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De pompoen: geschiedenis, 
symboliek en gebruik 



Afkomst: Midden en Zuid Amerika/ inca en mayatijdperk 
Peru/Mexico reeds melding 9000 en 7000 jaar v Christus: benaming  

   calebas en ayote 

 Deze INDIANENvolkeren hadden zowel pompoen- 
en maïsmeel als voornaamste basis voor het 
dagelijks voedsel, ze droogden pompoen in repen 
en/of maakten er voedzame pap en koeken van. 



Incastad machu pichu-Peru Mayatempel Mexico – 
hoogstaande culturen ook in landbouw. 



De eerste geschriften over pompoen(”batech” in het 
Arabisch) komen al voor rond 3000 jaar v Christus in 

Mesopotamie 

 De Sumeriers bevolkten toen het tweestromenland 
tussen eufraat en Tigris  (nu streek Bagdad-Syrie), zij 
waren net als de inca’s een bijzonder hoogontwikkeld 
volk, Babylon was een belangrijk politiek-religieus en 
economisch centrum. Men had ongelooflijk veel 
Goden.vb Mardouk. De sumeriers leefden vooral van 
brood-uien-linzen-gierst-tarwe-pompoenen-
komkommers-gedroogde vis- sprinkhanensaté’s 
gestremde kaas-honing en sesamzaad. 



Maar waren ook de eerste bierdrinkers (en uitvinders van o.a. 
het wiel)! 

 Bier en wijn werden er reeds gebrouwen 3000 jaar 
voor Christus: als godendrank maar ook als 
volksdrank.  



De eerste pompoenen werden in de 16de eeuw door de 
kolonisten in Europa gebracht 

 De kolonisten leerden van de indianen hoe ze 
pompoen konden telen en verwerken. 

 Pompoen was in die tijd een zeer welkom 
voedingsmiddel want had lange bewaartijd en was 
bovendien zeer voedzaam. 

 Er waren reeds een zestal bekende variëteiten in de 
16de eeuw. 

 Vooral in de Balkan populair. 



 
 

 Edelike spijse 

 en cock boucken (eindwerk Griet Braet 2013) 

 Een vergelijkende studie van kookboeken in de 
Zuidelijke Nederlanden  

 1450 

 1650 

 “ 

 Een taerte van appelen, meloenen en 
cawoerden(courgette) 

 

 



EERSTE POMPOENRECEPTEN 

 We weten allemaal dat er in Italië in de 15e eeuw 
grootste ontdekkingen werden gedaan, 
architectonische wonderen werden verricht en de 
mooiste kunst werd voortgebracht, allemaal onder 
invloed van de Renaissance. Maar wist je dat er ook 
in de keuken wonderen werden verricht? Hier vond 
de geboorte van de moderne Europese keuken plaats. 
Bartelomeo Scappi:pompoentaart. 

 



Eerste pompoenrecept op schrift in onze contreien: 
“Koock-boeck, ofte Familieren keuken-boeck” 16de eeuw 

 

 Ene Antonius Magirus was de eerste auteur die zijn 
naam aan dit Nederlands kookboek verbond, al gaat het 
dan om een pseudoniem: 'mageiros' is Grieks voor 'kok'. 
Hoe de man echt heette, is voer voor discussie. De auteur 
treedt in de tekst nadrukkelijk persoonlijk naar voren: zo 
vindt hij vis te slijmerig en zet hij gebruikers aan om zelf 
te experimenteren. We weten dat Magirus zich heeft 
laten inspireren door het Italiaanse kookboek van 
Bartolomeo Scappi (ca. 1500-1577), maar hij paste de 
recepten aan de lokale smaak en beschikbare 
ingrediënten aan. Duidelijk is in elk geval dat de vaak 
vette en overdadige middeleeuwse keuken plaats moet 
maken voor een grotere verfijning. 



Tegen iedere ziekte is een kruid gewassen 
(Paracelcus)Geneeskrachtige eigenschappen van de pompoen 

 In oude Engelse kruidenboeken wordt al aanbevolen 
om kinderen met oogafwijkingen gekookte, 
fijngemalen winterpompoen te laten eten. 

