Ontdekking van een historische bijenstal
Jan van de Veluwe

Tijdens het houden van een voordracht over bijen
kreeg ik onlangs t e horen, dat in de buurtschap
Voorstonden, gelegen op de Oost-Veluwe tussen
Voorst en Tonden, nabij het kasteel 'Voorstonden',
zich een circa 100 jaar oude, fraaie nostalgische
bijenstal zou bevinden. Uit pure nieuwsgierigheid
heb ik toen een van de grotere imkers uit Voorst,
zijnde Huib van Maaren, geraadpleegd, die dit
bevestigde. Hij nodigde mij uit een kijkje t e komen
nemen.
Met Huib van Maaren, imker die ter plaatse goed

346 bekend is, gingen we op onderzoek uit. Op de
gezochte plek aangekomen (Windheuvelstraat 1,
Voorstonden, Gem. Brurnmen), zagen we voor een
oude, kapitale boerderij, inderdaad een prachtige
gezichtsbepalende bijenstal. Via een kleine omweg
arriveerden we aan de achterzijde van deze monumentale boerderij, waar buiten een jong echtpaar en een
oudere man een bakje koffie zaten te drinken.

zijn vader bleek te zijn. Deze kwam naar ons toe en
vertelde, dat hij hier in het verre verleden zelf met
bijen had gewerkt. We waren dus op het goede adres.
Het was de heer D.H. Schoonman, thans wonende in
Brummen, die (in maatschap) met zijn zoon het boerenbedrijf runde.
Bij aankomst op die boerderij was het ons al opgevallen, dat er opmerkelijk veel zwaluwen rondvlogen.
Schoonman vertelde dat er jaarlijks, onder tegen de
dakspanten van de boerderij en bijgebouwen circa 50
zwaluwennesten zaten. De zwaluwen waren kennelijk
al bezig zich met hun jongen voor te bereiden op een
lange vlucht naar warmere regionen. Alvorens we met
zijn drieën naar die bijenstal gingen, kwamen we langs
een kastanjeboom van enorme omvang, omtrek +4.5m,
daterend uit het jaar 1800. De heer Schoonman
vertelde, dat die zeer hoge boom in de loop van 1945
door de Duitsers, die aldaar een 'rivercrossing' van de
Canadezen vreesden, als uitkijkpost werd gebruikt. In
die reusachtige boom hadden zij toen een aantal
ladders bevestigd, zodat ze vanuit de boomtop de
situatie rond de IJssel in de gaten konden houden.

Een ongelooflijk grote kastanjeboom
De jonge man die ons tegemoet kwam, verzochten we
om die unieke bijenstal eens van nabij te mogen
bekijken. Hij liep vervolgens naar de oudere man, die
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Nostalgische bijenstal voor korven
Na bovenstaand verhaal aangehoord te hebben
gingen we naar de bijenstal. Het was, zoals de foto

I

I T D E I M K E R.......E
MEENSCHAP
................................ ...........................................................U
.............,.......,,,.....,......................,.......G
,......,.,.,,..,,,....,,..,.....,,...,,........,,.............,,......,,...,,...,........,..............................,...............................
aangeeft, een gemetseld bouwwerk, met aan de
voorzijde een achttal schijnbare vensters, waarachter
indertijd de bijenkorven stonden. Twee stuks waren
nog overgebleven, één zelfs voorzien van het
complete spijlwerk. Het plateau in die stal, circa één
meter hoog, bood plaats aan acht korven, terwijl
eronder ook nog een zelfde aantal kon worden
geplaatst. Schoonman was in zijn jonge jaren, begin
vorige eeuw, met zijn vader mede actief in de
bijenhouderij. We hebben die stal in alle opzichten
bekeken en bewonderd, een bijzonder opvallend
bouwwerk in het front van die kapitale boerderij.
De heer Schoonman, wiens grootvader rond de
vorige eeuwwisseling die boerderij, alsmede de
bijenstar, had laten bouwen, vertelde, dat het in die
dagen een drachtrijke omgeving was: vlak langs de
IJssel bevonden zich legio wilgen en enkele
fruitboomgaarden. Verder bestond het
zavellandschap (half klei- en zandgrond) uit een
weelderige flora, waaronder korenbloemen, e.d.
Begin augustus bracht men toentertijd de bijen met
paard en wagen naar de heidevelden van Terlet,
benoorden Arnhem, waarna medio september het
bijenseizoen ten einde liep. Een aantal korfvolken
werd afgezwaveld, zodat aldus de korf, gevuld met
honing overbleef. Deze korven gingen doorgaans
naar een handelaar of honingzemer. De overige
werden ingewinterd in die fraaie bijenstal.

Een 'echt bijenhuis' in het naburige Twello
In het aangrenzende dorp Twello aan de Rijksstraatweg woonde rond diezelfde periode L.S. Schadd met
zijn bijenstand 'De IJssel'. Hij had bovendien een uitgebreid magazijn van artikelen voor de bijenteelt,
zoals dubbelwandige, 9-raams bijenkasten. Als
nouveauté beschikte hij reeds over een walsmachine
waarmee kunstraat werd vervaardigd. Verder hield hij
zich uiteraard bezig met de in- en verkoop van
honing.
Deze imker ging jaarlijks met paard en wagen, volgeladen met korven naar de Elspeterheide. Daarbij
ging meestal de oudste zoon mee, voor wie dat een
unieke ervaring was. 's Morgens vroeg vertrok men
via Apeldoorn, waarna bij de Echoput de paarden
werden gedrenkt en de begeleiders in de keuken een
bak koffie dronken. Aangekomen op de
Elspeterheide werd de wagen geparkeerd op de
plaats waar de bijen kwamen te staan. De paarden
werden uitgespannen en vervolgens op een
schaduwrijk plekje wat verderop ondergebracht,
zodat ze geen gevaar liepen door de bijen te worden
gestoken. Nadat zo'n vracht (rond 30 tot 40

korfvolken) geplaatst en weer tot rust was gekomen,
werden de paarden weer ingespannen en keerde
men huiswaarts.
De heer Schadd verliet Twello in januari 1910 en
zocht daarna zijn heil in Duitsland, waar een
omvangrijke beroepsimkerij grotere perspectieven
bood.

De toekomst van die korvenstal
Dat alles speelde zich af in een periode rond de
vorige eeuwwisseling, waarin de bijenteelt geleidelijk
aan overging van de korf- naar de kastimkerij. Toen
ook kwam de suikerbiet sterk in productie, de nieuwe
leverancier van zoetstof en aanmerkelijk goedkoper
dan honing. In die jaren, tijdens de opkomende
industrie, liep de bijenhouderij helaas geleidelijk aan
sterk terug.
Aldus genoten wij van het fantastische verhaal van de
heer Schoonman die ons even meenam naar het
tijdperk van zijn vader, waarvan hij gedurende zijn
kinderjaren getuige was. Tijdens het afscheid vertelde
hij nog, dat die monumentale boerderij met zijn
bijgebouwen vermoedelijk onder monumentenzorg
kwam te ressorteren, zodat ook die historische
bijenstal behouden blijft. De omliggende landerijen
komen dan waarschijnlijk onder natuurbeheer.
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