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Bij de beesten af
Welkom, alweer, trouwe lezers dezer rubriek waarbij je geen paswoord dient
te gebruiken, geen e-reader, geen muis, geen joy-stick, gewoon je eigen
ogen. Die mogen vandaag ‘op vinkenslag liggen’ want we doen ze vibreren en
knipperen bij het lezen van dierenspreuken, vertaald naar de imkerswereld.

Zoals gemeld in een andere bijdrage was 2018 een wespenrijk jaar. Menig
tafelgenoot of terrasgenieter wou impulsief elke wesp te lijf gaan: Ja, wie een
wesp wil slaan, vindt allicht een stok! Wespen, evenals hommels, steken soms
de kop in het zand. Honingbijen niet, we zouden anders zandhoning kweken.
Hoewel! Soms hebben we dat wel met gekristalliseerde honing.
Pastorale imkers zijn imkers ‘die de kat bij de melk zetten’. Zelf ben ik geen
pastorale, maar ik zet ’s morgens wel de pot honing bij mijn melk. En wat ik
ook doe voordien nog, is een lepeltje pollen op mijn nuchter maag laten
smelten op mijn tong. Het is een op en top bioproduct, ‘dat de koningin geen
windeieren legt’ en mijn ingewanden dus ook niet. De stuifmeelbrokjes zijn
overigens ook voor de allerkleinste bokjes. Bokjes die zich later ontpoppen tot
bronstige darren. Maar zoals in ’t evangelie staat: velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren! Zij die het beste haantjesgedrag vertonen, krijgen de
status toegewezen van de top 10 (of 20) van zaadleverancier.
Mijn Buckfasters noem ik graag flowerlovers, of bloemenkittelaars of ook
stamperfrutselaars die zich kiplekker voelen en die geen vlieg kwaad zouden
doen. Meer nog, ze zijn zo poeslief voor mens en dier. Terwijl ze anderen toch
kippenvel bezorgen. Sommige imkers beschikken nog over steekduvels , bijen
‘die rap op hun paard zitten’, of die in hun pubertijd zijn blijven steken:
puberbijen!!! Inzake prikken, hanteer ik de nultolerantie. Wie het riskeert te
steken, graaft haar eigen graf!
Een jonge koningin is vrij vlug verliefd na haar geboorte. Binnen de week
‘krijgt ze vlinders in haar buik’ . De darren ruiken dat en moeten ze smeden
terwijl ze heet is. De koningin, dempig als een paard, moet dan wel ‘de stier

bij de horens vatten’, want die niet waagt, blijft maagd. Ze slaagt erin een 10
tot 20 sexy mannekes vliegensvlug aan de haak te slaan. Darren weten
doorgaans dat de beste koeien niet op stal gevonden worden. De dutskes die
bij de koningin niet aan de bak(kes) komen, zijn spinnijdig. Maar de
uitverkorenen zijn een vogel voor de kat. Zo goed als alle majesteitelijke
bijendames geraken van straat hoor! Eenmaal thuis is de koningin apetrots,
voelt ze zich kiplekker en heeft ze zo goed als geen tijd meer om een uiltje te
vangen. Ze blijft eieren aan de lopende band leggen alsof het een legbatterij
betreft en de werksters produceren koninginnnebrij tot ze geen ‘pap’ meer
kunnen zeggen. Ze leven zowel binnen als buiten de kast als vissen in het
water. En als ze wespen tegenkomen leven ze als kat en hond.
En wat zeg je van een moerloos volk: ze zijn als schapen zonder herder. En
wat doen bijen als ze in ’t water vallen: ze doen de vlinderslag.
Bijen worden wakker met de kippen, werken overdag als een paard, zijn ’s
avonds zo moe als een hond. Als mensen dat doen, spreekt men van ezels.
Zijn bijen dan kwezels?
Nee het leven van een bij loopt niet altijd over rozengeur en zonneschijn. ’t Is
hard labeur op Vlaamse velden.
Mensen praten over koetjes en kalfjes, imkers over bijtjes en eitjes! En wat
zei mijn buur, kijkend naar de vogels: beter 10 bijen in de lucht dan 1 in mijn
hand. Straks hebben die bijen hun schaapjes op het droge om rustig de
winter in te gaan.
Zo, cursiefjesverslingerde, ’t was vandaag wat
beestig maar heeft deze beestenboel je kuiltjes
in de wangen doen krijgen, of twinkelingen in
de ogen, dan ben ik de koning(in) te rijk.
Tuutuut, kwaakwaak zing ik maar soms zo vals
als een kat! Iedere koningin zingt zoals ze
gebekt is.
Charlie Eylenbosch

