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Inspiratie
Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers,
Door alle (voorbereidende) werkzaamheden (bijen, tuin, experimentele muziek, poëzie) en de
geboorte van ons eerste kleinkind, een prachtig ventje, is de eerste nieuwsbrief van het jaar
wat later dan normaal. Maar door al die gedane arbeid en nieuwe ontwikkelingen staat de
komende tijd wel weer heel wat op stapel. (Zie ook bij de voorlopige agenda helemaal
onderaan )
Het voorjaar is ook voor de bijen nu echt goed begonnen. In deze nieuwsbrief uitgebreide
aandacht voor het uitbottend leven. Maar ook ‘razend’ verdriet over bijen, landschap en
aanslagen op de leefomgeving.
In de tuin zijn de nestkastjes al weer aardig bezet en in een hommelkastje trof ik al jonge
hommels aan. Het gras staat flink hoog. Ideaal voor het kleine sluip- en vliegwerk.
Met de muziek, didgeridoo en poëzie trek ik er weer op uit. Soms alleen, soms als duo en
hopelijk vaak met zijn drieën (Loftlûd). Met Djareware als inspiratiebron.
Maar vooral ook mijn ‘dynamisch’ klimaatkunstproject dat nooit af zal komen geeft veel
inspiratie. Inspiratie in het opzoeken van grenzen, inclusief die van mijzelf. Of misschien
beter gezegd: het laten wegvallen van grenzen. Grenzeloze verbindende inspiratie. Deze soms
donkere tijd kan daar volgens mij wel wat van gebruiken. Of zoals ik het al eens eerder ergens
omschreef in het Engels:
‘Art and life has no borders. Music, singing, painting and poetry, are a part of the universal life. It
connect us with ourselves, each other and with the life of all animals and plants of the earth.’

Hieronder de volledige nieuwsbrief.
De

honingbijen vliegen er lustig op los. In deze periode halen ze hun nectar en

stuifmeel vooral bij de fruitbomen, judaspenning en, niet vanzelfsprekend aanwezig, de
prachtige o zo nuttige paardenbloemen. Eerder vlogen de bijen vooral op de vele soorten wilg.
Tenminste als de temperatuur dat toeliet. Het moet wel iets boven de 10 graden Celsius zijn
zodat ze net niet onderkoeld raken. En het liefst zo dicht mogelijk bij ’huis’, dat scheelt
brandstof (nectar).
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Uitval en lange termijn honingbijen
Dit jaar had ik wat neer uitval van volken dan voorgaande jaren. Een oorzaak daarvoor vinden
is moeilijk. Meestal is er sprake van verschillende oorzaken die op elkaar ingrijpen en fataal
kunnen zijn. Het vochtige en wisselende zachte winterweer werkte in ieder geval niet in het
voordeel van de honingbijen. De varoamijt is en blijft altijd aanwezig. Zijn de volken hier en
daar misschien te klein ingewinterd? Heb ik verder zelf nog wat fouten of foutjes gemaakt?
Wat kan ik als ecologisch werkend imker nog in het belang van mijn streekeigen bijtjes
verbeteren? Ik ben al bezig met een transitie naar kleinere celgrootte ( 5,1 mm).Het is nooit
verkeerd om zelfkritisch te zijn. Ik werk tenslotte met dieren, organismen(bijenvolken), waar
ik verantwoordelijk voor ben. En die waarschijnlijk een andere en misschien wel hogere vorm
van communicatie en intelligentie dan wij mensen bezitten. En wie zal het zeggen: de volken
die de winter wel overleefd hebben, zijn dat de sterkere bijen voor de lange termijn. Dat is
namelijk wel mijn streven: streekeigen bijen die met de varoamijt om kunnen gaan en er niet
aan ten onder gaan.

Honingbijen op de aanvliegplank van een bijenkast.

