Imkerscursiefje

Filosofietjes over de bietjes
Vandaag wil ik jou, dierbare trouwe lezer dezes, vergasten – met een t – op
enkele literaire hapjes, kleine porties en als dessert: profiterollekes en minicakes van het filosofisch menu, verband houdende met onze bijenwereld. Je
geserveerd op een buffet, waar je naar eigen goesting kan uit kiezen. Of zelfs
van alles proeven. Voor de bijen zijn het ‘gouden’ stuifmeelkorreltjes.
Mannelijk meel, dat de vrouwelijke bijen gretig en ijverig tot propjes
samenballen op hun ‘scheenbeen’ en er gelukkig niet van in verwachting
geraken. Evenmin als vrouwen of meisjes die het goedje, ook pollen
genoemd, tot zich zouden nemen.
Smakelijk!
De meester wist precies te vertellen
Hoeveel meeldraden er in een bloem zaten
Maar over de schoonheid van de bloem
Wist hij niets te vertellen.
Bijen beslissen over het lot en voortbestaan van de mensheid: 4 jaar na hun
uitsterven is het de beurt aan de mensen. Einstein waarschuwde daar al
voor!
We kijken met miljoenen naar èèn bal in een stadion
Maar morgenochtend kijkt geen mens naar het opgaan van de zon.
We kijken hemel starend naar de lancering van de luchtvaartacrobaat
Maar geen mens die zich verwondert over de eerste bij die zich lanceert bij
dageraad. Uitgezonderd het imkersstaat!
Mijn ogen zien wat bijen allemaal kunnen
Mijn verstand weet dat ze onmisbaar zijn voor de mensheid
Mijn intuïtie zegt dat we nog maar weinig weten van het bijenleven!

Hoezo, bijen maken je gelukkig?

Ja, omdat ik ervan hou. Omdat ik er veel voor doe en laat. En omdat ik mag
hopen dat ze mij ook graag zien en voor mij veel doen en laten.
Een schapenhoeder kwam op bezoek bij een imker. Opeens begint een
bijenvolk te zwermen. Vraagt hij aan de imker:
-

Moet ik mijn bordercollie gauw halen?

Met geld kan je een kast bijen kopen , maar niet het genieten van de
lentevluchten, het heerlijke gezoem van af en aan vliegen!

Werelddierendag
Wie geen hart heeft voor de dieren, heeft er ook geen voor de mensen!

Opzij, opzij, opzij, we hebben ongelooflijke haast (Herman V.V.)

Wat de pil is voor de vrouw, is het arrestraam voor een koningin.

Mens: een dag zonder lach is een verloren dag!
Bij: een dag zonder vracht is een verloren dag!

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want vandaag is er terug
eentje gebeurd: Ik werd niet gestoken.
De beste brandstof voor een auto: benzine 98.
De beste brandstof voor een bij: bloemennectar.
De beste brandstof voor een bloem: de aanblik van de zon.
De beste brandstof voor een vrouw: de blik van een bloem.
De beste brandstof voor een man: een beetje waardering van een
vrouw.

Bijen zijn natuurlijk(e) optimisten: ze vliegen altijd zonnewaarts en
zien dus nooit hun schaduw.

Maartse bijen en aprilse gillen!
À propos! Werd jij, collega, in da afgelopen weken ook geregeld lastig
gevallen door verontruste buurtbewoners die zich opgeschrikt wisten door
een zwerm bijen??? Waar het natuurlijk ging over solitaire bijen als het
vosje, roodgatje, de tuinhommel, de bijvlieg, de rosse metselbij om de
voornaamste, meest voorkomende maar te noemen. Of hoe imkers rust en
kalmte moeten doen neerdalen over burgers die angsten uitstaan alsof het
IS-aanslagen betreft!
Charlie Eylenbosch

