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Dankwoord 
 

 

 

Graag wil ik al mijn informanten bedanken. De gesprekken die ik in het veld, op lezingen, privé en 

tijdens de basiscursus bijenhouden met hen heb gevoerd, zijn van grote waarde geweest voor mijn 

onderzoek. Vooral de personen die mij mee lieten kijken bij hun eigen bijenvolken ben ik zeer 

erkentelijk. Zonder hun altruïsme en zeer waardevolle informatie had ik deze thesis niet kunnen 

schrijven. In het bijzonder wil ik de docenten van de cursus, Nelleke en Martien, bedanken. Daarnaast 

wil ik mijn waardering uitspreken voor de begeleiding van Diederick Raven en de rest van het 

masterteam van Culturele Antropologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Inleiding 
 

 

 

 

 

Het bovenstaande alarmerende bericht is afkomstig uit de New York Times van 24 april 2007 

(Barrionuevo 2007a). Sinds de wereld halverwege het vorige decennium geconfronteerd werd met 

grootschalige bijensterfte is dit probleem onderwerp van verhit debat. Nog steeds is het onduidelijk 

wat nu precies de oorzaak is, maar het vermoeden bestaat dat een combinatie van factoren van invloed 

is op het probleem. Behalve de bovenstaande oorzaken, onderzoekt men onder andere de invloed van 

de varroamijt, bestrijdingsmiddelen en voedseltekort op de bijen. Wat opvalt, is dat er weinig tot geen 

antropologisch onderzoek bestaat naar bijensterfte, terwijl het niet ondenkbaar is dat de mens in 

belangrijke mate bijdraagt aan het probleem. Juist de specifieke kenmerken van antropologisch 

onderzoek, zoals de holistische aanpak, een methodologie van participerende observatie en het 

afwijzen van reductionisme,  maken deze discipline zeer geschikt voor het doen van onderzoek naar 

mens-dierrelaties (DeMello 2012:22). Om een mogelijke bijdrage van de mens aan bijensterfte te 

kunnen beoordelen, zal ik in deze thesis de relatie tussen mens en bij onderzoeken. 

 

Hiervoor zal ik de belangrijkste aspecten van deze relatie op verschillende niveaus beschouwen. Ik stel 

mij hierbij de vraag hoe mensen met bijen omgaan. Allereerst zal ik proberen de mens-bijrelatie te 

conceptualiseren. Tijdens mijn veldwerk heb ik de dagelijkse praktijk van het bijenhouden bestudeerd 

en heb ik gesproken met tal van imkers. Hiervoor heb ik de methode-Ingold gebruikt. Geheel volgens 

Ingolds methode van de ‘art of inquiry’ ben ik zelf gaan imkeren. Dit gaf mij de mogelijkheid om de 

relatie van binnenuit, uit eigen ervaring, te onderzoeken. In deze thesis zal ik bespreken wat ik heb 

ondervonden. Hoe verloopt bijvoorbeeld de communicatie tussen mens en bij? En op welke manier 

komt deze communicatie tot stand? Vervolgens ga ik in op de ontologie van deze relatie. Hoe krijgt de 

relatie vorm en in welke context? Welke concepten zijn van belang bij het begrijpen ervan? Ik zal 

hierbij ook de transcendentie van de verhoudingen bespreken. 

 

Zoals in veel relationele verhoudingen is er ook een machtsfactor in de mens-bijrelatie. Ik laat de 

verschillende facetten van deze factor zien. Op welke manier oefent de mens macht uit over de bij? En 

welke gevolgen heeft deze machtsuitoefening? Hierbij leen ik uit Foucaults bespiegelingen over 

biomacht. De neiging van de mens om controle en macht uit te oefenen over bijen contrasteert 

namelijk met de pogingen tot communicatie met de bijen, die in de praktijk van het imkeren ook erg 

belangrijk zijn. Ingold stelt dat voor een werkelijk begrip van de bij en het domein waarin hij leeft 

sprake moet zijn van wayfaring. Ik zal laten zien op welke manier hier al dan niet sprake van is. De 

machtscomponent komt tot uiting in pogingen van de mens om bijenvolken te normaliseren, ze te 

monitoren en te controleren. Hiervoor wordt reflectie van de bijen verlangd, maar doordat bijen zich 

verzetten, is er vaak sprake van het handhaven van macht. Dit heeft tot gevolg dat er een gap ontstaat 

tussen het menselijke domein en dat van de bij. Zeker wanneer commerciële overwegingen een rol 

spelen is hiervan sprake. Commodificatie van de bij ligt dan op de loer. Welke gevolgen heeft dit voor 

de relatie? 
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Ten slotte bekijk ik de relatie tussen de mens en de bij op macroniveau. Hier zal het probleem van 

bijensterfte besproken worden. Op welke manieren draagt de mens bij aan dit probleem? Wat zijn 

hierbij de onderliggende mechanismen? En hoe kunnen mogelijke oplossingen tot stand worden 

gebracht? Bij het bespreken van deze vragen maak ik gebruik van de eerder besproken concepten en 

analyses van de mens-bijrelatie op het niveau van bijenhouders. Op deze manier krijgen we een goed 

totaalbeeld van de belangrijke aspecten van de omgang van de mens met de bij aan de hand van 

verschillende conceptuele invalshoeken en schaalniveaus. 

 

De anekdotes en narratieven die ik in deze thesis beschrijf, zijn weergaven van werkelijkheden die 

verankerd zitten in de persoonlijke achtergronden en een bredere sociale en culturele context van 

zowel mijn informanten als mijzelf. Ze zijn het resultaat van veldwerk waarbij ik geprobeerd heb de 

relatie tussen bijen en mensen te begrijpen door zelf te gaan imkeren. Hierdoor was er bij mij sprake 

van een leerproces. De Montaigne (1992:52) vergelijkt dit met de manier waarop bijen honing maken: 

“Bijen garen her en der de bloemen af, maar maken er daarna honing van die helemaal van hen is; het 

is geen tijm of marjolein meer.” Op eenzelfde manier, zo schrijft hij, moeten mensen zich iets eigen 

maken. Ze moeten overal informatie vandaan halen, allerlei meningen verzamelen en artikelen lezen. 

Vervolgens moeten ze het samenvoegen, kneden en omvormen totdat het iets eigens is, een private 

mening die niet terug te herleiden is naar iemand anders, maar die enkel de schrijver toebehoort. Het 

resultaat van dit proces is deze thesis. Van alle informanten die ik bij naam noem, staat in bijlage 1 een 

korte omschrijving. Men gebruikt bij het bijenhouden verschillende vaktermen. Daarom heb ik in 

bijlage 2 een lijst met imkerjargon opgenomen. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat waar 

ik in deze thesis spreek over (honing)bijen ik de Europese honingbij, de Apis mellifera, bedoel, tenzij 

ik dat nadrukkelijk anders vermeld. 

 

Zoals Haraway (1989:4-5) beschrijft, is zelfs de westerse wetenschap, de antropologie in het 

bijzonder, een narratieve praktijk, ingebed in een historisch en cultureel discours. De manier waarop 

we in het westen tegen bijen aankijken, over bijen praten en met bijen omgaan, is dus niet universeel. 

Het relaas van De Jong (1999), die de culturele betekenis en incorporatie van angelloze bijen in de 

Mayacultuur beschrijft, en onderzoek van Ohnuki-Tierney (1990) naar de culturele rol van apen in 

Japan die mediëren tussen mensen en goden, laten bijvoorbeeld zien dat er ook andere zienswijzen 

bestaan. Deze thesis beschrijft dan ook niet dé waarheid. Het doen van deze claim zou etnocentrisch 

zijn, een doodzonde binnen de antropologie. Ook probeer ik niet om dé directe oorzaak van 

bijensterfte te achterhalen. Dat is iets dat ik graag aan biologen en chemici overlaat. Het doel is om 

een holistisch beeld te schetsen van de mens-bijrelatie op meerdere niveaus, zoals ik die tijdens mijn 

onderzoek in Nederland heb leren kennen. Ik heb mijn data verzameld door middel van participerende 

observatie en het interviewen van informanten. Mijn onderzoeksdata koppel ik aan literatuur, om ze 

vervolgens te concretiseren met voorbeelden uit mijn onderzoekspraktijk. Deze voorbeelden zijn 

gekozen omdat ze in mijn beleving treffende praktische illustraties zijn van hetgeen ik duidelijk 

probeer te maken. 

 

Wat onderzoek naar bijen betreft, is er sprake van een rijke traditie. Zo beschrijft Aristoteles (1991) de 

anatomie en het reilen en zeilen van bijen al uitvoerig. Hij signaleert zelfs al de ‘dans van de bijen’ die 

later door Von Frisch uitvoerig werd beschreven. Ook laat hij zien hoe imkers met bijen omgaan. 

Daarnaast beschrijft hij verschillende ziektes en plagen waar bijen mee te maken kunnen krijgen, zoals 

vuilbroed, een spinachtig beestje en motten. Ziektes zijn dus blijkbaar iets van alle tijden. De wereld 

van bijen blijft mensen boeien, want bijna tweeduizend jaar later schrijft Cluyt (1977) zijn boek ‘Van 

de bijen’. Hierin doet hij het werk van onder andere Aristoteles nog eens dunnetjes over. Ook hij geeft 

hierbij tal van tips, zoals hoe je de koning (Cluyt wist nog niet dat het eigenlijk een koningin is) kunt 

vinden in de korf, van welke strosoort de korven gemaakt moeten worden en hoe de bijenvolken 

geplaatst moeten worden. Het is interessant om te zien dat waar Aristoteles vooral bewonderend 

schrijft over bijen, Cluyt kiest voor een veel zakelijkere benadering. Zo heeft hij het over het ‘regeren’ 

en tam maken van bijen. Cluyt staat dus een veel instrumentelere behandeling van en omgang met 

bijen voor. Hij communiceert niet met de diertjes, maar legt ze zijn wil op. Dit verschil in 

benaderingswijzen komt ook in deze thesis naar voren. De beroemdste bijenonderzoeker is echter 

zonder twijfel Karl von Frisch die in 1973 zelfs de Nobelprijs won voor onder andere zijn onderzoek 
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naar de ‘taal’ van bijen. Hij ontdekte dat bijen met elkaar communiceren door middel van een soort 

‘rondedans’. Hierdoor kunnen zij aan elkaar doorgeven waar voedsel te vinden is: “Vandaag kan het 

rijkste gewas gevonden worden daar waar er een pruimenbloesemgeur hangt” (Frisch 1966:72). 

 

Ik hoop dat ik door middel van deze thesis een klein beetje kan bijdragen aan de kennis over alles wat 

met bijen te maken heeft. Aangezien de bijenhouder tegenwoordig een belangrijke rol speelt in het 

leven van de bijen, denk ik dat mijn bijdrage waardevolle inzichten kan verschaffen over dit aspect 

van hun bestaan. 
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Hoofdstuk 1 
Conceptualisering van de mens-bijrelatie 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe de mens-bijrelatie mijns inziens bekeken en 

benaderd moet worden. Ik gebruik hiervoor de methode-Ingold. Tijdens mijn veldwerk 

heb ik gelet op hoe imkers met bijen omgaan en hoe ze naar hun bijen ‘luisteren’. Deze 

omgang bespreek ik op een conceptueel niveau, terwijl ik gebruik maak van voorbeelden 

uit de dagelijkse praktijk. Op deze wijze kijken we ook naar de verhouding tussen imker 

en bij en de wijze waarop de bij in de wereld staat. Hiermee wil ik de ontologische basis 

van de relatie laten zien. Deze conceptualisering zal ik in het vervolg van deze thesis 

gebruiken om de mens-bijrelatie verder te analyseren. Daarnaast zal ik de manier waarop 

ik mijn onderzoek heb vormgegeven beschrijven en verantwoorden. 

 

 

De bovenstaande anekdote laat mijn eerste echte ontmoeting met een bijenvolk zien. Al vanaf het 

begin was mij duidelijk dat wanneer ik de mens-bijrelatie echt goed wilde snappen ik zelf moest gaan 

imkeren. Daarom ging ik opzoek naar een plaats waar dit mogelijk was. Na even googelen, bleek dat 

ik gewoon in Nijmegen, mijn eigen woonplaats, bij de lokale bijenhoudersvereniging een basiscursus 

bijenhouden kon volgen. Ik viel met mijn neus in de boter, want er was nog één plaats beschikbaar en 

de half jaar durende cursus bleek een week later al te beginnen. Bovendien kreeg ik toegang tot een 

groot netwerk van bijenhouders. Het vinden van informanten voor mijn onderzoek werd zo erg 

eenvoudig. Via dit netwerk leerde ik een aantal imkers kennen. Bovendien werd ik automatisch op de 

hoogte gehouden van relevante lezingen en bijeenkomsten, alwaar ik informatie kon verzamelen en 

nieuwe informanten kon ontmoeten. Ik probeerde op dit soort bijeenkomsten dan ook altijd zoveel 

mogelijk nieuwe mensen te spreken. Mijn ervaring is dat bijenhouders zeer behulpzaam zijn. De 

meesten reageerden enthousiast op mijn vraag of ik bij ze mocht komen kijken. Bovendien zitten ze 

altijd boordevol tips en vertellen ze erg graag over hun persoonlijke manier van omgaan met bijen. Ze 

vinden het erg leuk dat je geïnteresseerd bent in bijen. Nooit heb ik moeite hoeven te doen om 
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informatie los te krijgen. Bij het afscheid nemen, heb ik dan ook meerdere keren te horen gekregen dat 

ik hen altijd kon bellen als ik nog iets wilde weten, of wanneer ik nog een keer mee wilde lopen. Naast 

het almaar uitdijende netwerk van de cursus heb ik ook gebruik gemaakt van het internet bij het 

zoeken van informanten. Tijdens mijn hele onderzoek ben ik slechts twee mensen tegengekomen die 

niet mee wilden werken. In mijn keuze voor informanten heb ik geprobeerd zowel beginnende 

hobbyimkers, als meer ervaren imkers en beroepsimkers te spreken. 

 

In mijn onderzoek waren niet alleen mensen mijn informanten. Ook de bijen zelf hebben mij veel 

geleerd. Moore (2012:39-40) merkt op dat bijen vaak slechts worden gezien als insecten en niet als 

subjecten die er toe doen. Dit in tegenstelling tot andere dieren, zoals honden of paarden. Toch hebben 

bijen, zo stelt zij, een bijzondere positie. Ze werken immers nauw samen met mensen, doordat ze 

gewassen bestuiven en honing en was produceren. Deze samenwerking is een belangrijk onderdeel 

van de mens-bijrelatie. Het tot stand brengen van een goede relatie is een leerproces. Een proces dat ik 

tijdens de cursus zelf heb doorlopen. Ik ontdekte al snel dat het erg belangrijk is om goed naar je bijen 

te ‘luisteren’ wanneer je een goede verhouding met je bijen wilt krijgen. Daarom heb ik gebruik 

gemaakt van wat ik zal noemen de methode-Ingold. Ingold hecht veel waarde aan participerende 

observatie, omdat je daarmee leert door te doen. Je ervaart hoe iets werkt en leert dingen voor de 

toekomst. Bij het maken van een etnografie bestudeer je iets en leer je erover. Je kijkt dus als het ware 

terug op iets. Ingold vindt participerende observatie een betere manier van onderzoek doen, omdat je 

met mensen deelt wat hun verwachtingen (kunnen) zijn. Door te participeren leer je je 

onderzoekssubjecten en -onderwerpen pas echt kennen. Je moet in de huid van je onderzoeksobjecten 

kruipen en het zelf ervaren. Ingold (2013:6) noemt dit ‘the art of inquiry’. Op deze manier kijk je dus 

niet naar een eindproduct of de resultaten van iets, maar besteed je als antropoloog ook aandacht aan 

het proces waarop het tot stand is gekomen. Het is geen momentopname meer. Om de omgang van 

mensen met bijen te leren kennen, moet ik dus volgens Ingold niet alleen mensen en bijen bestuderen, 

maar ik moet ook zelf gaan imkeren en met bijen aan de slag gaan. Wat dat betreft is deze thesis ook 

een benadering van wat ik heb meegemaakt. Wanneer je niet zelf imkert, zul je hetgeen ik schrijf nooit 

volledig kunnen vatten, omdat er een interpretatieslag gemaakt moet worden vanuit de eigen beleving. 

René Magritte maakte hetzelfde punt door een zeer realistische pijp te schilderen en daaronder te 

schrijven “Ceci n’est pas une pipe”. Een afbeelding of een anekdote is slechts een afgeleide van de 

originele ervaring, hoe nauwkeurig hij ook nagemaakt wordt. Wellicht kan ik me iets voorstellen bij 

het gezoem dat opstijgt wanneer je een kast openmaakt, of kan ik me een beeld schetsen van de manier 

waarop de bijen naar buiten kolken of weet ik hoe de combinatie van honing, was en bloemen ruikt. 

Maar de ervaring is meer dan de som der delen. Mijn informanten kunnen hun relatie met bijen nooit 

dusdanig verwoorden dat ik het in al zijn complexiteit vat. Om imkers echt te snappen moet ik 

daarom, in de woorden van Ingold (2013:31), ‘corresponderen’ met de bijen. Ik moet niet mijn wil 

opleggen aan de bijen, want dan zal het misgaan. Ik moet leren te luisteren naar de bijen en samen met 

hen één hybride entiteit worden. Alleen op deze manier zal ik de verhouding tussen mens en bij pas 

echt kunnen snappen. 

 

De bij wordt hierdoor een actor in mijn onderzoek, een volwaardige participant in plaats van een 

passief onderzoeksobject. Bijen zullen mij dus actief dingen gaan leren en zullen het aangeven als ik 

fouten maak in de omgang met hen. Hierdoor zie ik niet alleen het eindresultaat, iets dat ik zou zien 

door enkel imkers te interviewen, maar ik zie het creatieproces. Ik bewandel en ervaar de weg die leidt 

naar een welvarend bijenvolk. Ingold (2013:22-26) maakt dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld. 

