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MONOGRAPHIE
DER

OOST- INDISCHE

PEPERSOORTEN

OVER de PIPEPxACEEN.

-IV.eeds merkt Rumphius aan , bij gele-

genheid, dat bij over Piper lon<*ttm (jrrper

Chaba (§) sprefikt, dat deze gewesten meer

,

dan die der gematigde hemelstreek bcgi£-

tigd waren met zoodanige gewassen , welke zich

met hunne Stengels om en over andere boo-

men slingeren, waarmede % zoo als bij zegt,

<c de natuur aamvijzen wil den wilden en onge-

« temden aard , die in de 'Indiscbe landen meer

« heersclit, dan in de bescbaafde wereld."

Deze rijkdom der Indiscbe Flora aan dergc*-

lijke planten , voornamelijk van de familie

der Leguminosen 7 ConvoLvulaceh'n
9

j&scle*

pia-

£§) Zie Herbarium Amboinense * V. La. IX. pag. 333oa»
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lio MonograjyJiie der

piadeen , Cucurbitaceen , Ampelideen , Ml—
nispermeen , Rhamueen , Piperaceen enz.

bepaalt zich intusschen alhier slechts tot eene

zekere vcrhoogiDg van den grond boven de

vlakte der zee. Nadert men reeds de boven 4ooo
i

voet hoog gelegene bosscben, zoo nemen deze

gewassen merkelijk in getal af, zoodat men hoo-

ger op weinig of geheel niet meer wordt
#
op-

gehouden door die digt in een gegroeide lia-

nen , die bet indringen in onze lage bosscben

zoo moeijelijk maken.

De omstandigbeid dus, dat liet grootstc ge-

tal dezer klimmende gewassen meer toebeboort

aan de lage, bewoonde landen, dan aan de bijna

gebeel van menschen verlatene hergstreken , zou

ons doen vermoeden, dat dezelve vooral de op~

merkzaambeid der natuurkuudigen, die deze lan-

den doorreisden, moesten bebben tot zich ge-

trokken , zoodat eene nadere bescbouwing der-

zelve weinig of geene stof tot vermeerdering

onzer kennis moest opleveren,

Dat dit echter 200 niet is, dat bijzonder

bij vele dezer planten bet ontlerzoek der be-

vriichtende en bij gevolg der wezenlijkste dee-

len, aan wier kennis der wetenscbap bet meeste

meet gelegen zijn, tot beden zeer verwaarloosd

is, dit wordt genoegzaanx bewezen door cen

aantal onzer, schoon zeer algemeen en over-

;prcide, lianen , wier onde

ter
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tei? met zelden wegens kleine en onaanzicnlijke

bloemen zcer moeijelijk wordt, zoodat wij ons

oratrent den toestand harer bevrucli tings-werk-

tnigcn en liare ontwikkeling vaak niet dan ep-

pcrvlakkig onderrigt zien.

Bijzonder is dit het geyal met de Piperacecn

( Pepergewassen ) , zoodat zelfs de beroemde

kruidkundige De Candolle^ in zijn werk over

dc geneeskuudige krachten der gewassen (§), ver-

klaart, dat deze , hoewel uitgebreide, groep

nog zeer slecht bekend is.— Aangespoord

door het verlangen, om het mijne bijtedragen

tot de kennis eener piantsoort , die alleen in

de heete luchtstreken te huis behoort, en w"c-

gens teedere bloemen slechts op de plaats zelve

behoorlrjk kan worden nagegaan , heb ikdebe-

vruchtende deelen van een aantal Piperacecn 9

herhaalde reizen, tot het voorwerp van mijn

onderzoek gemaakt, en bij meerdere derzelven

hare wijze van kiemen waargenomen, waarom-

trent wij tot dus verre geene ophelderiug be-

zaten, zoodat ik den kruidkundigen hiermede

eene wrelligt niet geheel onbelangrijke bijdrage

ter kermis van deze gewassen kan aanbieden.

