
De Hoorneboegbijen 

‘ t heden is als een pijl zo snel gevlogen, de toekomst tekent 
zich aarzelend af,  eeuwig stil staat ons verleden. 

 ‘Het verhaal van de imker over zijn bijenvolken raakt altijd weer 
ergens een snaar……’  Zo staat het op ‘www.dehoorneboeg.nl’ en zo 
voel ik het ook. De bijen op de Hoorneboeg leven in korven van stro 
die werden gemaakt rond dezelfde tijd dat de Moormannen afscheid 
namen van hun geliefde Hilveroord.  Mijn bijen hebben het er 
inmiddels flink naar hun zin. De dikke strowanden van de korven 
isoleren goed en reguleren het vochtgehalte en de propolis laag geeft 
de bijen een geneesmiddeltje in de winter. Pas na de heidebloei, 
wanneer eind september het broednest nog maar piepklein is, oogst ik 
ca. 50% van mijn 30 korven met een opbrengst van ca. 5 liter per korf: 
de honing wordt geperst en in kleine potjes bewaard en deels verkocht 
(tegen de hoogst mogelijke prijs! want de bijen werken er hard voor en 
deze korfhoning is zeldzaam en goed), restjes larven gaan naar mijn 
kippen, de was wordt omgesmolten tot kaarsen en het residu van 
water/honing/pollen/vliesjes wordt gefilterd en via vergisting 
omgetoverd tot Mede: een goddelijk drankje. Niets gaat verloren. 

Ieder (honingbijen)volk heeft zijn eigen karakter. Werkbijen doorlopen 
een leerschool in vaste patronen en dat geeft de basis voor 
samenwerking tussen alle halfzusters en de samenwerking zorgt voor 
overleving. Als een koningin sterft en werkbijen gaan eitjes  leggen dan 
is implodeert de samenwerking  en is het volk ten dode opgeschreven. 
Families zijn net bijenvolken. Ook zij zwermen uit om zich te 
vermeerderen en maken zo plaats voor een nieuwe koningin en een 
nieuw volk. Het is een indrukwekkende ervaring als zo’n zwerm met 
veel gezoem uitvliegt en dan in een tros rond de koningin ergens gaat 
‘hangen’. Vervolgens vliegen speurders uit om een nieuw nest te 
vinden. 



Agnes Moormann was zo’n ‘Queen bee’. In het huis boven op de heuvel 
van Hilveroord (thans Hoorneboeg geheten) met uitzicht over de heide 
en loodrechtste plassen was het altijd warm en gezellig.  De kinderen 
en kleinkinderen kwamen graag logeerden. Agnes koesterde haar 
eigen volkje. 

‘Herr Moormann! Herr Mohrmann! bitten kommen Sie  zum Information 
Schalter’ wordt  omgeroepen op de luchthaven van Frankfurt.  Mijn vader melde 
zich. ‘Nein, nein!’ zei een Duitse meneer: ‘Ich bin doch der Herr Moormann!’ En 
zo kwam het dat wij werden uitnodigde deze familietak te bezoeken. Reeds in 1737 
was deze zwerm naar Werne vertrokken.  Er ging een wereld open: Mettingen -net 
over de grens bij Enschede- was ooit het centrum van Teutenhandel en het 
oorspronkelijke nest van de Moor- én Mohrmannen. Wat bleek nou? Onze zwerm 
krijgt een “h” toebedeelt voor het uitzwermen naar Friesland. Dat vond de 
inschrijvende ambtenaar gewoon deftiger voor een familie uit Mettingen. 

Het Moormann-verhaal begint ergens in de tijd dat de geboorteakte 
(het Plakkaat van Verlatinghe) van Nederland getekend werd onder het 
motto ‘Het volk is er niet voor een vorst, maar een vorst voor het volk’.  Zeker zo 
ook voor de honingbijen: de koningin is er voor het volk. Ze geeft met 
haar feromonen rust en verzekerd de toekomst met het leggen van tot 
wel 2000 eieren per dag. Ene katholieke ‘Hollander’, genaamd ‘Moer’ 
waarschijnlijk een handelaar uit Brugge (ook toevallig!), vluchtte in het 
begin van de 80-jarige oorlog, voor het geweld de grens over naar het 
Katholieke Mettingen (toen nog bezit van de Oranjes en waar men tot 
ca. 1920 “Nederlands” sprak). Er bleken vruchtbare koninginnen 
onder deze Moormannen te zijn. Grootmoeder Maria kreeg meer dan 
120 klein- en achterkleinkinderen!  1821 trouwt Anton Sinkel met 
Agnes Moorman, weduwe en moeder van vier kinderen. Het was 
vooral een zakelijk affaire. Sinkel, een goed zakenman, kocht op een 
veiling een Hilversumse buitenplaats en het omliggend heidegebied 
aan, zodat uiteindelijk Hilveroord het gehele gebied tussen de 
Soestdijkerstraatweg en het Tienhovensch kanaal omvatte.   