Foto Minne Bonnema

Bewustwording, actie, leefomgeving en toekomst
En wat doet een verslechterende leefomgeving? In ieder geval niet veel goeds. Daar moeten
we nu eindelijk echt flink mee aan de slag. Als consument kunnen we daar zeker een bijdrage
aan leveren. Maar om het structureel te maken zal toch echt een rigoureuze omslag moeten
worden gemaakt. Van onderaf maar ook van ‘bovenaf’. Van kortetermijndenken (ktd) naar
langetermijndenken(ltd). Bewustwording van onze plaats in het grotere geheel. Voor de
kinderen van morgen. Van het als maar meer zal er een transitie naar minder met meer
kwaliteit moeten komen. Ja ..moeten! Denken in tijdsbestekken van generaties en daar nu al
naar gaan handelen.
Actie voeren ook. Activisten, voorlopers en daarbij horende experimenten blijven
onmisbaar bij nieuwe positieve en vooral noodzakelijke ontwikkelingen. Daar kan ook nog
wel een schepje bij op.
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Goede voorouder
Een goede voorouder willen worden vergt inspanning, bereidheid tot veranderen, actie. In de
industrie, bij de banken en op het platteland vooral in de agrarische sector kan het ‘rekken
en er bijblijven’ echt niet meer. Regeringen met hun korte termijn strategieën zijn daarin
onder invloed van extreemrechtse invloeden en tractoren nog veel te laks. Boerenorganisaties
hun lobbyapparaat en politieke partijen van bedenkelijke signatuur gebruiken nu zelfs de
oorlog in Oekraïne om nog maar even op de oude voet door te mogen gaan 1. Met
‘voedselzekerheid’ als nieuw toverwoord. Ze schieten in hun ontkenningsmodus en ktd
ernstig te kort bij het doorvoeren van noodzakelijke maatregelen. Een serieuze
mentaliteitsverandering is gewenst. Gelukkig gloren er aan de plattelandshorizon ook
positievere geluiden (Land van Ons, Herenboeren, …)
Het gaat namelijk niet alleen om het beschermen van natuurgebieden als laatste reservaten
van biodiversiteit. Het gaat niet alleen over een veel te veel aan stikstofverbindingen in lucht,
water en bodem. Het gaat niet alleen over (cumulerend)gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het
gaat niet alleen om het beschermen van 25 kraanvogels. (??) Het gaat over heel, heel, heel
veel meer. Het gaat om bewustwording over de relatie tussen milieu, natuur, landschap en
leefomgeving. En vooral ook over: hoe gaan we nu en in de toekomst samenleven?. Niet
alleen hier maar ook verderop. De mensen in Verweggistan - zij die de klappen van ons
luxeleventje altijd weer op mogen vangen- hebben ook kinderen, kleinkinderen,
verwanten…. een leefomgeving. En dus ook recht op een gezonde toekomst. Mag het hier
een (boeren)onsje minder en daar een (levens)onsje meer?

Razend verdriet. ‘Orange spring’. Glyfosaatlandbouw met net aangelegde drainage. Voorheen biologische
Landbouwgrond (18/4/22)
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https://corporateeurope.org/en/2022/03/ukraine-crisis
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Razend Verdriet
Diep bedroeft moet ik constateren dat hier in mijn directe omgeving (Fochteloo, Zuidoost
Friesland) naast de al eerder doodgespoten landbouwgronden ook nieuwe biologisch
landbouwgrond platgespoten is met waarschijnlijk glyfosaat en er drainage is aangelegd om er
jarenlang poters en wat dies meer te verbouwen. Grote tractoren razen vervolgens strak op de
woningen en vlakbij het Fochteloërveen (Natura 2000 gebied) over het land. Grote stofwolken
achter zich latend gaan ze eerst met vloeibare (kunst)mest en daarna met aardappels achter en
bestrijdingsmiddelen voor op de tractor over de landerijen. En dan moet de regelmatige
bespuiting van de gewassen nog beginnen. Weg bodemkwaliteit, weg luchtkwaliteit, weg
alles. Noaberschap, mienskip, gemeenschapzin? Nieuwe Parkinsondorpen als
(zorg)verdienmodel? Het maakt mij razend en verdrietig tegelijk. Een bestuurlijke transitie
met een ecologisch bevorderend leertraject voor alle bestuurders is een minimaal vereiste.
Althans wil het nog wat worden voordat we zijn veranderderd in een insectenvrij en
kikkerloze landje. Circulaire landbouw? Wie gaat dat in godsnaam of liever in de naam van
de Aarde fixen?
Terug bij de bijen
Sorry dat ik voor sommigen misschien wat afdwaalde. ‘Het zal met mijn niet te onderdrukken
verbinding met de Aarde te maken hebben. Terug bij de bijen. U begrijpt wel dat biologische
honing uit Nederland toch een beetje een wassen neus is. Neemt niet weg dat ik mijn uiterste
best blijf doen om zo ecologisch mogelijk te imkeren. Net als mijn honingbijen niet te veel
brandstof gebruiken. Oude raat niet te snel maar wel op tijd vervangen. Bijen aanzetten tot het
maken van kleinere cellen. Want die zijn in de loop van het ‘ als maar meer’ door de imkers
onnatuurlijk vergroot zodat er meer honing kon worden geoogst. Niet meer dan noodzakelijk
in de bijenwoning komen. Proberen de bijen te laten overwinteren op eigen honingvoorraad.
De varoamijt niet meer bestrijden. Zoveel mogelijk een vaste plaats voor ieder volk.

Aardhommel op gevlekte dovenetel
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Bijen, wilde bijen waaronder de hommels het zijn voor mij enorme verbindende
inspiratiebronnen. Van het zoemen van een hommel naar het geluid van de didgeridoo is voor
mij een kleine stap. Zie verderop bij ‘Didgeridoo’.
In de

tuin staat het gras al flink hoog. Ideaal voor amfibieën, kleine kruipers en vliegers.

