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Bee Amnesty 

Imkers met een zekere staat van dienst of met een brevet van 
zwermscheppen weten dat eenmaal een zwerm ‘ingeblikt’ is, deze een 3-tal 
dagen in quarantaine moet. Met andere woorden, tijdelijk in gevangenschap. 
Deze vrijheidsberoving moet ervoor zorgen dat ze niet nog eens op 
zwermtocht gaan en dat ze in die tijdspanne wennen aan hun nieuwe 
omgeving. Dit is dus geen strafbepaling omdat ze zich niet zouden ‘gedragen’ 
hebben of ‘stout’ zijn geweest, maar een veiligheidsmaatregel voor het 
welzijn van het volk en de imker de controle kan behouden over haar wel en 
wee(ën van de koningin)! Na 3 dagen opsluiting krijgt het volk weer zijn 
vrijheid om te vliegen. Met enige overdrijving zou je kunnen zeggen: ze 
krijgen amnestie voor hun mislukte wegvlucht of ondernomen actie! De 
imker is mild en barmhartig geweest en zal zijn nieuwe koningin en haar 
gevolg koesteren! 

In de wereld zijn er tal van activisten die in omwille van hun gedachten of 
gedoe onrechtmatig opgesloten worden. Sinds meer dan 61 jaar (1960) 
ontfermt zich een bijzondere wereldorganisatie over het lot van onterechte 
gevangenen: AMNESTY INTERNATIONAL (AI). Ik kwam er voor het eerst mee 
in contact in 1970 toen ik in Heverlee op de Sociale Hogeschool studeerde. AI 
is vooral gekend door om zijn ‘Schrijf-ze-vrij’-acties: zo veel mogelijk brieven 
schrijven naar verantwoordelijke gezagsdragers om één bepaalde gevangene 
vrij te krijgen. De schrijfmaratons vinden meestal plaats in de periode vóór 
Kerstmis en soms openen pennen werkelijk gevangenispoorten. 

Vergeten en vergeven? 

Het woord amnestie komt van het Griekse ‘amnestia’ en betekent 
vergetelheid. Het is kwijtschelding voor een straf waarbij de schuld en de 
boete worden uitgewist of aan de vergetelheid prijsgegeven. Amnestie is een 
vorm van verzoening en barmhartigheid tussen betichte en betichter, zij het 
in de laagste categorie. Mijn sympathie voor AI spitst zich momenteel toe op 
5 personen van verschillende nationaliteit en in verschillende werelddelen, 
waarvoor wereldwijd gratie wordt verzocht, prominente voorbeelden die we 
niet mogen vergeten en voor wie vergeving moet afgedwongen worden: 



1. Aleksej Navalny: is een Russisch advocaat en een politiek en sociaal 
activist. Sinds 2009 kreeg hij bekendheid in de Russische Federatie, 
en meer bepaald in de Russische media, als een criticus van de 
corruptie in Rusland, en in het bijzonder van de Russische leider 
Vladimir Poetin. Na oproep tot straatprotesten werd hij meermaals 
gevangen genomen. Hij overleefde ei zo na 2 pogingen tot 
vergiftiging. In januari 2021 keerde hij terug uit Duitsland na 
behandeling voor die vergiftiging en werd meteen in de gevangenis 
gegooid. 

2. Ahmadreza Djalali: Zweeds-Iraanse werkte als dokter in de 
geneeskunde voor een onderzoeksgroep die verbonden is aan de 
VUB (Brussel) en de UPO-universiteit in Navaro, Italië. Op 25 april 
2016, tijdens een werkbezoek in Iran, werd hij opgepakt door de 
veiligheidsdiensten. In de gevangenis werd dr. Djalali extreem onder 
druk gezet om hem te doen bekennen dat hij een spion was voor 
'vijandelijke staten'. Hij zat ook drie maanden in de isolatiecel.  

3. Raman Protasevich: Journalist uit het Wit-Russische Belarus werd op 
23 mei 2021 gearresteerd samen met zijn vriendin nadat zijn vliegtuig 
werd omgeleid naar Wit-Rusland om hem te arresteren. Protasevich 
wordt onder meer beschuldigd van het ‘organiseren van massale 
verstoringen’.  Hij is medeoprichter van NEXTA. Die kritische zender 
speelde een belangrijke rol bij de coördinatie van vreedzame 
protesten tegen president Loekasjenko na zijn omstreden 
overwinning bij de presidentsverkiezingen in augustus 2020. 

