Op avontuur in Zuid-Afrika
Jan J. Speelziek

Na een drieweekse rondreis door Zuid-Afrika is het
nauwelijks mogelijk om ook maar een vage indruk
t e geven over de bijenteelt in een land dat 30 x
groter is dan ons land. Mijn echtgenote en ik zijn
echter fanatieke hobbyimkers, zodat we in onze
jacht op alles wat met bijen t e maken heeft toch
wel met enkele merkwaardige zaken in aanraking
kwamen.
Tetradiurn danielli (Euodia hupehensis)
(BRD: Super Bienenbaum/USA: Bee Bee tree),
42 afkomstig uit China en Zuid-Azië.
I
In de 'Stertselaar', het recente septemberloktobernummer van de imkersvereniging Leiden, stond een
interessant artikel over deze beroemde boom. Daar
mijn bijenstal het geluk heeft over de schaduw van
zo'n super-bijenboom te beschikken, had ik juist voor
mijn vertrek naar Zuid-Afrika nog een aardig gesprek

met Arjen Neve, de scribent van dat artikel.
Een paar dagen nadien arriveerden we in Margate,
even ten zuiden van Durban, aan de Indische Oceaan.
Toen we de autobus verlieten stonden we tot onze
niet geringe verbazing pal voor een reusachtige
Euodia hupehensis, midden voor het hotel. Het was
begin zomer en de eerste bloemtrossen lieten zich
reeds zien. Ze waren evenals de bladeren weelderiger
dan bij mij thuis, vermoedelijk door het zachte en
vochtige zeeklimaat. Bijen zagen we echter niet
rondvliegen. De stam van de boom bleek nog al
beschadigd, hij was tot op circa twee meter van de
grond met gaas omwikkeld.
Na ons welkomstdrankje te hebben genuttigd, vroeg
ik de hotelier en zijn uit Oostenrijk afkomstige echtgenote wat dat voor een boom was. 'Onbekend, hij
stond er al toen wij het hotel overnamen', was zijn
antwoord. De naam 'Super Bienenbaum' sprak de
Oostenrijkse erg aan. Toen zij bemerkte, dat ik die
boom kende, moest ze er alles van weten. Het was de
enige boom van die soort in Margate. De boombast
was op een paar plaatsen ernstig beschadigd. Kwajongens? Zij hadden vernomen dat de bast medicinale
krachten zou bevatten, mogelijk drugs? Bij navraag
aan bewoners van het stadje blee, dat men van de
boombast wierook maakte en dat de hars kinineachtige stoffen bevat. Ondanks alle verkenningen
bleef het de eerste ... en laatste 'Bee bee tree' die we
er te zien kregen.

Groot serveerblad met stukken raathoning
In het koninkrijk Swasiland, dat geen deel uitmaakt
van Zuid-Afrika hield de reisleidster bij een soort
wegrestaurant een korte stop. We kregen de hint dat
er een zwarte jongen rond liep met een groot
serveerbiad, belegd met brokken raathoning. Mijn
vrouw proefde een stukje, dat zeer goed bleek te
smaken. We vertelden hem dat we ook imkers waren
en vroegen hoeveel 'bee-hives' hij bezat, waarop hij
antwoordde 'gene'. Hij haalde zijn honing namelijk uit
een viertal bomen. Het was niet mogelijk er achter te
komen hoe hij die mooie stukken raathoning uit een
boom haalde, hij sprak namelijk nauwelijks engels.