Eene monographie van alle Piperacecn f

die zieh tot heden in dezen Archipel aan mij

heb-

(§) Essai sur Us propriitfs mi&itales dcsplarites, pag. 2(53

•



1*2 MonograpJtie der

liebben aangeboden, en van alle welker soor-

ten ik omtrekken der bladeren bierbij voege (§) ,

zal dus het onderwerp niijner tegenwoordige

verhandeling uitmaken.
9

Alvorens echter overtegaan tot de besclirij-

ving der onderscbeidene L'iperacein , zal bet

raadzaam zijn , ten minste eenige algemeenc

opinerkingen te doen voorafgaan omtrent der-

zelver organisatie , ten einde onder algemeenc

oogpunten de waarneraingen te vereenigen,

die zich in de besclirijving der verscbillende

soorten sleehts verstrooid opdoen.

Piperacein zijn zuIke gewassen, wier b e

vrucbtings - wevktuigen op eenen algemeenen

meer of min vleezigen bloerasteel (Spadix,

bloemkolf) onder sebubben te voorschijn ko-

men , wier vrucbtbeginsels slecl\ts een bene-

den aangehecbt ei bevattcn, bij gevolg ook

slechts eene zaadkorrel voortbrengen , met een

meer of min korrelachtig albumen^ in wienS

bovenste bolte de tolvormigc Embryo rust, be-

vattende deze een beneden gespleten plantje.

Wij

(§) Deze oratrckken der bladeren zfln zorgvuldig naar ge-

droogde exemplaren gemaakt, bij welke de plaatsing der vaten

duidclgker in het oog valt 5 dan wanneer zij vcrsch zgn»

Daarwcinige kruidkundigen gelegenheid hebben, onze Piperaceen

naar levende plantcn te leeten kennen* zulien deze omtrek-

ken met veel meer nut te gebruiken zijn, dan wanneer ik ver-

sche bladeren daartoe had gebezigd.

•



Oost-Indische Pepersoorten. i45

rrn—Wij gelooven, dat dit beknopt karakter ge

/ iioegzaam zal zijn , om de Piperacehn daar-

door van andere daarmede verwante iamilicn te

x onderscheiden , zoo dat wij thans zullen ovcr-

gaan tot de beschouwing van derzclver afzon-

dcrlijke deelcn.

De wortelen dezer gewassen zijn in onder-

scheidene takken verdeeld , met wortelvezels

bezet , somtijds ook kruipende, terwijl zicli aan

de fijne vezelen somwijlen cen viltig overtrek-

sel bevindt , dat uit inzuigende vaten bestaat.

De opwaarts kJimraende stam is of kruid-

of houtachtig; zelden ontbreekt hij , zoo

als dit bij eenige Amerikaansche Piperacecn

het gevai is; zoodat wij, in deze familie, zoo-

wel kruiden, struiken als boomen aantreften,

zijude de laatsten echter slechts van geringen

omvang, De doorsncdc des stams nabij den
Wortel is cijlindriescb , die der takken ecbter

i

somwijlen aan de eene zijde vlak of bogti

zeidzamer eenigzins hoekig. Door deze door-
snede zelve der houtaclnige Piperacehn^ over-

tuigt men zich , dat zij geenen eigenlijken bast

bezitten
, dat hunne substantie uit geene vol-

komen zamenhangeiide kringen bestaat; dat

evenwel de schroevengangen in het digte, met
sappijpen doortrokkene, celweefsel in ceuigermate

ringvormig geplaatste kringen opstijgen, terwijl

de oudste of houtachtigere schroeveneancen den

fT

j^v^a^ jum ut%uxj^aiii^

QUI-
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r

omtrek, en de jongste het midden bcslaaa,

welk midden dikwijls met een mergachtig zacht

celweefsel is opgevuld, of, terwijl dit verdwijnt,

eene holte voimt, hetgeen bij de kruidachtige

Piperaceen somajds plaats heeft.

