
4.05 Bijenexpositieruimte 

 Bijenxpositieruimte 
tussen 
Hindeloopen/grutterij en 
de kwekerij. 

Ter plaatse 
Geen gegevens. 
In de expositieruime vindt men een, niet geheel complete, verzameling 
voorwerpen, die op de oude imkerij betrekkinghebben (de periode voor 
de 2e wereldoorlog): bijenkorven, diverse soorten kasten, maskers, 
pijpen (tabaksrook hield de bijen enigszins rustig) enz. 

Opvallend is de Ambosius-bijenkorf* (met mijter en staf), speciaal voor 
het museum gemaakt. De Honingbij (Apis mellifera) is slechts één van 
de ± 20.000 bijensoorten (orde der insecten hymenoptera). 
Oorspronkelijk leefde deze soort in boomholten. 
De bijenteelt is oeroud en kwam al voor in de vroege culturen van het 
Nabije Oosten. Honing werd vanouds als zoetstof zeer gewaardeerd. De 
oudste korven in ons land waren eigenlijk holle boomstammen. In later 
tijd werden korven van stro gevlochten. Midden 20e eeuw werd steeds 
meer overgegaan op het gebruik van houten kasten met uitneembare 
ramen waarin de bijen van was honingraten vormden. Om de honing te 

bemachtigen was het nu niet meer nodig het bijenvolk te doden. Later 
werden voor zulke kasten ook wel andere materialen gebruikt, zelfs 
piepschuim. Waarnemingskasten (ook in het museum) bieden de 
gelegenheid het bijenvolk, enige tienduizenden stuks, achter glas te 
observeren. 

 
De imkerij levert diverse producten op waarvan in Nederland de 
belangrijkste twee zijn: de bijenhoning (heidehoning, klaverhoning, etc. 
werd gebruikt als zoetmiddel omdat suiker vroeger erg duur was) en de 

bijenwas (afscheidingsproduct, geelachtig van kleur, dat na langdurig 
bleken in de zon nagenoeg wit kan worden; geschikt voor o.m. 
kaarsen). 
In de Drachtplantentuin staan diverse soorten planten met bordjes die 
aangeven welke planten bloeien en honing kunnen leveren gedurende 



het bijenseizoen. D.m.v. de naambordjes krijgt men de gelegenheid de 
soorten te leren kennen. 

Ook voor de boeren kon het houden van bijen (meestal slechts enkele 
korven) van belang zijn. In ons museum: 6.8 Bakspieker Denekamp 
en 1.14 Giethoorn.  

 

Bijenstal uit Gemert. 

De oorspronkelijke bijenstal staat tegenwoordig achter 3.10 boerderij 
Zeijen 

. 
In het museum 

1991 kopie. 
 

De oorspronkelijke 
bijenvolken bevonden 
zich in bovenvermelde 
plaats. Nieuw opgebouwd 
en van bijenkorven en 
kasten voorzien (totaal 
10 á 12 stuks). 

 
Materiaal  
hout met een rieten dak 
waarvan de nok is 
afgedekt met 
heideplaggen. 

Vóór 1991 was de expositieruime gebouwd in de vorm van een 
bijencel,( zeshoekig dus). Het gebouwtje is in 1962 geschonken aan het 
museum door de Vriendenvereniging t.g.v. het 50-jarig bestaan van het 
museum. Tenslotte kwam in 1997 de Drachtplantentuin. 

 
Bijzonderheden 
* Ambrosius (339-397) was een van de kerkvaders (later heilig 
verklaard), bevorderaar van de kerkzang, doch ook schutsheilige van 
de imkers: op oude schilderijen ziet men hem soms afgebeeld met een 
zwerm bijen, die rond zijn mond gonzen, wat zou samenhangen met 
zijn welsprekendheid. 
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Andere teksten webstie NOM 
Bijenstal bij Zeijen, in 1990 in het Nederlands Openluchtmuseum 

geconstrueerd op basis van opmetingstekeningen van de bijenstal van 
de heer Van den Hout uit Gemert. Honing was vroeger, toen suiker nog 
te duur was, een prima zoetstof. De bijenwas werd gebruikt voor het 
maken van kaarsen en meubelwas. Bijenhouden was voor boeren 
meestal een bijverdienste. 
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