'In gezelschap van de honingbij'
Ab Kuypers

Onlangs vond in het Bijenhuis t e Wageningen de
presentatie plaats van een nieuw bijenboekje
getiteld 'In gezelschap van de honingbij'. De imkerij
is daarrnee een nieuw boekje rijker, dat zich vooral
richt op de natuurliefhebber. De auteur, Arie
Heijboer is zo'n natuurliefhebber. In de ban geraakt
van de honingbij wilde hij haar geheimen doorgronden. Het resultaat leverde een rijk geillustreerd
werkje op.
'In gezelschap van de honingbij' is vooral promotie
voor het bijenhouden. Nu eens niet geschreven uit de
imkerij zelf, maar door een buitenstaander. De auteur,
geen imker, is vooral een natuurliefhebber, die vanuit
zijn interesse gebiologeerd werd door onder andere
de honingbij. 'Als een speurbij heeft hij zijn vleugels
uitgeslagen om zich een beeld te vormen van de
bijenwereld', lezen we op de omslag van zijn boek.
Behalve positief is Arie Heijboer tevens goed gei'nformeerd geraakt. Een lange literatuurlijst van bijenboeken, achterin, zal zeker voor een deel zijn

geraadpleegd. Bemoeienissen van Jan Speelziek
zullen bovendien niet vreernd zijn aan de succesvol
verlopen zoektocht.
'Onbewust heeft de schrijver met zijn fraai geillustreerd werk bijgedragen tot de promotie van het bijen
houden, een bezigheid die tegenwoordig niet ten
onrechte wordt aangemerkt als een natuurhobby bij
uitstek,' schrijft Jan Speelziek in zijn voomoord.

Geen handboek
In korte, vlot geschreven en daardoor gernakkelijk te
lezen hoofdstukken worden bijna alle belangrijke
onderwerpen uit het leven van de honingbijen uit de
doeken gedaan. De imker zelf, zijn eerste bijenvolkje
en drachtplanten worden niet vergeten. Het boek
besluit met een flink aantal pagina's over de bijenproduaen, waarin de honing echter centraal staat. Wat
betreft de geneeskracht van honing, had ik liever gezien dat over dit onderwerp wat meer terughoudendheid was betracht. Maar dat is een zeer persoonlijke
mening.
Behalve voor natuurliefhebbers die meer willen weten
over de mysterie van de honingbij, is dit boek in feite
aanbevolen voor iedereen, met name voor hen die
overwegen in het imkeren een nieuwe hobby te
kunnen gaan vinden. Dat na het lezen van het werkstuk van Arie Heijboer, de lezer zich in het goede
gezelschap van de imkers wil scharen lijkt me niet
denkbeeldig. Terecht echter wordt er op gewezen, dat
dan een cursus, een goede handleiding noodzakelijk
zijn om echt aan de slag te kunnen gaan. Want 'In
gezelschap van de honingbij' is geen handboek voor
de imkerij. Maar dat was ook niet de bedoeling van
Arie Heijboer.
Het is een fraai uitgevoerd boekje geworden, met veel
foto's en andere illustraties. Het is te hopen dat dit
werkje de weg zal vinden die de auteur is ingeslagen:
belangstelling en kennis van honingbijen. Dan kan er
alleen maar nog meer begrip voor de imkerij en de
imkers ontstaan. Moge dit boek meehelpen de
waardering tussen natuurbeschermers en imkers te
laten groeien.
'In gezelschap van de honingbij', auteur: Arie Heijboer
uitgevec Etiko/huisdieren 80 pagina's, illustraties, foto's.
Voor f 24,95, te koop in het Bijenhuis te Wageningen.
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