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Verantwoording illustraties 

 
Tijdens de voordrachten maakte Rudolf Steiner schetsen met 

krijt, vaak in kleur, op zwarte vellen die op een bord waren 

bevestigd. In de eerdere, bij Vrij Geestesleven verschenen 

vertaling, is gebruik gemaakt van de door juffrouw E. Riese 

nagetekende bordtekeningen in zwart/wit.  

We zijn heel blij om in deze heruitgave als een bijlage de 

oorspronkelijke bordtekeningen in kleur te kunnen aanbie-

den. De dia’s zijn ons ter beschikking gesteld door Nachlass-

verwaltung, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.  
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INLEIDENDE WOORDEN 

 

 

 
Bij het verschijnen van publicaties uit de voordrachten, die Rudolf Steiner 

van augustus 1922 tot september 1924 hield voor de arbeiders bij de bouw 

van het Goetheanum
i
 1. 

 

 

 
Men kan deze voordrachten ook gesprekken noemen, want het 

onderwerp ervan werd altijd, op Rudolf Steiners aansporing, door 

de arbeiders zelf bepaald. Ze mochten hun onderwerpen zelf kie-

zen. Hij zette hen aan tot vragen of mededelingen, moedigde hen 

aan zich te uiten, hun bezwaren kenbaar te maken. Eenvoudige en 

moeilijke onderwerpen werden besproken. 

Er bleek in het bijzonder belangstelling te bestaan voor de the-

rapeutische en hygiënische gebieden van het leven; men zag daar-

aan, hoezeer deze dingen tot de dagelijkse zorgen van de arbeider 

behoren. Maar ook alle verschijnselen in de natuur, van het minera-

le, plantaardige en dierlijke bestaan werden besproken en dit voer-

de weer naar de kosmos, naar de oorsprong van dingen en wezens. 

Tenslotte vroegen de arbeiders om een inleiding in de geesteswe-

tenschap en om de grondbeginselen die kunnen leiden tot het be-

grijpen van de mysteriën van het christendom. 

Deze gezamenlijke, geestelijke arbeid was ontstaan uit enige 

cursussen, die dr. Roman Boos aanvankelijk had gehouden voor 

arbeiders die belang stelden in deze vragen, na afloop van het werk 

op het bouwterrein. Later werden zij ook gehouden door andere 

leden van de Anthroposofische Vereniging. Er kwam echter toch 

een vraag van de arbeiders aan Rudolf Steiner of hij hen niet zelf 

onder zijn hoede wilde nemen en hun dorst naar kennis wilde les-

sen, en of het mogelijk was een uur van de werkdag daarvoor te 

gebruiken, waarop zij nog niet zo vermoeid waren en zijn woorden 

beter konden opnemen. Dat gebeurde toen 's morgens na de och-

tendpauze. Ook enige medewerkers uit de tekenkamer en twee of 

                                                           
i
  De noten 1, 2, 3 etc. verwijzen naar de aantekeningen bij de vertaling ach-

terin het boek. 
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drie van de naaste medewerkers van Rudolf Steiner kregen toe-

gang. 

Er werden ook praktische zaken besproken, zoals de bijen-

teelt, waarvoor de imkers zich interesseerden. Het verslag van de 

bijenvoordrachten werd later, toen Rudolf Steiner niet meer onder 

ons was, door de groep onderzoekers op het gebied van de land-

bouw, die aan het Goetheanum verbonden was, als brochure voor 

haar leden uitgegeven. 

Ook vele andere mensen wensten nu kennis te nemen van de-

ze voordrachten. Zij waren echter bedoeld voor een bepaald publiek 

en in een bepaalde situatie voor de vuist uitgesproken, zoals de om-

standigheden en de stemming van de toehoorders dat ingaven - be-

paald niet met de gedachte aan publicatie. Maar juist de toon van 

deze voordrachten is zo fris en direct, dat men die niet zou willen 

missen. Dan zou men er de bijzondere stemming aan ontnemen, die 

berust op de samenwerking van wat in de zielen van de vragenstel-

lers en van degene die antwoord geeft, leefde. De kleur, het koloriet 

zou men immers niet aan een betweterige omzetting van de zinnen 

willen opofferen. Daarom deze poging om het gesproken woord zo 

precies mogelijk weer te geven; al voldoet het werk, wat de stijl 

betreft, dan misschien niet overal aan de hoogste literaire eisen, het 

komt regelrecht uit het leven zelf. 

