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Imkerscursiefje 6 

Bijen in nesten 

Onze Nederlandse taal is zo rijk aan spreuken en zegswijzen 
dat ze me inspireerden om er enkele ‘gevleugelde, 
springlevende, gekunstelde, kerngezonde, bijbeminnelijke 
zegswijzen’ op te vinden. Zeg maar, bij de beesten af! Vooral 
over die kleine gevleugelde engelen van de natuur voor de 
mensheid, ons aller dierbare bijen. Zij zijn immers de 
boodschappers met goed nieuws en veel wijsheid: 

• Je moet het  vel  van de bij niet verkopen alvorens de 
honing geschoten is.  

• Een ezel stoot zich geen 2 maal aan dezelfde bij. 

• Hij is met zijn gat in de honing gevallen. 

• God schept de dag en de darren vliegen er door. 

• Men moet vliegen met de vleugels die men heeft. 

• Een bij en zeker een koningin  vergeet niet gauw dat 
ze uit een eitje komt. 

• Prikkende bijen bijten niet en bijtende bijen steken 
niet. 

• Een bij en een wesp = kat en hond 

• Bijen: die vlijtigers vangen nooit eens een uiltje! 

• Zoek de vreemde bij in de eend. En de vreemde eend 
bij de bijen. 

• Zebra’s, wespen en bijen herkent men daaraan, 
 Dat ze op hun strepen staan! 
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• Op ’t einde van het seizoen hinken/huppelen vele 
bijen ‘als een vogel voor de kat’ en sturen ze hun kat 
naar de nog bloeiende bloemetjes. 

• Bruidsvlucht: de koningin muist er van onder. 

• Vliegen vangen? Men vangt er meer met honing dan 
met azijn. 

• Wat baten zon en bloemen, 
 als de bijen er niet willen op zoemen! 

• De neus is het kompas van de lekkerbekken. En van 
de bijen! 

• Een gegeven koningin kijkt men niet in haar muil. 

• Beter 100 bijen in de lucht  dan 1 in de hand. 

• Zelfs de beste koningin slaat wel eens een celletje 
over. 

• God spijst de bijen, maar zij moeten er om vliegen. 

• De imker wikt, maar de koningin beschikt. 

• Darren: grote lantarens, maar met een klein lichtje. 

• Eierleggende werksters met (drie)dubbele dooiers. 

• Bijen die naar anderen lopen,  
moeten het achteraf met luizen bekopen. 

• ’t Zijn allemaal geen imkers die een bieke hebben. 

• Je hoeft niet bang te zijn van wespen: ze werken 
alleen op uw systeem! 

• Zoals de koningin thuis tuut (kwaakt), tuut ( kwaakt) 
het nergens! 

• Daar is geen bij of wijf, of zij heeft een vlekje aan haar 
lijf. 

• Melk je bijen, maar trek hun spenen niet af! 

• ’t Is niet altijd koek en ei tussen de majesteit en een 
kwade bij. 

• Goede koninginnen zoekt men op een imkersstal. 

• Geen bij heeft zich zelve gemaakt! 

• De mot wroet in de was, zoals een muis in Hollandse 
kaas. 
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• Weest altijd schouw (=schuw)  voor ’t achterste van 
een bij en ’t voorste van een vrouw. 

• Wespen: geen katjes om zonder handschoenen aan te 
pakken. 

• Darren die minnen, vallen zonder zinnen. 

• Hij draait als een paard dat van de wespen gestoken 
is. 

• Weest geen pauw in uw gewaad 
Geen papegaai in uwen praat 
Geen ooievaar wanneer gij eet 
Geen schrikkepuit van een muggenbeet of bijensteek! 

• Wie biekes en vrouwen zoekt zonder gebreken,  
Die mag het werk wel vergeten 
En denken dat hij bed en hal 
Voor eeuwig ledig houden zal. 

• De vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken → de 
bij verliest bij ’t steken haar angel, maar niet haar 
strepen. 

• ’t Is een koningin die ’t zout op haar patatten niet 
waard is. 

• ’t Is een koningin die in ’t kweken 
Een veer op haar kroon mag 
steken. 

• Een imker dient te weten welk 
vlees hij in de kast heeft. 

• Uw ontbijt is maar compleet, als 
je ook honing eet. 

• Oost west, in de kast ’t best! 

Hopelijk is deze rubriek u zo bevallen, dat u er met frisse 
tegenzin afscheid moet van nemen. Schone liedjes …. Niet 
waar!? En bovendien,  geef toe, mijn praat bevat gouden 
raad. Zoals van tante Kaat. 
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