Imkerscursiefje

Imkersperikelen of –avonturen.
Het overkomt wellicht iedere imker dat hij of zij
met “onverwachtigheden” te maken krijgt.
15/5/2017
- Meneer, ik heb uw telefoonnummer
gevonden op internet. ’t Schijnt dat gij
imker zijt! Welnu ik zit met bijen in mijn
droogkast, kunt gij mij helpen?
- Dan moet die toch al een hele tijd niet
meer werken, mevrouw?
- Toch wel, iedere dag.
- En waar zitten die in de droogkast?
- Welja, binnenin!
- En langs waar komen ze erin?
- Langs de luchtslang die naar buiten
blaast!
- En zijn het wespen, bijen, of hommels?
- Ik denk bijen!
- …
Beschermd dus. Noppes voor de
brandweer, nietwaar? Maar wat moet
een imker daarmee?
Dat had ik mijn imkersloopbaan nog nooit
tegengekomen. En omdat uitdagingen
altijd iets met mij hebben, en omdat mijn
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nieuwsgierigheid geprikkeld was en
omdat ik dat arm schaap misschien een
dienst kon doen en omdat de diertjes
hopelijk te redden zijn, ik erop af dus. Wat
bleek? Het waren hommels. Er was een
geroezemoes te horen onder de trommel,
jawel.
Hmmm, hoe gaan we dat hier technisch
aanpakken?. Pijp aangestoken en eens
goed geblazen langs de buitenste uitgang.
Enkele hommels ontsnappen uit de
machine. Langs de achterzijde kan ik een
plaatje afvijzen. En kan ik in de
binnenruimte van machine kijken, maar
geen nest te ontwaren.
- Heb gij een stofzuiger mevrouw?
- Jazeker!
Met de Dyson in de zichtbare binnenruimte heel
veel stof en pluisjes uitgezogen. Dat moet sinds
de aankoop nog nooit gereinigd geweest zijn.
Allez, waarvoor een doordeweeks
hommelnestje dan toch nog goed is! Intussen
zijn er nog enkele hommels komen poolshoogte
nemen wat er eigenlijk gaande is rond hun
‘woning’. Ze vliegen rond in de ruimte maar ik
kan ze via het venster naar buiten krijgen. De
essentie, het nest, zit evenwel zo goed
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verborgen in het gesloten buizenstelsel, dat ik er
niet bij kan.
-Mevrouw, de enige en goedkoopste oplossing
die ik zie is je droogkast enkele dagen niet te
gebruiken – het was tenslotte goed weer om
buiten op de wasdraad te drogen - en de in- en
uitgang af te dichten met een doek.
Conclusie: de mevrouw is tevreden, maar de
droogkasthommels niet, want zij zijn gedoemd
om te sterven, ondanks wettelijke bescherming!

C
Charlie Eylenbosch
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