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bijzzzzzzzondere  gasten
Dagboek van een imker

Misschien heeft Ralph Dutli gelijk en bestaat er ‘een speciale connectie tussen bijen en muziektheaters’. Dat 
WALPURGIS iets met bijen heeft staat in ieder geval als een paal boven water. Huisscenograaf Stef Depover en 
artistiek leider Judith Vindevogel delen sinds vorige zomer de zorg over twee bijenvolkjes. Een terugblik op 
een wonderlijk jaar. Heel dicht bij de bijen.

Dinsdag 1 juli 2014 

‘t Is niet de eerste keer dat we hier in deFENIKS, onze werkplaats voor avontuurlijke 
muziektheatermakers, ‘speciallekes’ verwelkomen. Maar vandaag verwachten 
we toch wel heel bijzondere gasten. Johan, onze buurman en een imker met 
meer dan 20 jaar ervaring, brengt twee bijenvolkjes voor ons mee. Hun kleine 
kasten (door Stef tegen zon en regen behandeld met natuurbeits) zijn klaar om 
bewoond te worden. Onze kennis over imkeren is zo goed als nihil. Maar Johan, 
onze mentor, zal ons het komende jaar met veel engelengeduld inwijden in de 
kunst van het bijenhouden. 

Zelf heb ik altijd al een bijzondere fascinatie gehad voor bijen. Bijen en het leven 
in de bijenkorf blijven een toepasselijke metafoor voor de manier waarop wij 
met ons vak bezig zijn (hoe we alles in en om ons heen opzuigen en omvormen 
tot muziek en theater, en hoe we samenwerken met andere kunstenaars, vaak 
ook uit andere disciplines). Een mooie metafoor ook voor de inspanningen die 
we doen om opera en muziektheater dichtbij de mensen te brengen. Ook wij 
zijn, net als de bijen, een beetje kruisbestuivers. Onze vleugels zijn onze ver-
beelding. En de voorstellingen die wij maken zijn honing voor de ziel en food 
for thought. Bijen en kunstenaars verdienen het om gekoesterd te worden en 
dat is wat we in deFENIKS doen.

‘Ook wij zijn, net als de bijen, 
een beetje kruisbestuivers. Onze 
vleugels zijn onze verbeelding.’

Een huis en een tuin vol busy bees

© Joris Casaer
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Vrijdag 5 september 2014

Een mens realiseert zich niet altijd hoeveel voorbereidend onderzoek en inten-
sieve werkprocessen er vooraf gaan aan het creëren van een voorstelling, het 
schrijven van een boek of het produceren van een beetje honing. Zo verwon-
derlijk is dat natuurlijk niet. Die arbeidsprocessen gebeuren meestal achter de 
schermen en zijn dus niet altijd even zichtbaar. Wist ik veel dat 1 kg honing het 
levenswerk is van 350 à 400 bijen. En dat zij daarvoor met z’n allen 2 tot 3  kg 
nectar moeten verzamelen,  4 miljoen bloemen moeten bezoeken en 144.000 
km afleggen. 144.000 km? Dat is dus hetzelfde als 3,5 keer de aarde rond. Maar 
dat is nog niet alles. Het omtoveren van nectar tot honing is een mooi staaltje 
van teamwork én girlpower. Nadat ze de nectar verzameld hebben, vliegen de 
haalbijen er mee naar hun zusters, geven het goedje af aan een huisbij, die er 
vervolgens allerlei enzymen aan toevoegt en het op haar beurt doorgeeft aan 
een iets jongere huisbij die de suikers verder afbreekt. Ondertussen zijn andere 
werksters druk bezig met het bouwen van kleine, perfect zeshoekige voorraad-
kamertjes uit was. Die was maken ze met kliertjes die zich aan weerszijden van hun 
achterlijf bevinden. Als de bloemennectar volledig omgevormd is tot honing, 
wordt hij opgeslagen in zo’n voorraadkamertje en is het de taak van weer een 
andere werkster om ervoor te zorgen dat het teveel aan vocht verdampt. Dat 
doet ze door druk met haar vleugels te waaieren (200 slagen per minuut). Heeft 
de honing de gewenste dikte, dan wordt het kamertje door een nog andere bij 
hermetisch afgesloten met een wasdekseltje. Bijen zijn dus niet alleen hoogge-
specialiseerde vrouwelijke ingenieurs, maar ook echte transformatiekunstenaressen.

