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Wellicht oudste oercollectie van
Nederland: ruim negentig jaar
Mijn grootvader C. Pluim is rond 1921
begonnen met de Lakenvelders. In 1927
was hij al bekend bij de Lakenvelder club
in Duitsland. In die tijd heeft hij ergens in
Duitsland een haan gekocht, maar dat was
geen succes, want het heeft wel vijf jaar
geduurd voordat hij weer op de goede weg
was met zijn fokkerij. Ik heb mijn opa veel
Opa en oom Cor met hun Lakenvelders

geholpen met het schoonmaken van de
hokken en ik moest elk voorjaar zorgen
voor acht broedse kippen en ze werden
dan zo gezet dat ’s zondags de kuikens er
waren. Dan had mijn opa weer nieuwe
eieren in zijn hoed, werden de kuikens
weggehaald en er gelijk nieuwe eieren
onder gelegd. Vervolgens werden ze
gemerkt en onder de lamp gezet. Zo ben ik
ermee opgegroeid: mijn vader fokte
Lotharinger konijnen en mijn broers sierduiven en kanaries.
Toen mijn opa overleed in 1953 is alles
naar de Beemster verhuisd naar C. Pluim
jr. Dat is mijn oom Cor en daar zijn ook de
Lakenvelder krielen ontstaan en verder
gefokt. Hij had een vermeerderingsbedrijf
van hoenders en daar mochten geen

andere kippen bij lopen. Daarom moesten
ze daar in 1970 weg; toen kwamen de
Lakenvelders weer terug in Hattem bij mij.
Ik had ze zelf ook al sinds 1964, maar niet
de stam van mijn opa.
Ik ben medeoprichter van de Lakenvelder
club, samen met Ton van Bloemendaal,
Albert Jansen en Hulleman uit Zeist. Daar
ben ik 25 jaar voorzitter van geweest.
Tegenwoordig fok ik met drie hanen en
acht hennen. Mijn opa en oom hadden
meestal zo’n twintig hennen en vier
hanen, met bij de krielen meestal twee
hanen en vier hennen. Nakomelingen van
zowel groot als klein zijn verkocht naar
Duitsland, Oostenrijk en Israël.
Het fokken wil ik nog wel zo’n acht tot tien
jaar volhouden. =
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