Pruimen

NPV 30 jaar
Oude rassen om zelf te kweken
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Fruithof in Frederiksoord. Hier zijn
ook enten en onderstammen verkrijgbaar, als men dit werk zelf wil
uitvoeren.
De hier beschreven en afgebeelde
rassen vormen maar een fractie van
hele sortiment. Evengoed hadden
hier andere rassen met gelijkwaardige kwaliteiten genoemd kunnen
worden zoals Denniston Superb,
St. Catherine, Hackman, Jefferson,
Kirke’s Blue, Perzikpruim en Anna
Späth. Reguliere rassen zoals Reine
Claude d’Oullins, Reine Claude d’Althan, Opal, Czar, enzovoort zijn hier
achterwege gelaten. Deze zijn bij
veel tuincentra en kwekers te koop
en uitgebreide informatie over deze
rassen is te vinden in fruitboeken en
op internet.
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teelt hebben ervoor gezorgd dat een
paar rassen de markt domineren. Dit
geldt zeker ook voor de pruimen,
waarvan de teelt minder lucratief
is dan bijvoorbeeld van appels en
peren. Data van internet wijzen uit
dat de pruimenteelt in ons land de
laatste 25 jaar bijna gehalveerd is (o.a.
edepot.wur.nl/289004). Begin jaren
’90 bedroeg het areaal nog 700 ha, in
2002 nog ca. 430 ha. De belangrijkste
rassen zijn Opal en Reine Victoria.
Een groot deel van de import uit het
buitenland (o.a. Zuid-Afrika, Spanje)
betreft Japanse pruimen.
De fruitliefhebber die zelf de moeite
neemt een boom op te kweken heeft
keus uit een breed sortiment appels,
peren, pruimen en kersen. Het zijn
meestal rassen die voor de professionele kweker minder interessant
zijn, bijvoorbeeld door onregelmatige oogsten, geringe houdbaarheid of
een minder fraai uiterlijk, maar kwalitatief doen ze zeker niet onder voor
het fruit in de winkel. Verschillende
kwekers hebben een ruim sortiment
oude fruitrassen voor de particulier
(zie bijvoorbeeld de jubileumuitgave
“25 jaar NPV”, p. 80, de NPV-website
en Pomospost advertenties). Op verzoek kan tegen geringe kosten een
bepaald ras door een professionele
kweker worden opgeënt. Dit is onder
meer mogelijk op De Baggelhof in
Terheijl en in de collectieboomgaard
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Een belangrijke doelstelling voor
de oprichting van de Noordelijke
Pomologische Vereniging was het
opsporen, behouden en verbreiden
van oude fruitrassen. Deze dreigden te verdwijnen door de snelle
ontwikkelingen in de commerciële
fruitteelt en ook bij particulieren
verdween door de toegenomen welvaart de noodzaak om zelf fruitbomen te houden. Sinds de jaren ’50
zijn hoogstambomen om praktische
redenen vervangen door rassen op
zwak groeiende onderstammen.
Deze laagstammen hebben een veel
kortere levensduur, maar geven al
na enkele jaren rendabele opbrengsten en ze zijn veel eenvoudiger in
onderhoud. Daarnaast zijn speciaal
voor de markt nieuwe productieve
rassen ontwikkeld die fruit leveren
dat goed bewaard en vervoerd kan
worden, eigenschappen die bij oude
rassen niet altijd optimaal aanwezig
zijn. In de winkel en op de markt kan
men nu terecht voor aantrekkelijk
ogende en relatief goedkope appels
zoals Braeburn, Fuji, Kanzi en Pink
Lady, waarvan de productie niet zelden plaats heeft in verre landen. De
variatie die vroeger per regio bestond
is door de globalisering van de fruitteelt sterk afgenomen en nog maar
een klein deel van het verhandelde
fruit komt uit eigen land. Kostenbesparende maatregelen in de fruit-
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Vergeten pruimenrassen

Marjorie ’s Seedling
Een toevalszaailing uit Berkshire,
Engeland, vermoedelijk rond 1912.
Marjorie’s Seedling is in Engeland de
belangrijkste pruim voor verkoop in
het late seizoen. Vermeldingen in de
literatuur zijn schaars. Het ras heeft
de volgende kenmerken: sterk groeiende, opgaande boom, dus minder
geschikt voor kleine tuinen. De bloemen verschijnen laat (na de bladeren) en zijn daarom minder gevoelig
voor late nachtvorsten. De boom is
zelfbestuivend, draagt goed en geeft
regelmatige oogsten.
Links:
Marjorie’s Seedling.
Rechts:
White Magnum
Bonum.

