
Blij met de bij
Een healthfriend om te koesteren

De Griekse arts en wijsgeer Hippocrates (460 – 377 v. Chr.) 
wordt beschouwd als de vader van de moderne genees-
kunde. Hij sprak: ”Honing en stuifmeel geven warmte, maken 
wonden en zweren schoon, verzachten harde zweren op de 
lippen en genezen puisten en open wonden.” Wat natuurlijk 
nieuwsgierig maakt naar het beestje achter deze stelling, de 
bij. Bijen, en in het bijzonder honingbijen, zijn de belangrijk-
ste leverancier van hoogwaardige producten die al eeuwen-
lang als natuurlijk medicijn of cosmetica dienen. Je hebt 
vast wel eens gehoord van bijenpollen (stuifmeel), honing, 
koninginnegelei of propolis. Dit zijn natuurproducten waar wij 
mensen veel baat bij kunnen hebben.

Het ecosysteem
Bij een grote hap uit een overheerlijke appel of perzik sta je er 
waarschijnlijk totaal niet bij stil, maar wij mensen zijn behoorlijk 
afhankelijk van de bij. Wereldwijd wordt het overgrote deel van de 
vele landbouwgewassen bestoven door bijen (honingbijen, soli-
taire ofwel wilde bijen en hommels) waarmee zij zorgen voor de 
instandhouding van onze voedselvoorziening. Neem maar eens 
een kijkje van dichtbij wanneer je een bij in een bloem ziet zitten. 
Zijn pootjes zitten al snel helemaal onder het stuifmeel en zo gaat 
hij van de ene naar de andere bloem. 

Wij richten ons hier op de honingbij, met in de hoofdrol:
De koningin, werkbijen (vrouwtjes), darren (mannetjes) en 
larven - de koningin houdt het volk in stand. Zij is degene die da-
gelijks de eitjes legt waaruit de larven komen. Het overgrote deel 
van het volk bestaat uit de werksters, de vrouwen, en in de zomer 
verschijnen de darren die niet kunnen steken en ook niet werken; 
hun enige taak is eigenlijk het bevruchten van de koningin.

 Nectar - hier leven de bijen van. Het is een suikerrijke vloeistof 
die door honingklieren binnen en buiten de meeste planten 
wordt uitgescheiden. De smaak kan per plantensoort verschillen, 
waardoor ook honing per soort anders kan smaken. Bladluizen 
voeden zich ook met nectar en als zij er teveel van binnen heb-
ben gekregen, scheiden zij dit weer uit. Die uitscheiding heet 
honingdauw en ook hier voeden de bijen zich mee.

Bijenkorf/-kast - de behuizing van het bijenvolk.

Raat - een constructie in de korf/kast bestaande uit verscheidene 
zeshoekige cellen, die door de werksters gemaakt zijn van bijen-
was. De cellen fungeren als kraamkamer of als voorraadkamer 
voor stuifmeel en honing.

Bijenpollen
Met de zoektocht naar eeuwige jeugd komen we opval-
lend vaak uit bij bijenpollen. Nu is ‘eeuwig’ uiteraard wat 
overdreven, maar het kan gerust gezegd worden dat dit 
product een regenererende en vernieuwende werking 
op het organisme heeft. Bijen maken dit recept door het 
stuifmeel (mannelijk deel van een bloem) dat ze uit de vele 
bloeiende flora verzamelen, te vermengen met nectar. Deze 
verbeterde versie pollen wordt zo een zeer krachtig antioxi-
dantrijk voedingsmiddel, boordevol vitaminen (vooral het 
B-complex), mineralen, aminozuren, enzymen en sporen-
elementen. De bijen brengen hun verzameling vervolgens 
naar de bijenkorf waar het als versterkend voedsel dient 
voor het volk en de koningin. Imkers, ofwel bijenhouders, 
verzamelen deze bijenpollen zodat ook wij mensen ermee 
gevoed kunnen worden.
De Zweedse arts Lars Erik Essen ontdekte dat inname van 
bijenpollen kan leiden tot een huid die minder gevoelig is 
voor rimpelvorming. Bijenpollen bevatten een hoog gehalte 
aan de natuurlijke nucleïnezuren DNA en RNA, waardoor de 
bloedtoevoer naar de huidcellen gestimuleerd wordt. 