4. Paul Rusesabagina: is een Rwandees humanitair activist, die 
internationaal bekend en geëerd is nadat hij begin jaren 90 tijdens de 
Rwandese genocide 1.268 Tutsi- en gematigde Hutu-vluchtelingen 
redde van een wisse dood door de Interahamwe-milities. Hij was de 
assistent-manager van het Sabena Hôtel des Mille Collines alvorens 
hij manager werd van Hôtel des Diplomates, beide in Kigali, Rwanda. 
Hij heeft intussen de Belgische nationaliteit verworven maar met een 
list voor een buitenlandse missie werd hij in Dubai van het vliegtuig 
geplukt door aanhangers van Kagame. Waarvoor vliegtuigreizen al 
niet kunnen ingezet worden (cfr.3) 

5. Julian Assange: Deze Australische journalist was de oprichter van de 
klokkenluiderswebsite Wikileaks. De VS willen Assange berechten 



voor de publicatie van 500.000 geheime overheidsdocumenten in 
2010. Daardoor kwamen o.m. Amerikaanse oorlogsmisdaden in 
Afghanistan en Irak bloot te liggen. Hij probeert al jarenlang uit 
handen van de Amerikanen te blijven. Om die reden vluchtte hij in 
2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen. In 2019 belandde 
hij in een Engelse gevangenis. De Engelsen dreigen hem over te 
dragen aan de VS zonder enig internationaal rechtsbewijs. 

Sinds begin januari 2021 bid ik net voor het slapen 5 weesgegroetjes. 
Voor elk van deze ‘gekooide vogels’ één. Niet de hoeveelheid bidden is 
van belang. Ik vraag dan aan Jezus om hun psychisch, moreel en fysiek  
lijden te verlichten. Dat Hij hun draagkracht zou ondersteunen en dat zijn 
barmhartigheid hen zou strelen en helen. Dat de verantwoordelijke 
daders tot inkeer komen. Dat de misdadige regimes ooit tot een 
‘transitie’ ten goede van het volk keren. Mocht pijn en verdriet al te 
meten zijn, hoeveel liters bloed, zweet en tranen zou er al gevloeid zijn 
bij henzelf en hun verre naasten. Ja ik maak vele droomscenario’s en 
verwachtingen… Het is een andere vorm van protest dan briefschrijven, 
maar evenzeer zinvol. Ik geloof in zowel een verticale transcendentie (ik 
noem het God) als in een horizontale dimensie (sociaal, fysiek …) Elk 
nieuw nieuwsbericht rond elk van voornoemde personen lees ik dan ook 
met vurigheid en aandacht. 

Als imker sluiten we ook al eens een koningin met of zonder volk op, maar 
niet omdat ze ons geprikt hebben. Verdedigers van mensenrechten en dito 
waarden  mogen nooit opgesloten worden, omdat ze hun politieke leiders 
hebben ‘geprikt’ door op te komen voor volkswaarden. De verdedigers van 
democratie moeten nu zelf verdedigd worden. Het hen aangedane onrecht is 
niet te verdedigen. En dan zwijg ik nog van wat Israël de Palestijnen aandoet 
(Palestina is de grootste gevangenis ter wereld), over wat in Myanmar 
gebeurt. Ja ik zou zeker het vrouwelijk equivalent Aung San Suu Kyi, 
Nobelprijswinnares en afgezet staatshoofd, er nog moeten bij nemen.  

Als we opkomen voor verwaarloosde, mishandelde of getraumatiseerde 
dieren, moeten we dat dan niet evenzeer opbrengen voor verwaarloosde, 
mishandelde mensen in gevangenschap, valselijk beschuldigd van 
nepmisdaden?  Kunnen we ons voorstellen welke impact vrijheidsberoving 



heeft op een mens? Een heel klein beetje ja met de coronaquarantaines. 
Maar wat is 10 dagen in thuissituatie – zoals ik zelf overigens ook meemaakte 
– in vergelijking met maanden- en jarenlange isolatie op enkele m²?  

De waarde en betekenis van sociale strijd liggen niet in de overwinning, maar 
in het gevecht zelf. De overwinning is dan wel een doel, maar is ook maar een 
momentopname in een eindeloos proces. Mijn vraag aan jou: wil je mee 
strijd voeren tegen onrecht? Wil je in 2022 even “amnestief” zijn voor 
voorvechters van rechten als voor je zwerm(en) en koningin?      
    Charlie Eylenbosch 

 

 