 Ook in de Chinese kruidenleer komt men de 
pompoenzaden tegen als beproefd middel tegen 
wormen en vooral tegen lintwormen 

 Nu is pompoen bekend om tal van geneeskrachtige 
eigenschappen: 

 



Medicinale krachten: afbeelding aftreksel pompoenpitten: helpt 
bij reumaklachten, ontzuring bloed e.a. 



Pompoenpitten pasta :versterking urinewegen- sluitspieren -
prostaat 



Is pompoen gezond? Ja! 

 Ontzurend: zeer goed tegen reumaklachten of voor vermindering van de 
klachten. 

 Bevatten véél mineralen: kalium magnesium,ijzer, zink e.a.: goed voor 
de kwaliteit van bloedcellen en levenskracht. Goede essentiële vetzuren 

 Goed voor de ogen en ontstekingswerend(carotenoiden, linolzuur 
en  vit A en C) 

 Vochtuitscheidend: tegen oedeemvorming: goed voor het hart want veel 
kalium. 

 Goed voor de spijsvertering: bevat heel veel vezels: reinigend, tegen 
parasieten en wormen 

 Bevatten selenium: goed voor de zuurstofvoorziening. 
 Geven energie door goede suikers: maakt spierglycogeen ipv 

leverglycogeen. Bloedsuikerregulerend, bevat inuline, diabetespreventie. 
 Versterkt de immuniteit is antioxidant : = hersteller van de cellen 

=bestrijder van de vrije radicalen (vervuiling, lichaamsvreemde stoffen, 
verzurende voeding, tabak..) 

 De( geroosterde of gedroogde) pitten, pittenolie, pittenpasta,  



Pompoenpitten: 

 Zijn zeer goed voor de urinewegen zowel bij man als 
vrouw 

 Verstevigen de blaas en doen de prostaat ontzwellen. 
 Bevatten Phytosterolen tegen kanker 
 Bevatten trytofaan: goed voor de productie van het 

slaaphormoon melatonine en het goedgevoel hormoon 
serotonine 

 Versterkt het spierweefsel en het bindweefsel: harmonie 
tussen contractie en zenuwprikkeling 

 Goed voor de productie van moedermelk 
 Pompoenthee :Mag niet bij geelzucht gegeven worden 

want heeft sterke werking op de zieke lever 



Welke soorten zijn er:  teveel om op te noemen: een reis door 
de bekendste en lekkerste rassen 



Zowel pompoen als meloen zijn rijpe vruchtgewassen 
uit de grote komkommerfamilie 

 Onrijpe vruchtgewassen van dezelfde familie zijn komkommer, 
augurk en courgette 

 Naam oorsprong: Grieks: pepon: betekend grote meloen 
 Wetenschappelijk  latijns Cucurbita pepo L.  

[Synoniemen: Cucumis melo, Pepo vulgaris, Cucurbita aurantia. Let wel: 
Cucumis melo is de botanische naam voor de Meloen. De watermeloen 
luistert naar de botanische naam Citrillus lanatus. De komkommer staat 
bekend als Cucurbita sativus. De Courgette is een Cucurbita pepo-variëteit]  

 Nederlands Pompoen, meloen, sierkalebas, mergmeloen, courgette, en 
andere 

 Duits Kürbis, Herkules Keule, Garten Kürbis 
 Engels Acorn squash, bitter bottle gourd, Courgettes, Custard Marrow, 

Delicata squash, Field pumpkin, Jack o’lanterns, Marrow, Naked-seeded 
pumpkin, Pumpkin, Spaghetti squash, Squash. 