Naast herstel zorgen bijenpollen ook voor een toename van 
vitaliteit, wat verklaart waarom ze ook als prestatieverho-
gende sportvoeding gebruikt worden. Best logisch, als je 
bedenkt dat bijen zelf een uitermate goed uithoudingsver-
mogen hebben…

Bijenpollen worden gewaardeerd om:
• hun vernieuwende invloed op het organisme
• vertraging van veroudering
• verbetering van je huid
• verhoging van je energieniveau
• verbetering van je uithoudingsvermogen
• versnelling van herstel
• versterking van bindweefsel (huid/spieren)

Een juice of smoothie met bijenpollen kan gerust gezien 
worden als een heerlijk ‘verjongingselixer’.

Honing
Honing, ook wel bekend als ‘vloeibaar goud’, kennen we allemaal als voedings-
middel, en de meeste huishoudens hebben wel een pot in de kast staan. Het is 
zo normaal dat we er totaal niet bij stil staan wat een werk er aan zo’n pot honing 
vooraf gaat. In de Hortus Botanicus is vastgesteld dat voor 150 gram honing één 
liter nectar verzameld moet worden. Een bij bezoekt per vlucht zo’n 100 bloemen 
en er zijn ca. 20.000 vluchten nodig om 1 liter nectar te verzamelen. Aan die 150 
gram honing gaan dus zo’n 2 miljoen bloembezoekjes vooraf. Dit staat gelijk aan 
500 bijen die 1 dag hard werken. Dat maakt een lekkere pannenkoek met honing 
nóg specialer!

Al in de oudheid werd honing voor verschillende doeleinden gebruikt. Van 
voedingsmiddel tot cosmetica, van geneesmiddel tot zoetstof. Het stroperige, 
licht verteerbare goedje bestaat volledig uit enkelvoudige suikers zoals glucose 
en fructose en wordt direct door het bloed opgenomen. De medicinale eigen-
schappen van honing worden al eeuwenlang erkend en het wordt zowel in- als 
uitwendig gebruikt:
•  natuurlijk antibioticum bij bacteriën, virussen en schimmels; honing werd

vroeger veelvuldig op wonden gesmeerd om infecties te voorkomen
• zorgt voor een verbeterde weerstand
• ideaal bij luchtweginfecties
•  zeer rijk aan verscheidene fytonutriënten die een beschermende werking

in het lichaam vervullen
• antioxidantrijk
• stimuleert de spijsvertering
• geen opjagend effect op bloedsuikergehalte
• verhoogt het energieniveau
• verzachtend
• honing, kaneel en gember versterken elkaars medicinale eigenschappen
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De bijen zoemen rond hun woning,
en werken aan een nijver plan.

Zij zorgen voor de zoete honing,
wij maken er een potje van.

- Toon Hermans -

Wij mensen zijn  
behoorlijk afhankelijk 

van de bij. TEKST: MARJORI HONG



RAW 
Kies zo mogelijk voor rauwe honing. Deze honing is 
onbewerkt en onverhit en wordt na het slingeren – als 
de honing nog op bijenkastemperatuur is (vloeibaar) – 
meteen in potten gedaan. Hierdoor blijven alle  
vitaminen, mineralen, sporenelementen, enzymen, 
aminozuren en antioxidanten bewaard. 

Koud geslingerd
Vaak zie je op een etiket staan koud geslingerde ho-
ning. De benaming ‘koud geslingerd’ is een loze kreet 
aangezien honing altíjd koud uit de raten geslingerd 
wordt. De kreet is echter zo in de mode geraakt, dat 
toegewijde merken zich gedwongen voelen het wel te 
gebruiken, omdat de consument anders zou kunnen 
denken dat de honing wellicht ‘warm’ geslingerd en 
daardoor van mindere kwaliteit is. Bij koud geslingerde 
honing wordt rauwe honing gezeefd om onrechtmatig-
heden (bv. deeltjes van de bij) optimaal te verwijderen. 
Daarna wordt de honing weer enigszins verwarmd om 
in de potten te kunnen doen. Hier zit veelal het kwaliteits 
verschil bij honing; honing van slechte kwalitiet is niet 
verwarmd, maar verhít (boven 45 graden Celsius).  
Verhitting maakt het product vloeibaarder, dús  
makkelijker (goedkoper) om in de potten te gieten.

