POMOLOGIE

De Rode Eierpruim en
vergelijkbare rassen
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De Rode Eierpruim heeft een lange traditie en werd in de voorbije eeuwen
algemeen aangeplant, maar kan momenteel rustig tot de rariteiten onder de
pruimenrassen worden gerekend. In de loop der tijd is een groot aantal, soms
onjuiste, synoniemen ontstaan. Dat sommige synoniemen ook bij andere vergelijkbare rassen voorkomen maakt het geheel niet overzichtelijker. Pond’s Seedling,
Red Magnum Bonum en zelfs Victoria zijn rassen die mogelijk verward kunnen
worden met de Rode Eierpruim. Zij komen hier eveneens aan bod.
De aanleiding om de Rode Eierpruim onder de aandacht te brengen is dat bomen
van dit ras vorige zomer op twee locaties werd aangetroffen, namelijk bij Roel
Huistra in Zeerijp en bij Jan Woltema in Niebert. De boom in Niebert had als naam
Damas de Tours op het label en de drie bomen in Zeerijp stonden als Eivormige
Reine Claudes te boek.

vorm lijken bepalend om rassen in
deze categorie te plaatsen, al ontbreekt soms ook de eivorm. Röder
(1940) omschrijft de kenmerken
van de eierpruimen als volgt: groot
tot zeer groot, naar de steel sterk
versmald (dus eigenlijk omgekeerd
eivormig) en het vruchtvlees pruimachtig week. Toch ontbreekt bij
zeker drie van de acht door Röder
als eierpruimen benoemde rassen
een duidelijke eivorm, namelijk Diamond, Giant en Grand Duke (bij
Röder: Grossherzog). Tal van andere
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In de literatuur wordt een groot
aantal pruimenrassen bij de eierpruimen ingedeeld. Een overzicht
van de problematiek is te vinden
op de websites van de NPV en de
VOF en het artikel van Jan Veel in
Pomospost lente 2006, pagina 3.
Uit de nogal gevarieerde reeks rassen die de revue passeert wordt al
duidelijk dat het begrip eierpruim
niet bepaald een scherp afgegrensde categorie met unieke kenmerken
is. Het kloeke formaat (de grootte
van een ei benaderend) en de ei-

rassen met eivormige pruimen zijn
vanwege bepaalde eigenschappen
ingedeeld bij andere groepen, zoals
bepaalde kwetsen (vast vlees en suikergehalte) en sommige reine claudes (met suikerachtige, aromatische
smaak).
Tot de rassen die op grond van vorm
en grootte terecht tot de eierpruimen gerekend worden behoren de
Witte, Gele en Rode Eierpruim. Het
zijn alle weinig bekende rassen die
vooral aanwezig zijn in liefhebberscollecties.

Historie en naamgeving
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De Rode Eierpruim is een tegenwoordig weinig bekend ras dat in
de voorbije eeuwen tamelijk algemeen moet zijn geweest. Dahl (1943)
veronderstelt dat het ras al voor
de 17de eeuw in Centraal-Europa
(waarschijnlijk Duitsland) is ontstaan en vermoedelijk ook in Zweden al sinds de 17de eeuw in cultuur
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Rode Eierpruim in Zeerijp.

White Magnum Bonum in de Fruithof.
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Steen van Rode Eierpruim in Niebert 2019.

Steen van White Magnum Bonum in de Fruithof.
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(1740, p. 20) heeft de Eijerpruim
(‘Rode of Violette’) eironde of langwerpige vruchten, maar gelden Rode
Eierpruim en Red Magnum Bonum
in de synoniemenlijst als een en hetzelfde ras.
Synoniemen zijn onder andere Rött
Äggplommon (Zweden), Cyprische
Eierpflaume/Prune de Chypre, Red
Egg, Imperiale Violette, Red Magnum Bonum. Jahn et al. (1861, p. 253)
gaan uitgebreid in op de problematische naamgeving. Uitvoerige beschrijvingen en uitstekende afbeeldingen zijn onder meer te vinden in
Berghuis en Mayer.
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kleur met een dun blauwig waas.
Ze rijpen als regel tweede helft augustus. Volrijp zijn de pruimen goed
van smaak, maar de kwaliteit blijft
in slechte zomers en bij pruimen in
de schaduw duidelijk achter. De bomen zijn zeer productief en dragen
ieder jaar (Berghuis). Ook de bomen
van Roel Huistra hadden in 2018 en
2019 royale opbrengsten.
De stenen zijn sterk asymmetrisch,
dat wil zeggen de onderste helft
van de ventrale naad en de bovenste helft van de dorsale naad buigen
sterk uit (zie foto). De ventrale naad
is meestal voorzien van een uitstekende scherpe vleugel die nabij de
basis wel 2 mm hoog kan zijn. Kenmerkend zijn verder de sterk gewelfde laterale vlakken, die ook wat ruw

