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© ManMade

Gloednieuw

B eschouwen we de auto als ding
of als product? In een tijd waarin

zelfs een dienst een product ge-
noemd wordt, lijkt het antwoord
duidelijk. Een auto is een samenstel-
ling van honderden, zo niet duizen-
den producten. Zo is de stoel in de
auto een product en zelfs die stoel be-
staat weer uit een reeks van losse on-
derdelen. Wat maakt het ook uit,
ding of product we weten met z’n al-
len waar we het over hebben.

De meeste producten die we aan-
schaffen worden verpakt. De belang-
rijkste functie van de verpakking is
om het product in originele en onbe-
schadigde staat bij de eindgebruiker
af te leveren. Dagelijks pakken we
tientallen producten uit, het gaat om
routinematige handelingen waar we
nauwelijks meer bij na denken. An-
ders is dat bij een cadeau, dan wordt
de verpakking ineens méér dan be-
scherming, en soms is de verpakking
dan zelfs belangrijker dan het cadeau
zelf. Het uitpakken is een feest.

Bijna iedereen die een nieuwe auto
aanschaft moet een tijdje wachten op
de beschikbaarheid. Door deze
wachttijd neemt de spanning toe en
krijg je steeds meer het idee dat je op
een cadeau aan het wachten bent. Als
dan het moment eindelijk daar is en
je mag de auto ophalen bij de dealer,
dan is er meestal niets uit te pakken,
de auto staat te glimmen én is ge-
bruiksklaar. Wel zie je dat auto’s, die
nog niet verkocht zijn, ingepakt
staan in grote witte lappen folie.
Daarnaast is er zelfs een trend gaande
om auto’s permanent te voorzien van

een beschermende folielaag. Op elk
moment kan die folie verwijderd
worden en de auto komt er gloed-
nieuw onder vandaan. Daar ligt een
kans voor de autodealers. Maak van
het uitpakken van de auto weer een
feest. Laat de nieuwe eigenaar zelf de
folie verwijderen.

Vroeger zag je nog wel auto’s rond-
rijden waar de eigenaar de plastic be-
schermhoezen over de stoelen liet zit-
ten. In plaats van weg te zakken in de
prachtige bekleding koos men er vrij-
willig voor om te blijven glibberen en
glijden over het dunne plastic van de
beschermhoes. Dat is verleden tijd.

Het permanent inpakken van de
nieuwe auto is de toekomst!

Joost Alferink

In de rubriek ManMade vraagt ontwerper
Joost Alferink zich af waarom de dingen
zijn zoals ze zijn.

Door Hidde Tangerman
Het woord bijensterfte kan hij niet
meer horen. Het vorig jaar was een
tragedie. Er stierven vijftig van zijn
52 bijenvolken. Dit jaar is het geluk-
kig beter, bijna al zijn bijen leven nog.
Maap Groenendijk (69) is een imker
met hart voor zijn vak. Of liever: hob-
by, want van het houden van bijen
kun je niet leven. Hij is voorzitter van
de imkervereniging
Hollands Midden, de re-
gio die vorig jaar het
zwaarst werd getroffen
door de bijensterfte.
Volgende week woens-
dag worden de definitie-
ve cijfers over de bijen-
sterfte gepresenteerd.

Voor een imker begint
het echte werk pas in
april, als de bloemen be-
ginnen te bloeien en de
bijen actief worden. In
de winterperiode rusten
de bijen vooral.

In de bijenstal naast
zijn huis in Boskoop
staan tientallen kasten.
Groenendijk wijst naar
de stoeptegels onder de
kasten. „Hier lagen vo-
rig jaar duizenden bijen
dood voor de kast. Ik
dacht, wat is hier aan de
hand? Het was een dra-
ma.” Nu zitten collega’s
in andere delen van het
land met de handen in
het haar. Allemaal door
de varroamijt, het licht-
bruin teekachtige
diertje met acht pootjes
en zonder vleugels dat
op bijenbroedsel en vol-
wassen bijen parasi-
teert. „De plaag heeft
zich verplaatst. In no-
vember hadden we een
bijeenkomst voor bijen-
houders in Houten en
daar waren erbij met
tranen in de ogen. Die
hadden de hele stal al
leeggehaald, geen leven-
de kast meer over.”
Groenendijk weet hoe
het voelt. Vorig jaar
moest hij zelf weer vanaf
nul beginnen.

