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Bijenhouderij in Breukelen in het begin van 
de 20ste eeuw 

M.N.J. van Kralingen 
Herenstraat 4, 3621 AR Breukelen 

In het voorafgaande artikel, geschreven door Johan van Minnen, is 
sprake van de bijenhouderij in Breukelen. Ik wil dat graag illustreren met 
enig materiaal uit mijn knipselverzameling. 

Zeer bekend was de bijenstand van Hans Matthes. De eerste van de twee 
bovenstaande afbeeldingen (beide verschenen in 1915 in het tijdschrift "De Prins der 
Geïllustreerde Bladen") toont zijn oude manier van bijenteelt, waarbij ronde korven 
werden gebruikt; in de korven ziet men hoe de vaste raten op een zeer regelmatige 
wijze door de bijen zijn volgebouwd. Matthes gebruikte al spoedig ook bijenkasten (zie 
de tweede afbeelding), waarin losse laden en raten zaten die er desgewenst uitge
nomen konden worden, wat het werk zeer vergemakkelijkte 

De bladzijde hiernaast is overgenomen uit "De Prins" van 16 juli 1905 
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In andere soort cellen waren hier en daar 
darren en werkbijen bezig-, met zich zelf in 
het leven te helpen. Uit do homngcel len met 
hun glanzenden inhoud, gingen de bijen ijlings 
den honing- zuigen, om ze .zoo lang in hun 
honingmaag op te bergen, nu ze hun voor
raad door „roovers" overvallen waanden. 

Op ecu ander raampje was juist een werkbij 
bezig met ele zware taak van „uitsmijtstcr". 
Slachtoffer was cle larf van een wasmot, haast 
even lang als de bij zelf. Maar de verscheurde 
wanden van een paar broedceHen bewezen, 
dat de verwijdering hoog noodig was. 

Den heer T u k k e r liet ons nu nog- he t in
wendige van een houten kast, volgens zijn 
syste-em ontworpen, zien. Deze bijen-villa's zijn 
uiterlijk saai als onze moderne kazerne-wo
ningen, maar practisrh en hygiënisch tevens. 
In deze korven nu kan men zeer gemakkel i jk 
het broedruim van het honingrutm scheiden 
en is het op deze wijze mogelijk absoluut 
zuiveren honing- (z,g, slitigerhoning) te ver
krijgen. 

Van den geheelen bijenstand zat 
een klein deel, want de meeste 1, 
„uit logeeren", ja , de bij is een 

Bezoek, aan een Bijenstand. 
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OOR de leerlingen der 4 * klasse IL R. S. voor .Meisjes 
te Amsterdam, werd, onder leiding van mej. J. M. Proot, 
lecrares aan die school, dezer dagen een bezoek ge
bracht aan den bijenstand van den heer HansMat thes 
te Breukelen. Mej. Proot geeft ons van dat bezoek 

het volgende levendige verslag-, hetwelk o. i. het beste geleide is, 
dat wij aan onze plaatjes kunnen medegeven. 

Hoe dat troepje hoogebttrgerschoiieren in die ijmkerij terecht 
kwam en gekiekt werd, met allerlei emblemen van dat bedrijf? Ja . 
de heer Hans Matthes had ons dezen winter in Art is zoo'n smake
lijke voordracht gehouden, over het „Leven der Bijen en zijn jongen 
bijenstand „de Bij," te Breukelen." dat we besloten bij ons school -
tochtje langs de Vecht, ons voor een bezoek aan te melden. 

En de gastvrijheid van de Vechtbewoners, die dichters als d a a s 
Bruin en I.nlofs Smids etc. in ver rukking bracht, blijkt daar nog 
Welig voort te bloeien. 

Langs de mooie bloemperken en kassen, door de hooge lanen 
van de buitenplaats „Kvveekhovcn", werd na een kort maal in het 
gras aan de zestig jeugdige gasten volle vrijheid tot wandelen gegeven. 

Maar daarna gingen we gezamenlijk op naar den bijenstand en 
konden wij reeds op -een afstand, het vroolijk gonzen der nijvere 
bijtjes hooren. 

Stadsmeisjes en bijen zijn eigenlijk zelden 
vrienden. E r waren er ook genoeg bij die 
't »griezelig-" vonden, maar ten slotte bleven 
er maar een achttal „heldinnen" achter en 
de rest. werd zoo geboeid, dat ze niet gedacht 
hadden ooit, zonder kap of masker, zoo dicht 
hij een. reeks van bijenkorven te durven ko
men. Maar 't is ook alles zoo bijzonder aan
trekkelijk bij dit stuk dierenleven en streven. 

