
(Column in Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Laren in het Gooi, maart 2015) 
 

Blauwschokkers en Herfstreuzen prikkelen de fantasie 
“Blauwschokkers, Herfstreuzen, Noordhollandse Bloedrode”.... Nee, we 
hebben het hier niet over biologische dildo's, al prikkelt de zadenlijst (what's 
in a name?) van de firma Vreeken's Zaden uit Dordrecht ontegenzeglijk de 
fantasie. U bent getuige van de jaarlijkse voorpret van een van uw collega-
volkstuinders. 
 
Voorpret 
We schrijven eind februari en dan is er nog niet zo heel veel te doen op de 
volkstuin. Maar als een waterig lentezonnetje na een paar stevige, koude 
regenbuien door de grijze wolken priemt, begint voor menige tuinder de 
jaarlijkse voorpret. Nu de lente zich voorzichtig maar onmiskenbaar aandient, 
begint het dromen over een heerlijke zomer op de volkstuin met fantastische 
oogsten. En zoals de meesten van ons al eerder ervaren hebben, begint dat 
met een goede voorbereiding. Bijvoorbeeld met het raadplegen van de 
brochures en websites van gerenommeerde zaadhandels en andere 
groenboeren om alvast het zaai- en pootgoed te bestellen. 
 
Dat stimuleert het wensdenken, want er is maar weinig fantasie voor nodig 
om die kleurrijke plaatjes van die prachtige bloemkolen optimistisch op je 
eigen landgoedje te projecteren. Voor mij zit er nog meer genoegen aan vast. 
In mijn werkzame leven was ik jaren journalist bij verschillende dagbladen 
voordat ik me voor de overheid onder meer bezighield met het schrijven en 
maken van kranten, nieuwsbrieven, personeelsbladen, brochures en welke 
andere teksten dan ook. Taal was en is mijn ding. Het is ook vanuit die 
gezichtshoek dat ik kan smullen van bijvoorbeeld alleen al de namen van 
oude Hollandse groenterassen. 
 
Smakken 
Ik betrap me erop dat ik ga smakken als ik onder kapucijners Blauwschokkers 
lees, of Amsterdamse Zoete. Oude rassen, nog steeds leverbaar, uit een tijd, 
waarvan wij nog wel eens willen denken dat het leven een stuk 
overzichtelijker en eenvoudiger was. Want, die blauwschokkers zijn de blauw-
paarse peulen, die, als ze er eenmaal de gang in hebben, zo snel groeien dat 
'schoksgewijs' de lading lijkt te dekken. Of neem de tuinbonen Driemaal Wit. 
Inderdaad, precies wat je denkt: 1x wit als de bonen de grond ingaan, 1x wit 
als je ze uit de geoogste peulen wurmt en 1x wit als je ze gekookt hebt. 
 
Heerlijk, what you see, is what you get.... de droogbonen Bruine 
Noordhollandse of Groningse Strogele spreken wat dat betreft voor zich,maar 
dat doen ook zomerwortel Little Finger of zijn familielid bij de winterwortels 
Flakkeese Stomppunt 



 
Sinds 1889 
Herfstreuzen is de soortnaam voor bloemkolen en prei, waarmee ik goede 
ervaringen heb. Ook omdat ze de eerste lichte nachtvorst in november 
doorgaans overleven. En twijfelt u over de ouderdom van de door mij alleen 
al vanuit mijn taalgevoel aanbeden rassen dan moet u zeker de website   
www.vreeken.nl consulteren. Daar kunt u lezen dat doperwten Rijs Alderman 
al sinds 1890(!) worden geleverd, de stamslabonen Hendriks Reuzen waren 
er zelfs al in 1889. Wat mij betreft hoogste tijd voor plekjes op een 
werelderfgoedlijst! 
 
Helemaal blij word ik als ik op vreeken.nl onder droogbonen, stok, Heilig 
Boontje aantref, echt waar! Opvallend, want het is waarschijnlijk de enige 
aangeprezen groente op deze site, die het zonder een illustratie van het 
desbetreffende gewas moet doen. Het bijbehorende plaatje toont ons een 
borstbeeld van Maria! En dat vertoont dan weer een opvallende gelijkenis 
met het prachtige beeldje dat pronkt op het tuintje van Toinie aan de 
Ruiterweg. 
 
Humor 
Gevoel voor humor kan je Vreeken toch niet ontzeggen, want ze hebben op 
hun site een apart rubriekje voor Extreme en grappige zaden: “Inhoud: vier 
boeiende soorten. Altijd goed voor een leuke grap, toespeling of 
beschouwing”. Met wat Vreeken noemt “de heetste pepers”, en, verdomd, het 
al eerder genoemde en geroemde Heilig Boontje... Gelukkig, ik ben niet de 
enige met een dirty mind... 
 
Overigens, belandde ik digitaal bij Vreeken dankzij een goede tip van onze 
onvolprezen voorzitter  Leontine. 
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