Girlpower

‘Het omtoveren van nectar tot 
honing is een mooi staaltje van 

teamwork én girlpower.’

Winterkarweitjes
Maandag 27 oktober 2014

Voor de bijen begint de winter al in 
augustus. Veel vers stuifmeel en nectar 
valt er nu niet meer te halen. Het is 
erg rustig in en rond de kasten. Na-
dat ze de mannetjes de toegang tot 
het huis ontzegd hebben en de op-
dringerigste onder hen hebben dood-
gestoken (de darrenslacht) vormen 
de werksters met z’n allen een dichte 
tros rond de koningin. Hun enige 
zorg in deze tijd van het jaar is de 
temperatuur in huis boven de 10° te 
houden. Dat doen ze door met hun 
vliegspieren - een inwendig,  super ge-
sofistikeerd airconditioning systeem - 

warmte op te wekken. Stef plant 
200 bio-bloembollen van de gele 
Yellow Mammoth krokus in de tuin. 
Vlak voor de bijenkasten, tussen de 
braambessen en naast de hazelaar. 
Met het stuifmeel van deze krokus-
sen en andere voorjaarsbloeiers zullen 
de winterbijen straks de jonge bijtjes 
voeden. Nu is het alleen nog wachten 
op de lente.

Zaterdag 7 maart 2015

De eerste controle na de winter is een spannend moment voor elke imker. Zijn de bijen nog in leven en zijn ze vitaal 
genoeg? Bijen hebben het alsmaar moeilijker, dat weten we ondertussen wel. Toch schrik ik als ik hoor dat één derde van 
alle bijenvolkeren in Vlaanderen de winter niet heeft overleefd. In Limburg is het nog erger en overleefde meer dan de 
helft van de volken niet. Oef, onze twee volkjes stralen van gezondheid. Haalbijen vliegen in en uit met stuifmeel, wat 
er op wijst dat er broed in het nest aanwezig is. Maar Johan houdt ons met de twee voeten op de grond en waarschuwt 
dat alle imkers vroeg of laat te maken krijgen met bijensterfte. Een akelige gedachte.

Met de schrik om het hart

Zondag 29 maart 2015

Het regent pijpenstelen. Wat een 
hondenweer. Vandaag verlaat gega-
randeerd geen enkele bij het huis. Wij 
wel. Wij moeten. De straat op voor de 
Hart boven Hard-parade. De mens 
zal - net zoals de bij - solidair zijn of 
niet zijn. Meer nog: de mens en de 
natuur vormen samen één geheel. 
Jeroen Brouwers heeft gelijk: ‘Niets 
bestaat dat niet iets anders aanraakt.’

We are one:
Hart boven Hard

Geboorte van een bijtje.

© Salim Hellalet
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Idealerwijs vormen ze als ze uitge-
zwermd zijn een mooie tros, aan 
een tak van een niet te hoge boom 
en is het niet zo moeilijk om de bijen 
‘te scheppen’. Maar dit volkje is dui-

delijk eigenzinnig 
en volgt haar ei-
gen weg, wars van 
formats, functies 
en modellen, naar 
een afrastering 
van kippengaas 

en betonstenen met voorgeboorde 
gaatjes, dicht bij de grond, in het kip-
penhok van buur Tim. 
‘Dames!? Zijn jullie zeker? Echt geen 
boom?’ 
‘Nee hoor. Heel zeker. Hier en ner-
gens anders wachten wij tot we een 
beter onderkomen vinden.’
Het voordeel was dat ik nadat we alle 
bijen met veel moeite in de korf hadden 
gekregen, echt dacht: ‘Ergens een 
zwerm, mensen? Just call me’.