 

Marie Steiner 
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Opmerkingen bij de voordracht over de bijen, 

gehouden door meneer Müller. 

Dornach 10 november 1923 
 

 

 
Dr. Steiner : Zoals wij hebben gezien, is het vandaag al zo laat ge-

worden, dat wij nu hier onze eurythmisten, die heel veel te doen 

hebben, moeten binnenlaten. Ik heb u nog wel het een en ander te 

zeggen, met name over de dingen die de ononderbroken vrucht-

baarheid bij de bijenteelt veroorzaken. U heeft daar vast al iets van 

gemerkt door wat meneer Müller u heeft verteld, dat de kunstmati-

ge teelt van koninginnen toch wel bezwaren heeft. Daarom is het 

misschien wel interessant juist dergelijke, begrijpelijke dingen te 

bespreken en aan meneer Müller te vragen of hij heel veel van deze 

teelt van koninginnenteelt verwacht. 

 
Meneer Müller antwoordt : Ja, in een zeker opzicht verwacht ik er 

veel van. Als men het volk aan zichzelf overlaat, als men zich er niet om 

bekommert, dan kan men merken dat het volk verkommert. Het verkeerde 

krijgt steeds meer de overhand en het goede verdwijnt. 

 
Dr. Steiner : Hoe lang bestaat de kunstmatige bijenteelt? 

 
Meneer Müller : Die bestaat ongeveer twaalf á vijftien jaar. 

 
Dr. Steiner : De zaak is deze - en de volgende keer zal ik daar 

mee verder gaan - dat men de honingwinning, al het werk, zelfs de 

werkprestatie van de werkbijen ontzaglijk kan opvoeren door de 

kunstmatige bijenteelt. Maar - en dat heeft meneer Müller ook al 

gemerkt - de zaak mag niet te rationeel en niet te zeer bedrijfsmatig 

worden aangepakt. Wij zullen de volgende keer wat dieper op de 

bijenteelt ingaan, en ontdekken dat datgene wat voor een korte tijd 

een buitengewoon gunstige maatregel is - dat wat er nú aan ten 

grondslag ligt - goed kan lijken, maar dat over een eeuw de hele 

bijenteelt verdwenen zal zijn als men uitsluitend kunstmatig geteel-

de bijen zou houden. Wij zullen eens nagaan waardoor dat, wat 

voor een korte periode buitengewoon gunstig werkt, zich zó kan 

ontwikkelen dat het in de loop der tijd ertoe leidt, dat de hele zaak 
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toch afsterft. En wij zullen ook zien dat juist de bijenteelt buiten-

gewoon interessant is, om alle geheimen van de natuur te leren ken-

nen, en vooral hoe dat wat enerzijds heel vruchtbaar blijkt te zijn, 

anderzijds zelfs leidt tot het afsterven. 

Zo kunnen de imkers wel erg verheugd zijn over de vlucht die 

de bijenteelt in korte tijd genomen heeft; maar deze vreugde zal 

geen honderd jaar duren. 
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EERSTE VOORDRACHT 

 

Dornach, 26 november 1923 

 

 

 

 

 
Goedemorgen, heren! Ik heb het plan opgevat naar aanleiding van 

de uiteenzettingen van meneer Müller enige opmerkingen te ma-

ken, die voor u wellicht van belang kunnen zijn, hoewel het natuur-

lijk op dit tijdstip niet goed mogelijk is zulke dingen echt al in de 

praktijk van de bijenteelt toe te passen. Ten aanzien van de prakti-

sche kant van de bijenteelt is ook weinig, of eigenlijk niets, toe te 

voegen aan dat wat meneer Müller over de huidige wijze van wer-

ken zo uitstekend en volledig heeft verteld. 

Er is u echter aan deze - ik zou zeggen - wereld vol raadsels, 

als u met aandacht heeft geluisterd, met betrekking tot de gehele 

aard van de bijenteelt iets opgevallen. De imker - dat is vanzelf-

sprekend - interesseert zich allereerst voor dat wat hij moet doen. 

Voor de bijenteelt moet eigenlijk ieder mens de allergrootste be-

langstelling hebben, omdat van de bijenteelt in het leven van de 

mens werkelijk meer afhangt dan men denkt. 

