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Gedichten, spreuken, citaten en aforismen en dergelijke doen het altijd
goed in de verenigingsperiodiekjes,
op de sociale media en in het gezelschap van imkercollega’s. De
Vlaming Paul Adriaensen legde
lange rijen van dit soort wijsheden
vast en nog heel veel meer, afkomstig uit allerlei omgangs- en cultuurtalen en net zo goed van de boerderij
als uit de Bijbel.

De 'Sarcofaag' van de kerncentrale Tsjernobyl, Rusland. Foto M101Studio

Afgelopen zomer ontving de redactie een bericht van imker
Jan Zegveld als reactie op het artikel van Bart de Coo,
‘Heide doet lijden’ (Bijenhouden 2020-4). Hij miste informatie in het artikel over het onderwerp radioactiviteit en bracht
de kernramp in Tsjernobyl in 1986 in herinnering. De centrale vraag voor hem en misschien voor nog meer imkers is
of we bij het winnen van heidehoning anno 2020 nog
besmetting met radioactiviteit kunnen verwachten. Destijds
bepaalde het ministerie van Landbouw en Visserij direct na
de ramp op 25 mei 1986 om korte tijd spinazie van buitenteelten niet te consumeren en om melkvee een week
binnen te houden. Daarna bleek na metingen van de radioactiviteit dat er geen risico meer was omdat de uitslagen
onder de veilige norm bleven. Blijkbaar waren de radioactieve deeltjes, zoals de isotopen cesium-134 en -137 en
Resultaten van de voedselanalyse in 2018 voor cesium-134 en cesium137 zoals gemeten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Product

Aantal
monsters

Cesium134 (1)
Bq/kg

Cesium137 (1)
Bq/kg

Graan en
graanproducten

74

< 5 (0)

< 5 (0)

Groente

62

< 5 (0)

< 5 (0)

Fruit en fruitproducten

37

< 5 (0)

24 - 116 (2)

Melk en zuivelproducten

55

< 5 (0)

< 5 (0)

Salades

22

< 5 (0)

< 5 (0)

Olie en boter

33

< 5 (0)

< 5 (0)

Honing

53

< 5 (0)

< 5 (0)

Thee

33

< 5 (0)

< 5 (0)

Mineraalwater

29

< 5 (0)

< 5 (0)

Vis

29

< 5 (0)

< 5 (0)

(1) Het aantal monsters boven de detectielimiet van 5 Bq/kg is weergegeven tussen haakjes.
Bron: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0216.pdf
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jodium-131, die met de wind naar ons toe gewaaid waren,
snel na de regen in de bodem uitgespoeld. Er werd vooral
jodium in de bodem aangetroffen. De halfwaardetijd (de tijd
waarna van een oorspronkelijke hoeveelheid stof nog
precies de helft over is) van het jodiumisotoop is ongeveer
acht dagen, dus het risico voor mens, dier en plant was
daarmee minimaal. Verschillende auteurs bespraken destijds
in de bijenbladen wat de mogelijke besmetting van honing
zou kunnen zijn. Bekend is dat heideplanten (struikheide,
Calluna vulgaris) bij voorkeur isotopen van cesium opnemen
en daarmee bestaat het risico dat die isotopen in de nectar
en vervolgens in de honing komen. In de jaren direct na de
explosie werd er regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van cesium in heidehoning. Volgens de warenwet mag
honing met een cesiumgehalte van boven de 600 Becquerel/kg niet verhandeld of cadeau gedaan worden (Becquerel
is de eenheid van radioactiviteit, vroeger aangeduid met
Curie). Dit speelde in 1988 bijvoorbeeld bij de geoogste heidehoning van de Strabrechtse heide. Zie hiervoor de onderaan vermelde site. Uit de gegevens van die publicatie kon
vastgesteld worden dat in 1991 het percentage heidehoningmonsters dat een straling van meer dan 600 Bq/kg vertoonde, nog maar 4,5% was. Nu, 30 jaar later, kunnen we
aannemen dat het niveau van radioactiviteit in (heide)honing
verwaarloosbaar laag is. Dat is goed te zien in de meest
recente analyse van monsters zoals weergegeven in de
tabel. De informatie komt uit het rapport van de NVWA van
2018. Er werden 53 honingmonsters onderzocht en in geen
enkel honingmonster kon radioactiviteit van boven het
detectieniveau van 5 Bq/kg gemeten worden. Wel bleken
twee monsters uit de groep Fruit en fruitproducten aantoonbaar besmet. Voor een impressie van de radioactieve
besmetting van heidehoning in 1991 en daarvoor, zie een
artikel in het groentje van juli/augustus 1992:
https://tinyurl.com/besmettehoning.