Vrijdag 22 mei 2015

Terwijl mijn collega Ellen en ik nog 
even bezig zijn met het zoeken 
naar een mooie plek in de tuin voor 
enkele plantjes die we deze middag 
gekregen hebben - pompoen, zon-
nebloem, goudsbloem, moederkruid 
en komkommerkruid - hoor en zie ik 
plots een enorme zwerm boven de 
bijenkasten. Minstens 10.000 bijen 
kleuren de lucht boven ons hele-
maal zwart, en vliegen het muurtje 
over, recht in de tuin van buur Tim. 
De meeste imkers doen er alles aan 
om het zwermen van bijen te ver-
hinderen en de natuurlijke splitsing 
van een volk te controleren. Zwer-
men brengen namelijk het risico van 
honingverlies met zich mee. Boven-
dien kan je een zwermend volk kwijt 
raken.

Stiekem was ik blij met deze zwerm. 
Zo’n 10 tot 20.000 bijen in de lucht is 
een indrukwekkend schouwspel. Het 
heeft iets magisch. Maar helemaal 
gerust was ik er toch niet in.  

Yes, een bijenzwerm!

Zaterdag 18 juli 2015

De cirkel is rond. Vandaag gaan we honing slingeren. Maar eerst moeten we 
de wasdekseltjes, waarmee de bijen de honing verzegeld hebben, openbreken 
met een speciale vork. Een kleverig karweitje. Daarna gaan de honingramen in 
de slingermachine en wordt de honing uit de bijenraten geslingerd. Onze oogst 
van deze zomer, gezeefd en gewogen, 62 kg honing. Zelfs Johan is onder de 
indruk. Well done ladies :-) 

De meeste imkers houden alle honing voor zichzelf en laten de bijen overwin-
teren op suikersiroop. Dat voelt niet goed. Het mag dan voordeliger zijn voor 
de imker, suiker is niet hetzelfde als honing. Door onze artistieke kijk op de sa-
menleving zijn we extra gevoelig voor de kwalijke gevolgen die een te ver door-
gevoerd economisch denken kunnen hebben. Zeker op lange termijn. Daarom 
besluiten Stef en ik 28 kg honing aan de bijen terug te geven. Dat is precies de 
hoeveelheid die ze nodig hebben om te kunnen overwinteren.

Vloeibaar goud

Vrijdag 31 juli 2015

Na 1 jaar imkeren voel ik me nog al-
tijd een beginneling. Maar een ding 
is zeker: door me te verdiepen in de 
fascinerende wereld van de bijen, hen 
te observeren en voor hen te zorgen, 
heb ik ontdekt dat er een grotere ver-
wantschap bestaat tussen imkeren 
en muziektheater maken dan ik ver-
moedde. Elke imker zoekt zijn eigen 
weg en probeert een evenwicht te 
vinden tussen kennis en intuïtie. Wat 
hem anders maakt dan zijn collega’s 
is zijn relatie met de bijen en hoe 
hij met de dingen bezig is.  Wat mij 
betreft: zo weinig mogelijk tussen-
komen in organische processen, zij 
het natuurlijke of artistieke, dát is de 
kunst.

Bij-gedachte van een leerling-imker
Sommige mensen slaan namelijk in 
paniek bij het zien van zoveel bijen. 
En ik was niet zeker hoe onze buur-
man zou reageren op de ongenode 
gasten in zijn tuin.
B o v e n d i e n 
zouden we - 
omdat Johan 
met vakantie 
was- deze klus 
alleen moeten 
klaren.
Een telefoontje naar een collega-imker 
gaf me de moed om samen met Stef 
de zwerm te gaan scheppen. Buur 
Tim vond het best cool en liet ons 
rustig onze gang gaan. De boven-
buurvrouw was er minder gerust in. 
Maar nadat ik haar had uitgelegd dat 
ze echt niet bang hoefde te zijn, dat 
zwermende bijen zelden steken en 
eigenlijk alleen maar aandacht heb-
ben voor hun koningin, sloeg ook zij 
met interesse het gebeuren gade.

