
Bloeiend hout 

We hebben een naakte pronker in ons midden. 
Nee geen mens, maar een struik, soms zelf 
boompje. Hij heet ‘Kornoelje’. Mooi hè, zo’n 
naam. De naam lijkt oer-Hollands, maar komt 
oorspronkelijk uit het Frans: cornouille. Die 
naakt pronkende kornoelje heet voluit gele 
kornoelje. 
Hij is een naaktbloeier. Dat klinkt ernstig, maar 
betekent alleen dat de bloemen bloeien voordat 
de bladeren ontluiken, dus in een ‘naakte’ struik 
bloeien.  
Die bloemen zijn klein en geel en zitten met 
tientallen in een schermpje bij elkaar. De struik 

heeft heel veel van die schermpjes. Zo vallen ze toch op. De gele kornoelje werd vroeger daarom 
‘bloeiend hout’ genoemd. 
Normaal bloeit de gele kornoelje vanaf februari en blijft dan bloeien, ook als het daarna gaat vriezen. 
Maar wat is ‘normaal’? Ik zag in 2015 in Leiderdorp de eerste bloemen net voor Kerstmis. Als ik 
vroeger een takje een maand vóór Kerstmis plukte had ik mooie gele bloempjes in mijn kerststuk. Dat 
hoeft nu (alleen deze winter?) dus niet meer. 
In Leiderdorp groeit ook een andere kornoelje, de rode kornoelje. Nee, die heeft geen rode bloemen, 
maar witte. De struik heeft wel rode takken. Niet alle takken zijn rood en ze zijn ook niet overal rood. 
Alleen de jonge takken zijn rood, aan één kant. De andere kant is groen. De naar de zon gekeerde 
kant ‘bloost’.  
Ook bij mensen bloost het jongere deel meer dan het oudere, maar als dat jongere deel aan één kant 
rood wordt én aan de andere kant groen lijkt me dat het niet echt goed gaat.  
De rode kornoelje is geen naaktbloeier, hij krijgt eerst bladeren en dan bloemen.  
Onder de kornoeljes in Leiderdorp is de gele kornoelje een speciaaltje. Als enige kornoelje heeft hij 
volledig groene (jonge) takken. Naast de gele en rode kornoelje, die in Nederland ook in het wild 
voorkomen,  groeien hier nog andere soorten en rassen kornoeljes, oorspronkelijk uit andere streken 
of gecultiveerd. Vele hebben kleurrijke takken. Als je in tuinen of plantsoenen struiken met felle gele, 
oranje of rode jonge takken tegenkomt kan je er bijna vergif op innemen dat het een soort kornoelje 
is. 
In Leiderdorp kan je de gele kornoelje vinden als losse struik in plantsoenen en soms als haag. Aan de 
Hoogmadeseweg langs de tennisbaan staat een korte rij. Overal is hij zeldzaam. In tuinen vindt je 
hem bijna niet. De struik wordt ook wel wat groot voor de gemiddelde tuin. 
 
De gele kornoelje krijgt donkerrode vruchten, net kleine langwerpige appeltjes.  
Niet elk jaar krijgt hij vruchten. Hij kent zogenaamde beurtjaren, jaren waarin de vruchtopbrengst 
ineens een stuk minder kan zijn. Het leuke is dat de struiken daarin niet gelijk lopen. Soms heeft de 
ene struik wel vruchten en degene daarnaast niet. 
Bloeiden de struiken die geen vruchten dragen zó vroeg dat er nog geen vroege insecten waren om 
ze te bestuiven? 
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