Wanneer in Mei mijn volken van 5.000 overgebleven winterbijen naar 
40.000 bijen gegroeid zijn, wordt het te druk en maakt het volk nieuwe 
koninginnen aan. Na kwaken en tuten zwermt de koningin uit en het 



overgebleven prinsesjes moet nu snel bevrucht raken en weer de weg 
terug naar het nest vinden.  Dit doen ze het liefst op een zonnige dag. 
Ze vliegt dan naar een “darren verzamelplek” waar mannetjes palaveren 
over de stand der dingen. Ze vliegt dwars door de verzameling heren 
heen en daagt met haar feromonen de darren uit om achter haar aan 
te vliegen en te paren. Niets des dames vreemd.  Als ze voldoende 
zaad verzameld heeft vliegt ze voldaan naar haar korf, stelt het populo 
gerust en gaat aan het werkt: duizenden eieren leggen. 

Agnes trok zich terug op Hilveroord en maakte het zich daar 
behaaglijk. Ze genoot van het uitzicht over de heide en in de verte van 
de Loodrechtsplassen. “Wie angenehm ich Sie dort verlebte. die Mutter ist 
immer heiter” schrijft haar dochter Elise.  Haar kinderen woonen in 
Amsterdam en dus veel logeerpartijtjes van kleinkinderen en ander 
vermaak. De zoon van Elise, word op Hilveroord geboren! De 
Aartsbisschop van Utrecht en de pastoor van de Vituskerk worden 
ontboden en getrakteerd op ananas en champagne en geven hun 
zegen over de knielende familie. 1859 overlijdt Agnes en Eduard erft 
het buiten. In tegenstelling tot zijn ouders leeft hij op grote voet en 
houd van vrolijke feestjes, kaarten en jachtpartijen. 

De komst van de suikerbiet, mogelijk gemaakt door introductie van 
kunstmest, het afgraven van duizenden terpen in Friesland en het 
omploegen van uitgestrekte heidevelden verdringt de rietsuiker, en dat 
is het einde van Eduard’s rijkdom. Ter vereffening van zijn schulden 
wordt Hilveroord geveild met de volgende aanbeveling: ‘Door zijn hooge 
en gezonde ligging bijzonder geschikt tot verblijf  van zenuwlijders’. Een halve 
eeuw hebben de Moormannen voor deze buitenplaats gezorgd . Bezit 
is fictie, je mag voor iets slechts een tijdje zorgen. En als je het in 
betere staat doorgeeft, dan heb je iets goed gedaan. Mijn bijen zijn 
Anton dankbaar dat hij de Hoorneboegse heide niet heeft laten 
omploegen en dat ze nu op deze heuvel mogen leven. Maar die bieten! 
Niet alleen het einde van de rietsuiker weelde maar ook het einde van 
het ambachtelijk imkeren met korven, de industrialisatie van de 
honingproductie doet zijn intrede met al de schadelijke pogingen tot 
het domesticeren van de honingbij.   



Dat Hilveroord en Hoorneboeg hetzelfde landgoed was besefte ik mij 
pas laat. Najaar 2017 rij ik voor het eerst naar de Hoorneboeg en was 
betoverd door de uitgestrekte heidevelden en de slingerende paden 
onder eeuwen oude beuken.  Laat ik net met korfimkeren begonnen 
zijn, is dit een speling van het lot?  Een tak van mijn familie heeft zich 
hier jaren geleden gevestigd, en nu droom ik op dezelfde plek over het 
verwilderende van honingbijenzwermen. En een eerste volk heeft zich 
in een boomholte van een tamme kastanje gevestigd hopelijk overleeft 
het, zo niet heeft een volgende zwerm weer een kans. Als de honingbij, 
het zonnewezen bij uitstek, hier verwildert dan herstelt zij hier de 
band tussen aarde en kosmos en leeft de Imme weer. Agnes, ik zie haar 
glimlachen. 

De serene rust onder de oude, hoge beuken, lindes en kastanjes moet 
worden behouden opdat de wilde honingbij hier kan blijven, zij zorgt 
voor zielenrust, want wij, zenuwlijders, kunnen niet zonder haar.  

Www.deHoorneboeg.nl 