Dit zoowel als de meer of min knoestiae

daante van den stam herinnert ons bii deze
gewassen aan de organisatie der grasplanten,

bijzonder van die, weike strnikacluig zijn, want
ook aan deze knoesten, waarin de schroeven-
gangen in een digt celweefsel dringen, open-
baart zich het voorttelings - vermogen in niet

mindere mate, dan bij vele grasplanten, terwijl

hiev, onder begunstigende omstaiidigheden, wor-
telvezelen ontspringen , zoodat deze leden bij-

zonder tot voortplantiug geschikt zijn.

Intusschen staan de schroevengangen bij deze
ewasscn reeds rcgelmatiger , dan bij de gras-

soorten, zoodat zij in dit opzigt, zoowel als

wat de vanning der bladeren betreft , die soms
rijkelijk met aderen doortrokken zijn, reeds na-
der bH de Aristolocliiln knmpn.

De plaatsing dezer laatsten is bij de nieesten

der Piperaceen de tegen over elkander zitten-

de
,
doch zoo , dat sleclits een der bladeren

zieh volkomen ontwikkelt; terwijl bet ander
daarentegen eene afvallende stipula daarstelt,

de knoesten
;o

lid-
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I lidteekcn achtcrlaat; Echter treft .men ook , bij

/
de afdeeling der Piperomicn, verticillat staande

bladeren aau, ofschoon ook bij dezen de wor-
telbladeren , zoo als bij de geheele familie, te-

en over elkander zitten. Wij sullen hier slechts

opmerken, dat derzelver gedaante zeer verschei-

den is ; dat de randen , die bij velen met eenen

sinallen zoom zrjn onizet, zich nooit ingesne-

den of uitgctand vcrtooncn ; dat hunne meeste

\aten parallel uit de basis ontspringcn
9
en dat,

schoon eenige dcrzelven zittende bladeren heb-

i ben , de meesten echter van eenen , zoo niet

i gehecl, ten minste van onder, schedeachtigen

bladsteel voorzien zijn.

Even zoo worden ook de bloemkolven in het

algemeen door eenen bloemsteel ondersteund;

zij zijn onverdeeld 9 en zitten , elk op zieh zel-

ve, tegen over den bladstengel , terwij] zij aan-

vankelqk van de tegen over het blad zittende

stipula warden bedeLu

>bben echter vele uitzonde

ringen plaats, daar zij l>ij sommigen aan de
spits der takken, bij anderen uit de okselen ,

bij die zonder stolen uit den wortel, en bij

ecne soort der Piperomia Jlorijlora {Ruiz en

Pavo) uit detiasis van het blad zelve komen,
zoo als men ook vertakte bloemstelen , of

schermwijze geplaatste bloemkolven, hoewel

zelden^ aantreft.

K Wij

m
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Wij CT a

Ten aanvankelijk, hetzij van de tegen over het

blad zittendc 8lipula 9 dan wel van bijzondere

blaadjes werdeu bedekt: vsij moeten evenwel dien

aatigaandc opmerken, dat deze bulsels niet

wel kunnen worden vergeleken met dc Spalha

der Aroideen^ deels , omclat zij snel , en zelfs

nog voor den bloesem der kolven afvallen, en

daarbij volkomen dezelfde vorming bebben, als

de overige stipulae^ deels vooral wegens hunne

aatsing aan de basis des bloemsteels, of zelfs

onder derzelver inplanting, terwijl de Spathae

der jiroide'°'n grootendeelsgekleurd, van lange-

ren duur, en digt onder de bloenikolven zeivc

bevestigd zijn.

De gedaante der bloemkolf is meer of min

cijlindrisch en in de lengte uitgerekt^ ook

Wei kegel- of kogrlvormig ; zij zijn steeds met

cen groot Bantat bloemen bezet, van welkc

iedere bijzondere bloem met eene scbub is

Toorzien. Ten aanzien deter bloemschubben
,

hebben wij de volgende voornaamste verande-

ringen aan dezelve waargenomen.

i°.) Bij de meeste pepersoorten zijn dezelve

scbildvormig ^*) , terwijl zij door een zeer

kort vleezig voetstuk worden ouderschraagd,

als

(*) Zie Piper muricacuin Fig* I.



