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Magische verhalen over
het houden van bijen trokken
Jan al vroeg aan tot de imkerij
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Jan ken ik al vele jaren vanuit het Zeeuwse. Ik heb dan ook lang gedacht dat Jan een Zeeuw was.
Maar nee, Jan is geboren in Baarle-Nassau uit Belgische ouders, maar hij heeft wel de Nederlandse
nationaliteit, zo verzekerde hij mij. Na de basisschool in Baarle-Nassau bezocht hij het gymnasium in
Tilburg. Ongeveer 15 km met de fiets heen en later op de dag ook weer 15 km terug. Enfin, hij haalde zijn
diploma en ging vervolgens naar de Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij afstudeerde in de
economie in 1980. Door die deskundigheid kreeg hij vervolgens in hetzelfde jaar een baan bij de Kamer
van Koophandel in Middelburg en ging hij wonen in het mooie plaatsje Veere.
Zijn passie voor honingbijen is overigens wel opmerkelijk. Zijn familie uit Brabant en België waren
voornamelijk duivenmelkers. Nee, Jan werd uiteindelijk imker. Die bezigheid kreeg voor hem iets
magisch door een verzekeringsagent van de CZ-zorggroep die regelmatig bij zijn ouders kwam en dan
prachtige verhalen vertelde over het houden van bijen. Dat leek hem ook wel wat.
Imker, docent en lokale bestuurder

In het NBV-bestuur

Op Walcheren werd Jan door zijn kennis voorzitter van de
VBBN-afdeling aldaar en daarna voorzitter van de groep
Zeeland. Ik woonde in die tijd op Zuid-Beveland en was
voorzitter van de afdeling Noord- en Zuid-Beveland en ook
een tijdje voorzitter van de groep Zeeland. Daardoor kwam
ik Jan met enige regelmaat tegen.
Na met goed gevolg de beginnersen gevorderden-cursus te hebben
gedaan werd Jan ook nog docent
Bijenteelt. Dat is hij al 22 jaar. Hij
heeft vooral lesgegeven op beginnerscursussen en deed dat samen met
docent Bas Vroonland die onlangs
voor zijn 50 jaar lidmaatschap van de
VBBN/NBV een zilveren penning uitgereikt kreeg (Zie p. 38 in Bijenhouden 2022-4). Daarnaast deden ook
een aantal deskundige Zeeuwse
imkers mee aan de lessen als praktijkdocent. Heel wat Zeeuwse imkers
hebben op die manier dan ook het
Jachthaven van Veere
vak geleerd. Hij gebruikt nu de
NBV-cursusmap als lesstof, maar vroeger was dat vooral
‘Van Gool’, getiteld ‘Bijenhouden met succes’. Nog steeds
een zeer goed lesboek, aldus Jan.

“Ik zit momenteel vier jaar in het NBV-bestuur. Ik heb verstand van economie en financiële zaken en daarom werd ik
in eerste instantie gevraagd voor de kascommissie. Daarna
ben ik gevraagd om in het landelijk bestuur zitting te
nemen." Op mijn vraag of er weer contributieverhoging
aankomt net als vier jaar geleden met het aantreden van een
nieuwe voorzitter, is zijn antwoord duidelijk: “Nee, we zijn als
vereniging nog steeds heel
gezond. Voor een contributieverhoging hoeven we mijns inziens
voorlopig niet bang te zijn, al is
de inflatie de laatste tijd erg
hoog. Interen op de reserves is
nog niet nodig.”

Jan heeft momenteel veertien volken, maar dat moet terug
naar ongeveer tien, vindt hij. Hij houdt geen raszuivere bijen,
maar heeft het gewone lokale ras. Steekduivels komen
zelden voor, maar die worden wel weg geselecteerd met
een nieuwe koningin. “In het begin imkerde ik met Simplexkasten, maar tegenwoordig heb ik houten spaarkasten. Ieder
volk zet ik op twee broedkamers en één honingkamer. Ik
reis niet. De vele drachten rondom mijn bijenstal in Veere
zijn prima, waaronder die van de luzerne, maar het totaal is
in de loop der jaren toch wat teruggelopen.” Wat misschien
ook niet bijdraagt is het gegeven dat de meeste volken op
Walcheren in de buurt van Veere staan, meent Jan. “Toch
halen mijn volken veel stuifmeel, hele broedkamerramen
vol. Dan moet er ook genoeg te halen zijn voor de wilde
bijen in mijn omgeving.” meent Jan. Een discutabele
mening, als u het mij vraagt. Zijn vrouw heeft hem altijd
geholpen met imkeren, maar helaas is ze allergisch geworden voor bijengif. Daarom beperkt de hulp zich nu tot het
slingeren en in potten doen van de honing.

Zijn er dan helemaal geen problemen is mijn volgende vraag.
“Nou, dat zou ik niet willen
zeggen”, aldus Jan. “Het grootste
knelpunt is op dit moment het
ontbreken van nieuwe statuten
en een huishoudelijk reglement, ook voor de ledenraad en
de groepen. Dat geeft wel eens wrijving in vergaderingen.
Dat komt ook omdat de informatievoorziening niet altijd op
orde is. Aan dat ontbreken moeten we nu het eerst gaan
werken. Een tweede knelpunt is de communicatie met de
leden. Dat zou via de ledenraad naar de groepen moeten
lopen, maar dat kan op dit moment wel beter, vindt Jan.
Helaas functioneert niet elke groep even goed. Op mijn
vraag waarom het bestuur niet wat uitgebreider en beter van
zich laat horen in bijvoorbeeld Bijenhouden, is het antwoord: "veel zaken zoals verslagen van bijeenkomsten en
een overzicht van de financiën en de staat van de vereniging
zijn voor iedereen te vinden op de NBV-site onder MijnNBV.”
Nou moet ik tot mijn schande bekennen dat ik daar nooit op
kijk en dat zullen er velen met mij zijn. Zo’n signaal moet
toch reden voor het bestuur zijn om ook via andere kanalen
zoals Imkernieuws en/of Bijenhouden bekendheid te geven
aan standpunten, plannen en uitvoering. En ook de ledenraad zou wel eens van zich kunnen laten horen, opper ik.
Die hebben toch als taak om het bestuur te controleren.
Daarover laat hij zich wijselijk niet uit als bestuurslid.
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