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Dit is de titel van de DVD waarmee Jan Holwerda en Dick Kool ons op de drem-
pel naar het nieuwe jaar verrassen.
Dat er op het eiland een bijenstation is, dat weten we. Dat de Carnicabijen die
daar zijn gehuisvest vreedzame, niet stekende bijen zijn, dat weten de meesten
van ons ook. Maar wat zich daar rond die bijen afspeelt in het station, daar heb-
ben denk ik, weinig mensen echt weet van. Honing maken, ja dat ook, maar het
station op Schiermonnikoog heeft een heel belangrijke functie t.b.v. van de bij-
enhouderij in Nederland en ook daarbuiten.

De Stichting Station Carnicateelt Schiermonnikoog heeft als doelstelling het telen van
zachtaardige, raszuivere Carnicakoninginnen (moeren) ten behoeve van de belang-
stellende imker. Dat telen omvat een uitgebreid teeltprogramma, dat eind mei/begin
juni van start gaat en door 3-4 ploegen van 2-3 vrijwilligers wordt uitgevoerd.

In 2002 was Jan Holwerda met camera en geluid twee dagen te gast op het bij-
enstation. Manmoedig (ze steken niet zeggen ze, maar toch…) mengde hij zich
onder het bijenvolk en maakte o.m. prachtige close-upopnames van de dar en de
werkbij en de koningin (hoe kun je ze onderscheiden?). Jaap Andringa, de toen-
malige beheerder van het station, die helaas in 2004 overleed, leidde hem rond
en deed het verhaal van de teelt, stap voor stap. En Jan filmde. Dit materiaal
belandde op de plank, maar is er nu vanaf gehaald en in samenwerking met Dick
Kool bewerkt tot ca. 20 minuten film, waarin de gang van zaken rond de teelt van
moeren nauwgezet wordt getoond, gevolgd en door Jaap Andringa uitgelegd. Een
(voor mijn lekenogen) zeer bewerkelijke procedure. 

Het verhaal begint bij het plaatsen van larven in z.g. starters en leidt langs pleeg-
volken en broedstoven tot bevruchtingskastjes die in het veld worden gezet. In
de derde week van juli worden de bevruchte moeren verzameld (moerenoogst)
en in z.g. moerkluisjes geplaatst met een aantal begeleidende jonge bijen.. De
moeren worden dan via een uitgekiend reisschema per trein naar de imkers
gebracht die een bestelling hebben geplaatst.
Dit verhaal wordt op deze DVD verteld in een uiterst boeiende en informatieve
film met unieke opnamen, en mooie begeleidende muziek. Dat is Jan Holwerda
wel toevertrouwd.

Te koop bij boekhandel Kolstein en het Bezoekerscentrum. Kosten: € 12,—
Wilt u meer weten over de stichting: www.schiercarnica.nl. ■
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