
Imkerscursiefje 39 

Wat als bijen….? 

 

….  per uur zouden moeten betaald worden voor hun productieve arbeid. 

Stel, dat ze 0,00000001 € zouden vragen per vracht, nou ja vrachtje, dat ze 

aan nectar binnen brengen. Voor stuifmeel en propolis zou dat 0, 00000002 € 

zijn omdat het veel arbeidsintensiever is en kan vallen onder “zware 

beroepen”.  

… een stakingsaanzegging zouden doen om hun levensperiode wat te 

verlengen: De staking op zich is al levensverlengend! 

… konden praten: ze zouden vooral op klap-rozen zitten! 

… op paardebloemen gaan zitten: zo houden ze de paarden er van weg! 

… broodjes willen smeren, dan vliegen ze op de boterbloem! 

… voortaan aan hun darrenslacht beginnen: ze zullen ingevolge een besluit 

van minister van dierenwelzijn Ben Weyts, niet meer onverdoofd mogen 

slachten 

…in Engeland zich zullen moeten aanpassen aan de brexit: zullen ze aan de 

grenzen tegengehouden worden? 

… erin slagen de genetische manipulatie in te voeren bij hun vijanden, de 

varroa’s, zodanig dat deze alleen nog mannetjes voortbrengen. Na 2 

generaties zijn ze ervan af! 

… nu eens een cordon sanitaire aanleggen rond hun varroa’s! 

… zich in wielerkoersjargon zouden uitdrukken: “ Een zwerm vergaloppeert 

zich aan het vlieggat en surplacet ‘en danseuse’ voor het kaske. Als er 

enkelen verdapperen om een treintje op te zetten, trekken ze het 

bijenpeloton op  een waaier. Er zit snee op, ja ze zijn ribbedebie met de 

favoriet. Het wordt een monsterontsnapping. Bij de eerste chasse-petat 

hangen er al dadelijk enkelen  aan de rekker. Alles wordt op een lint 

getrokken. Zij die plafonneren of choco gevlogen zijn, hebben teveel 



cartouche verschoten en komen terecht in de bus. Ze komen zichzelf tegen 

en moeten noodgedwongen terug om tussen de kaders te hangen. De 

stoempers en kasseivreters piloteren de rest naar de eindbestemming. De 

eindspurt barst los en er kan maar één de eerste zijn. Daar zwadderen allen 

rond de enige winnares op het podium: de grootste van het peloton. De 

bloementros gooit ze sierlijk naar de gearriveerde achtervolgers. De 

bloemenmeisjes mogen aan het werk. Een nieuwe ploeg is geboren”. 

… moeten hoesten of een verkoudheid krijgen? Dan nemen ze een ‘lepeltje 

honing’. 

… geen slavenarbeid moesten verrichten: zouden ze zich boven het menselijk 

ras verheven voelen? 

… zwermen: dan halen ze alles uit de kast! 

… aan overgewicht lijden: dan vliegen ze even het blokje om! 

… er zouden in slagen hun producten terugbetaalbaar te maken door de 

ziekenkas? Veel minder zieken! 

…workaholics waren? Nóg meeéér honing! Of een burn-out. 

…hun vluchten vertraging hebben? Bordje: “Canceled”. 

… in de ‘cloud’ zitten? Een zwart onweerswolkje, een stratto cumulus… Ik ben 

helemaal niét in de wolken.  

… geen koningin hadden maar één of meer prinsessen? Dan spreken we van 

‘eierleggende werksters”. 

…na een carrière van 3 weken in buitenlucht een lichtere job toegeschoven 

wordt? Een landingsbaan. 

… steeds “op eieren moeten lopen” op hun raten? Voorzichtigheid is de 

koningin van de bijenwinkel! 

…zouden kunnen kaarten? Alleen met de klavertjes 4. 

…konden praten tegen varroa: “Slechte varroa’s, jullie bestaan is ver gedaan. 

Wees gewaarschuwd! Wat jullie ook proberen, wij komen sterker terug. Jullie 



pesterijen en kwaaddoenerijen zullen niet lang meer duren. Ons doel: jullie 

uitroeien.”  

… de Radetzkymars van Johann Strauss zouden horen? Of de Negende van 

Beethoven? Of Abba’s Dancing queen. Dansen, dansen, dansennn … en 

vergeten dat er te halen valt. 

…steeds weer en alweer op vergeet-mij-nietjes vliegen? Ze willen zeggen: 

onze imker ziet ons niet meer graag, hij/zij ziet ons niet meer staan! 

 … ook eens een Nobelprijs zouden krijgen? Die van de best werkende (en 

meest bedreigde) diersoort! 

… zouden kunnen ‘liken’ ipv likken: 1.999.569 tweets en bee’ps en 10 dubbel 

zoveel likes van deze bijdrage. 

…niet meer bestonden? Dan zou deze rubriek ook niet meer bestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charlie Eylenbosch (ik wil de eerste zijn dan!) 


