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Maatschappij, moordvelden en majesteiten
Hallo lezer(es), heel waarschijnlijk fan van de rubriek imkerscursiefje. Om die naam waardig te zijn, dien ik
als schepper ervan te voldoen aan 2 voorwaarden: ten eerste moet het imker of bijen gerelateerd zijn en ten
tweede is het een literair stukje dat beschrijvend of beschouwend is over een voorval of verschijnsel dat licht
overgoten wordt met een humoristisch of zoet smakend sausje. Ik laat dus vanaf nu de lettertjes als zoete
snoepjes naar je toe vliegen zoals bijtjes met nectar naar hun moeder.
Over maatschappij en onze bijenbiotoop
Wat zouden wij mensen nog kunnen leren van onze bijen? Want de toekomstverwachtingen voor mens en
insecten of dieren in ’t algemeen, zien er bepaald niet rooskleurig of hoopvol uit. Het ecosysteem verliest
zijn natuurlijk evenwicht: de aarde wankelt, bibbert, beeft, brandt, bliksemt, begeeft onder de CO2,
overstroomt, pulkt van de plastiek, piekt van de warmte, … Is er nog wel iets goeds aan? Elke
nieuwsuitzending dreig je wel wat pessimistischer te worden, want centimeter per centimeter glijden we
naar de afgrond. Ik zou de zaken graag meer realistisch-optimistisch willen benaderen met een ambitie naar
de toekomst toe: hoe massale bosbranden voorkomen? 50 jaar geleden al kwam immers de droom van de
eerst mens op de maan uit.
Hoe voorkomen dat een regering vormen zo lang duurt? Dat verkozenen des volks eens in de leer gaan bij
bijenvolken: die hebben zelfs geen onderhandelingen nodig om te functioneren. Of ze nu babyoppas of
poetshulp, communicatiemanager van stuifmeelbronnen of lid van de ‘special forces group’ voor de
verdediging zijn, ontdekker van een nectarveld of hofleverancier van de koningin zijn; de ene taak wordt niet
meer of minder geacht dan de andere. Iedereen evenwaardig, naargelang de noden. ‘De getrouwheid aan
de koningin of gehoorzaamheid aan de wetten van het (Belgische) bijenvolk’ worden er zonder eed
gezworen. Een ambitie die alle bijen wel koesteren, is af te raken van die vervelende varroa’s. Als de bijen
die droom verleerd hebben, hoe zouden wij imkers het dan wel kunnen?
Waarom kunnen we niet meer en globaler collectief dromen zoals de ‘Warmste week’, solidair tegen
armoede, ban de atoomwapens, de Brit-in (= het terugdraaien van de Brexit), de biotoop cultiveren voor
blijere bijen…?
Moordstrookjes
Het nieuwe woord ‘moordstrookjes’ mag dan al uitgevonden zijn voor de fietserswereld, voor de bijen
bestaan ze al langer. Meer nog: voor de bijen zijn het geen strookjes maar “moordvelden”. Het kwistig
rondsproeien van round-up en glyfosaat en andere derivaten op landbouwgebieden, gazons,
bloemenperken ter bestrijding van zogenaamd onkruid, is nog niet gestopt. Hoe “eco-realistisch” willen
bepaalde politici zich nog voordoen? Hoelang zullen zij (en ook anderen) die conservatieve aanpak nog
aanhouden: nietsdoen? En hoelang zullen wij , imkers, en onze bijen dit nog langer dulden? Gebrek aan
inzicht, het juridisch en wetgevend getouwtrek om nefaste maatregelen te laten voortduren,… het getuigt
alleszins niet van een ambitie naar de toekomst toe. Mijn ambitie zou zijn: een wetsvoorstel waarin vastligt
dat de CEO’s van Bayer en andere Monsanto’s eigenmondig proeven van de producten die ze op de markt
katapulteren. Dan zijn er 2 mogelijkheden: de CEO overleeft het en dan is het ook goed voor de bijen. En in
het andere geval: de fabriek maakt enorme winst door het uitvallen van zijn werknemer met het grootste
loon. Anderzijds verbiedt de overheid het grootste vergif zonder allerlei uitzonderingen en spitsvondige
juridische achterpoortjes.

Hare majesteit de koningin
Na een gelukkig huwelijk van 20 jaar laten koning Filip en hare majesteit koningin Mathilde in hun hart (en
boezem) kijken. Nu ze 4 kinderen op de wereld hebben gezet, mogen we wel spreken van een 4 ****koningin. Haar liefde voor manlief en kinderen, haar liefde voor mensen en muziek maakt haar tot een
impressionante dame. Zij draagt de broek, hij de kroon. En ‘vrouwtje’ Elisabeth, de nu 18-jarige toekomstige
troonopvolgster, mag toch een schattig kind-koninginnetje genoemd worden. Om zo verliefd op te worden!
Om vlinders in de buik van te krijgen! Helaas, ik ben 50 jaar te vroeg geboren. Ik zou anders wel weten in
welke koninklijke tuin met serres ik mijn bijenkasten zou moeten zetten. En ik zou de koningin, mijn hopelijk
toekomstige schoonmoeder, dan ook altijd aanspreken met “Hare Majesteit”, zoals zij pleegt te verwachten.
En zeggen dat ik nog meer “hare majesteiten” onder mijn imkershoed(e) heb. Ook 4****-koninginnen. Ik
noem mijn nieuwe dames vanaf nu allemaal ‘Elizabethje 1’, ‘Elizabethje 2’ …
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Het nieuwe decennium mogen we dan toch niet laten voorbij gaan zonder u, waarde(volle) lezer, een jaar
toe te wensen met blijheid, meerwaarde, uitdagingen, goedheid, zachtheid, geduld, vrede, dankbaarheid…
Deze rubriek poogt daartoe haar lettertje bij te dragen. Uit de grond van mijn imkershart, bedankt om je
kostbare tijd te spenderen (of verliezen) aan deze!
Dit is onze collectieve bijendroom:
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