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Peper
Peper! Wat bedoel je ermee, welk product, welke plant? In Nederland wordt bij 
die naam vaak gedacht aan zwarte peper of Spaanse peper, producten die er 
heel anders uitzien, anders smaken en afkomstig zijn van totaal verschillende 
planten. Nog weer andere producten zijn er die ook peper genoemd worden: 
witte peper, groene peper, rode peper, roze peper en Szechuanpeper. Waar 
komen ze vandaan, van welke planten, hoe is hun smaak?

Spaanse peper kwam tot ongeveer het jaar 1500 alleen maar voor in het zuiden 
van de VS, Mexico, Midden- en Zuid-Amerika. Sinds de ontdekkingsreizen naar 
Amerika vonden ze al snel hun weg naar alle tropische en subtropische gebieden 
van de wereld. Ze worden nu ook in koudere streken onder glas geteeld. 
Spaanse peper, cayennepeper, chilipeper, paprika, het zijn allemaal producten 
van planten uit het geslacht Capsicum.

Roze peper is ook afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika. Het is een vrucht 
met een harde pit, een steenvrucht zoals een kers, maar dan veel kleiner, 4-5 
millimeter. De smaak is mild-peperachtig. De plant die het levert heet Schinus 
terebinthifolius, een kleine boom of struik. In de volksgeneeskunde in de landen 
van oorsprong en nu ook daarbuiten worden alle delen van de plant gebruikt 
als remedie voor velerlei aandoeningen. In Nederland worden de gedroogde 
vruchtjes, gemengd met witte, groene en zwarte peperkorrels, verkocht als 
vierseizoenenpeper.

Szechuanpeper is een specerij afkomstig van Zanthoxylum simulans, een 
kleine boom of heester, en andere soorten uit het geslacht Zanthoxylum. Dit 
geslacht maakt deel uit van de Wijnruitfamilie waarin ook citrusvruchten worden 
ondergebracht. De schillen van de vruchtjes zijn het product waar het om gaat. 
Het is een veel gebruikte smaakmaker in de Aziatische keuken. De specerij heeft 
een lichte citroensmaak en geeft een tinteling op de tong. Het is een van de 
ingrediënten van het vijfkruidenpoeder, samen met steranijs, kruidnagel, cassia 
en venkelzaad. 

Zwarte peper is van oudsher de meest bekende peper in Nederland. Het is een 
specerij die afkomstig is van Piper nigrum, een houtige klimplant die, gesteund 
door bomen of hekwerk, 4 meter hoog kan worden. Stengels die de grond 
raken wortelen daarin gemakkelijk. De kleine bloempjes groeien in trosjes 
en naarmate de aanvankelijk groene en daarna rood kleurende bessen rijpen 
kunnen die trosjes zo’n tien centimeter lang worden. Andere wat minder bekende 
pepersoorten die ook gegeten worden zijn Piper cubeba, staartpeper, Piper 
longum, lange peper en Piper sarmentosum, wilde betelplant.

Piper nigrum komt oorspronkelijk uit de West-Ghats, een lange bergketen 
die zich uitstrekt langs de smalle kustvlakte in het westen van het Indiase 
Schiereiland. Al voor het begin van onze jaartelling werd deze plant door 
Hindoekolonisten meegenomen naar Indonesië. Overal in Zuidoost-Azië wordt 
deze peper nu verbouwd. Zo ook in Brazilië waar het gewas in 1930 door 
Japanse immigranten werd ingevoerd.

Sinds mensenheugenis wordt deze specerij gebruikt. Via Perzië raakte hij bekend 
in het oude Egypte, daarna bij de Grieken en Romeinen en later in de rest van 
Europa. Over land werd peper aangevoerd naar havens aan de Middellandse Zee. 
Vandaar werd hij verscheept naar de Italiaanse handelssteden die tot het eind 
van de 15e eeuw het monopolie hadden op de peperhandel, tot in 1498 Vasco da 
Gama de zeeroute naar het Verre Oosten rond Kaap de Goede Hoop, ontdekte. 
Van toen af aan kon peper ook via die andere route naar Europa gebracht 
worden. Hoewel de aanvoer groter werd bleef peper nog lange tijd een zeldzaam 
en duur product.

De bessen van Piper nigrum worden op diverse manieren bewerkt met als 
eindproducten groene peper, witte peper, zwarte peper en rode peper. Groene 
peper is de onrijpe, groene bes van Piper nigrum. Deze wordt vers, ingemaakt in 
azijn of gedroogd gegeten. Voor witte peper wordt de rijpe bes gebruikt waarvan 
de rode schil met zout water is verwijderd, waarna de bes gedroogd wordt. Deze 
pepersoort is scherper maar minder pregnant van geur en smaak. Om zwarte 
peper te maken wordt de onrijpe bes gedroogd, kunstmatig of in de zon waarbij 
de huid van de bes aanblijft en verschrompelt. Dit is de meest aromatische 
pepersoort. Om rode peper te maken wordt de volledig rijpe bes in een donker 
vertrek te drogen gelegd en behoudt daarmee zijn bruin-rode kleur. Deze 
pepersoort heeft het rijkste geur- en smaakpalet van de vier producten van Piper 
nigrum. 
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2. Eén van de ontelbare Spaanse pepersoorten, Capsicum annuum ‘Goat’s 
 Weed’. Foto: BvdM.
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6. Peperplantage. Foto: thebiggestplantdictionary.blogspot.nl
7. Piper nigrum. Foto: David Monniaux, Wikimedia.
8. West- Ghats, Maharashtra. Foto: Ameyawiki, Wikimedia.
9. Rode peperkorrels, kampotpeper. Foto: sos-chefs.com 
10. Groene, witte en zwarte peper. Foto: Rainer Zenz, Wikimedia.
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