Laten we de zaak eens wat uitvoeriger bekijken. Ziet u, bijen 

zijn in staat - dat heeft u uit de voordrachten die de heer Müller 

voor u heeft gehouden, vernomen - om datgene te verzamelen, wat 

in de planten eigenlijk al als honing voorhanden is.
2
 Zij verzamelen 

eigenlijk alleen de honing, en wij mensen nemen dan, van wat zij in 

hun korf verzamelen, slechts een gedeelte weg, niet eens een groot 

deel. Want men kan wel zeggen, dat wat de mens wegneemt onge-

veer neerkomt op 20%. Zo veel is het ongeveer, wat de mens van 

de bijen wegneemt. 

Maar behalve dat, kan de bij door haar lichaamsbouw, door 

haar hele organisme, van de planten ook nog stuifmeel halen. Zodat 

de bij juist dat van de planten verzamelt, wat zij slechts in zeer 

kleine hoeveelheden bezitten en wat heel moeilijk te krijgen is. 

Stuifmeel wordt in de zeer geringe hoeveelheid, waarin het naar 

verhouding voorhanden is, door de bijen verzameld met behulp van 
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de borsteltjes, die zij aan hun achterpoten hebben, en het wordt dan 

in de bijenkorf opgeslagen of verbruikt. Zodat wij dus de bij aller-

eerst zien als een dier, dat een stof die door de natuur buitengewoon 

fijn is toebereid, opzuigt en deze voor haar eigen huishouding ge-

bruikt. 

Maar dan verder: Nadat de bij - en dat is wellicht in het begin 

het minst opvallende, omdat er helemaal niet over wordt nagedacht 

- eerst haar voedsel door haar eigen stofwisselingsorgaan heeft ver-

anderd in was - die produceert zij immers in zichzelf, de was - 

maakt zij, om er eitjes in te leggen, maar ook om er haar voorraden 

in te bewaren, een eigen vaatje. En dit eigen vaatje, dat is iets heel 

merkwaardigs, zou ik zeggen. Dit vat ziet er zo uit, dat het van bo-

ven gezien zeshoekig is, van opzij gezien dus zo, en aan één kant is 

het zo afgesloten [zie bordtekening 1]
ii
. Daarin kunnen de eitjes 

gelegd worden, of de voorraden. Het één naast het ander. Die din-

gen sluiten heel goed tegen elkaar aan, zodat in de bijenraat door 

deze tussenwand, waarmee zo ‘n cel - zo noemt men dat - aan een 

andere is vastgehecht, de ruimte bijzonder goed gebruikt wordt. 

Als men de vraag opwerpt: 'Hoe komt het dat de bij uit in-

stinct nu juist zo ‘n kunstig gevormde cel bouwt?' Dan zeggen de 

mensen meestal: 'Dat doet zij, om de ruimte goed te gebruiken.' Dat 

is ook waar. Als u zich een andere celvorm voorstelt, dan zou er 

altijd ruimte tussen de cellen ontstaan. Bij deze vorm ontstaat geen 

tussenruimte, maar alles voegt zich aaneen, zodat de ruimte van 

deze wasplaat helemaal wordt gebruikt. 

Nu, dat is zeker een reden. Maar niet de enige, want u moet 

bedenken: Als daarin de kleine larve ligt, dan is zij helemaal opge-

sloten, en men moet vooral niet geloven, dat datgene wat ergens in 

de natuur bestaat, geen krachten heeft. Dit hele zeshoekige huisje, 

dit huisje met zes wanden, heeft immers krachten in zich, en het 

zou iets heel anders zijn, als de larve in een bol zou liggen. Dat zij 

in zo ‘n zeshoekig huisje ligt, betekent in de natuur iets heel anders. 

De larve neemt deze vormen in zich op, en in haar lichaam voelt zij 

dat zij in haar jeugd, toen zij nog bijna helemaal week was, in zo ‘n 

zeshoekige cel zat. En vanuit dezelfde kracht die zij daarbinnen 

opzuigt, bouwt zij dan zelf zo ‘n cel. Daar binnenin liggen de 

krachten van waaruit de bij trouwens ál haar werk verricht. Dus wat 

                                                           
ii
 De cijfers verwijzen naar de bordtekeningen in de bijlage. 
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de bij doet, ontleent zij aan haar omgeving. Dat is dan het eerste, 

waarop wij moeten letten. 