Hij liet zijn studenten op het strand manden weven. Zijn studenten kwamen erachter dat ze moesten 

corresponderen met het materiaal om resultaat te boeken. Het wilgenhout was stug en de studenten 

moesten opletten hoe ze het bogen, zonder het te breken. Bovendien hadden ook andere factoren, zoals 

de wind invloed op de vorm van de mand. Door de veerkracht van het hout oefende het van binnenuit 

krachten uit die de mand bij elkaar hield. De vorm van de mand werd dus door de studenten in 

samenwerking met het hout en externe factoren bepaald. De mens is dus slechts één actor in een groter 

proces. Door te corresponderen met de andere actoren, zoals het hout en de wind, bereik je resultaat en 

leer je dingen over een proces die je door enkel het bevragen en bestuderen van anderen niet te weten 

was gekomen. Er blijken zaken mee te spelen waar je nooit aan had gedacht. 
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Barad (2003) onderschrijft deze methode. Ook zij stelt dat er in een onderzoek nooit sprake kan zijn 

van onafhankelijke objecten, bijvoorbeeld de onderzoeker en de onderzoeksobjecten, of observator en 

geobserveerde, maar dat er sprake is van ‘fenomenen’; “de ontologische onscheidbaarheid van met 

agency intra-acterende componenten” (Barad 2003:815). Intra-acteren is volgens haar een betere term 

dan interacteren, omdat het beter beschrijft hoe actoren in een performatieve relatie gezien moeten 

worden als met elkaar verweven en elkaar beïnvloedend, in plaats van los van elkaar staande entiteiten 

die onafhankelijk van elkaar opereren. Dit is wat Ingold ‘communiceren’ noemt. (Overigens wijst 

Ingold het gebruik van de term agency af, zoals we later zullen zien.) Barad leent de term ‘fenomenen’ 

van een theorie van Bohr over de kwantummechanica. Bohr beschrijft daarin de betekenis van de 

onzekerheidsrelatie van Heisenberg voor de aard van theoretische concepten (Barad 2003:814). Het 

concept ‘positie’ bijvoorbeeld kan niet bestaan zonder de onderlinge verhouding van gefixeerde delen 

(bijvoorbeeld de positie van een liniaal die op een tafel ligt). Het zijn dus losse objecten, een liniaal en 

een tafel, die samen een fenomeen vormen, namelijk het concept ‘positie’. Tegelijkertijd is een 

concept als ‘momentum’ alleen van betekenis als de objecten bewegen ten opzichte van elkaar. Het 

feit dat de concepten ‘positie’ en ‘momentum’ niet met elkaar te verenigen zijn (dit is de 

onzekerheidsrelatie van Heisenberg), komt rechtstreeks voort uit de materiële objecten waaraan ze 

verbonden zijn. Hieruit volgt dus dat passieve objecten die voor een onnauwkeurige observator geen 

relatie lijken te hebben onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in theoretische concepten. Daarom, 

zo stelt Bohr, is “de primaire epistemologische eenheid niet die van onafhankelijke objecten met 

inherente grenzen en kenmerken [zoals de liniaal en de tafel, GB], maar veeleer die van ‘fenomenen’” 

(Barad 2003:15). De objecten en concepten zijn onderdeel van fenomenen, van wetenschappelijke 

theorievorming. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de intra-actie of communicatie, omdat je 

zo de fenomenen waar kunt nemen. Je kunt een object niet als iets geïsoleerds of los van zijn 

omgeving zien. 

 

Het woord omgeving impliceert al het omgeven van iets. Zonder iets om te omgeven, is een omgeving 

slechts een lege ruimte. De omgeving wordt dus gevormd door een object in de ruimte. Zie daar het 

fenomeen. Je kunt dus stellen dat een persoon mede gevormd wordt door zijn omgeving en dat een 

omgeving mede gevormd wordt door de personen die erin leven. Twee personen die in hetzelfde 

gebied leven, hoeven echter niet dezelfde omgeving te hebben. Een omgeving staat namelijk in relatie 

tot een persoon en is daarom voor eenieder verschillend. Twee personen die zich in dezelfde ruimte 

bevinden, kunnen zeer verschillende omgevingen hebben. Ingold (1992:41) laat zien dat een omgeving 

zich vormt in de perceptie van de observator. Twee mensen zullen immers naar dezelfde objecten in 

dezelfde ruimte kijken en een andere omgeving of context waarnemen. Zo zullen een houthakker en 

een bioloog op totaal verschillende manieren aankijken tegen een boom in een bos, omdat beiden er 

andere eigenschappen aan toekennen. Hiermee nemen ze het op in hun persoonlijke perceptie en 

organisatie van de omgeving. Ook de waarneming van een mens en een bij is zoals we verderop in dit 

hoofdstuk zullen zien erg verschillend. Omgeving is hiermee iets dynamisch, iets levendigs en 

persoonlijks geworden. 

 

Hetzelfde kan gelden voor de objecten in een omgeving. Ingold (2010:5) laat zien dat de boom in het 

hiervoor genoemde voorbeeld geen statisch afgebakend object is. Het is namelijk niet duidelijk te 

zeggen waar de boom begint en waar hij ophoudt. De boom staat in relatie met zijn omgeving. Zo 

leven er beestjes onder de bast (zijn die onderdeel van de boom?), beweegt de boom in de wind en 

staat hij diep verankerd in de grond om water op te zuigen (zijn de wortels onderdeel van de boom? En 

het water dat ze opzuigen?). Heidegger (1967:406) stelt dat een boom in dit geval niet als een object, 

maar als een ding moet worden gezien. Een object zegt hij, is een kaal, statisch ding, zonder omgeving 

of context. Om een ding te zien, kun je niet alleen naar de buitenkant kijken, naar het voorkomen, 

maar moet je verder kijken, naar de omgeving en het idee van een object. Je moet kijken naar het 

fenomeen. Dit gaat verder dan het materiaal waaruit het bestaat, want het gaat om de wind, de grond, 

de intra-actie met leven dat een ding zijn ‘dingheid’ geeft. Een ding is in tegenstelling tot een object 

nooit af, want het wordt gevormd in zijn relatie met en tot andere dingen in een omgeving (Ingold 

2010:6). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een bijenvolk en haar kast. Dit bijenhuis is een dynamisch 

geheel dat groeit en krimpt al naar gelang de behoeftes van de bij en de imker. Het is derhalve aan 
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verandering onderhevig en het heeft dus zijn wortels in een verleden terwijl het tegelijkertijd reikt naar 

de toekomst. 

 

Een ding zoals een bijenvolk is een samenkomen van ‘lijnen’. Zie een lijn als de voetsporen die 

iemand of iets achterlaat. Een lijn vertelt een verhaal over waar bijvoorbeeld een persoon is geweest, 

wat hij heeft ervaren, waarmee hij in aanraking is geweest en hoe dit alles op hem van invloed is 

geweest. Op deze manier heeft alles een eigen lijn. De lijnen die samenkomen in een volk zijn de 

lijnen van de soms wel zestigduizend bijen die ertoe behoren, de lijn van de kast waarin ze wonen, van 

de bloemen waarop ze vliegen, de honing die ze produceren, de varroamijten die op hen parasiteren, 

de imker die in de kast komt kijken en ga zo maar door. Deze lijnen bestaan afzonderlijk ook weer uit 

lijnen, want de lijn van de bloem is zelf ook weer opgebouwd uit alles wat de bloem een ding maakt. 

Dingen komen hierdoor (figuurlijk) tot leven langs hun levenslijnen, terwijl objecten als het ware dood 

zijn. Ze bestaan uit een rizomatisch vlechtwerk van lijnen die groeien en bewegen, maar waarin geen 

vast patroon bestaat van verbonden punten. Ingold (2011a:63) noemt dit een ‘meshwork’, een 

onontwarbare kluwen van lijnen. Hij spreekt nadrukkelijk niet van een ‘netwerk’, omdat daarin wel 

sprake is van onderling verbonden punten. Ingold (2010:10) vat dit als volgt samen: “There could be 

no life, in short, in a world where earth and sky do not mix and mingle.” ‘Agency’ is dus niet nodig om 

dingen tot leven te wekken: “[…] action is not so much the result of an agency that is distributed 

around the network, but emerges from the interplay of forces that are conducted along the lines of the 

meshwork” (Ingold 2011a:92). Leven komt voort uit beweging en een samenspel van lijnen en wordt 

niet veroorzaakt door agency. De term is overbodig wanneer je de transitie van object naar ding 

beschrijft, want leven ligt al besloten in de ontologie van een ding. Niet agency, maar de flow en 

beweging van materiaal brengen een object tot leven. Dit is waarom het belangrijk is om onderdeel te 

worden van het meshwork. Op die manier ervaar je het proces. Door groei en beweging komen lijnen 

samen. Wanneer een perenboom groeit uit een zaadje zal deze boom op een gegeven moment bloemen 

krijgen. De nectar uit deze bloemen voedt bijen die op hun beurt de bloem bestuiven. Hierdoor 

ontstaat nieuw zaad, waaruit een nieuwe boom kan groeien. Ingold (2010:10) stelt dat dingen leven, 

omdat ze ‘lekken’ door middel van hun lijnen. Ze zijn onderdeel van een grotere context. Wanneer een 

bij ter verdediging van zijn volk steekt, zal weldra een einde komen aan zijn bestaan. Maar terwijl het 

leven letterlijk uit hem weglekt, levert hij met zijn opoffering een ultieme bijdrage aan het 

voortbestaan van zijn volk (dit is het figuurlijke lekken). De vijand is afgeschrikt en de lijn van de bij 

gaat door in het voortbestaan van het volk. Maar ook op abstracter niveau gaat dit op. Een bijenkast 

blijft een ding, doordat de bijen die hem bevolken hun essentie er als het ware aan afgeven. 

 

Deleuze (2003:261) laat zien dat alle dingen die zíjn, haecceities langs intersecties van lijnen zijn. 

Ieder ding bestaat uit een grote bundeling lijnen binnen een meshwork, maar hetgeen dat een ding zijn 

uniciteit, zijn individualiteit, zijn essentie geeft is de haecceity die in die bundeling zit. Het is wat Bohr 

een fenomeen noemt. Het heeft geen begin of einde en het is niet gemaakt van punten, maar alleen van 

lijnen. Het is een rizoom (Deleuze 2003:263). Hierdoor is het ook niet beperkt door de grenzen van 

een ding, want een ding staat in een context en krijgt zijn ‘ditheid’ [thisness] juist onder invloed van 

deze context. Deleuze (2003:263) stelt dan ook: “Spatiotemporal relations, determinations, are not 

predicates of the thing but dimensions of multiplicities.” Een ding wordt een ding in, door en dankzij 

een context, door een samenkomen van lijnen uit het verleden, het heden en de toekomst. Dit is ook 

wat Leibniz (2013) duidelijk maakt aan de hand van een voorbeeld over Alexander de Grote. Het 

individu Alexander de Grote is een samenkomst van lijnen en delen van zijn identiteit. Hij is koning, 

student van Aristoteles, veroveraar, enzovoort. In de haecceity van deze lijnen zit de persoon 

Alexander de Grote. Leibniz merkt op: “When we consider carefully the connection of things, we can 

say that from all time in Alexander's soul there are vestiges of everything that has happened to him 

and marks of everything that will happen to him and even traces of everything that happens in the 

universe, even though God alone could recognize them all.” Tautz (2009:242) stelt dat bijen hun volk 

organiseren als een ‘superorganisme’: “Het superorganisme bijenvolk is een complexe, adaptieve 

diergemeenschap bestaande uit vele duizenden individuen die voortdurend actief zijn en die bij hun 

handelen reageren op aspecten van hun milieu en het doen en laten van hun nestgenoten. Een centrale 

instantie die leiding geeft, is er niet. In plaats daarvan komt het gedrag van de kolonie als geheel voort 

uit de onderlinge samenwerking en concurrentie van alle bijen afzonderlijk.” Het gedrag van het 
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superorganisme is dus het resultaat van tal van factoren en beslissingen van anonieme individuen 

binnen het grotere geheel. Één individuele bij heeft weinig invloed in deze massa, omdat actie 

collectief wordt ondernomen. In tegenstelling tot wat Cluyt (1977) in de zestiende eeuw dacht, 

“regeert” zelfs de koningin het volk niet, want als zij haar werk niet goed doet, wordt ze zonder pardon 

gedood. Alle bijen leveren dus hun eigen kleine bijdrage aan een groter geheel. Hierdoor is het geheel 

meer dan de som der delen. Uit de bundeling van lijnen ontstaat het superorganisme. Een mooier 

voorbeeld van haecceity is haast niet te bedenken. 

 

Wanneer we dit betrekken op de mens-bijrelatie betekent het dat elke imker uniek is in deze omgang. 

Dit blijkt ook uit hetgeen de bijenhouders zelf vertellen. Zo antwoordde Joseph op mijn vraag wat nou 

volgens hem de beste manier is om varroa te bestrijden: “De NBV [Nederlandse 

Bijenhoudersvereniging, GB] heeft een keer een enquête gehouden over manieren om varroa en 

andere ziektes te bestrijden. Wat bleek? De 56 respondenten droegen 55 verschillende werkwijzen aan 

voor bestrijding van parasieten en ziektes. En nummer 55 en 56 delen waarschijnlijk een imkerij. 

Hieruit blijkt dus dat iedere imker het weer net iets anders doet.” Herman legde dit uit, toen ik hem 

vroeg hoe hij zich het imkeren eigen had gemaakt: “Een imker is altijd aan het leren. Iedere imker 

heeft zijn eigen manier van werken. Steeds wanneer je je iets eigen hebt gemaakt, kun je weer aan iets 

nieuws beginnen. Je moet altijd eerst de ‘algemene’ manier leren, zoals het in de boekjes staat. Als je 

die manier machtig bent, ben je pas op de helft, want je zult zien dat je daarna automatisch dingen net 

iets anders gaat doen. Bepaalde dingen vind je toch fijner zus, andere dingen werken beter zo. Dan 

maak je je een manier van werken pas echt eigen.” Het leerproces, the art of inquiry, is dus iets van 

doorlopende aard. Omdat er niet twee imkers zijn die exact dezelfde werkwijze hanteren, is iedere 

imker uniek. De essentie van een imker is zijn manier van werken, zijn haecceity. Het is dit waarin al 

zijn ervaringen samen komen. Alles wat hij heeft meegemaakt en wat er met hem is gebeurd, leidt tot 

een individuele overtuiging en voorkeur in het omgaan met bijen. Het is kenmerkend voor zijn 

individuele essentie. Bovendien zal dit samenkomen van lijnen ook bepalen hoe een imker in de 

toekomst zal handelen. Hij zal ook delen van zijn manier van omgaan met bijen doorgeven aan zijn 

studenten, waardoor de lijnen door blijven werken in latere generaties. 

 

In het veld heb ik dit aan den lijve ondervonden. Nelleke was erg streng wanneer het ging over de vele 

verschillende imkermethodes. Zij stond erop om het ons tijdens de cursus ‘volgens het boekje’ te 

leren. Ze drukte ons op het hart om geduld te hebben en eerst de cursus af te maken en een goede basis 

te leggen, om pas daarna onze eigen weg te vinden. Ik merkte echter al snel dat ik in het veld eigenlijk 

twee rollen had. Allereerst natuurlijk die van onderzoeker, hetgeen ik ook altijd aan mijn informanten 

duidelijk maakte. Maar in de praktijk merkte ik dat ik door mijn informanten vooral gezien werd als 

leerling. Zij wisten dat ik de basiscursus volgde en waren daarom vaak geneigd om mij dingen uit te 

leggen. Zo stelde Arnd mij af en toe vragen om te testen of ik in de gaten had wat hij deed: “Ik wil op 

één van deze kasten een extra kamer zetten. Welke kast denk jij dat ik kies en waarom?” Herman en 

Henk geven regelmatig les aan beginnend imkers en hierdoor vervielen zij als vanzelfsprekend in de 

rol van docent. Zo stopte Herman mij nadat hij een kast had gecontroleerd de kastbeitel in handen met 

de woorden: “Zo, en nu is het jouw beurt. Laat maar eens zien wat je kunt.” Eigenlijk ging dit dus in 

tegen Nellekes advies, maar het was hierdoor wel erg eenvoudig om aan informatie te komen en de 

manier van werken van verschillende imkers te leren kennen. Bovendien droeg het bij aan het 

opbouwen van een goede verstandhouding met de informanten. Zelfs nadat ik een complete dag met 

hen van het ene naar het andere groepje kasten had rondgereden, zaten we dan ook nooit zonder 

gespreksstof. Door deze verstandhouding heb ik me nooit bezwaard gevoeld om in mijn rol van 

onderzoeker meer beladen vragen te stellen over bijvoorbeeld bijensterfte. Ik heb hierdoor, om met 

Ingold te spreken, gekruist met vele verschillende lijnen. Dit gaf mij de mogelijkheid om the art of 

inquiry zo optimaal mogelijk te verwezenlijken en mijn eigen essentie voorzichtig te ontdekken. Ik 

deed onderzoek en leerde de imker-bijrelatie kennen door zelf te doen en te ervaren. Ik ben nog lang 

niet zover als de andere imkers die ik heb ontmoet. Ik denk dan ook dat mijn werkwijze, gelukkig voor 

Nelleke, op dit moment nog erg ‘volgens het boekje’ is. 

 

Doordat ik tijdens de bijenhouderscursus al regelmatig met de bijen in aanraking kwam, kon ik de 

informatie die informanten mij gaven veel beter interpreteren. Bovendien vielen mij ook bij het 
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observeren dingen op die ik anders waarschijnlijk niet had meegenomen in het onderzoek. Ik merkte 

ook dat ik groeide in het doen van waarnemingen. Waar op het begin het nut van sommige 

handelingen mij (onbewust) ontging, begon ik naarmate ikzelf ook meer ervaren raakte in het imkeren 

meer dingen te zien. Toen ik zoals ik aan het begin van dit hoofdstuk beschreef voor de eerste keer in 

de kast keek, zag ik vooral een enorme krioelende klomp bijen. Wanneer imkers mij een raam met 

eitjes lieten zien, kon ik het vijf minuten later al niet meer onderscheiden van een raam zonder eitjes. 

