Muizenpeper!
Vier lentes achtereen werd een groot deel van de pasgezaaide doperwten, kapucijners,
tuinbonen, peulen en pompoenpitten van Madeleen Van Gruting, boerin van biologische
tuinderij de Warmoezerij in Zwolle, opgegeten door muizen. Zou muizenpeper helpen?
Samen met Petra Essink doet ze een experiment.
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Madeleen baalde er flink van. Na de eerste vraat zette ze de teeltbakken, die in de tunnelkas
op de grond stonden, op hogere tafels, maar dat hielp niks. De muizen klommen met gemak
tegen de tafelpoten op en vraten zich vol. Later hing ze de bakken aan touwtjes. Dat hielp
een beetje, maar op onnavolgbare wijze wisten sommige muizen nog steeds bij de zaden te
komen, waarvan ze er nog steeds te veel aanknabbelden.
Toen ze me op een dag in het voorjaar van 2020 de zaaibakken met opgepeuzelde erwtjes
liet zien, stemde mij dat treurig. Ik moest denken aan de remedie die Steiner daarvoor
voorstelt in de Landbouwcursus (6e voordracht, 14 juni 1924): muizenpeper! Vang een muis
of meer en stroop de huid(en) af. Verbrand vervolgens die huidjes (balg genoemd) en doe
dat als venus in het teken schorpioen staat. In de as die overblijft zit, ik citeer Steiner, ‘de
tegenkracht, of negatieve kracht van het reproductievermogen van de muis’. Over de
toepassing zegt hij: ‘Als u nu de ‘peper’ die u op deze manier hebt verkregen, uitstrooit over
de velden, dan zult u over een middel beschikken waardoor de muizen dat veld mijden.’
Aan het eind van de beschrijving vult hij nog aan: ‘Nu zijn muizen brutale dieren, ze komen
weer tevoorschijn als de peper zo is uitgestrooid dat er ergens een plek ongepeperd is
gebleven.’
Dat muizen brutale dieren zijn had Madeleen gemerkt! Ze had de betreffende voordracht
ook ooit gelezen, en was wel in voor een experiment. Ik kocht drie muizenvallen, Madeleen
smeerde er wat pindakaas op en plaatste ze in haar kas. Maar niks hoor, de hele zomer en
ook het najaar lukte het niet om ook maar één muis te vangen. Waarschijnlijk hielden ze niet
van pindakaas, of ze waren verwend door de bonen.
Op een dag in februari 2021 kwam er een cliënt, een 14-jarige jongen van de zorgboerderij in
Wapserveen waar ik werk, naar mij toe met een gedroogde muis. Hij hield hem vast aan zijn
staart en had net een paar andere kinderen laten schrikken door het lichtgewicht beestje
voor hun gezicht te laten bungelen. ‘Daar is de muis!’, dacht ik gelijk. Ik vroeg hem of ik de
muis mocht hebben. Die wilde hij eerst niet afstaan. Toen ik uitlegde waarvoor ik hem wilde
gebruiken, vond hij dat wel interessant en gaf hij de muis zonder te mopperen. We deden de
muis in een glazen potje, ik deed het potje in mijn tas en reed naar huis.

Omdat het me onmogelijk leek van dit uitgedroogde
plakje muis nog iets van een huid af te kunnen halen,
verbrandde ik in een vuurkorf de hele muis. Om het
vuur aan te wakkeren gebruikte ik een
sinaasappelkistje.
Madeleen zou zeer binnenkort de eerste zaaiingen
doen. Het was al februari, dus zeker geen venus in
schorpioen. Toen de muis en het kistje in vlammen
waren opgegaan (het fikte lekker), verzamelde ik de as,
deed die in hetzelfde potje en sprong op de fiets. Toen
ik aankwam bij de boerderij was Madeleen net de
kasgrond aan het bewerken om spinazie te kunnen
zaaien.
Hoe nu de as te verspreiden? Madeleen kwam op het
idee de as te mengen met potaarde, ‘dat strooit
makkelijker’. Ze haalde twee volle emmers aarde en ik
verdeelde de as over de emmers. Gemoedelijk
mengden we met onze handen ons deel as door de
aarde. We kregen er allebei een goed humeur van en
besloten er even de tijd voor te nemen. Wat lacherig
vroegen we ons af of dit inderdaad de manier was
waarop Steiner het bedoelde. Zou het wel werken met
een huismuis van een ander bedrijf, 43 km verderop?
En die sterrenstand dan, was die niet doorslaggevend?
En was een hele muis niet wat overdreven, er stond
toch duidelijk ‘de huid afstropen’?! We besloten onze
twijfels los te laten. Waarom zou het niet werken?
Toen we de beide emmers grondig hadden
omgewoeld, verspreidden we aandachtig de aardemuizenpeper-mix over het kasoppervlak. Ik zorgde
ervoor dat ook de randen goed ingepeperd werden,
hier zou geen muis meer in durven breken!
Voldaan fietste ik naar huis. Hoe zou dit aflopen?
Madeleen zaaide tussen februari en april 2021 ruim 7500 peultjes, kapucijners, doperwten
en pompoenpitten. Ze had 0 % vraat in de kas. Geen muis gezien in het voorjaar van 2021.
Ze had zelfs te veel kiemplantjes: ze verkocht er nog zo’n 3000 op de markt en gaf er 500
weg.

Update 2e experiment
13 september 2021 Madeleen vindt een dode muis naast
de kas. We besluiten om met deze muis het experiment te
herhalen in het voorjaar van 2022.
17 september 2021 Ik veras de muis, op dezelfde manier
als hierboven beschreven staat. Ditmaal staat venus wél in
schorpioen. Hoewel de muis deze keer niet verdroogd is,
zie ik toch niet hoe ik de huid van zo’n klein diertje zou
kunnen verwijderen. Ik besluit er niet aan te beginnen en
net als de vorige keer de hele muis te verbranden. Ik
verzamel de as en doe die in een potje en zet dat in een
kast in de schuur van de boerderij.
1 maart 2022 We mengen en verspreiden de muizenas in
de tunnelkas op dezelfde manier als hierboven
beschreven. Ieder hoekje wordt bestrooid. De rand van de
kas bestrooien we nog eens extra.
Begin april 2022 Madeleen zaaide weer peultjes,
kapucijners en doperwten in de kas. Een deel van de
zaaibakken zette ze op de grond en een deel op tafels
langs de rand van de kas. Helaas zijn alle zaaibakken die op
de grond stonden dit jaar wel aangevreten door muizen.
En wel direct de eerste dag nadat ze in de kas werden
geplaatst. Hele kapucijners hebben de muizen opgegraven
en eruit gesleept.
De bakken op de tafels bleven onaangetast.
Waarom geeft het experiment dit jaar zo’n ander
resultaat?
OPROEP
Wie heeft er ervaring met het maken en
uitstrooien van ‘muizenpeper’? En met welk
resultaat? Volgend jaar willen we het recept uit de
Landbouwcursus nog iets preciezer opvolgen.
Wellicht is het toch belangrijk alleen de huid te
gebruiken? Hoe verwijder je de huid van een
muis?
Reacties aan petraessink@gmail.com