Raseigenschappen
De pruimen zijn groot tot zeer
groot, eivormig en rood-violet van
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is. Mayer (ca. 1800) noemt het ras in
zijn tijd algemeen (“Er ist gemein”).
Volgens Berghuis (1868) is de Rode
Eierpruim “sedert onheuglijke tijden
in onze kweekerijen voorhanden”.
In hoeverre het ras in Engeland en
Noord-Amerika verbreid is (geweest)
wordt uit de literatuur niet helemaal
duidelijk. In de meeste gevallen lijkt
het om beschrijvingen van Red Magnum Bonum te gaan. Hedrick (1911)
noemt weliswaar Rote Eierpflaume, maar het betreft hier synoniemen van respectievelijk Red Diaper
(Diaprée Rouge) en Red Magnum
Bonum. Ook een korte beschrijving
van (Prune de) Chypre door Hedrick
voldoet met “fruit of medium size,
round” zeker niet aan de kenmerken van Rode Eierpruim. Bij Knoop
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Pond’s Seedling in Brogdale.
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Steen van Red Magnum Bonum in Brogdale.

Pond’s Seedling

Tabel 1. Afmetingen (mm)

Net als Rode Eierpruim is Red Magnum Bonum een oud ras dat zeker al
sinds het begin van de 17de eeuw bekend is (Smith, Hedrick). In de vakliteratuur, bijvoorbeeld bij Berghuis,
wordt dit ras vaak vereenzelvigd met
de Rode Eierpruim, maar dit is waarschijnlijk onjuist. Dahl bestempelt
Rode Eierpruim en Red Magnum
Bonum als rassen met duidelijk verschillende eigenschappen. Ook Red
Magnum Bonum heeft tal van synoniemen waaronder Red Imperial,
Florence, Red Egg, Ashew’s Purple
Egg, Dame Aubert Rouge en Imperiale Violette.
De volgende gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op Smith en een
referentiemonster afkomstig van
Brogdale, de enige bij de schrijver
bekende locatie met bomen van dit
ras. Waarschijnlijk hebben al deze
data betrekking op dezelfde bomen.
De bomen produceren grote ovale
pruimen, die de tweede helft van
augustus rood-violet kleuren en met
een dun grijs waas bedekt zijn (zie
foto). Volgens Smith komen soms
vruchten voor met een sterk ver-

Aantal
11
8
10
12
13
17
10
10
5
7
13
15
11
15

Lengte
51.2
47.2
43.3
39.5
40.3
49.1
53.1
59.6
60.1
43.9
57.5
49.7
45.0
49.1
42.2

Dikte
42.2
40.1
38.0
32.2
32.8
41.0
40.8
47.8
45.8
31.3
45.5
36.3
35.6
38.2
32.4
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Locatie/auteur
Niebert 2019
Niebert 2011
Fruithof Vak B20
Pometet nr. 145
Pometet nr. 149
Zeerijp 2019-2
Balsgard nr. 03-45
Brogdale nr. 215
Brogdale nr. 216
Pometet nr. 97
Caillavet, 1991
Brogdale nr. 237
Fruithof Vak N2
Brogdale nr. 142
Niebert 2013

