33. Honing
Met z’n allen hadden ze naar het nieuws op TV gekeken. Na alle nare verhalen over aardbevingen en burgeroorlogen kwam er een heel ander bericht.
Het scheen dat het aantal honingbijen in de wereld sterk achteruit ging. De
oorzaak was niet helemaal duidelijk, maar het gevolg voor ons mensen zou
rampzalig kunnen zijn. Anne vroeg waarom, en Sam had een antwoord: “Als
de bijen uitsterven, dan is er niets om de bloemen te bestuiven en komt er
geen voedsel meer”. “Grotendeels waar, jongen”, kwam papa aan het woord.
“Er zijn nog wel andere insecten die planten bestuiven, hoewel dat er maar
weinig zijn vergeleken met bijen”.
De volgende avond was er een film over bijen in het verafgelegen land Nepal.
De bijen daar zijn reuzen - tweemaal zo groot als hier in West-Europa. Zij
vestigen hun kolonies op de randen van steile kliffen. De aantallen zijn
enorm: bij één honingraad kunnen wel 100.000 bijen aanwezig zijn, en op een
klif zo’n twee miljoen! Sam en
Anne keken hun ogen uit, toen zij
zagen hoe de plaatselijke bevolking daar te werk ging om een
deel van de honing te krijgen.
Eerst lieten de mannen een ladder van touw zakken tot vlakbij
zo’n grote honingraad. Dan daalde
één van hen met een mand in de
ene hand, en een stok met daaraan een scherp mes bevestigd in de andere hand. Tot groot ongenoegen van
de bijen sneed hij een deel van de raad af, dat naar beneden viel en door
andere mensen werd opgeraapt. De hele operatie vroeg veel moed en precisie, en ondanks beschermende kleding een aantal steken! De dorpsbewoners
vonden het toch de moeite waard, want zo’n raad kon wel 50 kilo wegen!
“Gaan die bijen ook in aantal achteruit?” vroeg Sam bezorgd. “Kennelijk
niet”, zei papa. “Je hebt gezien hoe de mensen in Nepal maar een deel van de
honing voor zichzelf halen. Van het overige deel leven de bijen, en voeden zij
ook hun larven”. “Mag ik geen honing meer op mijn brood dan?” vroeg Anne.
“Jawel, schat, maar misschien niet zo dik gesmeerd! Zoals in de Bijbel staat:
‘Als je honing hebt gevonden, eet dan niet meer dan goed voor je
is’” (Spreuken 24:16) zei mama.
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