Imkerscursiefje 52

Elk jaar rond deze tijd kom ik ze tegen, bellen ze mij of sms’en ze verontrust
als ze zijn want ze hebben schrik in hun huis te versmachten omdat de
luchtgaatjes van het venster zijn volgepropt, of omdat bijenindringers de
muurholletjes inkruipen en hun huis dreigen te veroveren of ze vragen zich af
of dit een ‘goede’ soort is, of het van die uitheemse monsterbijen zijn die onze
honingbijen bedreigen? Mijn standaard antwoord is dan: ‘Wees gerust, het is
de tijd van het jaar voor de zand- en metselbijen die bij de eerste prachtige
lentedagen ontwaken en nieuwe gaatjes opzoeken om hun eitjes te leggen
waar volgend jaar nieuwe insecten uit voortkomen. Ze zijn zonder angel en ze
leven alleen, maar doen evengoed bestuivingswerk als de honingbijen,
hommels, wespen of andere insecten. Laat ze gewoon hun gang(etje) gaan!’
De zon schijnt toch voor iedereen, zoals Willy Sommers zingt!
Bloemenbermen
Ik beken en geef het voor het eerst graag toe dat ik een afwijking heb: naast
imkeren, heb ik de propere uitdaging aangegaan deel uit te maken van de
‘Mooimakers’, je weet wel, zij die de straten, pleinen en grasbermen opruimen
van alle rotzooi aan plastiek, flessen, blikjes, papiertjes, peuken… Als zoon van
een boer, als dagelijkse drinker van melk (uiteraard met honing) breng ik in
herinnering dat al 100-en koeien hun leven hebben ingeleverd in ruil voor het
grazen van verhakselde stukjes blik en ijzer. Verschrikkelijk dat die beesten
daar zo van afzien. Verschrikkelijk dat die achteloze ‘lelijkmakers’ zo
respectloos omgaan met mens, dier en natuur. Ze verrassen met de verborgen
(opgestelde) camera is één punt. Ze beboeten met een forse som is een eerste

stap in de goede richting. Ze een opvoedingstaak – en ik zou het geen
strafmaat noemen - geven is een evidente noodzakelijke nevenmaatregel: van
30 tot 100 uren opruimen al naargelang van de zwaarte van de inbreuk. Niet
enkel koeien zullen daar wel bij varen, ook bijen en andere insecten. Elke blikje
of flesje neemt de oppervlakte in van een bloeiende bloem, als je het vanuit
de blik van bijen bekijkt. En zoals Frank Deboosere het zegt: ‘Elk plantje helpt
een handje’!
Lakens
Maart 2020, herinner je, het begin van herbeschaving en de herschaping van
de wereld door een zachte oorlog. Mensen sneuvelden door een onzichtbare
vijand. Gesneuvelden moesten in de coronahospitalen de lakens delen met
elkaar wegens overbevolking en opgelapt en opgekalefaterd worden door
witte redders en heldinnen, voor wie men de lakens aan de gevels liet hangen
als
symbool
voor
hun
reddingswerken. Ja, er moeten toch
veel lakens zijn in de wereld. De
persoon met wie ik de lakens deel –
hoofdzakelijk ’s nachts - , geeft me
de toelating om er ook eentje buiten
te hangen als dank voor onze
duizenden heldinnetjes, die ons
voorzien van nectar en honing en zo
Bedankt
(veelal) voorkomen dat we in
uitslovertjes
handen vallen van verplegenden. De
kans is wel groot dat die lakens
besprenkeld worden met winterpoep van de bijen, opgespaard in
hun vege lijfje tot ze hun eerste
lentevlucht mogen wagen. Maar
soit, het zal ook maar een afgedankt
wit laken zijn, al dan niet uitgerafeld. Ook al zullen ze het niet begrijpen, ik zal
er zwart op wit een opschrift op schilderen voor mijn vliegertjes die alle
kleuren van de regenboog zien: Bedankt uitslovertjes. Ik ben er zeker van dat
ze geen opslag zullen vragen. Pas op , versta me niet verkeerd. Ik gun het de
echte hele witte sector met hun witte (of blauwe) schorten 120 %. Want wie

weet, kom ik of gij ooit ook onder hun zorgende uitslovende handen terecht!
De bijen zijn al ook toe aan een loonsverhoging.
Vlam

‘De warmste week’ pakte ook al uit met een vensterslogan: Zet een vlam voor je raam
Als imker met een overvoorraad bijenwas
had ik zelfgemaakte kaarsen voor mijn raam gezet. Ook mijn van inborst goede
buur had die slogan gehoord en had daarom een stoel voor het raam gezet. En
gevraagd aan zijn van inborst goede vrouw om daar plaats te nemen.
- Zeg, jong, heb je ze nog allemaal? Waarom zou ik?
- Omdat je nog altijd mijn vlam zijt, schat!
Toeval wilde dat ik dat had gehoord. En wilde hem goeie
raad geven:
- Goed, Jozef, als na 40-45 jaar de vlam nog in de pan is,
prima jong. Maar je kan haar natuurlijk ook áchter het raam
zetten, gordijnen en ev. andere dinges open! Veel warmer
ook!
en laat weten dat je een warme buur bent’.

Maart
Is de maand dat de bijtjes weer de vlam in de vleugels krijgen. Dat de poppen
zich transformeren
en ontpoppen tot ontdekkingsreizigers naar
bloemenvelden, nectaroasen en pollenpoelen. Het is de overgang van het ‘nietzijn’ van de narcissen, krokussen en paasbloemen naar het ‘zijn’, van ‘not to be’
naar ‘to be’, van ondergronds waken en wachten naar bovengronds leven en
geven. Dat de thermostaat rond de koningin op 36° staat. Dat de vliegmodus
op ‘fullspeed’ gezet wordt en de bijen de permissie krijgen tot ‘essentiële
verplaatsingen’. Dat de contact tracing onder bijen mét succes volop in werking
treedt: wie door welke bloem is besmet geworden is zó gesnoven. Dat het
honing hamsteren toeslaat. Dat Moeder Overste als een broedmachine aan de
leg gaat in de cellen, alsof het proefbuisbijtjes zijn. Dat de koningin valentijntjes
begint te fabriceren, die over 1 à 2 maand op de jonge twiggy’s en rijpe
prinsesjes zullen ‘fluiten’ en flirten. Hoe langer de dagen, hoe korter de rokjes,
en hoe dikker de bloemenbrokjes!
Dit cursiefje is geschreven ‘om de verspreiding van de coronamoeheid tegen te
gaan’. En om je immuunsysteem te versterken omdat de met desinfecterende

liefde bespoten letters 100 % helend zijn, terwijl de industriële vaccins slechts
een genezingsgraad van 60 – 80 % hebben. De vrede en gezondheid zij met U!
Charlie Eylenbosch