Maar naarmate de cursus vorderde, ontdekte ik steeds meer door het zelf te doen en raakte ik met 

steeds meer handelingen vertrouwd. Zo kwam ik erachter dat eitjes ook eigenlijk niet te zien zijn 

wanneer je het raam niet zelf vast houdt. Doordat ik de handelingen van het imkeren zelf onder de knie 

had, hoefde ik daar tijdens mijn bezoeken aan andere bijenhouders niet zo erg meer op te letten. Ik 

snapte immers wat ze deden en waarom ze het deden en dus kon ik mijn aandacht richten op andere 

aspecten van hun werkwijze. Toen Henk koninginnendoppen ging breken, wist ik wat daarvan het nut 

was. (Hierop kom ik later nog terug.) Hierdoor vroeg ik mij niet af wat hij aan het doen was, maar 

bekeek ik hoe hij de doppen brak. Anders dan ik op de cursus had geleerd, brak Henk de complete dop 

van de raat en peuterde hem daarna met zijn vingers open. Op de cursus namen we voorzichtig een 

raam uit de kast en maakten we daarna met chirurgische precisie met een mesje heel voorzichtig de 

bovenkant van de dop open. Wanneer je echter net als Henk honderd volken hebt, is dit natuurlijk niet 

te doen. Bovendien weet hij de signalen die hij krijgt van de bijen goed te interpreteren. Hij weet hoe 

de communicatie met het volk werkt. 

 

Dat dit concept van communicatie tussen mens en bij helemaal niet zo vreemd is als het in eerste 

instantie lijkt, laat Raffles (2010:219-220) zien. Hij beschrijft het onderzoek van Von Frisch naar de 

symbolische communicatie van bijen en de manier waarop Von Frisch sprak namens de bijen. Ook 

laat hij zien dat het mogelijk is om de taal van bijen te lezen en te begrijpen. Hij geeft hierbij het 

voorbeeld van Martin Lindauer die de dansen van bijen bekeek die een mogelijke nieuwe nestlocatie 

doorgaven. Aan de hand van de dansen kon hij deze locaties ook daadwerkelijk vinden (2010:246-

247). Wel is het belangrijk om wanneer het gaat over de ‘taal’ van bijen niet te vervallen in de 

antropomorfische valkuil. Dat we een deel van de communicatie van bijen kunnen begrijpen, wil niet 

zeggen dat we alles begrijpen. Aristoteles (1985:25) maakt een onderscheid tussen spreken van 

mensen en de geluiden, de ‘taal’ zo u wilt, van dieren. De taal van dieren maakt wel degelijk iets 

duidelijk, maar het heeft geen betekenis, volgens Aristoteles een basisvoorwaarde voor spraak. Het 

verschil is dat de geluiden van dieren niet volgens bepaalde conventies gemaakt worden, in 

tegenstelling tot de spraak van mensen. Bijen communiceren dus op een ander niveau dan mensen en 

dus is hun taal ook niet te vergelijken met de menselijke taal. Zelfs in de communicatie tussen mensen 

onderling en tussen verschillende culturen liggen misverstanden op de loer. Mensen zeggen immers 

niet altijd wat ze bedoelen, want taal is van nature ambigu en voor meerdere interpretaties vatbaar 

(Scollon 2012). Als intermenselijke communicatie dus al lastig kan zijn, dan is intersoortelijke 

communicatie dat al helemaal. 

 

Ook Heidegger (1995:241-243) laat zien dat de communicatie van bijen totaal anders verloopt dan die 

van mensen. Hij onderzoekt het bewustzijn van bijen. Heidegger gebruikt hiervoor een experiment 

waarin een bij een druppeltje honing krijgt voorgeschoteld. De bij zuigt het druppeltje op en vliegt 

vervolgens weg. Hierna krijgt de bij een hele kom met honing. De bij zuigt de honing op totdat hij 

voldoende heeft en vliegt dan weg. Vervolgens wordt een deel van zijn achterlijf verwijderd, waardoor 

de honing er aan de achterkant gewoon weer uitkomt. Het diertje blijft hierop doorgaan met het 

opzuigen van honing, omdat het niet vol raakt. Heidegger concludeert hieruit dat de bij zich niet 

bewust is van het feit dat er honing is, noch van de hoeveelheid honing die aanwezig is en zelfs niet 

van het feit dat hij een deel van zijn achterlijf mist. De drijvende activiteit van het zuigen staat 

blijkbaar niet in bewuste relatie tot hetgeen opgezogen wordt. De bij wordt meegenomen 

[hingenommen] door zijn voedsel in een instinctieve reactie. Dit sluit uit dat het diertje een positie 

inneemt ten opzichte van en over zijn voedsel. Er is sprake van een inhibitie, een gedrag, en dus niet 

van een recognitieve zelfgestuurde houding tegenover het voedsel waaruit blijkt dat er besef is dat het 

voedsel ís (als in ‘zijn’). Het is een instinctieve oorzaak-gevolgrelatie waar geen reflectie aan te pas 

komt. De bij is zich niet bewust van hetgeen zich in zijn omgeving manifesteert, zelfs niet van het feit 

dat hij zich in een omgeving bevindt (Heidegger 1995:248). De relatie tussen de bij en de dingen in 
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zijn omgeving, of dat nu lucht, bloemen, andere bijen of mensen zijn, berust op instinctieve reacties. 

De communicatie tussen bijen onderling is geen proces van ratio, maar van actie-reactie. 

 

Heidegger trapt hier echter in de antropocentrische valkuil, omdat hij de bij langs de menselijke 

meetlat van communicatie legt. Ingold (2000:52) stelt echter dat bijen niet vanuit het door mensen 

(cultureel) geconstrueerde natuurlijke domein leven, maar dat zij vanuit hun eigen autonome domein 

met de wereld om hen heen intra-acteren. Dat dit gebeurt door instinctieve actie-reactie maakt daarbij 

niet uit. De communicatie van mens en bij is een samenkomst van lijnen, van twee verschillende 

domeinen met alle bijbehorende karakteristieken en ontvankelijkheden. Mensen merken dingen op in 

hun omgeving die bijen niet opmerken, maar bijen merken ook dingen op die mensen niet opmerken 

(Ingold 2000:51). Weliswaar verloopt deze waarneming anders dan bij mensen, zoals Heidegger laat 

zien, maar daarom moet je bijen ook binnen hun eigen domein beschouwen. Communicatie met dieren 

is dan niet wezenlijk anders dan communicatie met andere mensen. Natuurlijk is het niet mogelijk om 

met bijen te praten, net zoals de mens bepaalde vermogens tot communiceren mist die de bij wel bezit, 

maar dit hoeft communicatie niet noodzakelijkerwijs in de weg te staan. Communiceren van imkers 

met bijen behelst het presenteren van (een aantal) stimuli en vervolgens het interpreteren van de 

gedragingen hierop van de bijen. Ook dit interpreteren van de gedragingen hoeft geen bewust proces te 

zijn. Ingold (2011b:371) merkt op dat ook een groot deel van de menselijke communicatie onbewust 

verloopt. Denk bijvoorbeeld aan blozen of fronzen. Hij stelt daarom dat het vreemd zou zijn om dieren 

bewustzijn te ontzeggen enkel omdat ze niet rationeel beraadslagen over zaken, terwijl mensen in hun 

handelen en zelfs in hun communicatie meestal hetzelfde doen. Dieren hebben niet zoals mensen een 

discursief bewustzijn, maar ze hebben een praktisch bewustzijn. Doordat dieren geen discursief 

bewustzijn hebben, kunnen ze ook niet van tevoren intentionele handelingen plannen. Maar, zegt 

Ingold, ze kunnen wel intentioneel handelen terwijl ze handelingen uitvoeren. Hiermee bedoelt hij 

handelingen die uitgevoerd worden zonder erbij na te denken. Bijen reageren daarom wel op stimuli 

die hen aangeboden worden. Het is dus voor imkers van het grootste belang om bekend te raken met 

het communicatieve domein van de bij en om te leren om bijen de juiste stimulansen te geven (of te 

onthouden) en vooral om te signalen die bijen geven op een juiste manier te interpreteren. 

 

Iemand die dit goed in de vingers heeft is Herman. Toen hij na het openen van een kast binnen een 

halve minuut de koningin vond, vroeg ik hem hoe hij dit zo snel voor elkaar had. “Vraag me niet hoe 

ik het doe,” zei hij, “maar op de een of andere manier voel ik gewoon aan waar de koningin zit. Ik doe 

de kast open en kijk naar de raampjes en dan weet ik gewoon, op dat raam moet zij zitten, of anders op 

dat raam.” Herman kan niet uitleggen waaraan hij dit kan zien. Hij vermoedt dat het te maken heeft 

met hoe de bijen zich gedragen. Waarschijnlijk vangt hij onbewust die signalen op. Het heeft met 

ervaring te maken, zegt hij, want beginnende imkers kunnen het nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat 

alle ervaren imkers het wel kunnen. Herman kent imkers die al dertig of veertig jaar imkeren en die 

nog steeds elke keer bewonderend naar hem kijken wanneer hij zonder aarzelen het juiste raampje uit 

de kast pakt. Hij vergelijkt het met tuinieren: “Er zijn genoeg mensen die erg van tuinieren houden, 

maar die toch regelmatig dode of slecht groeiende planten in de tuin hebben. Die mensen hebben wel 

het enthousiasme, maar ze hebben gewoon geen groene vingers. Zo is het ook met imkeren. Sommige 

mensen voelen gewoon aan hoe het moet en anderen leren het nooit, ondanks dat ze erg hun best doen 

en dat ze goede bedoelingen hebben.” 

 

Het hebben van ‘groene vingers’ als imker wil echter niet noodzakelijkerwijs zeggen dat je voor 

individuele bijen doet wat voor hen het beste is. Dit viel me op toen ik de eerste paar keren bij ervaren 

imkers meekeek. Wanneer je de deksel van een kast haalt, gaan er onmiddellijk bijen op de 

vrijgekomen rand zitten. Als je de deksel terug legt, plet je deze bijen. Een oplossing is om de deksel 

eerst schuin op de kast te leggen, zodat de randen slechts op vier punten contact maken met de kast. 

Door hem daarna recht te schuiven, schuif je de bijen die op de rand zitten ervan af. Desalniettemin 

kan dit nog veel bijen het leven kosten. Zeker aan het begin van de cursus was ik net als mijn 

medecursisten nog erg voorzichtig. We wilden geen enkele bij pletten, waardoor het lang duurt 

voordat je de deksel op de kast hebt. Ook dit is niet goed, omdat een volk zo teveel kan afkoelen. 

Gaandeweg werd ik hier handiger in en leerde ik om minder te geven om een enkel bijenleven. 

Beginnelingen geeft dit een tegenstrijdig gevoel, omdat zij juist gaan bijenhouden, omdat ze bijen 
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leuke dieren vinden. Tijdens de cursus liet Nelleke een dar zien. Deze mannelijke bijen hebben geen 

angel en zijn dus volkomen ongevaarlijk. Bovendien zijn ze wat pluiziger en hebben ze grote ogen. Dit 

maakt ze redelijk knuffelbaar. De darren die Nelleke pakte, gingen van hand tot hand en met name de 

vrouwen in het gezelschap gingen ze echt knuffelen. Ze vonden de darren ‘lief’ en gaven ze namen. 

De darren raakten hierdoor na een tijdje versuft en ondanks de behoedzame manier waarop iedereen ze 

vasthield, raakten ze behoorlijk verfomfaaid. Nelleke verloste ze daarom uit hun lijden door ze fijn te 

knijpen. Dit werd door een enkeling zielig gevonden. Beginnend imkers willen namelijk koste wat het 

kost voorkomen dat er bijen doodgaan. Deze verbondenheid lijkt een kenmerk van wayfaring, het idee 

van leven als het volgen van lijnen (Ingold 2011a:xii) (hierop ga ik in het volgende hoofdstuk verder 

in), maar is in werkelijkheid een antropomorfisme. ‘Lieve’ of ‘zielige’ bijen bestaan immers enkel in 

het menselijk domein en niet in het domein van de bij. Ook iets meer ervaren hobbyimkers zijn vaak 

nog behoorlijk voorzichtig, maar vaak niet op een dergelijke antropomorfe manier. Wat mij opvalt, is 

dat hoe meer volken een imker heeft hoe minder het hem uitmaakt of er een paar bijen sneuvelen. Bij 

grotere imkers hoor je vaak dingen als “er zitten zestigduizend bijen in die kast. Zelfs als ik er honderd 

doodmaak, is dat een ontzettend klein percentage. Daar merken ze niks van.” Deze imkers weten dat 

voor het voortbestaan van het superorganisme andere dingen van belang zijn. Zij gaan daarom niet zo 

onwennig met de bijen om als ik beschreef aan het begin van dit hoofdstuk en ze hebben er daarom 

geen probleem mee om hun macht over de bijen te laten gelden. Deze machtscomponent in de mens-

bijrelatie gaan we in het volgende hoofdstuk nader bekijken. 
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Hoofdstuk 2 
De machtsverhoudingen tussen mens en bij 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk onderzoeken we de machtscomponent in de relatie tussen mens en bij. In 

Nederland worden vrijwel alle honingbijen door mensen gehouden. Er leven er vrijwel 

geen meer in het wild. Hierdoor is er sprake van een continue monitoring door de mens 

van zijn bijen. Bij het onderzoeken van deze monitoring leen ik uit Foucaults theorie van 

biomacht. Daarnaast laat ik de wederzijdse component van de machtsrelatie zien. In lijn 

met Ingold betoog ik dat bijen gezien (kunnen) worden als participanten in onze cultureel 

geconstrueerde menselijke realiteit en dat voor een werkelijk goede relatie er sprake moet 

zijn van communicatie met en inzicht in de wereld van de bij. Wanneer deze elementen 

ontbreken, is er namelijk al snel sprake van een scheve verhouding waarbij de bij veelal 

aan het kortste eind trekt. 

 

 

Wanneer je de relatie tussen mens en bij onderzoekt, stuit je al snel op een controlerende component. 

De mens probeert zijn wil op te leggen aan de bij. Deze machtsuitoefening over het biologische leven 

doet denken aan het Foucauldiaanse concept van biomacht. Verschillende auteurs (onder andere 

Holloway 2007, 2009, Palmer 2001, Taylor 2013 en Twine 2007) laten zien dat dit concept erg 

bruikbaar kan zijn bij het begrijpen van de menselijke omgang met dieren. Hoewel biomacht in de 

Foucauldiaanse betekenis enkel betrekking heeft op mensen zijn er vele parallellen te trekken met de 

manier waarop mensen omgaan met dieren, of in dit geval met bijen. Foucault (2007:16-17) stelt dat 

macht gevormd wordt en onderdeel is van sociale relaties en dat het niet gefundeerd is op of gevormd 

wordt door zichzelf. Het ontstaat dus niet uit een bepaalde bron, maar het is het resultaat van het 

samenkomen van vele verschillende mechanismes en handelwijzen. Dit doet denken aan de haecceity 

die Deleuze en Ingold beschrijven. Macht is niet iets op zichzelf staands, maar het ontstaat uit een 

samenkomen van lijnen. 
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Holloway (2007:1046) laat zien dat Foucaults focus op macht een nadruk op subjectiviteit verhult. 

Subjecten doorlopen bepaalde objectiverende processen, zodat ze volgens de norm gaan handelen. 

Toch blijven ze subjecten, omdat ze nooit volledig aan de norm voldoen en omdat ze bovendien verzet 

kunnen plegen. Ze zijn dus onderworpen aan hen vormende machtsprocessen. Dit gebeurt door middel 

van drie modaliteiten (Holloway 2007:1046). Ten eerste door pogingen de subjecten te normaliseren, 

in overeenstemming met wetenschappelijke en deskundige kennis. Ook imkers doen dit, zeker in het 

begin. Zij hebben van andere bijenhouders en uit de literatuur geleerd hoe zij het beste kunnen omgaan 

met bijen. Vervolgens proberen zij deze kennis toe te passen op de bijen. Tijdens de cursus die ik 

volgde, heb ik dit stap voor stap ervaren. Elke les probeerde ik de bijen weer te laten doen wat ik 

zojuist geleerd had. Wanneer de bijen koninginnendoppen maakten, haalde ik deze weg, omdat 

volgens het boekje de bijen nog geen koninginnen mochten maken. Dat zou immers lastig voor ons 

imkers zijn. Bovendien houden imkers hun bijen in gestandaardiseerde kasten. Hierdoor brengen ze de 

bijen binnen hun cultureel geconstrueerde menselijke domein; een domein dat door de bij geadopteerd 

wordt, maar dat niet voortkomt uit zijn perceptuele wereld. De bijen worden op deze manier dus 

‘gedwongen’ zich aan te passen aan de manier waarop mensen de wereld zien. “Het maakt de bijen 

helemaal niks uit,” zei Martien hier altijd over, “je kunt ze als je wilt in een colafles houden. Zolang ze 

hun raten kunnen bouwen en het omhulsel enigszins bescherming biedt, kunnen ze er wonen. Alleen is 

een kast voor mensen natuurlijk veel beter werkzaam.” Door het op deze manier van bovenaf opleggen 

van de cultureel geconstrueerde menselijke wereld worden bijen participanten in deze wereld (Ingold 

2000:52). 

 

Een tweede modaliteit is een focus op het monitoren van de mate waarin individuen zich houden aan 

de norm. Dit deed ik door telkens weer in de kasten te kijken en op de kastkaart bij te houden hoe de 

stand van zaken deze keer in de kast was. Wanneer ik ongeregeldheden constateerde, trad modaliteit 

één in werking, het normaliseren van de situatie. Tijdens de cursus heb ik hier één extreem voorbeeld 

van meegemaakt. Dit was toen we nieuwe koninginnen in de volken wilden plaatsen. Er waren eitjes 

gelegd en volgens de planning zouden de nieuwe koninginnen daarom dertien dagen later geboren 

moeten worden. Daarom gingen we op deze dag alle koninginnendoppen voorzichtig openpeuteren. 

Dit kunnen de bijen zelf ook, maar door dit zelf te doen, kun je de koningin meteen vangen, waardoor 

het proces beter te begeleiden is. Maar wat bleek? Er was vrijwel geen enkele koningin volgroeid. 

Hierdoor zaten we opeens met een heel aantal volken zonder koningin. De bijen hadden zich niet aan 

ons schema gehouden. Martien loste dit later op door elders de benodigde koninginnen vandaan te 

halen. Hier blijkt uit dat de monitoring soms problematisch verloopt. Sommige imkers besteden er 

daarom ook niet al teveel aandacht aan, omdat zij vooral op hun gevoel afgaan. Maar Herman en 

Joseph vertelden mij dat er ook imkers zijn die alles wat er in de kast gebeurt, registreren in grote 

spreadsheetbestanden. Zij berekenen van iedere kast de gemiddelde hoeveelheid honing, het aantal 

doppen, het aantal bijen, de groei, het aantal varroamijten en ga zo maar door. Op deze manier houden 

zij in de gaten hoe een volk het doet ten opzichte van de norm. 

