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Honingbijen zijn momenteel populair 
onder het brede publiek, bij beleidsma-
kers die onderzoeksgelden mogen verde-
len, en af en toe zelfs binnen het bedrijfs-
leven. Honingbijen hebben ook een eco- 
nomische waarde, niet in de eerste plaats 
als leveranciers van honing en was, maar 
voornamelijk als bestuiver van gewassen. 
In Nederland zijn het dan ook echte 
‘landbouwhuisdieren’, die af en toe de 
neiging hebben om uit te zwermen of 
‘niet te temmen zijn’, zoals het in dit 
boek wordt genoemd. Als velen zich gaan 
mengen in discusies over het belang van 
bepaalde soorten en over bedreigingen 
voor diezelfde soorten, dan worden feiten 
vaak te zwart-wit weergegeven. Redenen 
genoeg voor de Stichting Bio-Wetenschap- 
pen en Maatschappij om een boekje aan 
de honingbij te wijden, dat op weten-
schappelijk onderzoek berust, maar  
begrijpelijk is opgeschreven.

Naast Tjeerd Blacquière hebben de 
volgende personen bijgedragen aan de 
hoofdstukken: Koos Biesmeijer, Willem 
Boot, Johan Calis, Marcel Dicke, Jaap 
Kerkvliet, Huib Koel, Kim Meijer, Pieter 
Oomen, Bart Pannebakker en Sjef van  
der Steen. Met deze heren wordt erg veel 

wetenschappelijke kennis gebundeld.  
De gepresenteerde informatie is dan ook 
meestal prima.

In zeven hoofdstukken wordt van al-
les verteld over het superorganisme dat 
een bijenvolk is, imkers van vroeger en 
nu, de evolutie van bloembezoek, de pro-
ductie van honing, de genen van de ho-
ningbij en de bedreigingen waaraan deze 
insecten bloot staan. Slechts een paar  
belangrijke wetenschappers of hun pu-
blicaties worden in de tekst genoemd.  
Af en toe wordt er een kort uitstapje ge-
maakt naar de solitaire bijen om bepaal-
de eigenschappen van de honingbij in-
zichtelijker te maken. Eigenlijk was een 
betere titel voor dit boekje dan ook ‘Ho-
ningbijen’ geweest. Overigens worden de 
taken van de honingbij als bestuiver van 
wilde planten op een aantal plekken wel 

erg overdreven, dat is jammer en had 
juist in dit boekje zo waarheidsgetrouw 
weergeven moeten worden. De taakver-
deling van de werksters en het zwerm- 
gedrag om nieuwe nestelplaatsen te  
vinden zijn natuurlijk zeer boeiende on-
derwerpen, waarmee de honingbij zich 
enerzijds van heel veel andere insecten-
soorten onderscheidt, en anderzijds 
meer inzicht kan geven over andere so- 
ciale kolonievormers als mieren en ter-
mieten.

In het boek wordt er alles aan gedaan 
om het onderwerp te populariseren. Het 
geheel is mooi geïllustreerd, de hoofd-
stukken en paragrafen hebben lollige  
titels gekregen en naast de tekst worden 
vragen gesteld die aan het eind van elk 
hoofdstuk beantwoord worden. De infor-
matie is soms diepgravend, maar altijd 
begrijpelijk opgeschreven. Het boek ein-
digt met een begrippenlijst en een stel 
nuttige websites voor imkers. Al met al 
dus een toegankelijke en door iedereen te 
begrijpen publicatie. Om een breed bereik 
te verkrijgen is de publicatie ook als pdf 
op de website http://bwm.trefcon.nl/ 
media/pdf/Bijen.pdf beschikbaar.

Natuurlijk zijn er uitputtendere en 
wetenschappelijkere werken geschreven 
over de honingbij. Maar wie in twee uur-
tjes helemaal bijgelezen wil zijn over dit 
insect, zit met deze uitgave helemaal 
goed.

Jinze Noordijk & Theo M.J. Peeters


