Linda in de voetsporen
van haar overgrootvader
Ab Kuypers

Twee jaar geleden schreef Jan Speelziek een 'In
Memoriam' over Hendrik Denekamp, een markante
figuur uit de Veluwse imkerij, op 105-jarige leeftijd
overleden. Nu zit ik tegenover een van zijn
achterkleinkinderen. Linda Hamer, twaalf jaren jong,
is vorig jaar in zijn voetsporen getreden. Na het
volgen van een beginnencursus, het in bezit krijgen
van een eerste bijenvolk, is zij nu Ben van de
102 jongere imkers van ons land.

-

'Opa'
Hoewel op eigen houtje imker geworden, speelt opa,
feitelijk de overgrootvader van Linda Hamer, op de
achtergrond toch zijn partijtje mee. 'Mijn opa was ook
imker, hij is heel oud geworden, 105 jaar en had nog
altijd bijen. Een paar jaar geleden wilde ik dat we1
eens gaan bekijken. Maar voordat dat ik zijn bijen kon
zien is hij gestorven, dus daar is nooit meer wat van
gekomen. Ik was we1 nieuwsgierig geworden.' Opa
Denekamp, de opa van Linda's moeder, is het nooit
gelukt in de familiekring het imkeren door te geven.
Linda: 'lk heb we1 een tante die opa we1 eens hielp,
maar zij is er zelf nooit aan begonnen. Van haar heb ik
nu we1 wat oude foto's van mijn opa.'
Heeft de overdracht van zijn liefhebberij twee
generaties geduurd, in Linda heeft hij een waardige
nakomeling wat betreft de imkerij. In het gegeven dat
zij de oude pijp van opa gebruikt, 'hij was nog goed',
zit nu ook een praktische herinnering aan haar
bekende voorvader. Op haar beurt lijkt zij nu, een stap
terug in de elkaar opvolgende generaties, haar vader
te inspireren. Maar deze onthulling werd mij pas aan
het eind van het gesprek gedaan.

gedaan. Tijdens de afsluiting van de cursus werden er
we1 wat vragen gesteld en werden de diploma's
uitgereikt. Het is die avond laat geworden, ik moest
de andere dag natuurlijk gewoon weer naar school.
Maar voor een keertje was dat niet zo erg.'
Het bij de cursus gebruikte 'Werkboek voor de
bijenteelt' van Jan Speelziek wordt door Linda nog
altijd gebruikt als naslagwerk.

School
Met haar twaalf jaar, bijna dertien, is Linda Hamer niet
alleen Ben van de jongste imkers van ons land, als
basisschoolleerlinge heeft zij gezien haar leeftijd 'we1
een beetje vreemde hobby'. En of zij straks, eenmaal
op de middelbare school, nog voldoende tijd heeft
om naast het vele huiswerk enkele bijenvolken te
verzorgen is meer een vraag van Pa, dan van haar zelf.
Linda is er van overtuigd dat de bijen voor de rest van
haar leven een grote rol zullen blijven spelen. Dat haar
vriendinnen en klasgenoten in eerste instantie er een
beetje vreemd tegenaan kijken, deert haar niet.
Onderhand vier spreekbeurten later zijn zij er van
overtuigd dat er eigenlijk niet zo veel vreernds aan is.

Eerste volk
Tijdens de cursus kreeg Linda van haar leraar een
zwerm als eerste volk cadeau. 'Nee hoor, ik had vorige
zomer nog geen volken. Van Hennie kreeg ik een
zwerm en van de vereniging een kast in bruikleen. Dit
volk heb ik zelf ingewinterd en zal in het voorjaar
worden overgezet in een eigen kast. Als de buren niet

Het begin
Met een ontmoeting tijdens een bijenmarkt met
Hennie Kroese, voorzitter van de VBBN, subvereniging
Apeldoorn, tijdens welke Linda haar grote interesse
voor de honingbijen toonde, is het balletje gaan
rollen. Het gevolg was dat zij op aanraden van Hennie
een door hem georganiseerde beginnerscursus is
gaan volgen. 'Dat was heel interessant. De theorielessen vond ik niet het leukste, de praktijklessen
waren dat veel meer. We hebben niet echt examen
'Irnker Linda'.
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at te veel bemaren maken zal dat volk achter ons huis
in de tuin komen te staan. Komen er problemen dan
gaan we naar een plek, hier vlakbij. De
verenigingsstand is nogal ver weg.' De zwerm is door
Linda zelfstandig opgekweekt tot een hoofdvolk. 'De
zwerm heb ik zelf gevoerd. Wat we tijdens de praktijklessen op de verenigingsstand, vlak bij waar opa
woonde, moesten doen, heb ik ook in mijn eigen volk
gedaan.' Inmiddels staan er twee fraai geschilderde
Simplexkasten in de achtertuin opgesteld, gekregen
van een oudere imker na het lezen in de krant over
Linda's imkersactiviteiten.
Yorig jaar werden we opgebeld door een imker, die
een beetje gaat stoppen. Hij moest wat materiaal
opruimen en had mijn krantenstukje gelezen. Hij heeft
toen mijn naam en adres opgezocht en rnij die kasten
aangeboden, omdat hij het leuk vond dat ik ging
imkeren. Mijn vader heeft ze hekmaal opgeknapt en
heeft ook nieuwe raampjes voor rnij gemaakt.'
drerigens heeft zij nog een tastbare herinnering aan
haar eerste imkersschreden, maar dat vertelde zij rnij
pas vlak voor mijn vertrek uit Apeldoorn. Van Jan
Speelziek kreeg zij bij een bezoek aan hem een oud
boek met daarin een opdracht vol aanmoediging.
Bescheiden maar trots wordt het boek 'van boven'
opgehaald.