Oude molshopen en gaten worden wellicht schuil- en nestplaatsen voor hommels, andere
wilde bijen, sluipwespen of een prachtig trage pad. Ik heb er een paar paadjes tussendoor
gemaaid maar laat vooral veel staan en liggen. En dan de gewone maar prachtige
paardenbloemen en straks het fluitekruid. En met een dalende avondzon de ‘dansende’
muggen boven de vijver. Ik zie ook al steeds meer hommels in mijn tuin. Die moeten
natuurlijk ook ver buiten mijn tuin kunnen overleven en zich kunnen vermenigvuldigen.
Helaas zijn zij nog gevoeliger voor bestrijdingsmiddelen dan de honingbijen. Maar goed ze
zijn enorm welkom in mijn tuin.

De groente tuin heeft dit voorjaar wat meer aandacht gekregen dan voorgaande jaren. Een
mooi gewas in een natuurlijke levende tuin is het experimenteren waard. Hoe houd ik de
bestrijdingsmiddelen van de industriële boeren buiten mijn tuin? Nog een grotere uitdaging
wellicht. Maar genieten van toevallig voorbijkomend klein en soms wat groter leven houdt de
moed erin. Het inspireert me op velerlei manieren en zet aan tot nieuwe experimenten.
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Didgeridoo
Ergens in Arnhemland( Australië) creëerde Djareware in mythische tijden een leefomgeving
voor de Clan van de Wilde Honing2. Hier een eucalyptusboom, daar een berg. Hier een
regenwolk daar een rivier of een Billabong. Met slangen, krokodillen, bijeneters,
kookaburra’s en kangoeroes groot en klein vulde hij het landschap verder aan. En Wilde
Honing mensen. Met zwermen wilde bijen zonder angel in zijn kielzog zwierf Djareware rond
en vormde zo het landschap van de clan. In door termieten hol gemaakte eucalyptusbomen liet
hij de zwermen inheemse bijen achter.

Foto Anne Westerhof

Het voelt nog steeds zo heel wonderlijk. Soortgelijke dode bomen zijn ook blaasinstrument
geworden: de didgeridoo,of yidaki, yirdaki ...Er zijn nog ongeveer 25 andere namen voor de
didgeridoo. En ik speel er al meer dan 25 jaar op. Circulair ademhalen, circulair muziek
maken, circulair leven. Het is met enige vasthoudendheid, discipline en ontspanning te leren
en te combineren.
Trillende lippen, trillende lucht. Vanuit mijn buik vang ik de luchtdrukverschillen op. De
drone, net als het weer en de geluiden verandert constant. Wolken trekken voorbij. Tijdloos,
ieder seizoen, verandering, inspiratie. Ik ga er iets moois van maken.
Zijn wij in de sporen van Djareware instaat de Aarde te herscheppen?
©De Kleine Salamander

Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander
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2

https://edepot.wur.nl/5474 Ad Borsboom- de Clan van de Wilde Honing
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Agenda voor de komende tijd.
Za. 30 april 2022
Benoeming Monique Buising tot Troostdichter.
Op zaterdag wordt onze dichteres op de Stânfries in Leeuwarden benoemd tot Troostdichter.
Sjoerd en Jelmer van Lofttûd begeleiden haar bij de voordracht van het gedicht 'Troost'
Aanvang: 15:00 uur. Plaats: Museumhaven, Leeuwarden
Zo.15 mei 2022
Eetbare Plantjesmarkt
Hospitaallaan 48,Veenhuizen
Van 10:00 - 17:00 uur
Op deze dag sta ik weer met honing en propolistinctuur op de altijd gezellige Eetbare
Plantjesmarkt in de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen. En natuurlijk neem ik weer mijn
didgeridoo's mee.
Za. 28 mei 2022 Open Tuin bij Hester
Plantjesmarkt, lokale producten, gezelligheid
Op deze dag ben ik er met mijn voorjaarshoning, propolistinctuur en digeridoo' s met korte
workshops en voorstellingen .
Van 11:00- 17:00 uur
Plaats: Rijweg 107 Oosterwolde
Zo. 12 juni 2022
Optreden Loftlûd
Teatertsjerke Ioannis, Wier(Frl)
Van 15:00-17:00 uur
Op deze zondag treden we met poëzie en experimentele muziek op in het mooie kerkje van Wier.
Za. 9 juli 2022
Optreden Open Imkerijdag en opening van de ' Ark van...'
Op deze dag is een ieder weer welkom in de levende tuin van 'De Kleine Salamander'. Loftlûd zorgt
in korte sessies voor een passende muzikale en poëtische omlijsting. Tevens is er de opening van het
dynamische klimaatkunstproject 'De Ark van... ' (volledig naam wordt bij opening bekendgemaakt)
Aanvang 10:00 - 17:00.
Plaats : Vogelrijd 11 te Fochteloo
Zo 28 augustus 2022
Optreden Loftlûd
Reginakerk in Zweins(Frl)
Zondagmiddag treden we op in de kerk van Zweins.
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