Een Gravenhorster hoogkort met 12 losse 
raampjes werd voor ons overgezet in een 
16-raams boogkorf, zoodat wij bij het over
zetten alle raampjes nauwkeurig konden be
kijken. 

Ieder raampje was vol eigenaardigheden. 
Spoedig- werd een jonge koningin gevangen 
en in een moerhuisje of koninginnekooitje haar 
mooi gekleurd sluik lijfje door alien bewon
derd. 

Darren en werkbijen wistc'11 de bezoeksters 
heel gauw zelf te onderscheiden en gril klonk 
het : „hé, nu hoef ik ten minste nooit, meer 
ang-st uit te staan voor een dar, die toch geen 
angel heeft." De verzegelde koniuginne-oellen 
vielen hot eerst in het oog. Enkele van deze 
couveuses werden verbroken om ons konin-
gïnnespijs en koninklijke larven te laten zien. 

m we maar 
rven waren 
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trotter. Zooals die titans voor zijn genoegen 
in Japan of Caïro overwintert en in Spitsberg-en de zomerhitte 
ontvlucht, zoo haalt de bij in den zomer haar honing of stuifmeel 
van 't koolzaad, mosterd, boonenbloesem, klaver en linden van de 
kleîgronden, en krijgen in den nazomer de boekweit en de heide 
van den zandgrond haar klandisie. 

Een erg best bijenjaar is 't nog niet; want bij veel kouden wind 
is de honingoog-st sehaarsch, zit de honing te diep in de bloemen 
opgeborgen ; daarbij hebbon. over het a lgemeen d e bijen veel 
geleden van het natte jaar. dat gelukkig voorbij is. 

Kijk, dat kun je alles in boeken en tijdschriften lezen, maar als 
je dat eens grJen hebt. dan vergeet je 't nooit mevr. en blijft levend, 
je belangstell ing voor dat aardige voikje en voor een bedrijf, da t 
voor menige buiten wonende vrouw een kostelijke bijverdienste kan 
worden. 

Ons bezoek is zonder stoornis afgeloopen; een lof voor de bijen 
en . . . , voor do meisjes, die kalm en zonder een enkel „gilletje* 
de bijen 2ich vaak zagen neerzetten op haren en kieeren. Tteoo 
bezoeksters werden licht gestoken, maar ach jé, er was eigenlijk 
meer belangstelling voor den angel en het giftblaasje, dat u i t ' ' t 
wondje te voorschijn kwam, dan voor de wond zelf. 

l i e t slot w a s : een heerlijk-proefje versehe koolzaad-hon in g- eo een 
hartelijk „lang zal hij leven" op den heer H a n s Matthes en de 
blijvende wensen, dat zijn ernstig streven met schitterenden uitslag 
bekroond mag worden. 

Oprecht. 
Leerjongen. — Baas, kan ik niet *n paar dagen werk. bij je 

krijgen, totdat ik een beteren baas gevonden heb? , 

1 van ,!:• ,(>!.• Masse II. B. S. TOOI raeiij< 
iistantl van den heer Hans Mauhes Ce Bi 
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Hans Matthes stamde van de bewoners van Queekhoven In 1906 stichtte hij het 
huis Fiuijtestijn Hij verkocht honing in potjes waarop bijen afgebeeld stonden met 
daarbij de destijds zeer bekende reclamespreuk "Wij vliegen voor Matthes" 

Zijn handel omvatte echter niet alleen honing, maar ook hele bijenvolken 
Jaarlijks werd in Breukelen een bijenmarkt gehouden. De eerste van de illustraties op 
deze bladzijde (daterend uit 1915) laat een lange reeks korven zien die op het terrein 
van Fiuijtestijn klaar staan in afwachting van belangstellende kopers 

Een bijzondere opdracht kreeg Matthes in 1919 De Britse regering kocht toen bij 
hem een grote hoeveelheid levende bijen, die in Engeland moesten gaan helpen om 
de heersende suikerschaarste te verlichten Op de laatste afbeelding (in 1919 ver
schenen in "De Prins") worden de bijenkorven in kratten verpakt om daarna per 
schuit naar Rotterdam te worden vervoerd 
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