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Imkerscursiefje  

… et j’ecris ce qui suit: 

Moet ik me niet haasten om nog gauw één cursiefje te 
schrijven, alvorens een jihadistische, racistische, 
masochistische bandiet mijn klavier aan flarden komt schieten 
en het bloed uit mijn hersenpan doet gutsen? Enfin, mijn 
ultieme droom is toch in een mum van tijd verwezenlijkt: 
wereldwijd beroemd worden! Waar ik met cursiefjes schrijven 
toch nog ettelijke tientallen jaren zou moeten over doen, en 
dan nog! Tot waar zou die roem zich maar uitstrekken? En 
toch moet mijn gezond verstand en nog even gezond hart 
toegeven dat ik het liever anders had gewild. Gewoon als 
bieboerke in het pajotse hinterland verder werken in de 
schaduw van mijn bijenkasten. En bij zomertijd in ’t zweet 
mijner aanschijns. – Oui, je suis triste!  

 

Timkersblad 

Elk zichzelf respecterend tijdschrijft is het aan zichzelf 
verplicht de 2e bestorming van de Parijse Bastille te 
bekommentariëren. ‘Timkersblad’ kan dus niet gebaren alsof 
de Tweede Franse Revolutie niet plaatsvond. Want deze zal 
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voortaan in de geschiedenisboeken gebrandmerkt (of 
gebloedmerkt) worden als “7/1” (2015).  

Nee ik ben dus niet fier te zeggen dat ik op 1 dag 
wereldberoemd ben geworden met mijn echte naam. Al die 
anderen logen toch een beetje veel als ze met miljoenen 
plaatjes rondliepen met allemaal dezelfde naam. Nee mensen, 
ik liep niet in Brussel of Parijs rond met een plaatje, maar ik 
mag wel de waarheid claimen. En dat is maar een minderheid, 
die zich daarop kan beroepen zoals Chaplin – die het deed met 
zijn mimiek - of  Gaul - die het waarmaakte met zijn koersfiets 
-  of De Gaulle – die zijn sporen verdiende in ’t leger en daarna 
in de politiek – of Bronks, Brown, noem maar op. Maar goed, 
genoeg ijdelheid. Niets zo vergankelijk als roem. 

Als ik even mag afwijken van de bedoeling van een cursiefje 
en het tegenovergestelde van lachen mag veronderstellen, is 
het met volgende gedachte. Dat vrede nooit uit een 
Kalasjnikov kan komen, evenmin als uit een potlood. Ook 
woorden kunnen vermoorden, zowel als schimpschetsen 
kunnen kwetsen.  Ik verklaar me nader. Allen die in woord of 
met de daad opstapten achter de leuze ‘Je suis Charlie’, 
wilden en willen het recht op ‘vrije meningsuiting’ garanderen 
nu en later. Mooi. Maar dat recht  op persvrijheid is niet 
onbeperkt. Vrij zijn gedacht kunnen zeggen steunt ook op 
waarden als respect voor de ander. Het recht op eerbied voor 
elk ander mens met zijn mening of zijn geloof is zowaar nog 
groter dan in volle ongelimiteerde vrijheid te kunnen in harken 
en in hakken op diens identiteit hetzij in woord hetzij in 
geschrift. Zouden wij het appreciëren dat wij als imkers te 
schande zouden worden getekend en geschreven als 
‘dierenbeulen’ of nog erger als  ‘vergiftigers van de mensheid’ 
omdat wij met bestrijdingsmiddelen tegen parasieten bezig 
zijn?! Zouden wij het pikken dat in karikaturen of spotprenten 
alle bijenvolken zouden moeten vernietigd worden omdat 
bijen nu eenmaal een angel hebben en dus sowieso gevaarlijk 
zijn voor de gemeenschap? Ik verwijs ook even naar het 
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incident na het tonen van het wansmakelijk tifo (spandoek) in 
de wedstrijd Standard – Anderlecht op 25 januari. ‘Moet 
kunnen’, was daar niet te horen.  