Red Magnum Bonum

.n

Ras
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Pond’s Seedling.
Pond’s Seedling
Pond’s Seedling
Pond ‘s Seedling
Pond’s Seedling
Red Magnum Bonum
White Magnum Bonum
Grove’s Late Victoria
Grove’s Late Victoria

afbeeldingen en uitgebreide beschrijvingen zijn onder meer te vinden in Berghuis en Taylor (1949). De
eigenschappen van dit ras doen verwantschap vermoeden met de Rode
Eierpruim. In dat geval zou Rode Eierpruim als oudste ras een ouder van
Pond’s Seedling kunnen zijn.
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zijn door kleine bultjes en richeltjes
(de afgebeelde steen van ProSpecieRara op de websites van de NPV
en VOF is van een ander ras).
Hieronder volgt een beknopte weergave van de rassen waarmee de Rode
Eierpruim kan worden verward.
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Rode Eierpruim in
Zeerijp (Gr.).
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Pond’s
Seedling
produceert grote,
fraai ogende pruimen. Ze zijn rood
(-violet) met een
dun
lichtblauw
waas. Ze zijn iets
‘slanker’ en wat
meer peervormig
dan die van de
Rode Eierpruim.
Als de pruimen begin september rijp
worden is het zaak
bijtijds te oogsten,
aangezien ze snel
melig worden. Ze
zijn vooral geschikt
voor huishoudelijk
gebruik. De stenen
zijn vrij groot, vrijwel symmetrisch
en veel minder
sterk gewelfd, dus
‘platter’ dan die van
Rode
Eierpruim
(zie de foto’s en tabel 2).
Pond’s Seedling is
een ras dat in de
eerste helft van de
19de eeuw in Engeland is ontstaan. De naam is voor
het eerst te vinden in de catalogus
van 1831 van de Royal Horticultural
Society (Smith, 1978). Harris Monarch en Farleigh Castle behoren
tot de weinige synoniemen. Fraaie

Breedte
44.0
42.9
39.7
33.2
33.5
41.8
42.0
48.6
46.4
31.0
44
39.8
37.8
35.3
33.9
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Red Magnum Bonum in Brogdale.
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Steen van Red Magnum Bonum in Brogdale.

smalde basis (‘necked’). De scherp
gepunte stenen zijn langwerpig en
plat, wat resulteert in een relatief
hoge breedte/dikte waarde (201) ten
opzichte van die van Pond’s Seedling en Rode Eierpruim (zie tabel 2,
foto steen).
Of het bij de bomen op Brogdale
werkelijk om Red Magnum Bonum
gaat, is bepaald niet zeker (zie ook
voetnoot). De overige vakliteratuur
verschaft hierover ook al weinig
duidelijkheid door de sterk uiteenlopende data. Bij Hogg (1884), Thomas (1903), Hedrick en Dahl is de
vruchtvorm ovaal. Pomona Britannica (Brookshaw, 1812) beeldt een eivormige of zelfs peervormige pruim
af en ook Taylor (1949) en Kröling
(2011) spreken van een eivormige
pruim. De pruimen rijpen volgens
Hedrick en Smith in de tweede helft
van augustus, volgens Hogg, Taylor
en Kröling midden september. Hedrick meldt als enige dat de stenen
ovaal van vorm zijn, een term die
per definitie niet kan gelden voor de
langwerpige stenen van de vruchten
op Brogdale (Hedrick gebruikt voor
de rassen met soortgelijke langwerpige stenen, Wild Goose en Hungarian, respectievelijk de termen ‘long,
narrow-oval’ en ‘long-oval’).
Nog niet besproken is de kwestie
of Red Magnum Bonum en White
Magnum Bonum direct verwant
zijn. Smith noemt een zekere Sidwell (zie voetnoot), volgens wie Red
Magnum Bonum een sport (mutant)
van White Magnum Bonum zou zijn
en daar dus–afgezien van de kleur–
niet van verschilt. De stenen van de
vruchten van Red Magnum Bonum
in de collectie-Brogdale wijken duidelijk af van die van White Magnum
Bonum. Dat suggereert dat er geen
directe verwantschap is en dat de
bomen op Brogdale wellicht niet
van het ras Red Magnum Bonum
zijn. Hieronder is de rapportage
van Smith over dit ras ongewijzigd
weergegeven.
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Grove's Late Victoria in Brogdale.