Rechts:
Coe’s Golden Drop.
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Cambridge Gage

Gages is het Engelse equivalent voor
reine claudes, een ras dat is vernoemd naar koningin Claude, echtgenote van Frans I, die in de 16de
eeuw koning van Frankrijk was. De
naam gages kregen ze bij toeval, toen
een zekere John Gage, een priester
in Parijs, Reine Claude Verteplanten naar zijn broer Thomas Gage,
een tuinder bij Bury St. Edmunds in
Engeland, had gestuurd. Omdat ze
geen label hadden, kregen de planten
de Engelse naam Green Gage. Cambridge Gage is naar alle waarschijnlijk een zaailing van Reine Claude
Verte, ontstaan in de regio van Cambridge. De pruimen zijn uiterlijk vrijwel gelijk aan die van Reine Claude
Verte, maar Cambridge Gage geeft
regelmatiger opbrengsten. De pruimen zijn rondachtig, ongeveer 3 cm
groot en rijpen eind augustus. Rijp
zijn ze groen tot iets geel van kleur
met een uitstekende smaak. De pruimen zijn wat te teer voor opslag en
transport. In Engeland worden ze
daarom alleen op de lokale markten
verhandeld.
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White Magnum Bonum
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Zeer oud ras dat al sinds de 16de
eeuw wordt geteeld. Waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van
Besançon in het noordoosten van
Frankrijk, al suggereren auteurs zoals Dahl (1943) een Nederlandse herkomst. De term Eierpruim wordt al
in de 16de eeuw gebruikt door Dodonaeus (maar wellicht heeft hij die gebruikt als algemene term voor grote
eivormige pruimen). De lange teelt
heeft tot tal van synoniemen geleid
zoals Witte Eierpruim (Knoop, 1758),
Mogul, Gelbe Marunke en Yellow
Egg. Dame Aubert is een vaak genoemd synoniem, maar de zeer grote, heldergele pruimen en afwijkende
stenen duiden op een ander, waarschijnlijk verwant ras (de afbeelding
in “De Nederlandsche Boomgaard”
uit 1868 zou heel goed Dame Aubert
kunnen zijn).
Pruimen (groen)geel, met talrijke
grijze stippen, zonzijde soms vlekkerig paars, ovaal met platte bovenzijde

Bury St. Edmunds, Suffolk. Coe veronderstelde dat de boom was bestoven door de in de nabijheid groeiende White Magnum Bonum. Sinds
de introductie rond 1800 zijn twee
kleurmutanten ontstaan, te weten
Coe’s Violet en Crimson Drop.
De bloemen verschijnen na de bladeren en kruisbestuiving is noodzakelijk voor vruchtzetting. De pruimen
zijn groot (55x45 mm), ovaal, met een
duidelijke versmalling nabij de basis,
de steen is meestal los. De pruimen
rijpen de tweede helft september en
worden in slechte zomers niet goed
rijp. Ze kunnen in de koeling enige
tijd bewaard worden (onder goede
condities zelfs enkele maanden). De
oogsten zijn onregelmatig, het ene
jaar overmatig veel, het andere jaar
verschijnen er nauwelijks pruimen
en om die reden is dit ras commercieel niet van belang.

os
t

en basis, middelgroot tot groot (45x35
mm), bij grote productie kleiner. De
pruim is rond begin september rijp
en culinair geen mirakel door de iets
zurige smaak, maar uitstekend voor
keukengebruik. De steen laat gedeeltelijk los.
Red Magnum Bonum is eveneens
een oud ras dat al bekend was bij
Parkinson, begin 17de eeuw. De
naam doet verwantschap vermoeden
met White Magnum Bonum, maar
onder meer de stenen van beide rassen laten duidelijke verschillen zien.
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De pruim is ovaal, middelgroot tot
groot (44x40 mm), de huid purperrood met tal van lichte spikkels en
veel typische parallel lopende lijnen (zie foto). Hij rijpt in de tweede
helft september en kan vaak nog in
oktober geoogst worden. Kan als
tafelfruit worden gebruikt, maar is
speciaal geschikt voor jams en dergelijke.
Marjorie’s Seedling heeft opmerkelijk veel kenmerken gemeen met de
hierna beschreven White Magnum
Bonum, onder meer in de vorm en
grootte van de pruimen en de stenen
en de steile groeiwijze van de boom
(zie ook de beschrijvingen in Taylor,
1949). Een rechtstreekse verwantschap lijkt waarschijnlijk, in die zin
dat White Magnum Bonum een van
de ouders van Marjorie’s Seedling
kan zijn.
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Links:
Cambridge Gage.