 

De derde modaliteit is het bijbrengen van een reflexief, zelfdisciplinerend handelen om de norm te 

handhaven (Holloway 2007:1046). Dit is in het geval van dieren, en bijen in het bijzonder, lastig te 

realiseren. Dit is dan ook het punt waarop het Foucauldiaanse principe van biomacht het lastigst toe te 

passen is op dieren. Het is ook een punt waar imkers mee worstelen. In het begin maak je je namelijk 

zorgen wanneer er iets in de kast niet gaat zoals het zou moeten gaan. Zoals ik aan het begin van dit 

hoofdstuk heb laten zien, was dit bijvoorbeeld het geval bij de bijen van Nanco. Toen ik hem in een 

later stadium vroeg hoe het nu ging met zijn bijen en of hij niet bang was dat het weer mis zou gaan, 

vertelde hij dat hij had ontdekt dat je je daarover niet teveel zorgen moet maken. “Je moet het een 

beetje los kunnen laten. Op het begin ben je heel erg bezig met zorgen dat alles goed gaat met je volk. 

Je wilt alles goed doen. Maar bijen zijn gewoon geprogrammeerd om te doen wat ze moeten doen. Als 

je dat in de gaten krijgt, weet je dat je daarop kunt vertrouwen. Je moet de juiste omstandigheden 

scheppen en dan doen de bijen de rest voor je.” Ook Martien vertelde dat bijen alles wat mensen in een 

kast verstoren of verpesten onmiddellijk op orde proberen te brengen. Dit laat zien dat een imker erop 

kan vertrouwen dat bijen, hoewel ze geen bewust reflexief vermogen hebben, toch instinctief kunnen 

reflecteren op de toestand in de kast. Ze hebben zoals we eerder zagen een praktisch bewustzijn 

(Ingold 2011b:371), waardoor ze intentioneel kunnen handelen. Door het scheiden van bewustzijn en 
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denken, is deze modaliteit van reflexief handelen dus ook op bijen toe te passen, zij het op een ander 

niveau dan bij mensen (hoewel mensen veelal ook op dit niveau functioneren). Wanneer er iets 

abnormaals gebeurt, reageren bijen daar immers op en zorgen ze ervoor dat ze alles weer 

normaliseren. Hier moet je volgens Nanco dus als imker ook op vertrouwen. Belangrijk hierbij is wel 

dat de imker de juiste voorwaarden schept. Wanneer de bijen bijvoorbeeld in een slechte kast op een 

zeer natte en koude plaats staan, zal het ze ondanks pogingen daartoe niet lukken om de situatie in de 

kast te normaliseren. Ook hier is dus weer de haecceity te zien. In het samenspel van bij, mens, 

omgeving, materiaal en (toevallige) omstandigheden wordt de al dan niet florerende bijenkast 

gevormd. Dit is zoals Ingold (2000:51) stelt inherent aan leven: “To be alive is to be situated within a 

field of relations which, as it unfolds, actively and ceaselessly brings forms into being: humans as 

humans, [bees as bees, GB], and so on.” Ook Holloway (2009:405) ziet in deze meer hybride 

benadering de oplossing van dit probleem. 

 

Foucault stelt dat “een machtsrelatie alleen kan worden uitgedrukt op basis van twee elementen die 

beide onmisbaar zijn wanneer het echt een machtsrelatie betreft: dat ‘de ander’ (degene over wie 

macht wordt uitgeoefend) onmiskenbaar is erkend als de persoon die reageert en dit ook blijft tot het 

einde, en dat, geconfronteerd met een machtsrelatie, een heel veld van responsen, reacties, resultaten 

en mogelijke interventies open gaat” (Palmer 2001: 347-348). Palmer laat zien dat er geen reden is 

waarom de ‘persoon’ waar Foucault hier over spreekt niet ook een dier kan zijn. Er hoeft volgens 

Foucault namelijk geen sprake te zijn van een bewust proces en dus voldoet een praktisch bewustzijn. 

De mens, als soevereine macht, heeft de mogelijkheid om te beslissen over leven en dood van de bij. 

Hij kan immers een bij doodslaan of een heel volk ‘afzwavelen’ met giftige zwavelgassen. Wanneer 

hij dit doet, is er volgens Foucault echter geen sprake van biomacht, maar van geweldsuitoefening. Hij 

stelt namelijk dat er geen sprake is van macht, wanneer de mogelijkheid tot verzet ontbreekt (Taylor 

2013:548). Toch hebben bijen in andere situaties wel de mogelijkheid om (symbolisch) verzet te 

plegen in hun gedrag. Holloway (2007:1053) laat zien dat er altijd dieren zijn die niet doen wat van 

hen verwacht wordt. Ook imkers worden hier keer op keer mee geconfronteerd, zoals we ook in de 

voorbeelden hiervoor hebben gezien. Martien verzuchtte regelmatig dat bijen nou eenmaal de boekjes 

niet lezen. Hij bedoelde hiermee dat volgens de handleidingen en lesmethodes over bijenhouden bijen 

bepaald gedrag moeten vertonen, maar dat in de praktijk toch altijd weer blijkt dat bijen doen waar ze 

zelf zin in hebben. Bijen dwingen de imkers hierdoor om goed op te blijven letten en steeds weer de 

kasten te controleren. Je kunt als imker de bij proberen te disciplineren, maar helemaal lukken, zal dit 

nooit. Vaak is dit ‘verzet’ ook een gevolg van een fout van de imker. Zo vertelde Joseph dat hij toch 

ieder jaar weer te maken kreeg met zwermende bijen, terwijl hij zijn kasten goed op doppen 

controleerde. Dit komt, omdat het gewoon erg lastig is om honderd procent van de koninginnendoppen 

te vinden. Foucault stelt dat een dergelijke gap in de machtsuitoefening kan leiden tot weerstand 

(Taylor 2013:549). De ‘gevangenschap’ van bijen is immers altijd relatief. Een bijenvolk kan namelijk 

naar believen wegvliegen. Het wordt door imkers ‘geschept’, dat wil zeggen dat een in het wild levend 

volk in een kast of korf wordt gedaan. Wanneer het volk vervolgens besluit om daar te gaan broeden, 

kan de imker het volk controleren. Omdat de bijen afhankelijk zijn van en leven voor hun volk, zullen 

ze niet wegvliegen van de kern van hun volk; de koningin en haar broed. Wanneer het volk echter rijp 

is om te zwermen, zal dit wel gebeuren. Ze zullen dan weerstand bieden door te ontsnappen aan de 

invloedsfeer van de imker. De imker moet in dat geval tijdig ingrijpen of de zwerm opnieuw vangen.  

 

Bijen hebben hiernaast nog een interessante eigenschap. Ze kunnen je namelijk steken. Wanneer je ze 

lastig valt, zeker als groep, moet je dus uitkijken. Je hebt een pak nodig. Dit maakt de bij weerbaar en 

reactief. Ze hebben de mogelijkheid om duidelijk te maken dat ze het ergens niet mee eens zijn en ze 

kunnen weerstand bieden wanneer imkers desondanks dingen doen waar ze niets voor voelen. De 

volgende anekdote geeft een beeld van wat ik bedoel: 

 

Toen ik bij Henk was, moesten we zijn kasten en korven controleren op koninginnendoppen. Dit is een 

zware ingreep in een volk, zeker omdat Henk meteen ook stukken darrenraat wegsneed om varroa te 

bestrijden en het volk weer de ruimte te geven om te bouwen. Henk imkert meestal zonder pak, want 

dat geeft hem meer bewegingsruimte. Bovendien word je volgens Henk eigenlijk alleen gestoken als 

je iets fout doet. Hij vindt het daarom wel zo eerlijk om geen pak aan te doen, omdat je de bijen dan de 
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mogelijkheid geeft om te reageren op wat je doet. Omdat de bijen erg rustig zijn, heb ook ik geen pak 

aan. We bekijken een stuk of tien korven en plegen het nodige onderhoud. In twee korven zien we 

koninginnendoppen zitten die rijp zijn. Henk breekt ze van de raat af en ik peuter ze voorzichtig open. 

Er komen kakelverse koninginnen uit gekropen. (In tegenstelling tot de cursus ging het nu dus wel 

goed.) Nadat ik die heb gevangen en opgeborgen, vliegt er een bijtje op me af dat me zonder 

waarschuwing in mijn wang steekt. De pijn is te vergelijken met een prik van een injectienaald. 

Meteen daarna zoemen er nog een aantal bijen rond mijn hoofd. Twee daarvan gaan in mijn haar zitten 

en daarom sla ik ze op aanraden van Henk direct dood. Een derde bij landt op mijn schouder en steekt 

me, dwars door mijn T-shirt. Nu ben ik het wel even zat en ik besluit mijn pak aan te trekken. De bijen 

hebben me duidelijk gemaakt dat ik te ver ben gegaan. Ik moet dit bekopen met een dikke en jeukende 

wang die de komende week tot hilariteit onder mijn vrienden en kennissen zal leiden. 

 

Dit was niet de enige keer dat ik gestoken ben. De pijn verdwijnt gelukkig snel, maar de jeuk hield in 

één geval wel een week lang aan. Ik vond dat zo irritant dat ik al dan niet bewust toch voorzichtiger 

met de bijen ben gaan werken. De bijen dwingen je dus je op een bepaalde manier te gedragen. Zelfs 

wanneer je een pak aanhebt, is het niet fijn als ze massaal om je hoofd zwermen. Soms steken ze zelfs 

door het pak heen. Er gaat dus een zekere dreiging uit van bijen. Zeker de eerste paar keer dat je 

gestoken wordt, voel je daarna een zekere angst voor de bijen. Dit verdwijnt naarmate je eraan gewend 

raakt, zeker omdat je lichaam dan minder heftig reageert op een steek. Arena (2010) laat zien dat in 

New York City het houden van bijen zelfs verboden is, omdat bijen gezien worden als gevaarlijke 

dieren. Hoewel zij aantoont dat deze vrees ongegrond is, durft het stadsbestuur toch niet terug te 

komen op het besluit. In tegenstelling tot huisdieren wordt de bij nog gezien als ‘te wild’, ondanks 

tegenwerpingen dat bijenhouden veilig is wanneer het gedaan wordt door mensen die weten wat ze 

doen (Arena 2010:16). In de jaren zeventig en tachtig leidde de opmars van de geafrikaniseerde 

honingbij in het zuiden van de Verenigde Staten zelfs tot paniek, omdat de bij als een gevaarlijke 

vreemdeling werd beschouwd (Tsing 1995:135). Hij kreeg zelfs de alarmerende bijnaam ‘Killer Bee’ 

en er werden vruchteloze pogingen ondernomen om zijn opmars te stuiten. De geafrikaniseerde 

honingbij is agressiever dan zijn Europese soortgenoot. Ook heeft hij een grotere drang tot zwermen 

en is hij voor imkers dus lastiger te controleren. Hiermee verzet hij zich als het ware tegen de eerste 

modaliteit, zoals door Holloway geformuleerd. De ironie wil dat hij hierdoor, zoals Tsing (1995:135) 

constateert, een soortgelijke reactie in de samenleving opriep als menselijke vreemdelingen.  

 

In More Than Honey (2012) is echter een imker te zien die deze bijensoort juist heeft omarmd. In 

tegenstelling wat in de VS werd beweerd, is de geafrikaniseerde honingbij namelijk een uitstekende 

honingproducent en is hij bovendien beter bestand zijn tegen ziektes en parasieten dan zijn Europese 

soortgenoot (Tsing 1995:134). De imker heeft daarom besloten te ‘luisteren’ naar deze bij en een 

nieuwe manier van omgaan met dit insect te ontwikkelen die meer strookt met haar aard. Hij is 

daardoor de lachende derde, want terwijl collega’s worstelen met bijensterfte, gedijen zijn bijen prima. 

Ingold (2003:18) ziet domesticeren binnen de mens-dierrelatie niet in de westerse betekenis van het 

tam maken van eens wilde dieren. Hij ziet het eerder als een transitie van vertrouwen naar dominantie. 

Het gaat hierbij om een gelijkwaardige relatie, waarin mens en dier harmonieus met elkaar samenleven 

en waarin ze een unificerende verbinding aangaan, gelijk die tussen mensen onderling. Door de 

opkomst van een nieuwe bijensoort was er een nieuw evenwicht nodig in de mens-bijverhouding 

(LeBas 2000) en de imker uit More Than Honey heeft hiervoor de juiste manier gevonden. Ingold 

noemt dit ‘dwelling’, een van Heidegger geleende term die zich lastig laat vertalen, maar wellicht is 

‘nestelen’ de vertaling die het meest in de buurt komt. Het behelst het aangaan van een actieve 

verbinding met de onderdelen (in de breedste zin van het woord) van een omgeving. Je gaat als het 

ware kopje onder en probeert niet alleen de sociale relaties te ervaren, maar ook de relatie met de 

dingen en gebeurtenissen in een omgeving. Dit gaat dus voorbij aan culturele constructie. Dit sluit aan 

bij de definitie van Foucault van macht die we aan het begin van dit hoofdstuk zagen. Het gaat niet om 

het met dwang opleggen van je wil, maar om het samen alterneren van een situatie tot een werkende 

relatie. Het feit dat Henk zich liet steken door bijen is hier een voorbeeld van. Hij gaat een directe 

relatie aan met zijn bijen. Tijdens het imkeren, corrigeert hij hetgeen de bijen doen, maar hij laat de 

bijen hem ook corrigeren wanneer hij het volk te zeer verstoort. Hier is goed te zien hoe de relatie met 

bijen niet eendimensionaal en eenzijdig is. 
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Dit zat ook besloten in Henks manier van omgaan met de bijen. Zelf zei hij hierover: “Ik vind het 

mooi om in kasten te kijken en om met bijen bezig te zijn. Als ik slechts een paar bijenvolken heb, kan 

ik maar af en toe naar ze kijken. Daarom heb ik besloten om gewoon zoveel mogelijk bijen te nemen, 

zodat er altijd voldoende kasten zijn waarin ik kan werken.” Om deze reden is Henk ook gaan 

korfimkeren. In korven is het voor imkers veel lastiger werken, omdat je niet zomaar even een raat uit 

de korf kunt halen. Je bent dus gedwongen om meer met het bijenvolk bezig te zijn en je moet erg 

goed letten op de signalen die een volk je geeft. Zo kun je bepaalde voorzorgsmaatregelen niet nemen, 

waardoor je bijvoorbeeld erg goed moet opletten of een volk gaat zwermen. Wanneer je dit te laat ziet, 

ben je de zwerm immers kwijt. Oude korfimkers zitten dus letterlijk naast hun korf naar het vlieggat te 

kijken. Hierbij herkennen ze ook de situaties waarin volken niet zullen zwermen. Als het te koud is, of 

het regent, zie je telkens een bijtje naar buiten komen om even te checken hoe de situatie buiten de 

kast is. Wanneer die niet optimaal is, gaat hij weer snel naar binnen. Goede imkers weten dit soort 

dingen en voelen de situatie in de korf aan. Zij bewegen mee in de lijnen van de bijen en gaan de 

verbinding aan met de omgeving. Ingold (2011a:12) schrijft dat dwelling eigenlijk een te statische 

term is om deze beweging weer te geven en dat ‘wayfaring’ (zwerven) een betere beschrijving is voor 

het samen met de bijen volgen van een levenspad; een lijn of bundel van lijnen. Zo zijn er tal van 

voorbeelden te noemen van kleine dingen waar imkers al dan niet bewust naar kijken. Een signaal 

voor Henk was bijvoorbeeld ook wanneer de raten aan de onderkant waren afgerond (normaal lopen ze 

spits toe). Dit betekent dat de bijen klaar zijn met bouwen en dat de korf te klein aan het worden is. 

Het is dan wachten op een zwerm. Per imker zijn de verschillen soms ook groot. Hoewel hij absoluut 

niet bang was voor een paar steken, ging Herman liever niet tussen de bijen werken als hij merkte dat 

ze geïrriteerd waren. Hij vond het beter om respect te tonen en te wachten tot de bijen gekalmeerd 

waren. Wanneer de bijen rustig zijn, is de kans bovendien kleiner dat er dingen fout gaan tijden de 

werkzaamheden. 

 

Om echt mee te gaan in het domein van de bijen is het belangrijk om in een bepaalde state of mind te 

geraken. Wanneer je te gehaast of onrustig bent, slaat dat over op de bijen. Omgekeerd kunnen rustige 

bijen jou ook kalmeren. Momenteel wordt zelfs onderzocht of bijen daarom op therapeutische basis 

gebruikt kunnen worden. In Nijmegen heeft men net een project opgestart waarin ex-verslaafden en 

ex-daklozen gaan imkeren. Zij worden rustig van het bijenhouden en leveren tegelijkertijd een 

bijdrage aan de samenleving. Dit merkte ik zelf ook wanneer ik de kast openmaakte. Je ervaart een 

lichte spanning, een soort van milde opgewondenheid. Door het gezoem van de bijen dat harder of 

zachter klinkt al naargelang hun stemming en de geur die uit de kast opstijgt, merkte ik vaak dat er een 

soort rust over me neerdaalde. Je moet immers geconcentreerd werken. Dit is denk ik het moment dat 

je de verbinding met de bijen aangaat, de start van het proces van wayfaring. Moore (2013:91) 

beschrijft deze toestand zelfs als “meditatief en vredig”. Door de concentratie en de rust die je voelt, 

let je erg goed op wat de bijen doen en hoe ze reageren op jou. Dit gaat verder dan het interpreteren 

van signalen. De verbondenheid met het volk is namelijk ook tot op bepaalde hoogte emotioneel. Je 

wilt graag dat je volk het goed doet. Wanneer je zonder pak imkert, is deze verbondenheid nog beter te 

voelen. Zoals ik in het vorige hoofdstuk al heb laten zien, is het echter onmogelijk om volledig te 

bevatten wat ik bedoel als je het niet zelf hebt ervaren. Ceci n’est pas le collaboration avec des 

abeilles. Werkelijk inzicht krijg je pas wanneer je samen met de bijen dezelfde lijn volgt. Dit is niet 

altijd even makkelijk. 

