Imkerscursiefje

Perikelen
Laat me toe, beste lezer of nog betere lezeres, deze rubriek
even te stofferen met reality. Als er één beroep of hobby is
waar tussen pot en pint, of de soep en de petatten, verhalen
naar boven komen om van te snoepen, dan moet dat zeker
bij de imkers zijn.


Negen jaar geleden had ik een bijenkast, misschien wel
twee, te ‘grazen’ gezet in de toen nog verwilderde
achtertuin van mijn zoon Jan, een 3-tal kilometer van bij
mij thuis. Het was een stuk grond met weide met
vervallen woning. Intussen wel mooi verbouwd. En wat
doet een imker als daar een ideaal areaal voor uitbreiding
voorhanden lag ! Op 20 augustus 2006 komen de buren
Pierre en Maria paniekerig melden dat er zoveel bijen op
hun terras zaten. Dat kon natuurlijk niet anders dan ‘die
van Charlie’ zijn. Ik dus ‘spoorslags’ naar de plaats van de
ramp. Het had geregend en op de natte plek was een
handvol bijen ‘een terrasje aan het doen’. Maria wist nog
net te vertellen dat ze zout hadden gestrooid tegen de
slakken, die bij vochtig weer of na een malse warme
regenbui zich nogal menigvuldig en naakt tonen op asfalt
en betonoppervlakken. En nu kwamen daar bijen op af!
Hoe was dat nu toch mogelijk??? Enige reflectie deed me
de vraag stellen:
- Maria, heb jij wel zout gestrooid? Laat eens het
leeggoed zien!
Komt Maria me verontschuldigend tegen met een
papieren zak:
- Ach nee, we hebben Tiense suiker gestrooid!!!



Een imker – ik weet niet meer wie – vertelde me ooit dat
een ezel in zijn buurt ineens vreselijk was beginnen
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balken: iaaaaaa– iuuuu- iiiiiiiiiiiiii – iooooo – ieeeeee …
alle toonladders van de muziek kwamen er door. Het
beest lag op zijn rug met zijn vier pikkelen in de lucht te
klauwen en te kermen, dat het niet mooi was om zien. De
eigenaar was komen schreeuwen:
- Uw bijen zijn uitgebroken! Komt zien wat ze mijn
beest aandoen!
Wat was er gebeurd? Had het beest in een wespennest
getrapt? Of was hij overvallen door een zwerm bijen? Ik weet
niet of het ‘arm schaap’ het overleefd heeft. Maar bijen
moeten het vaak als daders ontgelden, terecht soms, maar
vaak ook onterecht.


Mijn bijen zijn ei zo na even beroemd als ikzelf in mijn
parochie en buurt.
- Charlie, ‘uw’ bijen zitten op mijn bloemen in mijn
hof!
- Charlie, ‘uw” bijen hebben mijne witte was
volgekakt!
- Charlie, ‘uw’ bijen hebben mij gebeten/gestoken!
Uw bijen dit, uw bijen dat … Vaak heb ik de neiging om te
zeggen: heb je ze kunnen scannen met hun barcode? Mensen
eigenen ons vaak vrij rondvliegende diertjes toe met een
quasi zekerheid van herkomst en eigendom. Bijen zijn nu wel
mijn “vierde kind” (na Jan, Lies en Nele), en ik ben dan ook tot
alles bereid om ze sociaal en evenwichtig op te voeden.


Ik meen dat het Aloïs was, die me ooit vertelde:
“ Ik had een zwerm gaan scheppen in de zwermkast –
wellicht het mooie en efficiënte model dat Robert
Degreef zaliger had nagemaakt van Leon Derudder
zaliger. Bon, ik die in mijn auto gezet en daarmee naar
huis door de stad. Opeens begonnen er bijen rond mij te
zoemen. Oesie, de kast was niet hermetisch gesloten
geworden. Ik heb gauw de koffer open gesmeten, alle
vensters opengedraaid (iepe-iepe-iepe …, manueel nog
ja), de airconditioning en luchtblazer op maximum gezet
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en ben tegen 100 km/u naar huis gereden.” Je moet hem
zelf vragen of hij een pv heeft opgelopen of niet.


Het was in maart dit jaar. Drinnggg-drinng op mijn gsmding.
– Allo, meneer, ’t schijnt dat gij imker zijt of zoiets!?
Wel ik zit hier met een hele zwerm bijen op mijn gazon.
Zijt gij geïnteresseerd?
– Niet zo direct, want in deze tijd van het jaar zijn er
nog geen zwermen!
– Ha, maar ’t zijn er veel hoor. En ze graven hier bulten
en bergen in ons gazonnetje bijna zo erg als mollen.
Niet te doen! Zou je eens kunnen komen kijken?
Mijn goedheid wint het van mijn overtuiging dat het om
zandbijen ging. En rond 18 u bij het jonge koppel dus
maar binnengevallen. Ter plaatse gekomen was er geen
enkel insect meer te bespeuren. Mijn taak beperkte zich
om mijnheer en mevrouwtje gerust te stellen, te zeggen
dat ze rustig konden zonnebaden, dat die beestjes nuttig
zijn en niet aanvallen en patatie en patata…. Nu, bij het
eerstvolgende zomerse weekend ben ik wel
geïnteresseerd om te checken of er nog zandbulten
geproduceerd
worden door de
zandbijen. Maar het
moet dan wel
zonnebadweer zijn!

Charlie Eylenbosch

3