Coe’s Golden Drop
Dit ras werd opgekweekt uit een
steen van Reine Claude Verte door
Jervaise Coe, een marktkweker bij

Reine Claude Diaphane
Reine Claude Diaphane (‘Doorschijnende Reine Claude’) is een oude
Franse variëteit. Deze werd in 1845
door Thomas Rivers naar Engeland
gebracht en daar Transparent Gage
genoemd. Tegen een lichte achtergrond is de pit vaak zichtbaar in het
vruchtvlees. De bloemen verschijnen
voor de bladeren en kruisbestuiving
is noodzakelijk. De pruimen zijn
platrond (breder dan hoog), middelgroot (4 cm) en rijp vaak met een
grijswit waas. Ze worden eind augustus, begin september rijp en smaken
zoals veel reine claudes: saprijk, zoet
en smeltend. Hij kan dus zonder
meer gelden als dessertpruim. In
natte zomers gevoelig voor monilia.
Rivers heeft uit dit ras enkele andere ‘gages’ van uitstekende kwaliteit
opgekweekt, namelijk Early Transparent Gage en Golden Transparent.
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Laxton’s Delight.
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Prune de Prince

de pruimen met korte, dikke vruchtsteel doen erg aan grote sleedoorns
denken, wat heel goed mogelijk is,
gezien de vindplaats in een bos. De
boom groeit matig, bloeit vroeg,
is zelfbestuivend, heeft een goede
vruchtzetting en is weinig vatbaar
voor ziekten. De kleine, circa 2,5 cm
grote, zwartpurperen (plat)ronde
pruimen hebben een stevige huid
die bedekt is met een blauw waas.
De pruimen hebben vast en weinig
sappig vruchtvlees dat echter voortreffelijk smaakt. Ze zijn geschikt
als tafelpruim en voor gebruik in de
keuken. Ze zijn eind augustus tot ver
in september rijp, bederven niet snel
en kunnen gedurende enkele weken
worden geplukt. Op een warme zonnige plek, bijvoorbeeld achter glas in
de vensterbank, rijpen nog onrijpe
pruimen goed na. Ze worden dan
alsnog suikerzoet. De pruimen zijn
net als veel kwetsen geschikt om te
drogen.

Late Muscatelle

Zoals zoveel oude pruimenrassen
stamt ook dit ras oorspronkelijk uit
Frankrijk waar het de naam Tardive
Musquée heeft. Het werd midden
19de eeuw gewonnen door de gebroeders Baltet in Troyes, maar verder zijn er weinig gegevens over dit
ras bekend. Volgens Arbury (2002)
zou deze pruim meer waardering
moeten krijgen vanwege de goede
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Prune de Prince is een pruim uit de
groep van de mirabellen, maar in tegenstelling tot de meeste mirabellen
heeft deze purperkleurige pruimen.
Synoniemen zijn o.a. Schwarze Mirabelle en Norbert. Prune de Prince
werd midden 19de eeuw in een bos
bij Halanzy in het uiterste zuiden
van België gevonden en is volgens
Kröling (2011) vooral in Luxemburg
meer verbreid. Behalve mirabel heeft
vermoedelijk ook sleedoorn een rol
gespeeld in de afstamming van dit
ras, want de zwartpurperen, platron-

Late Muscatelle
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kwaliteiten.
Het zijn ronde tot hoogronde pruimen van circa 3,5 cm, met soms een
soort tuitje bij de steelaanhechting,
purperviolet met een blauw waas
en de huid vaak met bronskleurige
tekening (lijnen, stippen). Ze rijpen
de eerste twee weken van september. Groengeel, saprijk vruchtvlees
van dessertkwaliteit, met iets muskaatachtige smaak. De steen zit deels
los. De Late Muscatelle-bomen op
Brogdale droegen in 2015 en 2017 rijkelijk (zoals bijna alle pruimen daar).
Dat gold ook voor de twee exemplaren op Balsgård in 2016, maar dat
was daar wel een bovengemiddeld
goed pruimenjaar.
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Laxton’s Delight is een van de vele
pruimenrassen (waaronder de bekende Early Laxton) die in de eerste helft van de vorige eeuw werden
geïntroduceerd door de gebroeders
Laxton in Bedford, Engeland. De
pruimen zijn rondachtig, middelgroot (40-50 mm), groengeel tot rijp
goudgeel, met een witgrijs waas.
Kleur en vorm doen wat denken aan
de pruimen van Enkele en Dubbele
Boerenwitte. De wat tere vruchten
hebben zacht, saprijk vruchtvlees
met een aangenaam zoete smaak,
wat de Laxton’s Delight tot een uitstekende tafelpruim maakt. Dit ras
geeft goede en regelmatige oogsten
en rijpt tweede helft augustus tot
begin september. Wel schijnt het gevoelig te zijn voor loodglans.
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Laxton’s Delight
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Reine Claude Diaphane.

Prune de Prince.
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