Wilde kardinaalsmuts
Jac. P. Thijsse beschouwde de Kardinaalsmuts als een van zijn ‘stokpaardjes’, zo vertelt hij in Een jaar
in Thijsse’s Hof (1940). We laten hem deze maand daarom uitvoerig aan het woord; alle citaten zijn
afkomstig uit de vijfde druk (1946) van genoemd boekje.

plant van de maand

Oktober

Op de eerste twee foto’s ziet u de Kardinaalsmuts zoals hij zich nu in onze Hof vertoont. De herfstkleur
van de bladeren en bladstengels is vrijwel gelijk aan het rood van de vruchten. Dat zijn “steenrode,
dieproze of purperrode doosvruchten”, om Weeda’s Oecologische flora te citeren. In oktober beginnen
ze open te springen. Thijsse: “Dan komen de oranje zaden, verborgen oranjeklanten, *) er uit,
bungelend aan spierwitte dikke draden. Dat oranje is een dik, vettig velletje en we noemen dat
‘zaadmantel’. Het eigenlijke zaad is wit en het aardigste is wel, dat wij binnen in dit kiemwit een
bleekgroen volledig plantje vinden met stengeltje, een paar blaadjes vlak tegen elkaar liggend en een
heel klein knopje omsluitend. Dat groene dingetje is wel het allermooiste voorbeeld van een ‘kiem’ dat
ik ken.”

De felgekleurde en giftige vruchten, de eigenlijke ‘mutsen’ dus, ontwikkelen zich nadat in de
voorzomer de o zo bescheiden bloemetjes zijn bevrucht. Vier wittige tot geelgroene kroonbladen met
telkens een meeldraad ertussen. In het midden de stamper, en aan de voet daarvan bevindt zich de
nectar. Alles bij elkaar ‘klein maar fijn’.

Op deze foto ziet u hoe mooi de bloeiende plant is. Ook zonder bonte kleuren een lust voor het oog!
Als u goed naar de stengels kijkt, ziet u dat ze helder groen zijn. Dat duidt op bladgroen, de stof
waarmee planten met behulp van zonlicht CO2 omzetten in zuurstof en glucose: het wonder van de
fotosynthese, het proces dat ons de zuurstof verschaft waar we niet zonder kunnen. Wanneer een
Kardinaalsmuts wordt kaal gevreten door stippelmot of konijn, stellen die groene takken de plant in
staat te overleven en zich te herstellen.
Die takken vertonen nog een andere bijzonderheid. Vaak worden ze vierkantig door de vorming van
kurklijsten. Dat hoekige kunt u gemakkelijk voelen door eventjes zo’n tak met de vingertoppen beet te
pakken.
De zaden zijn natuurlijk onweerstaanbaar voor allerlei vogels. Thijsse: “Zodra de oranje zaden uit de
vruchten hangen, komen de vogels er op af: roodborstjes, merels, zanglijsters, grote lijsters,
kramsvogels, spreeuwen. Doordat de struiken zoo ongelijk van ontwikkeling zijn, kunnen de vogels
rijpe kardinaalsmutszaden vinden van October af tot in Januari toe en nog later zelfs. Ze moeten veel
zaden eten om genoeg te krijgen, want alleen de zaadmantel geeft voedsel. De eigenlijke zaden
worden met de uitwerpselen uitgestrooid en zoo komt het dat Kardinaalsmuts overal opslaat waar die
vogels langs komen.”
“Ik heb in de duinen eens kennis gemaakt met een fazant, die al een heel bijzondere manier had om
zich te voeden met kardinaalsmuts. De zaadmantel, daar gaf hij niet om, maar hij pikte de zaden open
om zich te goed te doen aan de groene kiempjes. Hoe zou die rakker op dat idee zijn gekomen?
Ter afsluiting een opmerking van Thijsse die te denken geeft: “Eigenlijk heet die struik in goed, oud
Hollandsch “Papenmuts”, maar omdat “paap” in sommige periodes van onze geschiedenis een
scheldwoord is geweest, heeft men ter wille van de verdraagzaamheid den naam van Kardinaalsmuts
bedacht; ik weet niet precies wie en wanneer.”
Dus ook lang geleden werd onze taal al omwille van de politieke correctheid gekuist! Er is niets nieuws
onder de zon. Sommigen noemen het misprijzend ‘woke’, maar is het niet gewoon wellevend?

Tekst: Rob van Dam.
Foto’s: Lauran Oomen.

*) In de vijfde druk (1946) zijn die “oranjeklanten” toegevoegd. In de drukken die tijdens de bezetting
waren verschenen, ontbreekt deze uiting van ingetogen verzet. Heeft Thijsse zelf nog de tekst van die
eerste na-oorlogse editie herzien? Het zou kunnen, hij stierf op 8 januari 1945. Wordt vervolgd.