Nu heeft u echter nog een zeer, zeer merkwaardig feit ge-

hoord: In de bijenkorf als geheel komen verschillende soorten cel-

len voor. Ik geloof dat een imker heel goed de cellen van de werk-

bijen en die van de darren kan onderscheiden. Nietwaar, dat is niet 

zo moeilijk. En nog makkelijker kan hij de cellen van de werkbijen 

en de darren onderscheiden van de koninginnecellen, want de ko-

ninginnecellen hebben immers een heel andere vorm: die lijken 

eigenlijk meer op een zak. Daarvan zijn er in de korf ook maar en-

kele. Zodat men dus moet zeggen: De werkbijen en de darren - dus 

de mannetjes, dat zijn de darren - ontwikkelen zich in die zeshoeki-

ge cellen, maar de koningin ontwikkelt zich eigenlijk in een zak. 

Die hoeft geen rekening te houden met zo ‘n hoekige omgeving 

[zie bordtekening 1]. 

Daar komt nog iets anders bij. Ziet u, de koningin heeft voor 

haar volledige ontwikkeling, tot zij een volgroeide koningin is, 

maar zestien dagen nodig. Dan is zij al een geheel ontwikkelde ko-

ningin. Een werkbij heeft ongeveer eenentwintig dagen nodig, dus 

langer. Men zou dus kunnen zeggen: De natuur besteedt veel meer 

zorg aan de ontwikkeling van de werksters dan aan die van de ko-

ninginnen. - Dus de werkbij, die heeft eenentwintig dagen nodig. 

En de dar, het mannetje, die het snelst versleten is - de mannetjes 

worden, nadat zij hun taak hebben volbracht, gedood - die heeft 

zelfs vier- tot vijfentwintig dagen nodig. 

Ziet u, dat is weer een nieuw punt. De verschillende bijenwe-

zensdelen - koningin, werkbij, dar - hebben een verschillend aantal 

dagen nodig voor hun ontwikkeling. 

Neemt u nu deze eenentwintig dagen, die de werkbij nodig 

heeft. Dan is daar is iets heel eigenaardigs aan de hand. Eenentwin-

tig dagen is voor alles wat er op aarde gebeurt geen willekeurige 

tijd, Deze eenentwintig dagen, dat is de tijd waarin de zon ongeveer 

één maal om haar as draait
3
. Stelt u zich dus voor: De werkbij komt 

juist gereed in de tijd dat de zon één maal om haar as draait. Daar-

door maakt de werkbij één hele omwenteling van de zon mee en 

komt dus, doordat ze één hele omwenteling van de zon meemaakt, 

onder de invloed van alles wat de zon bij haar bewerken kan [zie 

bordtekening 1]. En wanneer ze nu verder mee zou gaan, zou ze 

van de zon steeds weer dezelfde invloed ondergaan. Want wanneer 

u zich hier de werkbij voorstelt en daar de zon als het eitje wordt 
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gelegd, dan is dit het punt dat precies tegenover de zon ligt. De zon 

draait in ongeveer eenentwintig dagen om haar as. Dan komt het 

punt daar weer tevoorschijn, dan is daar dat punt weer. Wanneer de 

zon nu verder gaat, komt er alleen maar een invloed van de zon die 

er al eerder was [er wordt getekend].
4
 

Dus de werkbij geniet precies van al datgene wat de zon kan 

bijdragen, totdat zij volledig ontwikkeld is. Zou de werkbij zich nu 

nog verder ontwikkelen, dan zou zij uit de zon, onder de ontwikke-

ling van de aardse invloed komen, en zou geen zonne-ontwikkeling 

meer hebben, omdat zij die al heeft  gehad, al ten volle heeft opge-

nomen. Nu komt zij in de aardse ontwikkeling. Die maakt zij echter 

alleen als kant en klaar insect mee, als een volkomen volgroeid 

dier. Dus dat duurt net nog, om zo te zeggen, een moment, een 

ogenblik, en daarna is zij afgesloten naar de kant van de ontwikke-

ling door de zon en is nog wel in hoge mate een zonnedier, maar 

ook al een beetje een aards dier. 

Kijkt u nu naar de dar. Die - zo zou ik het willen uitdrukken - 

kijkt nog een beetje verder. Die vindt zichzelf nog niet klaar na 

eenentwintig dagen. De dar gaat nog voor hij geheel uitgegroeid is 

al in de aardse ontwikkeling. Zodat de dar een aards dier is en de 

werkbij nog een zonnekind. 