Van dodrter op vader
Langzaam rnaar zeker ontbrandt bij vader Hamer het
vlammetje. Een seizoen tang op stap met zijn dochter
naar cursussen kreeg hij er ook een beetje lo1 in.
Onderhand sluit hij niet uit dat hij misschien zelf ook
nag we1 eens aan imkeren begint. Voorlopig echter zal
zijn belangrijkste rot liggen in het bijstaan van Linda.
'Ja, mijn vader wordt eigenlijk door rnij te helpen een
beetje meegenomen in de imkerij. In het begin vond
hij het eigenlijk we1 eng, vanwege de steken natuurlijk.
Zelf ben ik nog nooit gestoken, mijn vader al we1 een
keertje, in zijn hand.' Door voorlopig goed beschermd
met kap en handschoenente blijven imkeren hoopt
Linda het aantal bijensteken voorlopig op nu1 te
houden. 'Stel je voor, dat ik er niet tegen ken...'

zeker naar toe. Of ik dii jaar a1 ga reizen? Ik heb nog
geen idee, misschien naar de heide, maar verder weet
ik het nog niet. Hier in de buurt staan veel planten in
de tuinen, dus ik vewacht we1 dat er voor de bijen
voldoende te halen zal zijn.'
Gevraagd naar wat zij het leukste in de bijenteelt
vindt, antwoordt Linda: 'Ach, ik vind eigenlijk de bijen
zelf het leukste, honing vind ik een beetje bijzaak.
Overigens heb ik nu a1 klanten; na mijn spreekbeurt
beloofde een juffrouw op school dat zij honing bij rnij
zou kopen, maar ik heb zelf nog niet geoogst. Ik vind
het imkeren eigenlijk ook we1 leuk om te doen, omdat
er nog maar zo weinig bijenhouders zijn.'

Gemotkeerd
Ondanks haar nog jonge leeftijd is Linda niet alleen lid
van de Apeldoomse bijenhoudersvereniging, ze
bezoekt tevens verenigingsavonden. Behalve haar
leeftijd, ook haar meisje zijn maakt haar tot een
bijzondere verschijning tussen a1 die 'grote-mensen'imkers'. Linda: 'Oh, nee hoor, ik zit er niet zo mee om
tussen allemaal groten te zitten. Ik probeer de
lezingen zo goed mogelijk te volgen en wanneer ik
iets niet begrijp, dan vraag ik gewoon wat er wordt
bedoeld. Ze maken wel eens grapjes tegen mij, maar
daar kan ik we1 tegen hoor. Ik voel me best op mijn
gemak tussen allemaal vohvassenen. Zij nemen rnij
heus we1 serieus. Ook het maanblad Bijen vind ik
goed te volgen.'
Hoewel nog maar aan het begin van een imkercarriere
heeft zij nu a1 het plan imker te blijven: 'Oh, ja zeker,
ik ben echt we1 van plan om met imkeren door te
gaan. Misschien komen er nog we1 meer jongeren bij,
dat zou leuk zijn. Mijn moeder zegt we1 eens, en ak je
nu eens een vriendje krijgt en je zou moeten kiezen?
Dan zeg ik, dat ik voor de bijen kies.'
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Het vervolg
jaar zal Hennie Kroese nog als haar mentor optreden. Tevens komt er binnenkort een 'opfriscursus'
aan en Linda denkt dat ook zij een vervolgcursus gaat
volgen. 'Van het voorjaar gaat Hennie me eerst leren
om kunstraat in de raampjes te smelten. Dat hebben
we op de cursus nog niet geleerd. Misschien, wanneer
er voldoende belangstelling is onder de cursisten van
vorig jaar, komt er nog een opfriscursus. Ik ga daar
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Geopend: Zaterdag van 8.00 12.00 uur en na
telefonische &pra&. Hotrermatweg 36,3781 NJ
Vooduizen, 0342-472837 1 0653182006
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