Verhitting
Zodra honing verhit wordt, gaan juist de voedingsstof-
fen die het product zo bijzonder maken verloren en 
verandert de suikersamenstelling ten nadele. Honing 
verwerkt in beslag dat vervolgens de oven in gaat, ver-
liest dan ook zijn waarde. Beter is om bijvoorbeeld een 
taart ‘achteraf’ te bestrijken met honing.
Vele merken verhitten en bewerken hun honing zodanig 
dat het eindproduct eigenlijk alleen nog maar een foute 
suikerhap is. 

Doe honing nooit in hete thee of melk, maar laat de 
vloeistof eerst afkoelen tot ‘drinktemperatuur’. Hiermee 
blijven de waardevolle enzymen uit de honing intact. 

    Kies voor keuring – raadpleeg de verpakking  
voor het EKO keurmerk of het Europees biologisch 
keurmerk. 

Manuka?
Er is altijd één die boven de andere uitstijgt en dat lijkt in 
dit geval manuka te zijn. Manuka is een Nieuw-Zeeland-
se honing die gemaakt wordt door bijen die hun nectar 
halen uit de bloesems van de manukastruik. Manuka-
honing schijnt een zeer sterke medicinale werking te 
hebben en zeker een antibacteriële werking die vele 
malen hoger ligt dan bij ander honing het geval is. Dit 
maakt manukahoning ook een stuk duurder.

Koninginnegelei
Deze witte, kostbare en waardevolle substantie, ook wel 
Royal Jelly genoemd, wordt door de werkbijen gecreëerd. 
Dit doen zij door bijenpollen en honing te vermengen met 
een afscheiding uit hun speekselklieren. Dit ‘supervoed-
sel’ is slechts bedoeld voor de koningin en de larven. 
Elke werkster kan koningin worden, want elke larve krijgt 
koninginnegelei; het hangt er echter vanaf hoe láng dit 
supersuperfood gegeten wordt. Gewone larven krijgen 
maar enkele dagen Royal Jelly geserveerd, terwijl een 
koningin het de rest van haar leven mag eten. En dat 
heeft ze hard nodig ook, want ze heeft een heel volk in 
stand te houden! 

Koninginnegelei is van zo’n uitermate bijzondere 
samenstelling, dat de werkbare stoffen nog niet eens 
allemaal geanalyseerd zijn. Het kan daarom gerust het 
ultieme schoonheidsgeheim genoemd worden; een 
verjongingselixer in het kwadraat. Zeker als je bedenkt dat 
mevrouw de koningin vele malen ouder wordt dan haar 
onderdanen die dit supervoedsel niet krijgen.  
Ter vergelijking: een simpele werkster houdt ’t ca. 8 weken 
uit, terwijl mevrouw de koningin wel ruim 4 jaar in leven 
kan blijven. Allemaal te danken aan Royal Jelly. Ook wordt 
zij wel twee keer zo groot. Als je daarbij bedenkt dat ze 
in haar leven zo’n 2 miljoen eitjes te leggen heeft, kun 
je je wel voorstellen dat ze daar heel wat voedings- en 
antibacteriële stoffen voor nodig heeft. Royal Jelly biedt 
de voordelen van bijenpollen en honing, maar dan vele 

malen krachtiger. Het wordt door mensen veelal ingezet 
om de algehele weerstand te verbeteren, bij spijsverte-
ringsproblemen, vermoeidheid, stress en zelfs bij depres-
sie. De toepasbaarheid bij die laatste twee, wordt vooral 
bewerkstelligd doordat koninginnegelei een belangrijke 
bron is van acethylcholine. Dit is een neurotransmitter die 
helpt ons humeur te stabiliseren. 

Nuttig gif
Wanneer een bij steekt, komt er bijengif vrij. En dit bijengif 
heeft óók zijn waarde; Hippocrates gebruikte het al bij zijn 
behandelingen! 
Bijengif bevat enzymen en aminozuren om ontstekingen 
in gewrichten tegen te gaan en pijn bij reuma te verlich-
ten. Ook wordt bijengif gebruikt om bijenallergie mee te 
behandelen. Er moet wel bij gezegd worden dat bijengif 
niet iets is om zelf mee te experimenteren!
Eerder genoemde stof, acethylcholine, is ook verantwoor-
delijk voor het branderige gevoel dat je ervaart bij een 
steek van een bij of wesp.

