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De toekomst in onszelf. 

  
Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers, 

 

Het zijn vreemde tijden maar de dieren trekken zich er, daar waar het nog kan,  niets van aan. 

De zon staat al weer steeds langer en hoger aan de hemel; de lente is in aantocht. De 

honingbijen hebben zich alweer een paar keer buiten de kast laten zien en ook heb ik alweer 

de eerste hommelkoninginnen wat sloom zien rondvliegen. In de tuin lijkt verder nog niet 

zoveel te gebeuren maar dat is maar schijn. De muziek en het samen muziek maken heeft in 

deze ongewone tijd het meeste last van alle maatregelen. Maar ja, in wezen leven we al heel 

lang in een tamelijk onnatuurlijke staat van zijn. De wind waait nog niet in de goede richting 

maar ik hoop dat we haar nog kunnen laten draaien. Dat we nog iets fundamenteels 

ecologisch en ook sociaal kunnen herstellen. Terug naar de basis, terug naar leven, zonder 

uitsluiting en vooral vooruit richting samenleven en toekomst. Of zoals het in ‘The Numbers’ 

van Radiohead zo mooi word gezongen;  

‘We are of the earth/ To her we do return/ The future is inside us/ It’s not somewhere else… 

 

Hieronder de volledige nieuwsbrief. 
 

De honingbijen zijn al verscheidene keren uit hun kast  gekomen. De eerste keer is dat 

altijd weer mooi om te zien; ze leven nog. Als de zon een beetje op de kast staat en het is  zo 

ongeveer 11 graden Celsius of warmer komen ze massaal naar buiten om zich te ontlasten. 

Daarna gaan ze al snel opzoek naar de eerste stuifmeel. Sneeuwklokjes, krokussen, vroege 

dichtbij bloeiende wilgen(katjes) zijn favoriet. Er worden nog geen grote afstanden afgelegd. 

Nu maar hopen dat de temperaturen wat stijgen en de bijen op de vele verschillende 

wilgensoorten kunnen gaan vliegen. 
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Recyclen 
In de eerste maanden van het nieuwe jaar ben ik ook al druk met voorbereidingen bezig. In de 

vorige nieuwsbrief had ik daar al wat over geschreven. Misschien dat het met de foto’s wat 

duidelijker wordt. Uit oude  raten had  ik vorige zomer met een zonnewassmelter al was 

teruggewonnen. Ook heb ik als het kouder wordt een stoomwassmelter (van adoptiegeld ) 

gekocht waarmee ik ook was uit oude raten in koudere periodes terug kan winnen. Na de 

gewonnen was au bain-marie te hebben geschoond(1) kan ik met een eigen raatpers, een soort 

wafel met raatmotief(2) er mooie vellen kunstraat(3) van maken. Die smelt ik dan weer in een 

raampje(4). Kunstraad is een soort eerste begin voor de bijen gemaakt dus van in mijn geval 

puur eigen teruggewonnen was. 

 
                  1                                  2                               3                                     4 

Het is echt handwerk. De vloeibare was moet voldoende schoon zijn en met de juiste 

temperatuur (75- 90 graden) en met de juiste snelheid op de raatpers worden gegoten. De 

raatpers moet voor elk nieuw velletje raat na elke velletje reeds geperste en verwijderde raat 

voldoende zijn afgekoeld. Die tijd gebruik ik dan om oude raampjes te herstellen en schoon te 

krabben. Het kunstraat moet nog worden bijgesneden en het insmelten in het raampje moet 

ook precies met veel aandacht gebeuren. 

 

Kleinere cellen- Kleinere bijen- minder ziekte 
 Ik gebruik een kleinere celmaat dan de tegenwoordig veel gebruikte celmaat met een 

doorsnede van 5,4-5,5 mm. In de loop der tijd is de celmaat kunstmatig groter gemaakt.  Deze 

wat kleinere celmaat (diameter 5,1 mm) zorgt ook voor kleinere bijen die ook minder 

gevoeliger lijken te zijn voor ziekten. Mijn streekeigen bijen zijn dan ook wat kleiner en 

hebben dus  een meer natuurlijk maat.  

   
 

 

Adoptie bijenvolk 
Ook dit jaar kan je weer een of meerdere  bijenvolk adopteren. Ook kan je de adoptie 

als natuurcadeau weggeven aan een vriend, vriendin, een familielid of collega. Ga 

naar adoptie bijenvolk.  
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In de tuin  hebben veel bolgewassen al gebloeid. Maar de hyacintjes bloeien nog en er 

gaan ook nog wat laatbloeiers groeien en bloeien. In de groentetuin heb ik al Robyntjes ( 

Friese tuinbonen) in de grond gedaan. Ook al wat reuzenbladspinazie en peultjes die juist 

eerst wat kou nodig hebben en daarna veel warmte. Met de bedrijfsbakfiets had ik vorig jaar 

mest van de wilde paardjes en Herfordkoeien van de fietspaden op het Fochteloërveen 

gesschept. Ik heb er samen met veel ander organisch materiaal uit de tuin een mooie 

komposthoop mee opgezet en deels ook alweer over de groentetuin verspreid. 

 

 
 

Ik ga de tuin ook nog ergens begin mei wat verder verwilderen met wilde bloemen tussen o.a. 

de verschillende wilde grassoorten en in een strook langs het tuinpad. Eens kijken of dat goed 

gaat lukken. Ook de vele dovennetelsoorten doen het goed in de tuin. Maar eerst maar even al 

het fluitenkruid zien groeien en bloeien. 
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Over de  didgeridoo  heb ik dit keer niet zoveel te vertellen. Ik heb ook even een 

pauze ingelast want we hebben net Frida afkomstig uit een dierenasiel in Burgas( Bulgarije) 

via een Nederlandse stichting (Stichting Zilver) geadopteerd. Frida, een energiek 

allemansvriendje, krijgt eerst al genoeg nieuwe prikkels uit een voor haar compleet andere 

omgeving. Een didgedrone of beat lijkt mij nu nog even teveel van het goede. Maar goed als 

we weer wat weken verder zijn krijgt ze de roep van de dingo ergens in de tuin wel heel 

voorzichtig te horen natuurlijk. 

 

 Frida 

Vele natuurgroeten en een mooi voorjaar gewenst.  

‘The future is inside us/ It’s not somewhere else…/…is not somewhere else.’ 

 

Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander 
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