 

Het blijkt vaak lastig te zijn om wanneer de omstandigheden daarom vragen eenmaal ingesleten 

gewoontes te veranderen. Het aangaan van een verbinding met je omgeving en het blijven voelen van 

alle aspecten in die omgeving wordt na verloop van tijd routine. Het lijkt dan alsof je genesteld bent in 

je omgeving en dat je je voelsprieten hebt uitstaan om alle signalen die je krijgt van die omgeving op 

te vangen, maar in werkelijkheid baseer je je op ervaring en vang je signalen op uit gewoonte. 

Wayfaring is daarom een proces van voortdurende alertheid, evaluatie en terugkoppeling. Zo sprak ik 

op een lezing een oude dame die tientallen jaren had geïmkerd. Inmiddels was ze er vanwege haar 

hoge leeftijd mee opgehouden. Zij beweerde dat bijensterfte niet te wijten was aan bijvoorbeeld de 

varroamijt, maar dat het werd veroorzaakt door een verkeerde werkwijze van moderne imkers. Zelf 

had ze immers nooit last van plotselinge sterfte gehad en bovendien had ze geen last van varroa. Ze 
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prees daarom haar werkwijze, die decennia lang ongewijzigd was gebleven, aan als oplossing. Andere 

imkers die ik hiernaar vroeg, deden dit echter af als onzin. Hoewel de werkwijze van de imker een 

zeer grote invloed heeft op de bijen, is het bestrijden van varroa vandaag de dag helaas onontbeerlijk. 

Hoewel de vrouw gerespecteerd werd vanwege haar ervaring had ze op dit punt het contact met haar 

bijen verloren. Wayfaring was overgegaan in routine. 

 

Eenzelfde trend zie je terug wanneer je kijkt naar de verschillende bijenrassen. Imkers hebben vaak 

een sterke voorkeur voor een bepaald ras. In Nederland zijn de drie belangrijkste soorten de Carnica, 

de Buckfast en de niet raszuivere bij. De zwarte bij, de soort die oorspronkelijk in Nederland 

voorkwam, is door kruising zeldzaam geworden. Imkers hebben vaak een sterke voorkeur voor een 

bepaald ras en zelfs voor een bepaald volk. Zoals we al zagen is de geafrikaniseerde honingbij in de 

VS niet populair, hoewel imkers in Zuid-Amerika inmiddels zweren bij deze soort. Ook in More Than 

Honey (2012) is een Zwitserse imker te zien die koste wat kost wil voorkomen dat zijn bijen kruisen 

met andere soorten. Hij stelt dat zijn bijen zich helemaal hebben aangepast aan de omgeving en dat 

andere rassen moeite zullen hebben met het overleven van de winter. Dit is iets dat je vaker tegenkomt 

bij imkers. Tsing (1995:127) constateert dat deze angst voor otherness een focus op één soort 

bewerkstelligt. De context kan hierdoor uit het oog worden verloren, omdat de voorkeur wordt 

gegeven aan hetgeen men kent, aan routine. Men voelt dat de eigen ‘familie’ wordt bedreigd en 

daarom gaan imkers ver om de invloed van ‘indringers’ te beperken. Ze zijn namelijk bang dat door 

kruisingen met andere rassen hun bijen minder honing leveren, agressiever of zwermbeluster worden 

of dat de gezondheid achteruit gaat. Sommigen brengen daarom hun Carnicabijen naar een fokstation 

op bijvoorbeeld Vlieland. Op dat eiland komen alleen Carnicabijen voor. Hierdoor weet men zeker dat 

de koningin niet met darren van andere soorten paart. Het is erg lastig om te bepalen wat hierin de 

beste weg is. Herman werkte mee aan een project om varroaresistente bijen te telen. De la Rúa (2009) 

laat zien dat er mogelijk nadelen kleven aan het telen van bijen, zoals een afnemende genetische 

diversiteit en afnemende mogelijkheden tot aanpassing aan nieuwe situaties en omgevingen. 

Tegelijkertijd is varroaresistentie, zoals Spivak (1998) laat zien, natuurlijk een enorm voordeel. Wat 

de keuze van de imker dus ook is, belangrijk is vooral dat hij hem niet maakt uit routine, maar omdat 

hij door wayfaring merkt dat dit op een bepaald moment de juiste keuze is. In mijn onderzoek viel het 

me op dat met name beginnende imkers nog raszuivere, rustigere bijen houden. Dit heeft te maken met 

het feit dat zij minder ervaring hebben en daarom liever een ‘eenvoudig’ te controleren volk hebben. 

Daarnaast is het voor grotere imkers vrijwel onmogelijk om de zuiverheid van hun volken te 

behouden. 

 

Een andere vorm van controle is het fokken met bijen door het selecteren van de beste volken. 

Verschillende bijenvolken, ook binnen een ras, kunnen verschillende karakters hebben. Wanneer in 

een bijenvolk een nieuwe koningin wordt geplaatst, kan het volk behoorlijk veranderen. Bijenhouders 

koesteren daarom hun ‘goede koninginnen’. Zo had Herman een oude koningin die hem erg dierbaar 

was, omdat zij sterke bijen voortbracht die niet agressief waren. Dit maakte ze fijn om mee te werken. 

Bovendien haalden de bijen veel honing en zorgden ze dus voor een goede bestuiving. Hij had daarom 

veel aandacht voor dit volk. De oude koningin had voor Herman veel waarde, terwijl andere bijen 

gewoon één van de velen waren. Hij probeerde daarom zoveel mogelijk nieuwe koninginnen uit dit 

volk te halen, zodat hij in de toekomst meer volken met deze eigenschappen had. Door fokken met 

dieren krijg je dieren die niet zouden hebben bestaan zonder menselijk ingrijpen. Wanneer je dit 

fokken maar ver genoeg doorvoert, kan het dier zelfs afhankelijk worden van de mens. Herman krijgt 

in zijn bijentuin regelmatig groepen kinderen op bezoek. Om te voorkomen dat zij gestoken worden, 

ging hij daarom de bijen selecteren op een zachtaardig karakter. Op een gegeven moment had hij bijen 

die zo tam waren dat kinderen ze gewoon zonder problemen vast konden houden. Het nadeel was 

echter, zo merkte Herman al snel, dat deze bijen zo rustig waren dat ze niet voldoende voedsel meer 

haalden voor zichzelf. Hij moest ze daarom permanent bijvoeren. Ook hier was het misgegaan in de 

communicatie met de bijen. Herman had zich op één lijn, die van de kinderen, gericht en was daardoor 

het contact met de omgeving verloren. Daarom besloot hij toen om weer iets meer pit in zijn volken te 

brengen. Dit is hem inmiddels gelukt en zijn volken gedijen weer prima. Je kunt nu gewoon zonder 

pak in de bijenkasten werken, maar wanneer je een iets grotere ingreep doet, zijn een pak en 

handschoenen toch wel aan te raden. De verhouding die op deze manier ontstaat tussen mens en bij is 
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interessant, omdat de mens naast de rol van verzorger bijna de rol van schepper aanneemt. De bij 

wordt gecommodificeerd; hij wordt uit het natuurlijke domein gelicht en in het domein van de 

menselijke technologie gebracht. Het gaat er hierbij niet zozeer om dat de bij economisch gewin 

oplevert. Veeleer gaat het over de biomacht die de mens uitoefent over de bij door het alterneren van 

zijn eigenschappen, natuur en genetica. Holloway (2007:1054) merkt op dat subjectiviteit op deze 

manier wordt geproduceerd door technologische interventies. Wat een bij is, of moet worden, komt 

namelijk voort uit de strategie, technologie en kennis rondom het werken met lichamen en 

gedragingen van levende organismen. De bijen die zich aan de norm houden, leven voort. De bijen die 

zich niet conformeren, krijgen geen kans om zich voort te planten of worden zelfs afgemaakt. In feite 

is dit op een meer abstract niveau een zelfdisciplinerende handeling, omdat een soort zichzelf in toom 

houdt door bepaalde eigenschappen uit te (laten) bannen. 

 

De mens oefent macht uit over de bij door het controleren van het lichaam. Foucault stelt dat de levens 

en activiteiten van individuen belangrijk zijn voor de staat voor zover ze (politiek) bruikbaar zijn. 

Wanneer het individu de belangen van de staat niet dient, kan het vanuit het perspectief van de staat 

gunstiger zijn dat het individu sterft (Dreyfus 1982:139). Dit crue pragmatisme zien we ook terug bij 

imkers. Net zoals de meeste (meer ervaren) imkers deed Henk er niet moeilijk over om de koningin 

van een volk dat het niet goed deed dood te knijpen. Hij had zelfs vaak enkele reservekoninginnen in 

zijn zak, zodat hij direct een nieuwe moer in het volk kon introduceren wanneer dat nodig was. In 

More Than Honey (2012) is zelfs te zien hoe een heel volk waarin een ziekte is geslopen, afgezwaveld 

wordt. Veel van de discussies die bijenhouders onderling voeren, gaan in wezen over de beste manier 

om biomacht uit te oefenen over een volk. Foucault stelt dat het produceren van handelbare en 

productieve subjecten een belangrijk onderdeel is van biomacht. Hij noemt dit disciplinerende macht. 

De controle die zo uitgeoefend kan worden, is onmiskenbaar verbonden met de opkomst en het succes 

van het kapitalisme, omdat het de randvoorwaarden schept voor accumulatie van kapitaal (Dreyfus 

1982:135). De juiste verhoudingen in het wayfaringproces raken hierdoor echter al snel zoek. In het 

volgende hoofdstuk zal ik hieraan meer aandacht besteden. Haraway (1992:298) laat zien dat 

organismen gevormd worden in een discursief proces. Het zijn geen reeds bestaande dieren met 

duidelijk afgebakende grenzen, maar ze zijn het resultaat van een wetenschappelijk discours en van de 

biologie die ze vanuit een bepaalde visie heeft beschreven en gecategoriseerd. In een kapitalistisch 

systeem zullen bijen daarom vooral bekeken worden vanuit een economisch oogpunt. Haraway citeert 

Simone de Beauvoir die stelde dat men niet geboren wordt als vrouw. ‘De vrouw’ is net als ‘de bij’ 

een sociaal, cultureel of door een ander discours voortgebracht construct. Haraway raakt hier een 

interessant punt. Wanneer de bij vanuit een bepaald cultureel construct wordt bekeken, zal het domein 

van de bij immers al snel over het hoofd gezien worden. In haar werk gaat Haraway echter vooral in 

op de metaforische en narratieve kant van het wetenschappelijk discours van de mens-dierrelatie. In 

deze thesis ligt de focus meer op het onderzoeken van het raakvlak van de conceptuele en praktische 

kant van deze relatie. De verdere analyse van Hawaray zal ik daarom hier niet bespreken. 

 

Hoe verder de mens van de natuur komt af te staan, hoe meer de relatie tussen mens en natuur een 

kunstmatig construct wordt; een vooraf beraamde machtsrelatie met een bepaald doel, waarbinnen de 

mens als planner optreedt. Ingold (2000:63) merkt op dat “naarmate de menselijke conditie de natuur 

meer overstijgt, de natuur zelf verwordt tot een rauw materiaal voor menselijke projecten van 

constructie.” Waar bijvoorbeeld onze voorouders, de jager-verzamelaar, dichtbij de natuur stonden en 

derhalve ook vrijwel één waren met de natuur, staat de mensheid vandaag de dag op grote afstand van 

de natuur. De relatie tussen de mens en de natuur is hierdoor veelal artificieel, gepland en 

geconstrueerd geworden, of in de woorden van Haraway (1989:1): “…nature remains a crucially 

important and deeply contested myth and reality.” Het feit dat in Nederland in het Burgerlijk Wetboek 

is vastgelegd dat dieren gezien moeten worden als eigendom is hiervan een treffende illustratie. Bijen 

worden dus juridisch gezien als ding of zelfs als object, terwijl mensen als subjecten worden gezien. 

De mens ziet de natuur nog steeds vaak als iets waartoe hijzelf niet behoort. De natuur is iets anders, 

iets fascinerends en wilds (Tsing 1995:115). Zij spreekt in dit verband van een ‘gap’, het punt waar 

conceptuele modellen niet goed op elkaar aansluiten (Tsing 2005:175). Van wayfaring is dan geen 

sprake meer. Zoals we al zagen, kijkt de mens vanuit zijn eigen cultureel geconstrueerde domein naar 

de bij en houdt hij daarbij geen rekening met het feit dat de bij vanuit zijn eigen autonome domein met 
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de wereld intra-acteert. Een gap is dus een blinde vlek voor de wereld van de ander, een conceptuele 

spraakverwarring. Gaps zijn niet universeel en elke cultuur en situatie levert dan ook weer andere 

blinde vlekken op. Deze zijn echter niet altijd schadelijk. Terwijl een bijenvolk in de oudheid vooral 

gewaardeerd werd, omdat het honing en was leverde en het zelfs bekeken werd in goddelijke termen 

(Cook 1895, Johnson 1961, Smith 2011), is het tegenwoordig een eenvoudig vervangbaar bezit 

waaraan een bepaalde economische waarde is toe te kennen. Dit verschil resulteert in een andere 

houding tegenover de dieren. Zo zorgt een rijke veestapel (bijen incluis) in bepaalde culturen net als in 

de oudheid voor een hogere sociale status (Herskovits 1926:266, Johannesen 2011:683). Bovendien 

wordt iemands rijkdom in die culturen afgemeten aan de grootte van zijn veestapel en is het 

dientengevolge van belang bij het vinden van een vrouw. Prijsfluctuaties corresponderen in 

voorkomende gevallen niet noodzakelijkerwijs met fluctuatie in symbolische of culturele waardering 

(Shipton 1990:371). Dit is iets waarin economen en antropologen verschillen in opvatting, omdat dit 

economisch gezien niet logisch is. Wanneer er bovendien ook nog een afhankelijkheid van dieren is 

voor het verkrijgen van voedsel, zoals melk, boter, of in het geval van bijen, honing, wordt aan de 

dieren al helemaal een grote waarde toegekend (Herskovits 1926:265). Men zal ze dan enkel doden als 

het niet anders kan. De waarde van de dieren kan letterlijk mythische proporties aannemen. Bij de 

oude Grieken werden bijen vereerd en was honing het voedsel van de goden (Scheinberg 1979:5). De 

wayfaring ontbrak echter ook hier, waardoor er een gap ontstond tussen mens en bij. De manier 

waarop de Grieken bijen zagen, was niet geworteld in het aardse, maar in een metafysische 

werkelijkheid. 

 

Wanneer voedsel echter los komt te staan van het dier, zoals in de moderne maatschappij waar voedsel 

in kant-en-klare verpakkingen in de supermarkt wordt gekocht, verliest het zijn status. Er is bovendien 

geen afhankelijkheid meer van een dier. Er ontstaat dan een heel andere gap. Zij die nog wel dieren 

houden, doen dat als hobby, of omdat ze er economisch gewin mee proberen te behalen. In dat laatste 

geval is de verhouding tot het dier een zakelijke relatie geworden. In het geval van imkers betekent dit 

dat het belang van goede bestuiving ondergeschikt is aan de gezondheid van de bijen, omdat dit eerste 

geld oplevert. Bijen worden een consumeerbaar goed. Ook wanneer ze voor hun honing gehouden 

worden, kan een lage honingprijs het houden van bijen ontmoedigen. Ze hebben in dat geval immers 

geen waarde meer. Imker Ad die zijn bijen voor bestuiving gebruikte, wist dat dit werk funest was 

voor zijn volken: “De bijen in kassen vliegen zich massaal dood tegen het glas. Als je een volk te lang 

in een kas laat staan, houd je geen bij meer over. Je moet dus goed opletten dat je ze op tijd weghaalt. 

Vaak vraag ik dan aan de boer of hij de kast ’s avonds even dichtmaakt. Ik kan hem dan de volgende 

dag zó meenemen, want bijna alle bijen zitten in de kast. Je moet alleen wel goed opletten dat het niet 

te warm is, want als zo’n kast een of twee uur lang in mijn busje in de volle zon staat, dan smelten alle 

ramen en raken de bijen oververhit. Dan vind je als je aankomt één grote plakkerige brij van honing, 

was en bijen onder in je kast. Je moet daarom al vroeg in de ochtend gaan.” Honing oogstte hij niet, 

omdat de bijen nauwelijks honing produceerden. Het was vooral zaak om ervoor te zorgen dat er 

voldoende volken waren om door te gaan met bestuiven. Ad heeft bij veel verschillende kwekers en 

boeren kasten staan. Daarom heeft hij eigenlijk geen tijd om alle kasten uitgebreid te controleren. 

Omdat de bijen vaak niet voor lange periode in een kas staan, is een snelle controle gelukkig vaak 

voldoende. Het echte onderhoud kan hij thuis plegen. Bij de boer of kweker is het vooral belangrijk 

om te controleren of er nog genoeg bijen vliegen. “Er is regelmatig iets aan de hand met een kast. Dan 

hebben fruitplukkers hem per ongeluk omgegooid, of hebben ze hem dichtgemaakt.” Ook toen ik bij 

Ad was, zit er een kast dichtgebonden. Ad baalt hiervan, want hij geeft de kweker graag waar voor zijn 

geld. Wanneer hij de kast openmaakt vliegt er een grote wolk van bijen de kas in. 

 

Een bijenvolk is in deze manier van werken dus eenvoudig vervangbaar. Als er te weinig bijen in een 

kast over zijn, rijdt Ad op en neer naar huis om een nieuwe kast met bijen tussen de gewassen te 

zetten. Het verzwakte volk probeert hij dan thuis weer op krachten te krijgen. Professionele imkers 

kunnen berekenen wat een volk voor hen waard is en welke oplossing van een probleem voor hen het 

goedkoopst is. Door deze artificiële mens-dierrelatie zijn bijen verworden tot goederen. Ingold 

(2000:67) constateert dat hierdoor de neiging ontstaat om te denken dat alleen dieren die in gebieden 

leven die nog niet gecultiveerd of door mensen aangepast zijn echte ‘wilde’ dieren zijn. Deze dieren 

komen niet in contact met mensen en daardoor zijn ze ook niemands bezit. Dit heeft tot gevolg dat 
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dieren die op basis van hun economische waarde worden beoordeeld niet meer worden gezien in de 

context van het ecosysteem waarbinnen ze functioneren. Hierdoor wordt deze context gemakkelijk 

vergeten, hetgeen grote gevolgen heeft voor het ecosysteem. De waarde ervan is immers veelal niet in 

de berekening meegenomen. Overigens wil ik geen waardeoordeel uitspreken over deze manier van 

omgaan met bijen. In alle hiervoor beschreven gevallen worden dieren gehouden met het oog op al dan 

niet financieel persoonlijk profijt. Wanneer men groeten en fruit wil telen, is het noodzakelijk dat de 

gewassen bestoven worden. Bijen zijn hierbij vaak het meest effectief en wanneer Ad zijn bijen niet 

voor bestuiving zou gebruiken, zou hij ze überhaupt niet in dergelijke grote hoeveelheden houden. 

