment op de eieren gezet zodat de

kuikenties samen als groep onder een lamp konden opgroeien'

Miln vader had Lotharinger koniinen en miln broers sierduiven en

kanaries. Dus de kleindierfokkerij was met de paplepel ingegoten'

De liefhebberii zit vanaf het begin in de genen' Oom Cor kreeg in

1953 de Lakenvelders toen opa overleed' De fokkerii ging naar de

Beemster. Oom Cor startte ook met de fokkeril van Lakenvelder

Deurschi ld ie van de
fam. Pluim. (Comb. ABT Huizen)

Ooa en Cor met hun Lakenvelders. (Comb' ABT Huizen)
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Lakenvelder kuikens onder de warmtelamo

krielen. Maar tijden veranderen, oom Cor had een
vermeerderingsbedriif van hoenders en daar moch-
ten geen andere kippen bii lopen, dus ook geen
Lakenvelders. Die verhuisden daarom in r97o terug
naar Hattem. Ik had al vanaf 7964 een stammetje
opgebouwd, maar de originele stam kwam daarbii.
Nu, in zozt, fok ik met drie hanen en acht hennen
en met twee krielhanen en vier krielhenneties. Alle
kuikentjes worden individueel gemerkt zodat de
afkomst bekend is. Opa fokte ook met vier hanen,
maar gebruikte daarbij wel zo hennen. De nako-
melingen van mijn dieren lopen in Duitsland,
Oostenrijk en Isra6l.

Naast de dieren
Meer dan roo jaar Lakenvelders in de familie is een
ding. Maar de 'laatste' Pluim -Gerrit fan- in deze
rii, deed meer dan alleen fokken van de dieren.
Gerrit is medeoprichter van de Lakenvelderclub.
Samen met Van Bloemendaal uit toen Zwarte-

Jonge Lakenvelders.

broek, fansen uit Wolfheze en Hulleman uit Zeist werd de speciaal-
club in r98o opgericht. Binnen deze club heeft hij z5 iaar de voor-
zittershamer gehanteerd. Bii huis meer dan 7o iaar lid geweest van de
plaatselijke vereniging in Hattem. Enkele jaren voorzitter geweest van
de vereniging in Epe, 35 iaar lid in Nunspeet en meer dan ro jaar lid
in Wezep. Kortom niet alleen de dieren, maar ook de organisatie, de
mensen, eromheen. En dan niet alleen lid of bestuurslid op papier,
ook de handen uit de mouwen steken was vanzelfsprekend. Was.

omdat vandaag de dag de leeftild toch gaat tellen. De wil is er
wel, maar fysieke bezigheden worden wat minder. Maar niet hele-
maal, toch nu nog meedoen met op opbouw en afbraak van de show
bij de huidige vereniging, de IJsselvliedtshow. Op de Eibertiesmarkt
staan namens Ons Ideaal en bloemen verkopen voor de kas. Hif ziet
de kleine dingen en pakt die dan vaak samen met zijn broer Cees op.
Maar ook de andere activiteiten treffen op de deelnemers dan vaak
deze Pluim, biivoorbeeld bii het enten van de hoenders.
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Gerri t  met 66n van zi jn beste fokhanen'Gerri t  met twee van zi in fokproducten. Gerri t  met ccn van zl ln r

Afsluiting
Dat kan niet anders dan toch weer naar de Lakenvelders. Memorabel

ziin de jongdierendagen bii het vakantiepark van Keiil 'op de berg'

in Wapenveld. Tiiden waar veel van de toenmalige deelnemers niet

meer in ons midden zijn. Daar kon Gerrit dan volop genieten, de

leden faciliteren en ziin eigen dieren showen. Kortom Pluim is Laken-

velder en Lakenvelder is (biina) Pluim en dat kan en mag iedereen

weten: rii naar Hattem en zoek het naambordie bil de deurbel en je

fokhanen. Overleg op de jongdierendag van de L&V club'
(Comb. ABT Huizen)

hoeft bii wiize van spreken niet verder te vragen. En doe ie dat, dan

ben ie van harte welkom en tijdens koude koffie of thee gaat het

alleen over de Lakenvelders en de mensen erachter. De fokkers, de

keutmeesters en anderen. Familie, schoonzoon fokt ze dan niet, maar

heeft wel het deurschildle gemaakt en niet te vergeten -en dat wordt

misschien wel eens te veel als normaal beschouwd-, de vrouw achter

de fokker. Dat weet ik, maar zeker ook Gerrit. Dus allen verdienen een

pluim, maar Pluim, de grootste pluim in dezen. ((
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