En hoe staat het met de koningin? De koningin maakt niet 

eens een hele zonne-ontwikkeling af. Die blijft achter. Die blijft 

altijd een zonnedier. De koningin blijft dus in zekere zin altijd dich-

terbij haar larvenstadium dan de andere dieren. Het verst verwij-

derd van het larvenstadium is de dar, het mannetje. De koningin is, 

omdat zij dichter bij het larvenstadium blijft, in staat haar eieren te 

leggen. En u kunt aan de bijen heel goed zien wat het betekent on-

der de invloed van de aarde of van de zon te staan. Nietwaar, of een 

bij een koningin of een werkbij of een dar wordt, hangt alleen af 

van het feit, of zij een ontwikkeling met de zon afwacht, of dat zij 

dat niet doet. De koningin kan eieren leggen, doordat de inwerking 

van de zon altijd in haar blijft, doordat zij niets van een aardse ont-

wikkeling opneemt. De werkbij, die gaat verder, die ontwikkelt 

zich nog vier tot vijf dagen langer. Die maakt de zon nog ten volle 

mee. Maar dan gaat zij, terwijl net haar lichaam stevig genoeg 

wordt, ook nog een beetje, zei ik, een ogenblik, over in de aarde-

ontwikkeling. Daardoor kan zij geen eieren leggen. 

De darren zijn mannetjes; die kunnen bevruchten. De be-

vruchting, die is dus afkomstig van de aarde. De krachten om te 
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bevruchten verwerven de darren zich door de paar dagen, waarin zij 

nog in een toestand van de ontwikkeling, nog niet in volgroeide 

toestand, onderhevig zijn aan de aarde-ontwikkeling. Zodat men 

kan zeggen: Aan de bijen ziet men heel duidelijk dat bevruchting, 

mannelijke bevruchting, van de aardekrachten afkomstig is; de 

vrouwelijke mogelijkheid om eieren te ontwikkelen, komt van de 

zonnekrachten. Daardoor kunt u eenvoudig begrijpen welke bete-

kenis de tijdduur heeft, waarin een wezen zich ontwikkelt. Dat is 

van zeer grote betekenis, omdat natuurlijk binnen een bepaalde tijd 

zich iets afspeelt, wat binnen een andere tijd, een kortere of een 

langere, niet plaatsvindt; dan gebeurd er iets anders. 

Maar er komt nog iets bij kijken. Ziet u, de koningin, die ont-

wikkelt zich dus in zestien dagen. Daar is het punt, er wordt op het 

bord getekend [zie bordtekening 1], dat in de zon tegenover haar 

stond, misschien pas daar; zij blijft binnen de zonne-ontwikkeling. 

De werkbijen maken nog een volgend deel van de zonne-

omwenteling mee, maar zij blijven binnen de zonnewerking, zij 

gaan daar niet buiten naar de aarde-ontwikkeling. Daardoor voelen 

zij zich verwant met de koningin. Omdat zij tot dezelfde zonne-

ontwikkeling behoren, voelt de hele werkbijenzwerm zich met de 

koningin verwant. Zij voelen zich met de koningin verbonden. De 

darren, zeggen zij, zijn al verraders; die zijn al naar de aarde om-

laag gevallen. Die horen eigenlijk niet meer bij ons. Die dulden wij 

alleen omdat wij ze nodig hebben. En waarvoor heeft men ze no-

dig? 

Het komt van tijd tot tijd voor, dat een koningin niet wordt 

bevrucht, en toch legt zij eieren die levensvatbaar zijn. De koningin 

hoeft niet perse bevrucht te worden, zij legt toch wel eieren. Dat 

noemt men bij de bijen - bij andere insecten komt het ook hier en 

daar voor – jufferbroed, omdat de koningin niet is bevrucht. Parthe-

nogenese noemt men dat met een wetenschappelijke term. Maar uit 

de eieren, die dan worden gelegd, kruipen alleen maar darren! Daar 

komen geen werkbijen en geen koninginnen meer uit. Dus als de 

koningin niet bevrucht wordt, dan kunnen geen werkbijen en geen 

koninginnen meer worden voortgebracht, alleen maar darren. En zo 

‘n bijenkorf is natuurlijk onbruikbaar. 

