
Imkerscursief 47 

’t Moeten niet altijd honden zijn! 

Waarom zou je nog een antidiefstalondernemer inschakelen? 

Ook het lezen van deze rubriek is op eigen risico. Want 

tegenwoordig is elke rubriek in elke krant of tijdschrift 

bezoedeld met het cor… - ik durf het haast niet meer uit te 

spreken. Daarom zal ik het er ook niet over hebben op gevaar 

af jou ermee te besmetten. En als je wil genezen van een god-

weet-waar opgelopen smet, dan is deze rubriek daarvoor 

aangewezen: cursiefjes als vaccin tegen cor…, burn-outs, 

depressie, … En het imkeren in de praktijk als alternatief voor 



kine, psycholoog of psychiater…  Wie de hand aan de ploeg 

slaat, heeft geen tijd om te piekeren. 

En als ik mag zeggen wat de pandemie aan de wereld bewijst: 

hoe kleiner de vijand, hoe gevaarlijker! Maar dat wisten wij al 

van de varroa! Het imkeren is ook drastisch gewijzigd na de 

jaren 80, zoals ons leven er in het post-cor.. tijdperk ook anders 

zal uitzien. De helden van vandaag zijn domme blondjes, want 

daar wordt vaak mee gelachen, terwijl ze ons toch zoveel 

plezier bezorgen. 

Dom blondje 

Een bijziende brunette zegt tegen haar hoogbegaafde domme 

blonde vriendin: 

- Kijk een dode bij!!! 

Het blondje schrikt en kijkt dan omhoog:  

- Waar? Ze gaat me toch niet prikken zeker!!! 

 

Domme blondjes (DB)  en bijen 

Niet zo’n gelukkige samensmelting of symbiose, zo blijkt. 

Vraagt een DB aan een BF-bij: 

- Waarom zijn er geen BB’s of  blonde bijtjes? 
- Ja, vraagt de Buckfastbij, zien wij er dan zo dom uit ? 

 
Maya en Debby 

Alleen DB’s hebben het privilege om dom te zijn. Maar 

daarom gebruiken ze het nog niet altijd. Een Buckfast-bij 

vraagt aan een (slim) blondje: 



- Weet jij welk geluid we 
voortbrengen als we achteruit 
vliegen. 

- Moezzzzz….moezzzzzzz…..moezzzzzz… 
 

Wespen 

Steken altijd een straat over aan een zebrapad: dat is het 
veiligst! 
Maar nee jong: Ze steken nòòit een zebrapad over, want 
daar worden ze juist niet gezien: zwart-geel-zwart-geel 
… 
 2 blondjes staren naar de hemel 
Klokslag 12 u. Ze zijn tegen mekaar aan ’t opscheppen: 

- Ik zie een bij ginder boven op de klokkentoren van de 

kerk. 

Antwoordt de andere: 

- Ja, nu da ge ’t zegt, hoor ik ze! Amai jong zoveel. 

 

Pollen 

- En weet jij waar de bijenpollen van komen? 

- Tuurlijk, ’t zit in de naam: van Polen! 

Waar die DB’s toch graag hun pollen aan verbranden, 

eh.  

Reclamestunt van Corona Direct 



• Wij verzekeren per kilometer, je weet wel. Maar 
wij verzekeren ook per bij ipv per volk. 

Nvdr: De verzekering is ook verzekerd tegen de 
cor…maatregelen! Aja, hoe minder kilometers, hoe 
beter…! 

Toekomstperspectief 

Een bij en een wesp zijn aan het twisten over wie van beide 

diersoorten het hoogst aangeschreven staat. 

- Dat kan enkel ik zijn, de bij, want wij brengen honing, 

nectar, propolis, was, koninginnenbrij en stuifmeel 

voort. 

- Nee hoor, ik de wesp, zal meer aanzien hebben in de 

toekomst. Wij zijn de opruimers van de natuur, de 

afvalophalers, de bestrijders van ongedierte … Door 

de techniek zullen jullie ooit overbodig worden. Het 

staat in jullie naam ingeschreven, jullie 

worden ‘bij’-zaak met bij-producten. 

 

Nog eentje om er vanaf te geraken: 

Imkers die overdag hun stem niet mogen 

verheffen, doen dat vaak ’s nachts met 

ZZZZZZZZZZZmmm ZZZZZZZZZZZmmm. En 

dan zegt de vrouw: Hij praat meer tegen 

zijn bijen dan tegen mij.  

 

Charlie Eylenbosch 