“History: Origin unknown. In
England before 1629. Received at
Wisley 1905 from Lowe’s nurseries,
and in 1950 from Cheal’s nurseries.
Received by NFT in 1952 as the standard prune of Austria. This stock
was retained when the collection
was repropagated in 1976-7, but
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Tabel 2.
Afmetingen (mm) en indexwaarden van de stenen van de in de tekst genoemde rassen.
Locatie
Fruithof Vak B20
Niebert 2011
Niebert 2019
Pometet nr. 145
Pometet nr. 149
Zeerijp 2019-2
Balsgard 03-45
Brogdale nr. 215
Brogdale nr. 216
Pometet nr. 97
Brogdale nr. 237
Fruithof Vak N2
Brogdale nr. 142
Niebert 2013
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Ras
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Rode Eierpruim
Pond’s Seedling
Pond’s Seedling
Pond’s Seedling
Pond’s Seedling
Red M. Bonum
White M. Bonum
Grove’s L. Vict.
Grove’s L. Vict.
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there is some uncertainty about the
trueness to name.

Lengte
20.8
22.9
23.5
22.0
23.2
23.9
28.5
28.5
29.4
25.6
32.0
28.3
28.2
25.5

Dikte
14.1
15.8
15.0
14.6
14.4
15.2
16.0
17.0
18.1
14.9
14.7
16.4
16.8
15.4

in de tweede helft van augustus rijp
zijn. De mutant Grove’s Late Victoria is in alle eigenschappen identiek
aan Victoria, maar rijpt tot twee
weken later. Dankzij de duidelijk
verschillende stenen is verwarring
met de Rode Eierpruim gemakkelijk
te vermijden. De stenen zijn bij de
Victoria rassen groot en opvallend
plat, in tegenstelling tot de nogal
gewelfde ‘bolle’ stenen van de Rode
Eierpruim (zie tabel 2). Behalve de in
ons land veelvuldig aangeplante Victoria, komt ook Grove’s Late Victoria
hier en daar in collecties voor, onder andere in de boomgaard van de
Slotplaats bij Bakkeveen. Het door
de Victoria-mutanten aanmerkelijk
verlengde oogstseizoen (er is ook
nog een Grove’s Late Victoria Early
Sport, zie de website van de National
Fruit Collection!) vergroot wellicht
de kans op verwarring met Rode Eierpruim en sommige andere rassen.
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Parentage: not known. According to Sidwell it was a red sport
of White Magnum Bonum but the
present-day variety is different. According to Hedrick it has been propagated from seed, which could account for differences. Also said to be
a selection of French Prune.”

Aantal
12
15
17
16
15
16
11
8
9
15
15
17
12
15
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Plantmateriaal van de Rode Eierpruim is voor zover bekend niet in
de handel verkrijgbaar. Een optie is
natuurlijk om zelf enthout te regelen en daarvan een of meer bomen
op te kweken. Als de groei van de bomen deze zomer goed is, dan willen
Roel Huistra en Jan Woltema met
plezier enthout beschikbaar stellen
aan liefhebbers van dit bijzondere,
oude pruimenras.
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Zelf kweken

Steen van Grove's Late Victoria in Brogdale.

Indexwaarden
44:68:155
49:69:142
43:64:149
43:66:154
43:62:144
44:64:143
35:56:158
37:60:164
36:62:171
35:58:166
23:46:201
39:58:148
29:60:207
33:60:183
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Een ras dat eventueel ook met de
Rode Eierpruim kan worden verwisseld is (Reine) Victoria en laat-rijpende varianten daarvan. Victoria produceert vrij grote, ovale tot eironde,
donker rood(-violette) pruimen, die

os
m

Victoria

Breedte
9.1
11.1
10.1
9.5
10.0
10.6
10.1
10.4
10.6
9.0
7.3
11.1
8.1
8.4

M.W.G. Smith, 1978. Catalogue of the Plums at
the National Fruit Trials.
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Tekst en foto’s: Henk Woldring.
Fotografie stenen: Dirk Fennema, Groningen.
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