U ziet dus, bij jufferbroed ontstaat alleen het andere geslacht, 

nooit hetzelfde geslacht. Dat is een zeer interessant feit, en het is in 

het algemeen van belang voor de hele huishouding van de natuur, 

dat bevruchting een noodzaak is, opdat hetzelfde geslacht ontstaat - 
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bij de lagere dieren dan natuurlijk, niet bij de hogere. Maar het is 

nu eenmaal zo, dat uit de bijeneitjes alleen maar darren komen als 

er geen bevruchting heeft plaats gehad. 

De bevruchting is trouwens iets heel bijzonders bij de bijen. 

Het gaat er niet zo aan toe, dat er een soort bruidsbed zou zijn en 

dat men zich tijdens de bevruchting afzondert; nee, dat gaat heel 

anders. Daar gaan zij voor de bevruchting juist in de openbaarheid, 

volop in de zon, en - wat heel merkwaardig lijkt - eerst zo hoog als 

maar mogelijk is. De koningin vliegt, zo hoog als maar mogelijk is, 

de zon tegemoet, daar hoort zij immers bij. Ik heb u dat beschreven. 

En de dar, die zijn aarde-krachten nog kan overwinnen - want dar-

ren hebben zich met de aarde-krachten verenigd - die nog het 

hoogst kan vliegen, díe kan heel hoog in de lucht bevruchten. Dan 

komt de koningin weer terug en legt haar eitjes. Dus u ziet, de bijen 

hebben geen bruidsbed, zij hebben een bruidsvlucht, en proberen 

juist als zij de bevruchting tot stand willen brengen, zo ver moge-

lijk de zon tegemoet te vliegen. Het is overigens wel zo, dat men 

voor de bruidsvlucht mooi weer nodig heeft, dus de zon echt ge-

bruikt, want bij slecht weer kan dit niet gebeuren. 

Dit alles laat u zien, hoe verwant de koningin met de zon 

blijft. En als nu op deze wijze de bevruchting binnenkomt, dan 

worden de werksters in de voor hen bestemde werkstercellen ver-

wekt; eerst - zoals u door meneer Müller duidelijk is beschreven - 

ontstaan de kleine larven enzovoorts, en die ontwikkelen zich dan 

in eenentwintig dagen tot werksters. En in deze zakvormige cellen 

ontwikkelt zich dan een koningin. 

Om nu het vervolg te begrijpen, moet ik u iets vertellen wat u 

natuurlijk eerst met twijfel zult opnemen, omdat men daarvoor ei-

genlijk een dieper gaande studie moet maken. Maar toch is het 

juist. Het volgende moet ik er namelijk mee verbinden, dat ja nu de 

werkbij, als ze rijp geworden is, klaar is, uitvliegt en de bloemen, 

de bomen bevliegt, zich met haar voetklauwtjes kan vastzetten [er 

wordt getekend, [zie bordtekening 2] en dan kan zij honing opzui-

gen en stuifmeel verzamelen. Het stuifmeel, dat draagt zij op haar 

lichaam, daar bergt zij het op. Dat is bijzonder goed ingericht, die 

zogenaamde borsteltjes aan de achterpoten, waar zij het stuifmeel 

kan opbergen. De honing echter zuigt zij op met haar zuigsnuit. 

Een deel ervan dient haar als voedsel, maar het grootste deel be-

waart zij in haar honingmaag. Dat deel spuugt zij weer uit als zij 

terugkeert. Dus als wij honing eten, dan eten wij in werkelijkheid 
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het spuwsel van de bij. Dat moet ons echt heel duidelijk zijn. Maar 

het is een zeer zuiver en zoet spuwsel, wat spuwsel anders niet be-

paald is, nietwaar. Dus u ziet, dat de bij datgene verzamelt, wat zij 

nodig heeft om te eten of om voorraden aan te leggen, om te ver-

werken, om was te maken, enzovoort. 

Nu moeten wij ons afvragen: 'Waardoor vindt de bij de weg 

naar de bloem?' Zij gaat met een verbluffende zekerheid op de 

bloem af. Dat kan men helemaal niet verklaren als men de ogen van 

de bij bekijkt. De bij, de werkbij - de darren hebben wat grotere 

ogen - heeft twee kleine ogen aan de zijkanten en drie heel kleine 

oogjes op het voorhoofd [er wordt getekend, zie bordtekening 1 

rechts-boven]. De darren hebben wat grotere ogen. Als men deze 

ogen van de werkbij onderzoekt, dan komt men erop uit dat zij zeer 

weinig kunnen zien, en de drie kleine, onbeduidende oogjes kunnen 

aanvankelijk helemaal niets zien. Dat is het merkwaardige, dat de 

bij eigenlijk niet door het zien bij de bloem komt, maar door iets 

dat te vergelijken is met de reuk. Zij tast op de geur vooruit en stoot 

daardoor op de bloem. Zodat eigenlijk een bepaalde gewaarwor-

ding, die zich tussen reuk en smaak bevindt, de bij naar de bloem 

leidt. De bij proeft eigenlijk al stuifmeel en honing als zij er op af 

vliegt. Al uit de verte proeft zij het. Dat is het wat de bij er eigenlijk 

toe brengt haar ogen helemaal niet te gebruiken. 