Zonder financieel gewin, zouden er daardoor dus minder bijen zijn. Hoewel deze manier van werken 

dus slecht is voor de bijen afzonderlijk, is hij voordelig voor de bijenstand in zijn geheel. Deze relatie 

tussen de mens en de bij op metaniveau gaan we in het volgende hoofdstuk bekijken. 
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Hoofdstuk 3 
Defecten in de relatie tussen de mens en de bij 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de relatie tussen de mens en de bij als soorten. We 

kijken dus niet naar de directe omgang, maar zoomen uit naar een macroniveau. Op dit 

niveau speelt het probleem van bijensterfte. We zullen de (mogelijke) oorzaken voor dit 

probleem bekijken. Hierbij ligt de focus op de rol van de mens. Vervolgens analyseren 

we de achterliggende mechanismen. Hoe komt het dat de mens (indirect) bijdraagt aan 

het probleem van bijensterfte? Tot slot zullen we bekijken wat ervoor nodig is om tot een 

oplossing te komen. 

 

 

De wederopstanding van bijen, zelfs de onsterfelijkheid van bijen, is iets dat vaak terugkomt in 

verschillende culturen binnen de (klassieke) oudheid (Cook 1895:19-20, Johnson 1961:263, Smith 

2011:100). Bijen werden dan ook vereerd en in verband gebracht met de goden. Een goede 

behandeling van de beestjes leverde grote rijkdommen in de vorm van honing op. Vandaag de dag is 

het een stuk minder met de verering van bijen. Er is zelfs sprake van grootschalige bijensterfte 

(Barrionuevo 2007b, Kluser 2010, Stokstad 2007). De wederopstanding blijft echter vooralsnog uit. 

Over de oorzaken van de bijensterfte is veel discussie. In deze thesis zal ik geen oordeel vellen over 

wat nu de belangrijkste oorzaak is voor dit probleem. Wel zal ik in dit hoofdstuk kijken naar de rol die 

de mens erbij speelt. Het lijkt waarschijnlijk dat er niet één oorzaak is aan te wijzen, maar dat een 

combinatie van factoren de oorzaak is (Le Conte 2010:1). Zo is er een uit Azië afkomstige mijt, de 

Varroa destructor, die sinds 1983 opduikt in Nederlandse bijenkasten (Cornelissen 2013:6). Deze mijt 

parasiteert op de bijen en verzwakt hen. Bovendien brengt de mijt verschillende erg schadelijke 

virussen over, die bijen misvormen en doen sterven. Daarnaast worden bestrijdingsmiddelen zoals 

neonicotinoïden gezien als belangrijke oorzaak voor bijensterfte (Sluijs 2013). Deze zeer giftige 

middelen worden door de bijen meegenomen van landbouwgewassen naar de kast en werken in op 

hun zenuwstelsel. Een andere mogelijke oorzaak is verlies van habitat (Kremen 2002). Doordat boeren 

de voorkeur geven aan graslanden en gemeentes bermen en bomen snoeien voordat ze bloeien, is er in 

bepaalde gebieden voor bijen (een groot deel van het jaar) simpelweg geen of heel weinig voedsel te 

vinden. Van de tal van andere mogelijke oorzaken van bijensterfte, zoals de reeds door Aristoteles 

beschreven ziektes en plagen, is de belangrijkste die ik nog niet genoemd heb de mens. 

 

Bijensterfte is een onderwerp waar imkers niet graag over praten. Toch worden ze er vrijwel allemaal 

mee geconfronteerd. De voorlopige cijfers laten zien dat afgelopen winter de sterfte met 9,2% redelijk 

laag was (PRI 2014), zeker omdat in de acht jaren daarvoor de sterfte meestal rond de twintig procent 

lag (Zee 2013). Martien vertelde dat hij tevreden is als minder dan vijftien procent van zijn volken de 

winter niet overleeft. Henk verloor in 2010 zelfs ruim negentig procent van zijn volken. Sindsdien 
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doet hij meer om zijn bijenvolken gezond te houden. Anders dan voorheen gebruikt hij nu 

bijvoorbeeld oxaalzuur om varroa te bestrijden. Het lijkt erop dat zijn inspanningen succesvol zijn, 

want dit jaar heeft hij de sterfte terug weten te brengen naar nul. “Eigenlijk is bijensterfte geen groot 

probleem,” vindt Arnd, “ook in de natuur is er altijd een aantal bijenvolken dat winter niet overleeft. 

Wanneer je als imker gewoon consequent oxaalzuur en mierenzuur gebruikt en je je bijen goed 

onderhoudt, zal je niet te maken krijgen met al te hoge sterfte. Dit kost wel de nodige inspanning, want 

als je een paar keer verzaakt, heeft het geen nut.” Ook Ad had vorig jaar een erg hoge wintersterfte van 

tientallen procenten. Hij denkt dat het te maken had met een partij vervuild voer die hij bij het 

inwinteren aan zijn bijen had gegeven. Ook andere imkers verliezen wel eens een volk. De oorzaken 

lopen uiteen en zijn vaak lastig te achterhalen. De meeste imkers vinden het probleem van bijensterfte 

desalniettemin hanteerbaar. Door goed met de bijen te corresponderen en door met verschillende 

methodes varroa te bestrijden, houden ze de schade beperkt. Martien vertelde dat met name oudere 

imkers niet aan varroabestrijding doen. Zij vinden dit niet nodig, omdat ze het in hun lange 

imkercarrière nooit eerder hebben gedaan. Dit resulteert echter vaak in een hogere sterfte. Hierdoor 

gaan ze dan vaak toch bestrijden, of ze stoppen helemaal met bijenhouden. Wanneer je met imkers 

praat over bijensterfte gaat het meestal over varroa. Bestrijdingsmiddelen komen eigenlijk alleen ter 

sprake bij imkers die hun bijen verhuren voor bestuiving. Vaak geven zij aan dat het lastig is om te 

voorkomen dat hun bijen in contact komen met de middelen. Ze zien het daarom als risico van het vak. 

 

Tjeerd Blacquière, een bijenonderzoeker van de Universiteit Wageningen die ik interviewde, is van 

mening dat vooral varroa en de kwaliteit van imkerschap invloed hebben op bijensterfte. Hij stelt dat 

er nog veel onkunde is onder imkers, omdat het voor velen ‘slechts’ een hobby is. Hoewel er zeker 

geen sprake is van kwade opzet, sterven bijen soms doordat de imker niet goed met zijn bijen 

correspondeert. “Waar vroeger vooral mensen in de agrarische sector imkerden die het ook weer aan 

hun kinderen leerden, zie je nu dat mensen regelmatig vanuit het niets beginnen vanuit bevlogen 

idealistische motieven. Een groot deel van die mensen imkert biodynamisch. Het is goed denkbaar dat 

dit meer sterfte veroorzaakt, omdat bijvoorbeeld varroa met deze methode meer ruimte krijgt. Ook zie 

je bijvoorbeeld dat in de tweede week van september de verkoop van Thymovar [een middel tegen 

varroa, GB] piekt. Dat is te laat, want in die periode moet je juist ongeveer klaar zijn met bestrijden. 

Dat getuigt van onkunde.” De opmerking van Blacquière over biodynamisch imkeren is opvallend, 

omdat juist bij deze methode zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de natuurlijke omstandigheden 

waarin bijen leven. Dit zou kunnen betekenen dat de omstandigheden waarin bijen tegenwoordig in 

Nederland moeten leven niet optimaal meer zijn. Tijdens mijn onderzoek vertelden verschillende 

imkers mij dat in Nederland eigenlijk geen wilde honingbijen meer voorkomen. Nelleke en Martien 

vertelden dat een zwerm bijen in het wild meestal de winter niet overleeft en dat ze zeker binnen twee 

jaar sterft. Dit komt volgens hen door een gebrek aan goede nestelplaatsen (holle bomen en vooral 

plaatsen waar mensen er geen last van hebben) en door ziektes en parasieten als de varroamijt. 

Onderzoek (Jaffé 2009, Moritz 2007) ondersteunt deze beweringen. Door de manier waarop we ons 

land inrichten, leven bijen in een keurslijf waar ze niet inpassen. Ze worden het menselijk domein in 

gedwongen. 

 

Dit geldt niet alleen voor Nederland maar voor de hele wereld. Crosby (1987) noemt dit ‘ecologisch 

imperialisme’; het inbrengen van uitheemse soorten in een ecologisch systeem. Mensen passen de 

natuur aan, zodat zij voldoet aan hun wensen. Crosby laat zien hoe Europeanen al in de zeventiende 

eeuw veel planten naar andere delen van de wereld brachten. Om deze planten te bestuiven 

introduceerde men ook de Europese honingbij in andere delen van de wereld, zoals Noord-Amerika, 

mediterrane eilanden, Nieuw-Zeeland en Australië. Graystock (2013) laat zien dat vandaag de dag 

deze internationale handel in bijen alleen nog maar groter is. Hierdoor worden ook parasieten en 

ziekteverwekkers over de wereld verspreid (2013:1213). Een voorbeeld hiervan is de varroamijt. 

Omdat deze mijt niet inheems is in Europa is de Europese honingbij, in tegenstelling tot de Aziatische 

honingbij die samen met de mijt is geëvolutioneerd, niet tegen de parasiet opgewassen (Le Conte 

2010:353). Net zoals het superorganisme van een bijenvolk dat we eerder zagen (Tautz 2009:243), is 

ook een biologisch of ecologisch systeem meer dan de som der delen. In Australië hebben ze meer 

ervaring met dergelijk ecologisch imperialisme. Konijnen en kamelen vormen daar bijvoorbeeld een 

ware plaag en daarom hebben ze inmiddels strenge grenscontroles en importregels ingevoerd. 
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Vandaag de dag is het dan ook het enige land waar varroa niet voorkomt. Het is daarom van belang dat 

de evenwichtstoestand wordt bewaard. Wanneer er één aspect van het leefmilieu van de bijen, van de 

haecceity, ontregeld raakt, zal dat ook alle andere aspecten beïnvloeden. Martien gaf het verwijderen 

van darrenraat hierbij als voorbeeld. Imkers verwijderen deze raat vaak, omdat varroa een voorkeur 

heeft voor darrencellen. Verwijder je darrencellen, dan verwijder je dus ook een deel van de 

varroamijten. De bijen gaan hierop nieuwe darren maken. Dit kost energie en voorraden en het verarmt 

dus het volk. De bijen zullen minder honing produceren, minder stuifmeel halen en er zullen minder 

werksters geboren worden. Hoewel het verwijderen van darrenraat helpt bij het bestrijden van varroa, 

heeft het wel andere (weliswaar minder grote) schadelijke gevolgen voor een volk. Bijensterfte door 

varroa lijkt een natuurlijk probleem, maar er zit dus ook een menselijke kant aan. 

 

De menselijke invloed is duidelijker te zien in de manier waarop we ons land inrichten. Op 

verschillende manieren zorgt dit voor afnemende mogelijkheden voor bijen om voedsel te vinden. Het 

bekendste voorbeeld is dat van de amandelvelden in Californië. Deze velden hebben een totale 

oppervlakte van een gebied groter dan de provincie Friesland (USDA 2014:4). Er is daar sprake van 

een monocultuur. Bijen kunnen niet leven in de amandelvelden, want alleen in de bloeiperiode van de 

amandelbomen is er voedsel voor hen te vinden. Imkers uit de VS brengen daarom elk jaar weer hun 

bijen naar Californië om de amandelen te bestuiven. In More Than Honey (2012) is te zien dat dit 

gereis met bijen erg slecht is voor de bijen. Een van de sprekers op een congres over bijengezondheid 

waar ik tijdens mijn veldwerk was, vertelde dat de vrees bestaat dat er door bijensterfte over vijf jaar 

in de VS niet genoeg bijen zijn om de amandelboomgaarden in Californië te bestuiven. De prijs van 

bijenvolken is hierdoor verviervoudigd en ook de prijs van amandelen zal flink stijgen. Door het 

creëren van monoculturen voorkomen we dat bepaalde lijnen, zoals die van de bijen en planten, bij 

elkaar kunnen komen. Jeroen van der Sluijs, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, gaf mij hiervan 

het volgende voorbeeld. Hoewel er volgens hem in Nederland geen sprake is van monoculturen op 

deze schaal is er op het platteland wel sprake van sterke achteruitgang van de dracht. Dit komt 

bijvoorbeeld, doordat er geen korenbloemen meer tussen het graan groeien en geen perzikkruid tussen 

de aardappelen. Dit is verboden, vertelt Van der Sluijs, omdat deze planten de giftige neonicotinoïden 

die in de landbouw worden gebruikt opnemen, waardoor de bloemen giftig worden. Daarom is 

besloten dat boeren het onkruid verplicht moeten verwijderen wanneer zij neonicotinoïden gebruiken. 

Het gevolg is dat er nu dus helemaal geen drachtplanten meer zijn, waardoor voedselschaarste ontstaat 

voor de bijen. De lijnen van de dingen in landbouwgebieden worden steeds verder ontrafeld en uit 

elkaar gehouden. Hierdoor zijn in deze gebieden aanzienlijk minder drachtplanten te vinden dan in 

stedelijke gebieden. Herman ondervond dit aan den lijve. Hij heeft een ribesstruikentuin midden 

tussen de weilanden. Het viel hem op dat deze struiken erg weinig vruchten kregen. Dit kwam omdat 

er te weinig bijenvolken in de omgeving waren die zijn tuin konden bereiken. In het grasland dat de 

tuin omringde was immers nauwelijks voedsel voor bijen te vinden. Henk vertelde dat boeren bewust 

de bloemen wegmaaien, omdat er dan meer gras is voor het vee. Eenzelfde tendens zie je terug in het 

openbaar groen in Nederland. Dineke, een lid van de bijenvereniging, heeft bijen in haar achtertuin. 

Achter haar huis staat een hele rij wilgenbomen die wanneer ze bloeien erg aantrekkelijk zijn voor 

bijen. De gemeente snoeit deze bomen echter al voordat ze gaan bloeien. Hierdoor hebben de bijen 

van Dineke er dus niets aan. Hetzelfde geldt voor veel ander gemeentelijk groen, zoals bermen. 

Doordat alles netjes wordt gemaaid, is er voor bijen weinig te halen. Sommige gemeentes houden hier 

nu rekening mee. Ook gebruiken zij soms bewust planten die geschikt zijn voor bijen. Het probleem 

van bijensterfte begint namelijk langzaam meer aandacht te krijgen. 

 

Onder bijenhouders is vanzelfsprekend al jarenlang veel aandacht voor de problemen. Op het congres 

over bijengezondheid viel mij op dat er een verbeten strijd woedt binnen ‘het wereldje’ over de vraag 

wat het probleem van bijensterfte veroorzaakt. Er zijn grofweg twee kampen. Het ene kamp beweert 

dat bestrijdingsmiddelen hoofdoorzaak nummer één zijn en het andere kamp stelt dat daar geen 

overtuigend bewijs voor is en legt de schuld bij de varroamijt. Beide kampen erkennen overigens wel 

dat meerdere zaken meespelen. Op het congres presenteerden verschillende wetenschappers hun 

onderzoek. Ik werd getroffen door de felheid waarmee sommigen van hen verbaal aangevallen werden 

door mensen in de zaal. De verwijten werden soms zelfs gênant persoonlijk. 
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Ook Blacquière was een van de sprekers. Hij en zijn collega’s wordt verweten dat zij de schadelijke 

effecten van neonicotinoïden ontkennen. Blacquière zelf zegt hierover dat hij gelooft dat de middelen 

erg giftig en slecht zijn voor bijen, maar dat er nou eenmaal geen wetenschappelijk onderzoek is dat 

onomstotelijk bewijst dat de middelen de oorzaak zijn van massale bijensterfte. Van der Sluijs is ervan 

overtuigd dat bestrijdingsmiddelen wel degelijk voor een hogere bijensterfte zorgen. Mogelijk is de 

onenigheid over de oorzaak van bijensterfte te wijten aan een verschil in focus. Waar Blacquière en de 

zijnen zich vooral focussen op de praktijk van het houden van honingbijen, kijkt Van der Sluijs breder. 

Hij onderzoekt ook de schadelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor andere bijen- en 

insectensoorten. Het zou kunnen dat dit probleem voor bijenhouders minder urgent is, omdat zij goed 

letten op de gezondheid van hun volken. Voor soorten die in het wild leven, zijn de schadelijke 

gevolgen van bestrijdingsmiddelen hierdoor groter. Recentelijk kregen neonicotinoïden nog veel 

media-aandacht door een artikel in Nature (Hallmann 2014) waarin geconcludeerd wordt dat het gif 

ook grote gevolgen heeft voor de vogelstand. Een bestrijdingsmiddel als Imidacloprid is ruim 

zevenduizend keer giftiger voor bijen dan het sinds de jaren zeventig verboden DDT (Bonmatin 2009). 

Natuurlijk wordt dit neonicotinoïde in kleinere hoeveelheden gebruikt, maar door stapeleffecten, 

persistentie in grondwater en langere blootstelling is het zeer ongezond voor bijen. Bovendien worden 

in een bijenkast vele verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen, nog bovenop door imkers 

gebruikte varroabestrijdingsmiddelen als oxaalzuur, mierenzuur en Thymovar (Johnson 2010). Het 

probleem is echter, vertelt Van der Sluijs, dat het erg lastig is om veldrealistische experimenten te 

houden die deze effecten aantonen. Er zijn simpelweg teveel variabelen. Bijen bestrijken immers een 

gebied met een diameter van zes kilometer en het is vrijwel onmogelijk om alle storende variabelen in 

een dergelijk streek te elimineren. In Nederland is momenteel een kamermeerderheid voor het 

verbieden van neonicotinoïden. Op 18 maart van dit jaar zijn drie moties aangenomen die hierop 

betrekking hebben. De staatssecretaris laat echter weten dat het op dit moment in verband met 

Europese regelgeving niet mogelijk is de middelen te verbieden (Dijksma 2014:1). 

