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Vijgen 

Door  Arno Ooms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dat de vijg graag wordt gegeten door alle Poicephalus 
papegaaien is wel duidelijk.  Maar wat weten we eigenlijk over 
de vijg? 

De vijg is de vrucht van de vijgenboom (Ficus carica). De vrucht is 
van oorsprong vrij droog en zoet van smaak, maar wordt in 
Nederland en België voornamelijk gekonfijt gegeten. Verse 
vijgen zijn tegenwoordig ook in de beter gesorteerde 
groentewinkel en op markten verkrijgbaar. 

De vijg is één van de oudst bekende vruchten. Volgens de 
overlevering groeiden zij al ruim 2000 jaar geleden in Klein-Azië, 
Syrië en Palestina. Tegenwoordig groeien zij ook veel in Zuid-
Europese landen, zoals Frankrijk en Griekenland. De vruchten 
zijn groen-geel of blauw-violet van kleur. Het vruchtvlees is wit-
roze tot donkerrood van kleur. Vijgen zijn schijnvruchten: gevormd uit de bloembodem en 
de bloem. Zowel de pitten als het vruchtvlees zijn eetbaar. 

Bloemen 

De wilde vijg produceert niet eenmaal, maar driemaal per jaar bloemen en vruchten. Aan de 
buitenzijde lijkt de bloem nog het meest op een onrijpe groene vrucht. Zij is gevormd uit de 
tot een harde schil peervormig uitgegroeide bloembodem (syconium). Aan de binnenzijde 
bevinden zich in een holle ruimte de werkelijke bloemetjes; de vrouwelijke onderin, de 
mannelijke boven bij de zeer kleine opening. De bevruchting van de vijg vindt plaats door 
een kleine galwesp [(Blastophaga psenes)] die door de opening naar binnen kan dringen. Om 
het wespje te helpen worden soms mannelijke bloemen geplukt en in een vrouwelijke boom 
gehangen. Na bevruchting ontwikkelen de vrouwelijke bloemen hun zaden. De vijg gaat 
rijpen, verandert van kleur en geur en wordt zacht, ook de schil. Het vruchtvlees is groen of 
rood, smaakt aangenaam zoet en bevat een heleboel kleine zaadjes.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein-Azi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_%28kleur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_%28kleur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Violet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roze
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De galwesp komt in Nederland niet voor. De onbevruchte bloem kan hierdoor niet afrijpen 
en valt af. Om toch ook in ons gematigde klimaat eetbare vruchten te krijgen zijn er 
parthenocarpe cultivars ontwikkeld. Dit wil zeggen dat de planten vruchten ontwikkelen, 
zonder dat er een bevruchting aan te pas komt. Een voordeel van deze maagdelijke 
vruchtzetting is dat deze variëteiten vrij zijn van pitten. 

Rassen 

De vijg heeft honderden verschillende rassen. Enkelen hiervan zijn: 

 Belle  

 Brown Turkey  

 Brunswick  

 Caromb  

 Dauphine  

 Grise de St.Jean  

 Grosse Grise Pitta Lusse  

 Precoce  

 Rouge de Bordeaux  

 Goutte d'Or  

Eten 

Als de verse vijg mals aanvoelt en een druppeltje vocht uit haar ooghoek plengt, kan ze 
doorgaan als goed voor gebruik. Als dat niet het geval is, smaakt ze wat wrang en minder 
zoet. Ze zit dan nog in haar puberfaze. Eens in de midlife-crisis is er ook niet meer veel mee 
te beginnen. De vijg gaat dan gisten en is niet langer te genieten. Daarom drogen ze vijgen. 
Ze liggen dan dagelijks te genieten van enkele uren zonnebad. Nadien mogen ze lekker 
verder uitdrogen in de schaduw. Na het drogingsproces is het suikergehalte soms 
verviervoudigd. 

Vijgen worden voornamelijk 
rauw of gekonfijt (geconserveerd 
in suiker) gegeten. Ook in jam is 
de vrucht lekker. Als rauw 
product kan de schil er 
handmatig afgepeld worden. Het 
zachte vruchtvlees dat hierna overblijft, kan zonder enige 

bereiding worden gegeten. 

De Oude Egyptenaren aten vijgen tegen aambeien, ontstekingen, buikproblemen, 
longproblemen, hartproblemen en endeldarmproblemen. Vijgen hebben ook een enigszins 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parthenocarp
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laxerende werking, maar hebben een hoge voedingswaarde en bevatten slechts 64 kcal (als 
ze rauw worden gegeten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbool 

In enkele culturen hebben vijgen ook een symbolische waarde. In het 
boek van Jeremia (in de Thora en het Oude Testament) staat het 
product voor 'vernietiging', omdat Adam en Eva na hun zondeval 
schorten maakten van vijgenbladeren. In het Nieuwe Testament toont 
Jezus zijn afschuw van een vruchteloze vijgenboom. 

In boeddhistische en hindoeïstische teksten wordt soms het 
spreekwoord 'zoeken naar een bloem in een vijgenplant' gebruikt, 
verwijzend naar de afwezigheid van bloemen in deze plant. Dit 
spreekwoord wordt gebruikt als iets vrijwel onmogelijk is, of als 
kwaliteit totaal afwezig is. Bovendien wordt er soms over 
vijgenbloemen gesproken als iets heel zeldzaam is. 

 
 
 
Bronnen;  Internet, Wikipedia, Voedingswaardetabel.nl 
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