En stelt u zich nu eens heel duidelijk het volgende voor. 

Denkt u zich in: Er is een koningin geboren, zij is binnen het bereik 

van de zon geboren, heeft de werking van de zon helemaal door-

gemaakt, maar is in zekere zin bij de zonnewerking gebleven. Een 

heel leger van werkbijen heeft weliswaar nog langer de invloed van 

de zon meegemaakt, maar is niet overgegaan tot de aarde-

ontwikkeling. Nu voelen deze werkbijen zich met de koningin ver-

bonden; niet omdat zij ongeveer onder dezelfde zon waren, maar 

omdat zij überhaupt binnen de zonne-ontwikkeling gebleven zijn, 

voelen zij zich met haar verbonden. Zij hebben zich tijdens hun 

ontwikkeling niet gescheiden van de ontwikkeling van de koningin. 

De darren, die horen daar niet bij. Die hebben zich afgescheiden. 

Maar nu gebeurt het volgende. Als er een nieuwe koningin 

ontstaat, moet de bruidsvlucht hebben plaatsgevonden. Het dier, de 

koningin, is binnen de zon uitgekomen. Een nieuwe koningin is 

ontstaan. Nu doet bij de hele menigte werkbijen, die zich met de 

oude koningin verbonden voelen, iets heel merkwaardigs voor. De 

kleine, onbeduidende ogen gaan zien als een nieuwe koningin ge-
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boren wordt. Dat kunnen die bijen niet verdragen. Zij kunnen niet 

verdragen dat hetzelfde wat zij zijn, ergens anders vandaan komt. 

De drie kleine ogen op hun kop, deze drie onbeduidende oogjes - 

die zijn bij de werkbijen helemaal van binnenuit gevormd, zijn 

doortrokken van het inwendige bijenbloed, enzovoort. Die zijn niet 

aan de werking van het uiterlijke zonlicht blootgesteld geweest. 

Doordat nu de nieuwe koningin, die uit de zon geboren is, zonlicht 

in de bijenkorf brengt middels haar eigen lichaam, worden deze 

bijen met hun kleine oogjes nu plotseling, ik zou willen zeggen, 

helderziend, kunnen dit licht van de nieuwe koningin niet verdra-

gen. Nu begint de gehele zwerm te zwermen. Het is een soort angst 

voor de nieuwe koningin, alsof zij verblind worden. Het is precies 

zo als wanneer men naar de zon opkijkt. Daarom zwermen zij uit. 

En men moet opnieuw de bijen opzetten met de oude koningin, 

althans voor zover de meeste werkbijen, die nog bij de oude konin-

gin horen, bij elkaar blijven. De nieuwe koningin moet het nieuwe 

volk eigen maken. 

Er blijft wel een deel van het volk achter, maar dat is juist dat 

deel dat onder andere omstandigheden geboren is. Maar de reden 

waarom de bijen uitzwermen ligt juist in het feit dat zij de nieuwe 

koningin, die nieuwe zonnewerkzaamheid binnenbrengt, niet ver-

dragen. 

Nu kunt u vragen: 'Maar waardoor worden de bijen zo gevoe-

lig voor deze nieuwe zonnewerking?' Heren, daar is iets zeer 

merkwaardigs aan de hand. U weet misschien dat het vaak onaan-

genaam kan zijn om een bij te ontmoeten. Die steekt je. En als men 

zo ‘n groot wezen is als de mens, dan krijgt men hoogstens een ont-

stoken plek op de huid enzovoort, maar het blijft toch onaange-

naam. Kleine dieren sterven daar zelfs aan. Dat komt omdat de bij 

een angel heeft, die eigenlijk een buisje is. In dat buisje beweegt 

zich iets op en neer dat op een zuiger lijkt, en die staat in verbin-

ding met de gifblaas, zodat het gif naar buiten kan stromen. 