De bluegum tree
net oijenvoiu rn een oroeuom mom, een eucatyptus soorr: ner
boornvolk met een zeer groot vlieggat (inzet).
Foto J. Speelziek.
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(Zuid-Afrikaans: Bloekom), één van de 500 eucalyptus
soorten.
Aangekomen bij het Paul Krugerpark liepen we rond
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ons uitgestrekte hotelcomplex met zijn fraaie tuinen,
toen we een geüniformeerde security-functionaris
ontmoetten. Op onze vraag naar de eventuele
aanwezigheid van bijen of imkers, nam hij ons mee
naar een enorme boom als hiervoor genoemd. Deze
had een omvang van 3,5 meter. Met behulp van een
zaklamp - het was reeds vrij donker zagen we op
circa anderhalve meter van de grond een opening van
circa 20 cm. De bijen hingen als een gordijntje voor
dat vlieggat, terwijl aan de onderzijde nog enkele
bijen aanvlogen. Daar we de volgende morgen al
weer tijdig moesten vertrekken stonden we heel vroeg
op om enkele opnamen te maken. De bijen vlogen af
en aan, ook de veiligheidsrnan was er a1 gauw bij. Hij
vertelde dat een 'bijjeboer' uit de omgeving af en t&
kwam om er brokken honing uit te halen. We waren
zeer benieuwd hoe dat in zijn werk ging. Hij kwam
weliswaar met beschermende kleding, maar de honing
haalde hij er met zijn handen uit, aldus de
veiligheidman.
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'Beekeeping'
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In Kaapstad aangekomen, een stad van 4 miljoen
inwoners, brachten we een bezoek aan é6n der
grootste boekwinkels. We waren op zoek naar 'het'
bijenboek van Zuid-Afrika: A Complete Owner's
Manual Er was echter weinig keuze, slechts één
exempiaar, namelijk het hierboven genoemde. Op het
oog zag het er aardig uit en we dachten een goede
slag te hebben geslagen. Toen we het 's avonds op
ons gemak inkeken deden we een vreemde
ontdekking.
Het fraai geillustreerde boek was geschreven door
Wemer Melzer, gedrukt in Hong Kong en uitgegeven
in New York. De illustraties deden typisch Duits aan.
De auteur, een Duitser, was van 1965 tot 1983 vicevoorzitter van de 'German Beekeepers Association'.
Het was gelukkig geen onaardig boek, maar wel een
goede aanvulling op mijn collectie. Over de bijenteelt
in Zuid-Afrika werd echter geen gewag gemaakt.

Fijnbos
Fijnbos is een begroeiing, die op afstand wel iets weg
heeft van struikheide. Deze zeer veel voorkomende
vegetatie, die onafzienbare vlakten, dalen en bergen
bedekt en niet meer dan 70-80 cm hoog is, bestaat uit
diverse plantjes, struikjes, vetplanten, cactussen, etc.,
waarvan er vrijwel altijd een aantal in bloei staat. Op
diverse plaatsen maakten we kennis met die uitzonderlijke begroeiing, waarop soms geiten, schapen
en struisvogels graasden. Wat mij echter bevreemde,
was dat we nergens insecten op die bloemen hebben

waargenomen: geen bijen, geen hommels; hooguit
zagen we kevers, duizendpoten en sprinkhanen.

Honing uit eben bedrijf
Voor een sanitaire stop belandden we tijdens een der
laatste vakantiedagen in een klein wegrestaurant,
waar we een paar potjes honing aantroffen zonder
etiket Op de vraag wat het voor honing was, vertelde
de eigenaresse dat het een product uit eigen bedrijf
betrof. Ze had namelijk in haar tuin achter het restaurant een 'beehive' staan, vertelde ze. Wij er snel op af
en ontdekten daar, staande op een oud olievat, een
groenlwitte kast met bijen. Afgaande op het mooie
weer en de vele bloemen in haar tuin, kregen we de
indruk dat het volkje nog lang niet op sterkte was.

De K a m t r e i n van Kaapstad naar Prwtoda
In de aanvang van deze 24-uun rit reed de trein door
de Western Cape province, waar we aan beide zijden
vele fruit plantages zagen. Op enkele ervan stonden
de eerste bomen al in bloei, op die plekken waren
witte bijenkasten opgesteld. Alleen in die provincie
komt de Kaapse bij voor (Apis mellifera capensis),
vooral bekend doordat de werksters zonder te paren
in staat zijn diploïde eieren (een dubbel aantal
chromosomen bezittend) te leggen, waaruit zich
werksters of koninginnen kunnen ontwikkelen.

Peel's pure honey
(Box 34, Merrivale Natal) established in 1924.
Onderweg zagen we in een winkeltje een fraai
gevormd flaconnetje honing (375 g netto). De flacon
was van kunststof, zodat we hem veilig in onze koffer
konden meenemen. Op het kleurrijke etiket lazen we:
AI1 pure honey granulates. To reliquify open lid and
place in warm water or microwave on low heat. Mocht
u het niet weten, een 'microwave' is een magnetron?

Samenvatting
Het was voorjaar in Zuid-Afrika alleen al in Pretoria
stonden 70.000 paarsblauwe Jacandra's in volle bloei,
een schitterend gezicht. In tegenstelling tot alle
verwachtingen hebben we echter in Zuid-Afrika.
vrijwel geen insecten, zoals bijen, hommels en wespen
aangetroffen. Slechts een enkele (malaria)mugwerd
waargenomen en zo snel mogelijk onschadelijk
gemaakt. Opmerkelijk was dat zelfs de enorme
vlakten 'fijnbos' en de twee safariritten die we
maakten, evenmin bijen te zien gaven.
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