Met goede moed opnieuw begonnen?
„Het was niet leuk. Er waren geen bij-
en te koop, want die waren er niet ge-
noeg. Maar gelukkig kende ik de im-
kerwereld goed en kreeg ik van een
paar collega’s nieuwe volkeren. Ste-
kerige bijen, niet de topbijen waar ik
aan gewend was. Als ik de bijenkast
open deed, kwam er zo’n agressieve
wolk uitgestoven. Ik heb uiteindelijk
van een teler uit Denemarken voor
120 euro een nieuwe koningin ge-
kocht. Daarvan heb ik tachtig nieuwe
koninginnetjes geteeld en die op
Ameland raszuiver laten bevruchten.
Vervolgens heb ik ze verdeeld over
imkers uit de regio, zodat we er alle-
maal weer vol tegenaan konden gaan.
In het najaar had ik weer volop volke-
ren. Maar ja, dan is het te laat voor de
tuinbouw. De peren en pruimen heb-
ben er zwaar onder geleden.”

U had ook kunnen stoppen?

„Nee, nooit. Ik ben een doener. Ik wil
dat deze bijensterfte niet meer voor-
komt en ik ga uitzoeken wat we eraan
kunnen doen. Maar er zijn imkers die
hun lidmaatschap opzeggen. Die
hebben al drie winters achter elkaar
al hun bijen dood. Zij zeggen: ik be-
gin er niet meer aan. Je bent gebiolo-
geerd door de bijen, maar het is ook
een last. Als het mooi weer is moet je
om de anderhalve week bij die bijen
zijn. Vakanties kan je vergeten.”

Hoe wordt een mens imker?
„Ik heb mijn leven lang sierbessen ge-
teeld. Die moesten bevrucht worden
en daar huurde ik bijen voor. Dan
loop je wel eens mee met die imker en
dan word je er op een gegeven mo-
ment door gegrepen. Dat is een soort
virus. Dan ben je besmet en daar is
geen medicijn tegen.”

U was meteen verslaafd?
„Nou, verslaafd niet, maar het gaat
wel bruisen. Als je ziet hoe dat volk
leeft in complete harmonie, met één
koningin, honderd mannenbijen en
50.000 vrouwenbijen en iedereen
heeft zijn eigen taak. Het is een volk
vol geheimen, maar die kan je hele-
maal ontrafelen. En bijen hebben ka-
rakter. Mijn bijen zijn zachtaardige,
hardwerkende bijen. Ik kan die bijen-
kast openmaken, zonder dat ik één
steek krijg. Daarom werk ik ook altijd
met mijn blote handen. Je hebt men-
sen die een heel pak aantrekken,
maar dat doe ik niet.”

En u wordt niet gestoken?
„Het blijft een bij. Soms komt er
eentje tussen je vingers en ja, die
steekt je dan. Maar als je het mij
vraagt is bijengif gezond. Ik heb mijn
leven lang bijen en ik ben nog nooit
ziek geweest. Op de bijenmarkt zie je
allemaal oude mannen lopen die nog
heel vitaal lopen te sjouwen. Die heb-

ben ook hun hele leven bijen gehad.
Maar een bij is niet agressief. Als je in
een veld wordt gestoken is het altijd
een wesp. Al zitten er tien bijen op
een bloem, pluk hem maar want ze
zullen gewoon wegvliegen. Eigenlijk
zou hoe bijen met elkaar omgaan,
overgebracht moeten worden op de
mens. Want er is in een bijenvolk
nooit oorlog. Ik heb bijen onderling
nog nooit zien vechten. Als een bij
een verkeerde kast invliegt, wordt hij
meteen geaccepteerd en opgenomen
in dat nieuwe volk. Het is één en al
harmonie. En de leider is een vrouw!
Aristoteles had de anatomie van de bij
helemaal mis. Hij dacht dat het bijen-
volk geregeerd werd door een koning
met 50.000 mannelijke soldaten en
een paar honderd vrouwtjes.”

