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Mutserd maken is plezierig werk, 
vind ik. Het geeft voldoening om 
van takhout dat iedereen blijk
baar waardeloos vindt, toch nog 
iets waardevols te maken. De 
routine van het opbossen heb je 
zo te pakken en de produktie valt 
dan erg mee. 
Mutserds die niet aan een mijt wor
den gezet, rotten gauw. 
Pas na twee jaar in de mijt 'zitten' 
zijn de mutserds droog genoeg om 
ze te kunnen stoken. De niet al te 
dikke takken zijn dan ook good in 
de hand, op de knie of met de voet 
(Mn eind van de tak op een steen 
of zo en dan stampen) te breken. 
Ook at stookt men geen mutserds 
dan nog heeft het zetten van een 
mutserdmijt veel zin. Bijvoorbeeld 
om inkijk tegen te gaan of als be
schutting tegen tocht en wind. 

Eco-flatgebouw vol leven 
Maar deze 'milieubouw' is behalve 
cultuurhistorisch ook ecologisch 
zinvol . In een mutserdmijt komen 
allerlei dieren wonen: spinnen, vlie
gen, kevers, muizen . Vogels komen 
er in sJapen en bouwen er hun 
nest. Echte mutserdbewoners zijn 
Heggemus, Winterkoning, Witte 
kwikstaart, Merel, Zanglijster en in 
mindere mate ook de Turkse tortel, 
Holenduif, Staartmees, Zwarte 
roodstaart, Roodborst, Kneu en 
Grauwe vliegenvanger. 
In zeldzame gevallen komt er een 
Steenuiltje in broeden; cat zal at
leen het geval zijn als de mijt er wat 
langer staat en ter plaatse altijd 

mutserdmijten zijn, oude en nieu
we. 
In 1964 of '65 ontdekte ik een 
broedgeval van de Hop in een mut
serdmijt . Dat was op Milschot bij De 
Mortel (gemeente Gernert). 
Bij ons woont een Egel onder de 
mijt. Ook Konijnen komen graag 
onder de mijt wonen. Vanouds we
ten de mensen van het land dat 
ook Wezel, Hermelijn en vooral 
Bunzings graag onder een rnut
serdmijt won en. Verwilderde en 
halfwilde katten verstoppen hun 
jongen wei eens onder een mijt. 
Men zeqt dat een Witte kwikstaart 
nooit in een verse mutserdmijt gaat 
wonen, maar aileen in mijten die 
minstens een jaar staan. 
Het was heel gewoon dat loslopen
de huiseenden en kippen die men 
'kwijt' was op een keer met kuikens 
uit de mutserdmijt VQ(X de dag kwa
men. Een mutserdmijt is als een 
eco-flatgebouw vol leven. In het 
souterrain en aan aile zijden op di
verse etages en in de nok wonen 
dieren. 

Wanneer? 
Mutserd maken is winterwerk. Met 
Sint Katrien (25 november) kan 
men ermee beginnen en met Sint 
Jozef (19 maart) moo men stoppen 
en vanwege de rust in het bos 
(broedvogels) moeten dan ook de 
mutserdbossen zijn afgevoerd. 
Maar oak zomersnoeihout van fruit
en laanbomen is - hoewel iets min
der van kwaliteit - heel goad tot 
mutserds te verwerken. 

Het is hoogst interessant in zijn 
streak ook de oude reglementen 
te raadplegen, welke het gebruik 
van de gronden regelen. Daaruit 
is veel te leren omtrent de bete
kents en de behandeling van at
lerlei terreintypen. 

In een seabinale ordonnantie(ver
ordeningvan de schepenen)van Ba
kel dd. 6 reoruart 1732 'ter pre
ventie van brant' wordt ge~ist 

cat een bakhuis tenmlnste40 
voet (1) van een behuiZlng moet 
staan en cat anianant eenige 
rouwigheyt (2) aan de ovens 
sal hebben als daar in vuur 
in is op peene (=boete) van 15 
stuijvers, en de ashoopen 
sallen rnoeten 1eggen van de 
huijsinge tenrninste 2 roeijen 
(3) . Item den brant (4) sal 
rnede van de backovens rnoeten 
staan (5) drie roeijen op 
peenen als voorv . 