 Frans : pompon,Citrouille, Courgette, Pâtisson, Pépon 
 



1.Gewone pompoen winterpompoen:niet zo smaakvol, goed voor 

soep met kruiden erbij, bestaat in oranje, groen en lichtgeel 



2.Hokkaido:klein Japans pompoentje: zeer smakelijk, kan gegeten worden met 
schil, nootmuskaatachtig van smaak,donkeroranje vruchtvlees, zeer goed 

gesmoord, gebakken en gekookt (het hele jaar door) 



3.Flespompoen of butternut: crèmekleurige schil die mag 
gegeten worden, lekker vruchtvlees, weinig pitten: het hele 

jaar door    verkrijgbaar 



4. Pattison: Decoratief, neutraal van smaak, vruchtvlees 

verwerken als courgette 



5. Muskaatpompoen: kanjer met muskaatachtige smaak, groen, 

oranje, donkergeel, breed geribbeld, lekker voor soep, stoofpotjes, 
  dessert 



6. Spaghettipompoen of squash: Japanse pompoen die in draadjes 
uiteen valt als je hem kookt, wordt gebruikt als glutenarme spaghetti 



7. Kabocha: groen Japans pompoentje met witte streepjes: harde schil, 

maar zeer lekker  zoet vruchtvlees: lekker voor taart en 
ovenbereidingen  ( in groen- oranje- geel) 



8. Baby boo: minipompoentje ideaal om op te vullen met soep, 

groentjes, gehakt, risotto: maar ook voor bloemstukjes heel geschikt 



9.Mandarijnpompoen: zoet, klein, heel lekker opgevuld of in 
desserts 



10. Blue ballet: lekkere nootachtige smaak 



11.reuzenpompoen: niet zo fijn van smaak, curiositeit, goed met 
veel kruiden,andere groenten en curries 



Het kweken van pompoenen 



Alles start met goed zaaigoed 



ViaVelt https://www.velt.nu/biozaden 

 Als Velt –li d kun je elk jaar in november (via 
ons ledentijdschrift Seizoenen) zaden 
bestellen 

 Tijdens het seizoen kun je bij onderstaande adressen 
terecht voor biozaden en/of bioplantgoed 

 Leveranciers die bio aanbieden 

 Plaatsen om te ruilen 

 Gedeeltelijk bio 
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Opgelet met buurtpompoenen die niet goed eetbaar zijn: 
kalebas, sierfruit, verbasterde soorten 

 Insecten of veel wind kunnen ervoor zorgen dat uw 
pompoenen bevrucht raken met hun stuifmeel. 

 

 

 

 

 Resultaat waterpompoenen, bittere vruchten, geen 
vruchtvlees… 



Pompoenplantje binnenshuis of in serre laten ontkiemen half 
april begin mei 



Als er 2 echte blaadjes bijgekomen zijn dan kan je ze 
uitplanten in de tuin na de ijsheiligen 

 Mamertus (11 mei) 

 Pankratius(12 mei) 

 Servatius(13 mei) 

 Bonifatius (14 mei) 

 Sophia (15 mei) Pflanze nie vor der kalter Sophie 



Van Jonge pompoenplant tot pompoen 



De bevruchting: 

 In de bladoksels van de pompoenplant komen felgele prachtige bloemen. 
 We onderscheiden de mannelijke bloemen (met lange steel) en de 

vrouwelijke bloemen ( met kortere dikke steel) 
 Aan de vrouwelijke bloemen komt algauw een klein pompoentje. 
 Na de bevruchting door insecten ontstaat een min of meer 

bolvormige vrucht uit dat vruchtbeginsel. 
 U kunt de vrouwelijke bloemen zelf bestuiven door van een mannelijke 

bloem de kelkbladen weg te nemen en de meeldraden in aanraking te 
brengen met de stamper. 

 Om de vruchten meer kans te geven kun je de pompoenplant omhoog 
binden, en ze voorzichtig rond de gespannen koorden te winden. Bij een 
goed gesteunde plant zullen de vruchten niet afsterven. 

 Meeste pompoenen zijn pas rijp eind september: steeltje niet meer 
groen maar dor. Bewaren op een luchtige droge plek tussen 8 en 15 
graden lekker tussen oktober en januari, dus prima wintergroente. 