 

Van der Sluijs vertelde dat een groot probleem met de wettelijke richtlijnen met betrekking tot gebruik 

van bestrijdingsmiddelen is dat ze worden opgesteld na intensieve lobbies van de chemische industrie. 

Deze lobbies voorzien beleidsmakers van voor de industrie gunstige onderzoeken en overwegingen en 

kleuren op deze manier het oordeel. De ‘tegenstanders’ van de industrie hebben de financiële middelen 

niet om dergelijke invloed uit te oefenen. Bovendien zijn er personen, vertelt Van der Sluijs, die voor 

zowel fabrikanten van bestrijdingsmiddelen werken, als voor instanties die de veiligheid van de 

middelen moeten beoordelen. Een berucht voorbeeld is Ann Alix die het hele ‘rondje’ doorliep. Ze 

ging van Dow Agro, een fabrikant van bestrijdingsmiddelen, naar de toelatingsautoriteit, vervolgens 

naar het ministerie dat de regelgeving aan de hand van het rapport van de toelatingsautoriteit 

bekrachtigde om daarna weer te gaan werken voor Dow Agro. Bovendien hebben grote bedrijven 

enorme lobby’s om de politiek te beïnvloeden. Hill (2013:935) laat zien dat de chemische industrie in 

dertien jaar tijd meer dan tweehonderd miljard dollar uitgaf aan lobbyactiviteiten. Deze machtige 

lobbies boeken ook resultaat, want bedrijven die veel lobbyen doen het duidelijk beter (Lux 2011:238-

239). Er lijkt hier sprake te zijn van een plutocratie. Beck (1992:186) stelt dat er sprake is van een 

‘subpolitiek systeem’; een nieuwe politieke en morele dimensie die vormgegeven wordt door 

bedrijven en technowetenschap en die de natie-staat overstijgt. Deze subpolitiek behartigt 

economische belangen onder het mom van zorg voor maatschappij en natuur en neemt de facto de 

politieke macht over. Alleen de publieke opinie kan wat Beck (1992:197-198) betreft tegenwicht 

bieden aan de krachten van de subpolitiek. Media kunnen hierin een rol spelen, omdat ze de publieke 

opinie kunnen beïnvloeden en misstanden op de politieke agenda kunnen te zetten. 

 

De politiek vormt de frontier waarbinnen gestreden wordt om verschillende en vaak tegenstrijdige 

belangen te verdedigen. De gap tussen de verschillende belangen is op dit toneel goed zichtbaar. De 

chemische industrie ziet velden met landbouwgewassen als kostbaarheden die beschermd moeten 

worden tegen insecten, schimmels en andere mogelijk schadelijke factoren. Het zijn economische 

commodities. Voor bijen zijn dezelfde gewassen echter een bron van voedsel en vormen ze het domein 

waarin zij leven. Het is een sociaal landschap, een leefwereld. De conceptuele modellen van waaruit 

beiden naar de velden kijken komen dus niet overeen. Door dit samenkomen van verschillende 

modellen ontstaat er volgens Tsing (2005:4) ‘frictie’: “de ongemakkelijke, ongelijke, onstabiele en 
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creatieve kwaliteiten die naar boven komen in de interconnectie tussen verschillende culturen.” De 

manier waarop wordt omgegaan met de velden wordt bepaald door de frictie die ontstaat in de 

samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals de bedrijven, wetenschappers, natuurbeschermers, 

overheden, het publiek, media en natuurlijk de bijen. De chemische industrie is dankzij de machtige 

lobby duidelijk de bovenliggende partij. Bijen zijn bovendien afhankelijk van anderen voor het 

behartigen van hun belangen. Het is hierdoor relatief eenvoudig om zienswijzen die niet verenigbaar 

zijn met de dominante zienswijze te onderdrukken. Op macroniveau is daarom weinig sprake van 

wayfaring. 

 

Dit is ook wat Beck (2010:260) constateert. Hij stelt dat politiek zich vaak concentreert op post-

hocgevolgen en dat het daardoor de voorwaarden en oorzaken die de problemen voortbrengen, 

negeert. Er is geen sprake van werkelijk inzicht, omdat er geen sprake is van wayfaring. Beck 

(2010:255) stelt dat er sprake is van een paradox. Ecologie en de natuur gaan over het niet-menselijke. 

Daarmee contrasteert het met de menselijke samenleving. Dit lijkt het te maken tot iets dat de mens 

niet aangaat. Deze zienswijze van samenleving en natuur als twee aparte dingen wordt gelogenstraft 

door het feit dat negatieve veranderingen in de natuur, zoals het probleem van bijensterfte, een directe 

en duidelijk merkbare invloed hebben op de samenleving. Zoals we gezien hebben, zitten er in het 

meshwork waarbinnen de haecceities van samenleving en natuur vallen zoveel onontwarbare lijnen dat 

de twee niet los van elkaar gezien kunnen worden. Bovendien zijn het termen die onderhevig zijn aan 

culturele en persoonlijke perceptie. Natuur en samenleving zijn twee zaken waarbinnen en waarmee 

wij leven. Het meshwork van natuur/samenleving vormt onze omgeving. Het doet er daardoor niet 

zozeer toe of bestrijdingsmiddelen, varroa of iets anders bijensterfte veroorzaken. We kunnen 

constateren dat bijensterfte een modern probleem is dat er voorheen niet of in mindere mate was. 

Daarom is het van belang te kijken naar de onderliggende mechanismen in de samenleving die leiden 

tot de sterfte. In plaats van proberen de lijn van bijvoorbeeld neonicotinoïden te stoppen moeten we 

onderzoeken waarom we deze lijn kruisen. Welke elementen in het meshwork van onze omgeving zijn 

van invloed? Van der Sluijs vertelde dat sinds het gebruik van Imidacloprid (een neonicotinoïde) 

onder bepaalde voorwaarden in 2013 door de EU tijdelijk werd verboden, het middel Thiacloprid (een 

ander neonicotinoïde) in zwang is geraakt. Dit middel is op de lange termijn mogelijk nog schadelijker 

dan Imidacloprid. Fabrikanten en boeren werken in feite simpelweg om een verbod heen. Zoals we 

ook zagen in het voorbeeld van het verbod op korenbloemen en perzikkruid, is het dus zinniger om in 

het meshwork te zoeken naar een alternatieve route die de lijn van bestrijdingsmiddelen overbodig 

maakt. Het heeft geen zin om de lijnen te ontrafelen of af te snijden, je moet een nieuwe weg inslaan. 

Een voorbeeld van zo’n nieuwe weg is Integrated Pest Management (Peshin 2014), een stappenplan 

dat verschillende factoren zoals gewaskeuze, bodemgesteldheid en bestrijdingsmogelijkheden zo 

optimaal mogelijk op elkaar afstemt. Ook is er in dit systeem ruimte voor aanpassing, mocht 

bijvoorbeeld de bestrijdingsmethode onvoldoende werken. Dit is overigens slechts één mogelijkheid. 

De vraag of dit ook de beste mogelijkheid is, laat ik graag aan anderen over. 

 

Mensen gaan pas rekening houden met de natuur wanneer ze geconfronteerd worden met risico’s en 

problemen. Wayfaring lijkt niet te stroken met de moderne industriële samenleving waarin we leven. 

Om wayfaring te bevorderen, moet publiek begrip van risico’s dus gestimuleerd worden. Hierbij is het 

erg belangrijk dat er een degelijk allesomvattend beeld is van een situatie. Alle lijnen in de haecceity 

moeten zichtbaar zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over de te nemen route en 

ook de baten op de korte termijn en de gevolgen voor de langere termijn moeten tegen elkaar 

afgewogen worden. Dit is vaker niet dan wel het geval. Hoewel het gebruik van neonicotinoïden door 

instanties die deze afwegingen moeten maken is goedgekeurd, begint het er op te lijken dat niet alle 

aspecten zijn meegenomen in de beslissing. Er is enkel sprake van propositionele kennis. Ingold 

(2000:99) laat echter zien dat kennis uit ervaring resulteert in een innige gevoeligheid voor andere 

manieren van zíjn. De boer en de imker weten wanneer het nodig is om de middelen te gebruiken. Nu 

worden ze vaak profylactisch gebruikt, op een manier die vergelijkbaar is met het gebruik van 

antibiotica in de bio-industrie, doordat de zaden van de planten een coating krijgen van 

bestrijdingsmiddelen. Het neemt risico’s, in dit geval insectenplagen, weg nog voordat er sprake is van 

de risico’s. Hierdoor worden neonicotinoïden op zeer grote schaal gebruikt terwijl dit waarschijnlijk 

helemaal niet nodig is (Stevens 2014). Zeer giftige bestrijdingsmiddelen komen hierdoor in het milieu 
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en richten daar schade aan (Goulson 2013:984). Van der Sluijs (2013) toont bijvoorbeeld aan dat de 

vergiften subletale effecten hebben op bijen, zoals een verzwakt gestel en oriëntatieproblemen. De 

kosten-batenverhouding dreigt hierdoor scheef te groeien. Goulson (2013:985) merkt dan ook op dat 

“overall, there is an urgent need to re-evaluate whether current patterns of usage of neonicotinoids 

provide the optimum balance between meeting the demands of food production and farming 

profitability in the short term, versus the need to sustainably manage global biodiversity to ensure the 

longterm health of ecosystems (including farmland) upon which all life depends.” 

 

Risico’s zijn een construct, afhankelijk van perceptie (Adam 2000:2). Wanneer een insectenplaag 

gezien wordt als risico, zullen mogelijke invloeden van een oplossing voor dit risico, zoals 

bestrijdingsmiddelen, op bijvoorbeeld bijen al snel buiten het blikveld vallen. In het geconstrueerde 

risico is er al sprake van een probleem, ook al bestaat de mogelijkheid dat dit probleem zich nooit voor 

zal doen. De inspanningen zijn erop gericht het risico te verkleinen. De focus vernauwt zich, terwijl bij 

een gedegen risicoanalyse door middel van wayfaring de focus zich juist zou moeten verbreden. 

Wanneer een risico zo concreet is als bijvoorbeeld de vernietiging van een oogst door bladluizen valt 

een abstract concept als mogelijke milieuschade door gebruik van ontluizingsmiddel hierdoor buiten 

de perceptie (Adam 2000:3). Pas wanneer er sprake is van bijensterfte, een concretisering van het 

abstracte concept ‘milieuschade’, zal het concept binnen het blikveld komen. In het geval van 

neonicotinoïden is het echter zo dat de middelen al in gebruik zijn en dat ze hun effecten uitoefenen in 

de praktijk. Voordat onderzoek aantoont dat deze insecticiden daadwerkelijk grote nevenschade 

veroorzaken, gaat er veel tijd overheen. Zo wordt Imidacloprid al sinds de jaren tachtig gebruikt. Het 

voorkomen van risico’s heeft zo andere risico’s tot gevolg. Doordat er voornamelijk oog was voor 

gevolgen voor mensen zijn de risico’s voor niet-mensen, zoals bijen, over het hoofd gezien. 

 

Op de lange termijn zijn boeren en tuinders en ook de mensheid als geheel niet geholpen met de 

huidige oplossingen. Hetzelfde geldt voor de andere problemen die spelen rondom bijensterfte. Het 

blijven gebruiken van oxaalzuur en verwante producten en het snijden van darrenraat om varroa te 

bestrijden is geen oplossing, maar slechts een bestrijding van het probleem. Wat wel een oplossing zou 

zijn, is het op een natuurlijke manier kweken van resistentie tegen varroa bij de Europese honingbij 

(Blacquière 2014). Er is in dat geval ook sprake van leven mét de bijen, door uit te gaan van het 

domein van de bij en de oplossing niet te zoeken binnen het menselijk domein. Problemen als 

voedselschaarste zijn deels op te lossen door aanpassing van het groenbeleid en het creëren van 

awareness. De La Rúa (2009) concludeert dat imkers de belangrijkste rol hebben bij het beschermen 

van de bij. Stimuleren van de professionaliteit van bijenhouders en meer aandacht voor het imkeren, 

zal daarom van grote steun zijn in de strijd tegen bijensterfte. Blacquière vertelde mij echter dat er 

door veranderingen in beleid in Nederland minder financiële ondersteuning voor de bijensector is. 

Hierdoor loopt de slagkracht van en de aandacht voor deze sector sterk terug. Meer aandacht voor de 

problemen waar bijen mee te kampen hebben, zou goed zijn voor de bijenstand in Nederland. Doordat 

bijen hier in het wild niet kunnen overleven, zijn ze immers afhankelijk van imkers en bijenhouders. 

Meer aandacht en ondersteuning voor bijen en bijenhouden zou ervoor zorgen dat er meer 

bijenhouders komen (Rottenberg 2013). Daarom is het belangrijk dat er geld beschikbaar komt om de 

sector te ondersteunen. Hiermee kunnen verenigingen, cursussen, vrijwilligers en voorlichters 

ondersteund worden. Meer bijenhouders betekent ook meer bijen. Hoe meer volken er in Nederland 

zijn, hoe minder nijpend het probleem is. Wanneer je honderd volken nodig hebt, terwijl je er 

honderdtien hebt en er sterven vijftien volken, dan heb je een probleem. Wanneer je echter 

tweehonderd volken hebt, is een procentueel gelijke sterfte van dertig geen enkel probleem. Je hebt 

immers nog ruim voldoende volken. Het stimuleren van bijenhouden is daardoor een erg effectieve 

manier om het probleem van bijensterfte aan te pakken. Het doet er immers niet meer toe wat de 

oorzaak van de sterfte is en verliezen worden acceptabel. Ook dit is echter geen oplossing, maar een 

ondervanging van het probleem van bijensterfte. Voorlopig is het dus onzeker welke offers de 

mensheid gaat brengen om een wederopstanding van de bij te bewerkstellingen. Vaststaat dat voor 

werkelijk resultaat gekeken moet worden naar de wereld van de bij en niet (alleen) naar die van de 

mens. De queeste van Aristaeus is voorlopig nog niet ten einde. 
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Discussie 
 

 

 

 

 

In deze thesis hebben we de belangrijkste aspecten van de relatie tussen mens en bij gezien. Zo heb ik 

de directe relatie, de praktijk van het imkeren, laten zien. Ik heb geprobeerd om de voorbeelden die ik 

in het veld ben tegengekomen te beschouwen vanuit een conceptueel kader. We zagen dat het voor 

imkers erg belangrijk is om oog te hebben voor het domein van de bij. Pas wanneer een bijenhouder 

de lijnen ziet die onderdeel zijn van de haecceity waaruit het superorganisme ontstaat dat een 

bijenvolk is, is er sprake van werkelijke communicatie. Pas dan gaat een imker alle onderdelen zien 

die een rol spelen bij het tot stand brengen en gezond houden van een volk. Een imker die zich hiervan 

bewust is, kan in de communicatie met zijn bijen veel leren. Iedere imker ontwikkelt op deze manier 

zijn eigen werkwijze. Natuurlijk is het niet zo dat alle imkers hetzelfde niveau van verbondenheid met 

hun bijen bereiken. Zoals ik heb laten zien, blijven sommigen hangen in een antropocentrisch of 

antropomorf stadium. Om met Herman te spreken: niet iedereen heeft groene vingers. Uit eigen 

ervaring weet ik dat het zeker in het begin erg lastig is om het niveau te bereiken dat hierboven 

beschreven wordt en te komen tot een proces van wayfaring met de bijen. Ik durf dan ook niet te 

stellen dat dit mij altijd volledig lukt. Er zijn dus in de praktijk verschillende gradaties van 

communiceren met bijen. Tijdens mijn onderzoek heb ik wel steeds geprobeerd de relatie met bijen 

aan te gaan. De informatie die ik van hen kreeg hielp mij bij het begrijpen van hun relatie met de 

mens. Hierdoor heb ik de belangrijkste aspecten van deze relatie van binnenuit, door het zelf te doen, 

leren kennen. Dit was van grote waarde bij het observeren van informanten, omdat ik op deze manier 

zaken die mij opvielen in mijn eigen relatie met bijen ook bij anderen kon observeren. Dit werkte ook 

omgekeerd, want niet zelden vielen mij dingen op aan de werkwijze van een informant die ik daarna 

ook ging toepassen als ik zelf aan het imkeren was. Zo leerde Arnd mij bijvoorbeeld te letten op het 

vlieggedrag van de bijen bij de opening van de kast. 

 

Zoals ik heb laten zien, is de werkwijze van de imker ook afhankelijk van hetgeen hij met zijn bijen 

wil doen. Hierdoor verschilt ook de manier waarop de communicatie tot stand komt. Bij (ervaren) 

hobbyimkers is over het algemeen veel sprake van wayfaring. Beginnende imkers moeten dit vaak nog 

leren. Bijenhouders die hun volken gebruiken voor bijvoorbeeld het bestuiven van landbouwgewassen 

zijn vaker dan de hiervoor genoemde groepen gedwongen om hun macht over de bijen te laten gelden. 

We hebben gezien dat dit niet altijd betekent dat de communicatie zoek is. Sommige imkers nemen 

bijvoorbeeld bewust geen honing uit het volk, omdat het volk dat zelf nodig heeft. Dit is een voorbeeld 

van denken in het belang van het volk. De mens krijgt op deze manier bestoven gewassen en dus een 

rijke oogst en de bijen krijgen een overvloed aan drachtplanten. Hoewel de bijen ook in aanraking 
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komen met bestrijdingsmiddelen, of zich doodvliegen in een kas, is er dan sprake van gecalculeerde 

risico’s. 

 

Machtsuitoefening over bijen is niet altijd negatief. De parallellen die met Foucaults werk te trekken 

zijn, laten zien dat de werkzaamheden in een kast, zoals het normaliseren, het controleren en 

corrigeren van een bijenvolk in feite een vorm van machtsuitoefening door de imker zijn. De imker 

houdt zijn bijen gezond, maar hier staat tegenover dat de bijen niet alles kunnen doen waar ze zin in 

hebben. We hebben gezien dat ook dit twee kanten opwerkt. Bijen kunnen zich verzetten. Dit heb ik 

zelf ervaren toen ik gestoken werd. Wayfaring helpt om de gap tussen het menselijk domein en het 

domein van de bij te overbruggen en de machtsuitoefening over de bijen zodanig te laten verlopen dat 

het niet tot verzet leidt. Zoals we hebben gezien is hier echter in veel gevallen geen sprake van. Dit 

kan komen door onkunde, doordat de mens simpelweg niet wil luisteren naar zijn bijen of omdat het 

zich buiten het directe gezichtsveld van de mens afspeelt. Wanneer bijen gezien worden als commodity 

ontstaat er al snel een gap. De imker brengt de bij dan binnen zijn eigen menselijke domein, met veelal 

negatieve gevolgen voor de bij.  