Propolis
Propolis is een harsachtige stof waarmee de bijen gaten 
en kieren in de korf dichten. Het fungeert als natuurlijk an-
tibioticum en houdt zo infecties buiten de deur. Zo werkt 
het ook in ons lichaam. Het hoge gehalte aan flavonoïden 
versterkt ons immuunsysteem waardoor wij beter in staat 
zijn ons lichaam te beschermen tegen schadelijke stoffen. 
Deze werking geldt zowel in- als uitwendig en propolis is 
dan ook niet alleen om in te nemen, maar ook om op de 
huid te smeren.
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Mede 
Van honing is een alcoholische drank te maken die 
bekend staat onder de naam mede. Mede ontstaat 
wanneer je honing en water laat vergisten, en soms 
worden naast honing en water ook kruiden als kaneel, 
kruidnagel of lavendel aan het brouwsel toege-
voegd. Vandaag de dag is de drank niet zo bekend 
meer, maar dat is ooit anders geweest. Duizenden 
jaren geleden werd deze honingwijn wereldwijd 
gewaardeerd en zelfs als ‘godenwijn’ gezien. In onze 
tegenwoordige tijd wordt mede nog steeds met veel 
toewijding door imkers gemaakt; het is immers een 
heerlijke, frisse zomerwijn (en in de winter een drankje 
dat niet onderdoet voor ‘Glühwein’). Tevens wordt de 
drank ook vandaag de dag graag gebrouwen tijdens, 
jazeker, ‘heksenfeesten’. 
Proost!

LET OP
Honing is NIET geschikt voor kinderen jonger dan 1 jaar. 
Om de natuurlijke samenstelling van honing intact te houden, wordt het niet 
gepasteuriseerd. Dit betekent wel dat in honing – in zeer zeldzame gevallen 
– sporen van botuline voor kunnen komen. Botuline is een gifstof, gemaakt 
door de bacterie Clostridium botulinum, die zuigelingenbotulisme kan ver-
oorzaken; botulisme kan ernstige gevolgen hebben op m.n. het zenuwstel-
sel en kan in extreme gevallen zelfs tot de dood leiden. Pas vanaf één jaar is 
het darmsysteem van de mens in staat botuline effectief te neutraliseren.

Help de bij (en andere insecten)
De bij anno 2014 heeft het bijzonder moeilijk. En niet alleen de 
honingbij, maar ook zijn verwanten: de solitaire bij (wilde bij) en de 
hommel, een gezellige dikke zoemer. Als grote veroorzaker van hun 
problemen, wordt gezien de intensieve landbouw met haar continue 
gronduitbreiding en bestrijdingsmiddelen. Ook het verwijderen van 
heggen in de straten, heidevelden in de omgeving en het aanleggen 
van tuinen waarbij ‘tegels’ de dienst uitmaken, zijn een oorzaak.  
Bijen en andere insecten zijn onmisbaar in de natuur en helpen ons 
meer dan we denken. 

Je kunt ze een wederdienst bewijzen:
•  Verrijk je tuin of balkon met flora die erg in trek is bij bijen, vlinders 

en andere insecten zoals de vlinderstruik, de zonnehoed (echin-
acea) of de lavendelplant. Er is zoveel moois in allerlei kleuren en 
geuren te verkrijgen: het perfecte decor voor een mooie zomer!

•  Plaats een bijenhuis, vlinderhuis of een ‘insectenflat’, het liefst in de 
volle zon op een bloemrijke plek. Het ziet er nog leuk uit ook.

Bij vs. wesp
Hoewel een bij kan steken, zal dit niet zo snel gebeuren; wanneer hij 
steekt, gaat hij dood. De narigheid die de mensen in de zomer met 
zoemers ervaren, wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt door wéspen! 
Een bij is veel te veel in haar nopjes met een mooie bloem vol nectar – 
en mannetjes bijen kunnen sowieso niet steken. Wespen daarentegen 
bouwen hun nesten vaak in en om huizen en zijn veelal te vinden bij 
zoetigheid die voor menselijke consumptie bestemd is. Dus inderdaad, 
héél irritant, zo’n zoemer bij je glas limonade waarvan je weet dat hij 
gerust meerdere keren 'zomaar' kan steken. Maar weet ook… wespen 
zijn goed getrainde muggen- en vliegenkillers.  
Toch ook niet verkeerd in de zomer!

Honing die verhit  
wordt, verliest  
zijn waarde.