Gaat u zich aan uw bijen hechten?
„Als je twee bijenvolkeren met elkaar

mengt moet je één van
de twee koninginnen
doodmaken. Bedanken
onder de voet, zo noe-
men wij dat. Dat vind ik
het minst prettige van
het imker zijn. Het doet
toch pijn, want zo’n ko-
ningin heeft een jaar
voor je gewerkt. Het is
bij mij denk ik een beet-
je zoals bij een boer. Een
boer zorgt goed voor
zijn vee, en die vindt het
heel erg als een van zijn
koeien weg moet. Zo
kweek ik ook bijen en
wanneer ik zeker weet
dat mijn bijen naar een
imker gaan die goed
voor ze zorgt, heb ik er
geen problemen mee.
Maar je hebt ook wel
eens gemakkelijke im-
kers en dan heb je er een
hekel aan.”

Gemakkelijke imkers?
„Ik vind dat het bij een
imker in zijn hart en
nieren moet zitten.
Maar er zijn imkers die
bijen houden voor het
gewin, puur voor de ho-
ning. Dat zijn nooit goe-
de imkers. En de bijen
hebben het door als er
niet goed voor ze wordt
gezorgd, want het zijn
altijd dezelfde imkers
die verrot gestoken wor-
den. Als bijen in een
goede kast zitten en net-
jes worden verzorgd zie
je dat ze ook vriendelij-
ker zijn. Dat klinkt mis-
schien gek, maar toch is
het zo. ”

Wat maakt het werk van een imker zin-
vol?
„Dat je een bijdrage levert aan het
voortbestaan van de natuur. Je weet
dat de planten en de bomen weer be-
vrucht zijn, dat er weer fruit komt en
de wildflora in stand blijft. Veel men-
sen weten het niet maar bijen zijn ab-
soluut de basis voor alles: 85 procent
van wat je om je heen ziet aan groen,
heeft bijen nodig voor de bestuiving.
Daar lever ik een bijdrage aan. Dat
idee had ik niet toen ik dertig jaar
was, hoor. Toen was het gewoon busi-
ness: ik moest bijen hebben voor mijn
bedrijf. Dan dacht je alleen aan geld.
Langzaam ontdek je toch dat er meer
is. Hoe belangrijk die bij is. Want als
de bij echt zou uitsterven, wordt er
niets meer bestoven. Dan kunnen
mensen binnen vijf tot zes jaar hun
doodskisten bestellen. Wetenschap-
pers zoals Einstein hebben dat ge-
zegd. Of het echt zo erg is weet ik niet,
maar wie een discussie los wil maken,
moet het soms hard stellen.”

Was een mens
maar als een bij
Zo blijft Maap Groenendijk geïnspireerd

© Maap Groenendijk is imker.
Ook hij is vorig jaar getroffen
door de bijensterfte: 50 van
zijn 52 volken ging verloren.

© Hij kocht een nieuwe
koningin in Denemarken en
begon opnieuw.

Een werkweek als deze

Maandag ’s Ochtends opruimen van
de attributen van de musical Jo ze f
de Timmerman waarin ik Jozef
speelde. ’s Middags bridge op de at-
letiekclub. ’s Avonds zingen met het
mannenkoor ‘die Gouwe Sanghers’.

Dinsdag Reservebijenk asten
schoonmaken, ontsmetten, uitbran-
den en verven.

Wo e n s d a g Bezoek aan aspirant im-
ker om advies te geven over een te
plaatsen bijenstal en bijenkasten. ’s
Middags biljarten met drie vrienden.

D o n d e rd a g Omheining groente- en
fruittuin vernieuwen. Interview nrc.
next. ’s Avonds bridge op de club.

V ri j d a g Omheining groente- en
fruittuin vernieuwen.

Z a te rd a g Snoeien van de fruitbo-
men samen met mijn zwager.

Zondag Tijd doorbrengen met de
kleinkinderen, wandelen, fietsen.
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