De Staten Generaal keuren op 21 
september 1733 een reglement ter 
voorkomingvan brand van de Dros
sam en Regenlen van de Pesldor
pen Deurne en Liessel goed. Hieruit 
o.a.: 
" . . . dat niemant geen rnij ten 
van tussen (6), klot of turf, 
rnitsgaders hout, hoij of 
stroij sal rnogen hebben bij 
de schouw alwaer vuur is eto
kende tenminste op eene die
tantie van vier voeten daer 
van . En dat niemant i n eenige 
enge of nauwe etraaten eenige 
rnijten van rnutsaart of brant 
of ander hout ... eal rnogen 
setten ... " 

(1) 1 voet is rulrn 30 em. 

(2) Rouwigheyt= atval, takhout en 
noot, losliggend, niet samengebon
den. 

(3) Een 'roetl' was In net Peelland 
ongeveer 3,7 meter. 

(4) 'Brant is al net stookmatertaal. 
nl. turt, nout en mutserds. Het meest 
voorradig was turf of klot, er was nlet 
veelhout. 

(5) 'Staan': dus hel is opgetast in 
mijten of lassen. 

(6) 'Tussen' zijn stookbare hei- of 
veenplaggen; die uit de heide wor
den ook wel'fIikken' genoemd. 
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Hoe maak je een mutserd? 
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De lakken kornen allemaal in 
dezelfde richting te liggen, de 
'konten' (de dikke einden) zo ge
lijk mogefijl< op elkaar, 

Het atstaan van de starnrnetjes. LeI 
op de Gertel. De mutsaardier is be
zig in sen 'ruilver1<avelingsbosje', cat 
een jaar of lien eerder werd geplant 
en nu 101 hakhoutbosje wordl be
sterno, 

5 

Losse draadeind gaal onderdoor. van 
rechts naar links, op ongeveer esn
derde van de bussel-lengte ..... 

De strop word! aanqetrokken, de bus
sel rondgedraaid en legelijk mat de 
klomp ineen getrapt. 

Hel uitsnoeien van een starnrnetje. 
Hat stammeije gaat naar de las dik 
haut waar kachelbollekes van wor· 
den gezaagd. Twijgen en tophout 
worden op maat geslagen en keurig 
bij etkaar gelegd. 

...en word! geknoopl mel een een
voudig 009, dat niet toslaat en bij 
het aantrekken niet clchtstrcopt. 

Een kinkje wordI in de draad ge
draaid waar hij moet breken. Hat 
losse einde word! onder de strakke 
draad geduwd. 

alweer 
ene 
mutserd 
kfaarl 

De tekeningen zijn gemaakt door Ina Marbus uit Zwaag n.a.v. toto's die Frank Iven 
(Oirschot) maakte tijdens het 'mutserd maken' in Limpe, december 1984. 
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De binder neernt de lak· 
hoop lussen de benen, 
met he! gezichl naar hat 
konteind. 

Cursus mutserd maken 

Het is mogelijk cat natuurtuinmensen 
en anderen deze winter op een zater
dag het rnutserd maken en mutserd 
opzetten leren in de praktijk. Oat kan 
op een moore particuliere locate in 
Sint-Michielsgestel. Er staan daar al 
enkeie rnutserdmqten en ook is tak
hout er op andere manieren nuttig toe
gepast. Voor ik met net organ iseren 
hiervan begin , zou ik graag eerst de 
belangstelling willen peilen. Laten we 
zeggen cat als er 10 asplrant-deetne
mers zljn, er een cursus kornt. 

Lielhebbers zouden me net even moe
ten laten weten . Vermeld dan meteen 
op welke zaterdag je niet kunt (ik kan 
ntet op 20 lebruari), hoe iaat je in Sint· 
Michielsgestel kunt zijn, of je per auto 
komt en of je eventueel passagiers 
mee kunt nemen. Het dichtsbijzijnde 
N.S.-station is BoxteJ, treinreizigers 
kunnen daar atqenaald worden. Wij 
zorgen voor koffie , soep en binddraad. 
Breng ze ll boterhammen, hiep, wet
steen en klompen mee . Er zijn hier en
kele handsgesmede hiepjes voor links

! handigen te koop. Verder kan worden 
I geprobeerd meer Iichte handgesmede
 

hiepjes bij een smid te laten maken.
 
Laat weten 01 je er belangstelling voor
 
hebt. Ze zullen well 50,- kosten, zeker
 
niet minder. Indicatie cursuskosten
 
f 45" per persoon.
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