Ik maak dankbaar gebruik van de persvrijheid om een tweede 
gedachte aan te halen. Het is amper 6 maand geleden dat 
Israël in Gaza meer dan 500 onschuldige kinderen 
vermoordde. Waarom kwam er toen geen schokbeweging in 
Parijs en elders in ’t westen op gang? 500 onschuldige 
charliekes die misschien nooit de kans gehad hebben een 
potlood te hanteren en indien ze al met de pen konden 
schrijven, toch nooit 1 beledigende schets tegen Israël of 
Netanyahu getekend hebben. Zie, die onsamenhangende, 
onrechtvaardige beoordeling en westerse politiek en 
handelwijze, daar kan mijn pen en klavier niet tegen. Als 
Charlie Hebdo nu eens een legertank getekend had met 
daarin de Israëlische premier, die de schietloop richt op de 
menigte Palestijnse kinderen!? Zou hij Charlie Hebdo niet 
beschuldigen van oorlogsmisdaden tegen de Joden en hem 
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voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dagen? Het 
is straf hoe deze nieuwe moderne koloniale imperialisten (de 
staat Israël) zich van de rol van dader in die van slachtoffer 
kunnen wentelen. 

Samengevat kunnen we stellen dat te verdedigen waarden 
aan een rangorde onderhevig zijn en dat persvrijheid 
ondergeschikt is aan goede onderlinge verstandhouding 
tussen gemeenschappen. 

Je suis abeille  

… et je réveille pour 
vous donner du miel.  

Moet ik niet weldra 
wakker worden om 
nog gauw één bloem 
te bevliegen, alvorens 
die jihadistische, 

racistische, masochistische varroavampieren het bloed uit 
mijn al zo oude chitinepantser komen zuigen. Over bloed 
gesproken, ik wil dit wel afstaan en vele van mijn 
bloedzusters, maar toch niet aan onze ergste vijand. Aan wie 
bloed geven? Aan zieke en bloedbehoeftige imkers 
bijvoorbeeld, of nog … aan Palestijnse gewonde kinderen. 
Maar ik vrees dat onze kwantiteit rood vocht onvoldoende zal 
zijn om ons als donoren in te schakelen. Enfin, mijn 
levensdroom is toch bijna vervuld: mijn koningin en kompanen 
door de winter loodsen. Ik was toch al afgelopen maanden 
danig geplaagd geworden door aanvallen van achtpotige 
bruine ovale luizen, die door de mazen van ons bijennet 
glippen en zich makkelijk aan ons enig wapen, de angel, 
kunnen onttrekken. Ik ben het moe te vechten als Goliath 
tegen deze kleine Davids. Ze zijn de luis in mijn pels, de nagel 
van mijn doodskist! Ik hunker naar een moment waarop een 
afdoend middel zal gevonden worden tegen deze pels- en 
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broedluizen, zonder geurhinder voor ons.  Wij willen blijven 
werken tot we er bij neervallen, maar dan wel in de 
wetenschap dat ons leven niet voor niets is geweest. En onze 
mamakoningin moet levenslang het recht op pers-vrijheid 
gewaarborgd worden: ieder cel heeft recht op een eitje! 

 

Moest ik me niet haasten om nog gauw eenmaal de slogan ‘Je 
suis Charlie’ te kunnen gebruiken/misbruiken? Want ik hoorde 
dat de bedenker Ronsin stappen ondernam tegen 
commercialisering ervan. Maar wie van u zal beweren dat ik, 
Charlie, die slogan zou uitmelken. Is het al niet genoeg dat ik 
mijn bijen uitmelk?  Ik ben die ben. Je pense, donc je suis. Laat 
me dus nog graag nog enkele jaartjes denken, IS of Boko 
Haram of Al Qaida-mensonwaardigen!  

   Charlie de nog levende (nr 3 378 981) 