Dit gif, dat voor iemand die ermee in aanraking komt zeer on-

aangenaam kan worden, is voor de bijen buitengewoon belangrijk. 

De bij vindt het eigenlijk helemaal niet prettig om dit gif bij het 

steken af te moeten staan; maar zij staat het af, omdat zij elke in-

vloed van buiten eigenlijk helemaal niet kan verdragen. Zij wil in 

zichzelf blijven. Zij wil in de wereld van haar volk blijven, en elke 

invloed van buiten ervaart zij als iets storends. Die weert zij dan af 

met haar gif. Maar het gif heeft altijd ook nog een andere betekenis. 
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Dit gif werkt bij de bij zo, dat het zich voortdurend in heel kleine 

hoeveelheden door het gehele lichaam van de bij verspreidt. Zonder 

dit gif zou de bij helemaal niet kunnen bestaan. En als men de 

werkbij bestudeert, dan moet men tot de slotsom komen, dat zij met 

haar onbeduidende oogjes niet kan zien. Dat berust op het feit dat 

het gif ook voortdurend in deze kleine oogjes binnenkomt. Dit gif 

namelijk, dat wordt aangetast op het ogenblik dat de nieuwe konin-

gin, de nieuwe werking van de zon, er is. Dan werkt het gif niet 

meer. Dan gaan de ogen plotseling zien. Zodat de bij het eigenlijk 

aan haar gif te danken heeft dat zij is zoals zij is, dat zij eigenlijk 

voortdurend om zo te zeggen in een schemering leeft. 

En als ik het u beeldend moet beschrijven, wat bijen beleven 

als een nieuwe koningin uit zo ‘n zakvormige cel naar buiten 

kruipt, dan moet ik zeggen: ………….. 
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1  Door brandstichting in de oudejaarsnacht van 1922 op 1923 is dit uit 

hout opgebouwde “Gesamtkunstwerk”, dat een voorbeeld is geworden 

voor de ontwikkeling van de organische bouwkunst, totaal verwoest. 

Direct is Rudolf Steiner begonnen met het ontwerp en de bouw van een 

tweede Goetheanum. Aan dit tweede Goetheanum werkten de arbei-

ders voor wie Rudolf Steiner zijn lezingen over de bijen hield. 

 
2   Wat in de planten eigenlijk als honing voorhanden is: met honing 

wordt hier de nectar in de bloem bedoeld. 

 
3  In astronomische leerboeken wordt aangegeven, dat één omwenteling 

van de zon om haar as ongeveer vijfentwintig dagen duurt. Of Rudolf 

Steiner hier wijst op een ritme uit een ver achter ons liggend zonnetijd-

perk, dat nog tot op de huidige dag in het leven van de bij doorwerkt, is 

niet meer vast te stellen. De hier weergegeven tekst berust, zoals reeds 

vermeld, op een weergave die niet door de spreker is gecorrigeerd. 

(Noot van Günther Wachsmuth bij de uitgave van 1937.) 

 
4  Deze passage is vertaald overeenkomstig de uitgaven van 1929, 1937, 

1951 en 1965. In de uitgave van 1978 is de passage gewijzigd en be-

kort. - De uitspraak van Rudolf Steiner betreffende de tijd die de zon 

nodig heeft om eenmaal om haar as te draaien, wijkt af van de huidige 

feitelijke situatie. Een mogelijke verklaring wordt gegeven in de noot 

van Günther Wachsmuth bij de uitgave van 1937, die op de betreffende 

pagina is opgenomen. Ook enkele afwijkingen in de zesde voordracht 

zijn hierop terug te voeren. 

 Volgens de astronomie duurt momenteel een omwenteling van de zon 

om haar as ongeveer 25 dagen. Terwijl Rudolf Steiner een natuur-

wetenschappelijke opleiding heeft gevolgd, spreekt hij hier toch over 

21 dagen. Dat zal dus een reden hebben. Een mogelijke verklaring is 

dat de omwentelingstijd van de zon op het moment van het ontstaan 

van de honingbij op aarde een omwentelingssnelheid van 21 dagen 

kende. Een vergelijking valt te trekken met de omlooptijd van de maan, 

de maanstonde, de menses. Ook de menstruatie loopt niet meer syn-

chroon met de maanstonden en heeft zich verzelfstandigd.(Noot van de 

vertaler). 

 