Adriaensen is verantwoordelijk voor
twee bijzonder aardige publicaties:
het boekje dat nu centraal staat uiteraard, maar ook Iconografie van de
honingbij in de Lage Landen (1998),
een boek over ‘bijenkunst en bijensymboliek in het straatbeeld en
toegankelijke gebouwen.’ Daaruit
blijkt dat bijen gebruikt zijn als
symbool voor de koninklijke waardigheid, de ideale gemeenschap, de
eendracht, de vrede en de welvaart,
de weerbaarheid, de nijverheid, de
spaarzaamheid, de eigen woning,
de kunstvaardigheid, de morele
deugden, de onsterfelijke ziel, de
wedergeboorte, de hemelse boodschap, het dodenoffer, de zuivering,
de wedergeboorte, de verrijzenis van

Christus, de liefde, de welsprekendheid, de alchemie, de zoetwaren en
lekkernijen, de gastvrijheid en het
goede nabuurschap. Adriaensen
kwam het allemaal tegen op zijn
jarenlange zwerftochten door de
Lage Landen, met de camera in de
aanslag. Wat een klus moet dat boek
geweest zijn.
Weliswaar is Zeg het met bijen
minder pretentieus, maar eveneens
de vrucht van een jarenlange verzamelwoede. De ondertitel luidt: ‘Een
verzameling van gezegden, spreekwoorden, aforismen en citaten met
elementen en eigenschappen aan de
bijenwereld ontleend’. De auteur
moet vele jaren lang behept geweest
zijn met een aan de waanzin grenzende alertheid. Bij ieder gesprek,
iedere radio- of tv-uitzending, bij
ieder boek of artikel moet zijn bijenradar hebben aangestaan. Wat ook
maar in de verste verte aan bijen
deed denken, of wat hem anderszins
op een spoor van bijen bracht, moet
hij onmiddellijk genoteerd en nagespeurd hebben.
Net als in de Iconografie zijn de
attestaties vanzelf gecategoriseerd,
maar in Zeg het met bijen is het

aantal categorieën een veelvoud:
de bijenteelt reikt metaforen aan
voor iéder aspect van het menselijke bestaan, en dat al millennia
lang. Adriaensen was vermoedelijk al bezig met zijn volgende
boek, getuige de talrijke afbeeldingen die een paar jaar later terugkeren in zijn Iconografie. Naast de
illustraties zijn ook de uitgebreide
toelichtingen plezierig, anders
waren we hulpeloos achtergebleven met spreuken als ‘Liever de
bittere kolokwint van je broeder,
dan de honing van je vijand’, of
‘Ze ronkt als een bij in een houten
kloef’.
Adriaensen toont een diepe belezenheid, wat je zou kunnen afleiden uit prozafragmenten of uit
korte citaten van succesauteurs
als Hendrik Graaúwhart of Luc
Delaforterie. Maar laten we niet
geringschattend doen: hoe kom je
anders aan zo veel weerspreuken,
inclusief varianten, waarin bijen
en honing voorkomen? Wat een
geduld; wat een vlijt. Daar is vast
een spreuk of een citaat bij te
vinden.
Ik heb u voor de zoveelste keer
willen onderhouden met rommel,
lompen en oud papier. De rode
draad en de drijfveer waren ook
nu weer dat het besprokene de
moeite van het bewaren waard is
en dat we beloond worden als we
er na zo veel jaren weer eens
serieus en onbevangen naar
kijken. Ik hoop niet dat ik honing
aan de zeugen gevoerd heb; gaf
het geen honing, dan gaf het toch
was.
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