 

Dit probleem speelt zich niet alleen af in de directe relatie tussen mens en bij. Wanneer we kijken op 

macroniveau zien we het probleem van de bijensterfte. Ook dit komt omdat we de wereld beschouwen 

als object en haar enkel waarderen aan de hand van kale materiële eigenschappen. Er is hierbij geen 

sprake van wayfaring en daardoor beroven we haar van de rizomatische dans van lijnen die alles 

verbinden binnen het meshwork van onze omgeving. Door onze voorwaarden op te dringen aan de 

natuur, creëren we een geobjectificeerde wereld waarin geen leven is, maar waar alleen de objecten 

staan die wij er willen hebben. Het ecologisch imperialisme van Crosby en het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen zijn hiervan voorbeelden. Ik heb laten zien dat de mens hiermee probeert om 

controle uit te oefenen om risico’s te voorkomen. Doordat dit steeds ingewikkelder wordt naarmate de 

ontrafeling toeneemt, worden de barsten in het systeem zichtbaar. Grond verschraalt, planten worden 

giftig en bijen sterven. Ingold (2010:16) stelt dat we niet enkel kunnen kijken naar de buitenkant van 

objecten, omdat het leven van deze oppervlaktes afhangt van de continue uitwisseling en menging van 

lijnen. De natuur laat zich maar in beperkte mate dwingen, want uiteindelijk zullen er weer nieuwe 

lootjes ontspruiten in het beton van een weg. 

 

Het is dan ook niet de natuur, maar de samenleving die verandert (Beck 2010:256). De natuur is 

ongewijzigd, maar de manier waarop de samenleving omgaat met de natuur is onder invloed van 

kapitalisme veranderd en dit heeft een negatieve invloed op de natuur. Het menselijke en het 

natuurlijke domein zijn van elkaar losgekoppeld en vervolgens is het natuurlijke in het cultureel 

geconstrueerde menselijke domein gebracht als zijnde een commodity. Het natuurlijke dreigt hiermee 

te verworden tot een object; kaal, statisch, beroofd van haar omgeving en beweging. Er is sprake van 

een eendimensionale relatie zonder communicatie. Natuur kan enkel nog luisteren. Door de overdaad 

aan macht die op de natuur wordt uitgeoefend, kan verzet plegen alleen in haar uiterste consequentie: 

sterven en kapot gaan. We zagen dat in een dergelijk geval er volgens Foucault sprake is van een gap 

of contradictie in de machtsuitoefening (Taylor 2013:549). Wanneer de mens zich blijft onthouden van 

enige vorm van wayfaring, blijft de gap bestaan en zal het probleem van bijensterfte niet opgelost 

worden. Zoals ik beschreef is het daarom ook hier van belang te zoeken naar oplossingen die getuigen 

van wayfaring. Door niet (alleen) vanuit het menselijk domein te kijken naar bijensterfte, maar de 

oplossing te zoeken vanuit het domein van de bij moet het mogelijk zijn het probleem van de 

bijensterfte een halt toe te roepen. Op macroniveau is het belangrijk om het probleem niet slechts te 

bestrijden, maar door verbreding van het blikveld op zoek te gaan naar een zijweg die de oplossing 

kan bieden. Op het niveau van de imker is het belangrijk om goed te communiceren met de bijen en je 

bewust te zijn van de haecceity waarvan ook de imker onderdeel is. 

 

Hopelijk heb ik met deze thesis een bijdrage kunnen leveren aan het begrip van de relatie tussen mens 

en bij. Ik heb geprobeerd om niet alleen te focussen op de bij of op de problemen waarmee hij te 

kampen heeft, maar de rol van de mens meer centraal te stellen. Wellicht kan er in de toekomst meer 

onderzoek gedaan worden in deze richting. Mijn insteek was om deze thesis zo te schrijven dat het 

leest als een verhaal. Daarom heb ik onderdelen als methodiek, reflectie, veldwerk en theorie niet 
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puntsgewijs onder kopjes geschaard, maar heb ik ze met elkaar verweven. Voorbeelden uit mijn 

veldwerk ondersteunen hierdoor de theorie en reflectie. Over het algemeen ben ik tevreden over de 

manier waarop mijn veldwerk is verlopen en over de methode die ik heb gevolgd. Ik heb geluk gehad 

dat het voorjaar erg vroeg begon, want met een beetje pech had het zomaar gekund dat de bijen tot mei 

in hun kasten zaten. Het is dan natuurlijk lastig om ze te onderzoeken. Een factor waar je rekening 

mee moet houden is het weer. Als het regent, vliegen de bijen niet en dus is er voor imkers ook weinig 

te doen. Op deze manier zijn een aantal afspraken van mij niet doorgegaan. Als ik meer tijd had gehad, 

had ik graag nog meer informanten gezocht die op een biodynamische manier imkeren. Dit is een 

vorm van imkeren waarover ik naar mijn gevoel nu te weinig kan zeggen. Ik heb namelijk slechts één 

lezing bijgewoond van een biodynamische imker en ik heb meegelopen met één korfimker. De reden 

hiervoor is dat ik er te laat achter kwam dat biodynamisch imkeren in Nederland toch wel een 

belangrijke vorm van bijenhouden is. Bovendien had ik in mijn netwerk geen mensen die op die 

manier imkeren. Wat ook een interessant fenomeen is dat ik graag had uitgediept, is therapeutisch 

imkeren. Hierop stuitte ik gedurende de laatste dagen van mijn onderzoek. Imkeren als therapie is een 

schitterend voorbeeld van de wederkerigheid van de relatie tussen mens en bij. Doordat ze de 

verbinding aangaan met de diertjes, worden patiënten rustig van het werken met bijen. Op dit moment 

staat het nog in de kinderschoenen, maar het zou interessant zijn om dit aspect in vervolgonderzoek 

mee te nemen. 
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Epiloog 
Een wereld zonder bijen 

 

 

 

 

 

In de Chinese provincie Sichuan bestuiven boeren en schoolkinderen de fruitbomen met de hand. In 

verschillende documentaires en artikelen, zoals More Than Honey (2012), Nature: Silence of the Bees 

(2007) en Zembla: Moord op de honingbij II (2013) wordt dit voorbeeld aangehaald om duidelijk te 

maken wat ons te wachten staat wanneer de honingbij uitsterft. Echter, deze claim behoeft enige 

nuancering. Zo is het in het betreffende gebied bijvoorbeeld economisch rendabeler om de 

perenbomen met de hand te bestuiven dan om hiervoor bijen te gebruiken (Ya 2001:14). Daarnaast is 

het bestuiven met de hand iets dat door de Chinese regering actief is gepromoot en is er bij deze 

methode minder afhankelijkheid van het weer (Pearson 2014). Wel is het zo dat er in het gebied, 

waarschijnlijk door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, van nature vrijwel geen bestuivende 

insecten meer voorkomen (Ya 2001:19). Bovendien willen lokale imkers hun bijenvolken door het 

gebruik van deze middelen niet uitlenen voor bestuiving. Partap (2012:184-186) laat zien dat de 

meeste appel- en perentelers in Maoxian, Sichuan inmiddels zijn overgestapt op andere, eenvoudiger 

te telen gewassen. Desalniettemin is het dus niet zo dat de honingbijen zijn verdwenen uit het gebied. 

De bestuiving met de hand heeft andere oorzaken dan bijensterfte. Toch is dit voorbeeld interessant, 

omdat het laat zien dat er wel degelijk (in sommige delen van de wereld zelfs economisch rendabele) 

alternatieven zijn voor bestuiving door honingbijen. Mensen kunnen de rol van de bij overnemen. Het 

is een illustratie van wat er gebeurt als alle lijnen in de haecceity van een ecosysteem uit elkaar 

gehaald worden. Mensen moeten dan de hiaten zelf op de een of andere manier invullen. Er was in de 

jaren tachtig sprake van verregaand antropocentrisme, waarbij geen enkel oog was voor het domein 

van bijvoorbeeld de bij. Winst op de korte termijn stond centraal, maar de schade op de lange termijn 

is fors. Wanneer risico’s niet door middel van wayfaring ingeschat worden, is dit de consequentie. Het 

is alleen de vraag of een dergelijke ondervanging van het probleem ook in het Westen (economisch 

gezien) te realiseren is. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Opgevoerde informanten 

 

 

 

In de onderstaande lijst is een korte biografie te vinden van alle informanten die ik in deze thesis bij 

naam noem. 

 

Ad Ad heeft al ruim dertig jaar ervaring met bijen. Samen met zijn vrouw runt hij 

een imkerij. Hij heeft dus erg veel bijen die hij verhuurt aan tuinders, kwekers 

en boeren. Hij heeft ook veel bijen in kassen staan, waar ze bijvoorbeeld 

aardbeien, courgettes en paprika’s bestuiven. Daarnaast onderhoudt Ad tuinen 

en kun je hem bellen voor het bestrijden van bijen, hommels en wespen. Ik 

heb Ad via internet gevonden. Toen ik hem belde mocht ik meteen 

langskomen. 

Arnd Het is nog niet zolang geleden dat Arnd begon met imkeren. Vijf jaar terug 

volgde hij net als ik de basiscursus en sindsdien heeft hij zijn bijenimperium 

ieder jaar uitgebreid. Hij heeft inmiddels zijn kasten bij boeren in de wijde 

omgeving staan. Dit jaar heeft hij besloten zich beroepsmatig bezig te gaan 

houden met imkeren. Het is in Nederland niet eenvoudig om te leven van het 

houden van bijen, omdat je behoorlijk wat volken moet hebben. Arnd hoopt 

dan ook dat het aantal van honderd volken dat hij nu volgend jaar te 

verdubbelen. Zo hoopt hij over een paar jaar ook echt van het imkeren te 

kunnen gaan leven. Ik leerde Arnd kennen op een bijeenkomst van de 

bijenhoudersvereniging in Nijmegen. 

Dineke Dineke volgde de basiscursus bijenhouden en houdt sinds drie jaar met haar 

zoon een paar volken in haar achtertuin. Aanvankelijk was ze bang dat de 

bijen overlast zouden veroorzaken bij haar buren, maar dit bleek tot haar 

opluchting geen probleem te zijn. Doordat ze een schutting voor de kasten 

heeft gezet, moeten de bijen stijgen om over de schutting te komen. 

Vervolgens blijven ze stijgen en hierdoor vliegen ze precies over de huizen 

heen, in plaats van naar binnen. Naar eigen zeggen is ze nog volop aan het 

leren hoe je het beste kunt imkeren. 

Henk Henk is een echte liefhebber. Hij is de grootste imker uit zijn regio. Al op zijn 

zeventiende begon hij met imkeren en hij doet het nu al ruim veertig jaar. 

Inmiddels heeft hij samen met zijn zo’n honderd bijenvolken, maar aan het 

eind van deze zomer hoopt hij dat aantal verdubbeld te hebben. Bijzonder is 

dat Henk zijn bijen niet alleen in kasten houdt, maar ook in korven. Hij geeft 

ook cursussen (korf)imkeren. Samen met een vriend heeft hij een imkerij die 

bijen verhuurt voor de bestuiving. Ik ontmoette Henk op een lezing die hij gaf. 

Herman Herman imkert al 15 jaar. Hij begon ooit met één volk, omdat het hem opviel 

dat de ribesstruiken die hij spaart nauwelijks bessen kregen. Dit komt omdat 

de tuin tussen de weilanden ligt. Al snel vermenigvuldigden de volken zich en 

voor Herman het wist, was imkeren zijn voornaamste bezigheid. In zijn 

enorme tuin staat behalve ongeveer 150 verschillende soorten ribesstruiken 

inmiddels ook een keur aan andere voor bijen geschikte bomen, struiken en 

bloemen. Daarnaast is hij volledig ingericht op bijen en alles wat ermee te 

maken heeft. Zo zijn er allerlei soorten kasten en korven, staat er een 

bijenhotel en zijn er plekken waar wilde bijen kunnen nestelen. Herman geeft 

er zelfs rondleidingen. Ook verhuurt hij zijn bijen op kleine schaal voor 

bestuiving. Ik kwam in contact met Herman via mijn netwerk van de 

bijenhouderscursus. 

Jeroen van der Sluijs Van der Sluijs is universitair hoofddocent Nieuwe Risico’s bij de afdeling 

Milieu-Natuurwetenschappen van het Copernicus Instituut van de Universiteit 
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Utrecht. Hij doet multidisciplinair onderzoek dat zich richt op het begrijpen 

van wetenschappelijke controversen over milieu- en gezondheidsrisico’s en 

weet daarom veel over de schadelijke effecten van bijvoorbeeld 

bestrijdingsmiddelen op bijen. Hij spreekt hierover op congressen en was te 

zien in uitzendingen van onder andere Radar en Zembla over bijensterfte. 

Joseph Joseph is een ervaren hobbyimker die al vele jaren in zijn achtertuin een van 

de mooiste bijenstallen van Nijmegen heeft (volgens Martien). Hij nam de 

bijen over van zijn vader. Omdat Joseph lid is van de bijenhoudersvereniging 

in Nijmegen kwam ik met hem in contact. 

Martien Martien is docent van de basiscursus bijenhouden van de 

bijenhoudersvereniging in Nijmegen. Samen met zijn vrouw Nelleke houdt hij 

al vele jaren bijen als hobby. Daarnaast wordt hij regelmatig gebeld als er een 

zwerm bijen geschept moet worden. Martien is ook bestuurslid van de 

vereniging. 

Nanco Nanco is beginnend hobbyimker en medecursist op de basiscursus 

bijenhouden. Hij is erg enthousiast over het imkeren. Dit blijkt onder meer uit 

het feit dat hij tijdens de tweede les het boek van Friedrich Pohl dat we 

gebruiken al bijna uit heeft. Ook valt tijdens de cursus steeds weer op dat hij 

zijn theoretische kennis goed op orde heeft. In de pauzes kan hij bezielde 

verhalen vertellen over andere boeken die hij gelezen heeft. Al na een paar 

lessen kocht hij zelf samen met zijn bejaarde buurman een bijenvolk. 

Nelleke Nelleke is docent van de basiscursus bijenhouden van de 

bijenhoudersvereniging in Nijmegen. Samen met haar man Martien houdt zij 

al vele jaren bijen als hobby. Daarnaast wordt zij regelmatig gebeld als er een 

zwerm bijen geschept moet worden. Nelleke is ook bestuurslid van de 

vereniging. 

Tjeerd Blacquière Blacquière is bijenonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Hij 

onderzoekt onder andere het probleem van bijensterfte. Hij stelt dat niet 

overtuigend aangetoond is dat bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden de 

oorzaak zijn van bijensterfte. De varroamijt is wat hem betreft voor zover 

bekend een belangrijkere oorzaak van het probleem. Hierdoor staat hij 

lijnrecht tegenover Van der Sluijs. Blacquière en Van der Sluijs zijn 

vertegenwoordigers van de twee zijden van het gepolariseerde debat dat woedt 

over bijensterfte. 

 

Behalve deze informanten heb ik natuurlijk nog vele andere informanten gesproken. Ik heb ervoor 

gekozen om enkel de informanten die ik in deze thesis bij naam noem hier te beschrijven. Dat laat niet 

onverlet dat ik ook erg veel aan de informatie van de anderen heb gehad. 
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Bijlage 2: Imkerjargon 
 

 

 

Afzwavelen Het met behulp van giftige zwavelgassen doden van een bijenvolk. Dit 

is noodzakelijk bij bepaalde besmettelijke ziektes. 

Bak    Een laag van een kast. Hierin hangen de ramen. 

Bestuiven   Het bestuiven van bloemen door bijen. 

Broed Cellen met eitjes, larven of bijen in ontwikkeling. Er kan sprake zijn 

van open broed (eitjes en larven) of gesloten broed (een verder 

ontwikkelde, maar nog niet volgroeide bij). 

Cel Een hokje op een raat in de vorm van een hexagoon waarin honing 

wordt bewaard en waarin eitjes worden gelegd. 

Dansen De manier waarop bijen informatie over de locatie van voedsel aan 

elkaar doorgeven. Ze wiebelen in een bepaald patroon over de raat en 

dit lijkt op dansen. Dit werd ontdekt door Karl von Frisch, die 

hiervoor de Nobelprijs kreeg. 

Dar    Een mannelijke bij. 

Deksel    De plank bovenop de kast die hem net als een deksel afsluit. 

Dracht Planten waar bijen pollen en/of nectar kunnen halen. Als er veel 

dracht is, zijn er veel planten in een gebied, waardoor de bijen volop 

kunnen vliegen. 

Inwinteren   Het klaarmaken van een bijenvolk voor de winter. 

Kamer Een bak. De term kamer wordt vaak gebruikt om de functie aan te 

geven. Zo kun je spreken over een honingkamer, of een broedkamer. 

Kast    De kunstmatige behuizing van een bijenvolk. 

Kastbijtel Het gereedschap waarmee imkers de kast openmaken en de aan elkaar 

geplakte bakken loswrikken. 

(Koninginnen)doppen  Een uitgebouwde cel waaruit koninginnen geboren worden. Het  

verwijderen of kapot maken van deze doppen noem je doppen 

‘breken’. 

Korf De kunstmatige behuizing van een bijenvolk. Korven worden 

tegenwoordig niet veel meer gebruikt. 

Moer    De koningin. 

Raam    Een kunstmatige raat die op maat is gemaakt voor een bijenkast. 

Raat    Een bouwsel van was, opgebouwd uit cellen. 

Scheppen Het vangen van een zwerm of bijenvolk dat niet in een kast of korf 

leeft. 

Varroa(mijt)   Een parasitaire mijt die erg schadelijk is voor bijen. 

Volk    Een groep bijen die verenigd wordt door één koningin. 

Zwermen Het van de kast wegvliegen van een deel van een volk. Hiervoor zijn 

verschillende redenen. Zo zwermt een volk wanneer de kast te klein is 

geworden. Het vangen van een zwerm heet ‘scheppen’. 

(Winter)sterfte   Het aantal volken van een imker dat in zijn geheel (gedurende de  

winter)  is gestorven. 

 