 Kleinere pompoenrassen zijn smakelijker dan de grote. 

 



Pompoencultuur 

 Legende jack o lantern (Angelsaksische) 
 Ene Jack stond bekend als zijnde zeer gierig en een 

dronkaard, de duivel kwam hem halen en Jack deed een 
weddenschap met hem, de duivel kroop in een hoge boom 
maar durfde er niet meer uit komen, Jack zei dat hij hem 
zou helpen als de duivel beloofde zijn ziel nooit te komen 
halen, en zo geschiede, na zijn dood echter ging Jack naar 
de hemel, maar daar was deze slechte mens niet welkom, 
dus hij ging naar de hel, maar daar mocht hij ook niet 
binnen door de belofte van de duivel, die wat sintelsvuur 
naar hem smeet, Jack was bij wijze van spreken dood van de 
honger en at een raapje dat hij uitholde en waar hij de 
hellesintels in liet branden, en zo trok hij als dolende ziel  
rond om overal aan de deuren naar eten te gaan vragen  



Jack’s legende inspiratie voor halloween 

 Maar eerst iets over de Keltische achtergrond: op de kalender 
van 31 oktober was het oudejaarsavond: Samhain: dan droegen de 
druïden de mensen op om hun vuren te doven, dan verbrandden zij  
op heilige takken een deel van de oogst maar ook dieren en mensen 
als offer voor hun goden 

 De Romeinen maakten er het herfstfeest Samona van, en 
vierden een gezamenlijk feest met de door hen veroverde Kelten: 
men at zoet fruit en hierbij werd meteen ook de pompoen reeds in 
onze contreien geïntroduceerd 

 Later kwam er een Christelijk tintje aan het feest: die gingen 
langs de deuren om krentenbrood te vragen, en voor elk brood 
baden ze dan om bevrijding van overledenen uit het vagevuur. 
Later Allerheiligen allerzielenfeest. 

 Vanaf de 19de eeuw ontstond dan de huidige Halloween fright 
nights in de VS. 

 De pompoen bleef hierin zijn plaats behouden. 
 



Pompoencultuur: in oude boeken reeds bekend 



Wedstrijden: hier Wereldrecord van Belg Matthias 
Willemijns: 1.190kg! 



Creatief met bloemen of sfeerstukje 



Sprookjes en legendes 



Maar vooral heerlijke pompoengerechtjes! 



Originele recepten en info 

 Boeken: “De ecologische keuken” van Velt, “koken 
voor elke dag” Femma.  

 Websites: Libelle.be, gezond leven.be, EVA.be, 
Velt.be, Tuinhier.be 

 Wereldwinkel.be, dewassendemaan.be  



zoetepompoenspread 



Tot slot: pompoendranken 

 Thee: pitten en prut laten pruttelen in wat water, drinken. 

 Soep: puur, combinatie met prei, wortel, paprika,tomaat 
passata, ui, look, aardappel, zoete aardappel. 

 Genezende en versterkende pompoen 
winterdrankjes: 2 versies: voor 4 personen. 

  750ml kokosmelk, 250 gr pompoenpuree,1,5 theelepel 
kaneel,1 theelepel gember vers of poeder,1/2 theelepel 
anijspoeder,1/2 theelepel kardemom,snuif zeezout laten 
warmen in een pannetje en mixen: wat honing, stevia of 
kokosbloesem suiker erbij en klaar! 

 Of 120 ml water, 450 gram pompoen, een kaneelstokje en 
wat vanille even laten sudderen, stokje eruit, 300 ml melk 
erbij en mixen, zoeten met natuurlijk zoet! 

 



Zijn er nog vragen? Dank voor uw aandacht! 

 Helena Vervaet, natuurlijk voeding - en 
gezondheidsadvies 

 Lezingen en workshops rond voeding en gezondheid 

 Contact Virginiastraat 44 

 9000 gent 

 T 0487 42 25 40 

 natuurgezond@outlook.be 

 Vind een coach.be 

 BE 0559.949.128 
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