‘Zo’n 10 tot 20.000 bijen 
in de lucht is een 

indrukwekkend schouwspel. 
Het heeft iets magisch.’

‘Zo weinig mogelijk tussenkomen 
in organische processen, 

zij het natuurlijke of artistieke, 
dát is de kunst.’
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tekst Judith Vindevogel 
foto’s Stef Depover



WALPURGIS is een avontuurlijk 
muziektheatergezelschap dat ar-
tistieke vernieuwing koppelt aan 
duurzaamheid en sociaal en-
gagement. Met de opbrengst van 
de verkoop van eigen honing en 
bio-bloembolletjes van de Ruby 
Giant ondersteunt WALPURGIS de 
projecten van experimenterende 
muziektheatermakers en maakt 
zij opera en muziektheater ook 
toegankelijk voor mensen in ar-
moede. 

Potje van 250 gr € 7 
Potje van min. 480 gr € 12
Zakje met 10 krokusbolletjes € 5

Verkoop - en afhaalpunten:
deFENIKS (Deurneleitje 6, Mortsel), 
elke werkdag van  9u00-17u00

Tijdens de Cultuurmarkt van Vlaanderen op zondag 30 augustus 
van 11u00 tot 18u00 (Grote Markt, Antwerpen)
Tijdens de jaarmarkt van Mortsel op zaterdag 19 september 
van 9u00 tot 16u00 (Lepelstraat, Mortsel)
Tijdens het FENIKS FESTIVAL van donderdag 24 t/m zondag 27 september 
(Deurneleitje 6, Mortsel)

Bestellen kan via info@walpurgis.be zolang de voorraad strekt!

Wist je dat de waardevolle voedingsstoffen van honing vernietigd worden bij verhitting boven de 40 graden? Laat 
dus best je thee even afkoelen voor je er een lepeltje honing aan toevoegt. Je kan ook perfect koude (rauwe) 
honing in de keuken gebruiken. Liesbeth Fransen, chef kok van Trizee Privee en huiskok van het FENIKS FESTIVAL 
vertelt je hoe.

Pimp je zomers slaatje met een huisgemaakte honingvinaigrette. 
De zoete honing past perfect bij frisse en scherpe smaken zoals dragon en 
mosterd. Ga voor de betere kwaliteit, dat maakt het extra lekker! 

* 150 ml olijfolie
* 75 ml dragonazijn
* 2 soeplepels vloeibare WALPURGIS-honing (30 gr)
* 1 soeplepel mosterd (15 gr)
* 20-tal verse dragonblaadjes, fijngesnipperd 
* een draai van de pepermolen en een snuifje zout

Doe alle ingrediënten in een maatbeker en meng goed met een klopper. 
Voor een extra smeuïg effect zet je er even de staafmixer in.

Serveer met sla en verse tuinkruiden zoals, lavas, zuring, dropplant, melde, 
oregano, komkommerkruid en bieslook. 
Ook lekker bij geroosterde bloemkool of witloof.

Stuifmeel van krokussen zoals de Ruby Giant en andere drachtplanten, is voor bijen een essentiële voedselbron.

Het lied van de honing
Een zeer uitnodigend boek van 
Ralph Dutli voor een reis door de 
wonderbaarlijke cultuurgeschie-
denis van de bij en de honing. 
Uitgegeven door Cossee Amsterdam

More than honey
Een prachtige, maar verontrus-
tende natuurdocumentaire van 
Markus Imhoof.

Die Bienen
Een ontwapend lied van Max Reger 
over een kind dat heel graag een 
bijtje wil zijn om zo heel de winter 
te kunnen leven van bloemen-
geur en zonneschijn.
Verzamel-cd met liederen van 
Mussorgsky, Debussy, De Leeuw, 
Reger en Bernstein
€ 10 (Exclusief aanbod voor wOwW! 
lezers. Te bestellen via info@walpurgis.be)

lees kijk & luistertip

Koop een potje WALPURGIS-honing
en plant een krokus

honing in de keuken