Oost-Indische Pepcrsoorien* 1*7

als Tvannccr fie kolf voor de volkomene ont-

v^ikkeling cler bloesems cLikpansgenijze door
dezelve bcdckt wordt: of,

2°.) Zij liggen digt tegen cle kolvcn aan

,

tciwijl hare zijranden ua de kolvcn beneden-
waarts afloonen , zoo als (lit b. v. bij Piper
nigrum (*), P. arboresccns , P. acre hct

geval is; of eindelijk,

I

5°.) De schul)ben zijn mcer of min lielm-

achtig gevormd, terwijl zij rich in de schuin

-

te openen; in dit geval zijn de bloemen nooit

zoo digt, als ill de beide andere gcvallen, bij

ecn verzanicld , zoo als wij dit bij Piper
baccatum (§), en P. recurvum ontwarem

Ondcr dcze schubben bevinden zicb nu,
in de nieeste gevallen van zacbte haartjes om-
geven, de bevruchtende deelen , die op de
kolven zelve zijn ingeplant, en we! op zooda-
nigc wijze, dat of mannelijke en vrouwelijke

deelen onder dczelfde scbub vereend ( ber-

maphroditiscbc bloemen) worden gevonden,
of eindelijk zoo, dat beide geslacbten door af-

zonderlijke plantcn van elkander ( dioe-

cisebe bloemen) zijn afgescbeiden. Wij
ullen ons bier in geene verdere beschrijvin

der

(*) Zie Piper nigrum Fig. II.

C$) Zie Piper bnecannn Fiu. III.

K 2
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ctefc ^eclaanten van de Woemkolf rnlaten, en

rrtxg slechts dit aannfierken , dat dezelve, rijp

zijnde, en vooral bij die soorten, waarbij de

vrucliten digt op een zitten, dikwijls vleezig

wordt, bij yele anderen daarentegen gecne mer-

kelijke verandering ondergaat*

Mannelyke deelen.

Bij nagenoeg twintig ondersch'eidene, door

mij onderzochte, Piperaceen, zoo wel uit de

aidceling van piper als piperomia
y heb ik

eene in twee vakken verdeelde anthere gevon-

den • evenwel loopeii de yakken bij de Pipe-

romicui of pepersoorten met vleezigen steng^

meer in elkander, zoo dat zij er oppcryiakki

tiitzien , als slechts een vak hebbende.

or
O

Bij Piper daarentegen zijn de yakken in de

meeste gcvallen duideiijker te ondea*scheiden f

ja dikwijls zijn zij zeJfs ecuigzins van elkander

afgezonderd ; ook somwijlen als bet ware dub-

bel. Deze antheren hebben steeds eene eivor-

raig stompe gedaante, openen zich zijdelings,

en wel bij de Piperomien meer nanr buiten

dan dit bij Piper plaats bceft. Zij zijn of in

eene regt op staande bonding digt aan de

yruchtkolven onder de schub bevestigd f on-
gesteekl namelijk ; of rusten op een kort, dik,

yleezig filament* Bij cU bermaphroditische

blocm vinden wij haar tcr zijde nevens bet

yraeht-
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vruchtbcginsel, of zclfs uel zijdeJij>gs incfc «tes~

zelfs La.sis zameuhangciide , van hetweik Piper
muncatum (*) een voorbeeld oplevert. Mer-
uit bhjkt dus,dat lie fceoteekenen , welke
van de vorming der anther* tot onderscbei-
ding der Piperomiae van piper heelt alge-

leid, geene genoegzame verscbeidenbeid ople-
veren, en naauwdijks verdienen iu aanmerking
te komen.

nieii

Vrouwelyke deelen.

De vruclnbeginselcn bevindeu zich sfechts

enkel, en nimmer meet- dan een te zamen, on-
der eene der boven beschrevene schubben , en
Wei steeds zittende, zclfs wanneer de \rucbten
later gesteeld zijn. Wij benierken aan deze
ovarien, aan het boveneinde, of een stervor-
mi

dat soimvijlen op eenen korten stijlus zit, of
slecbtseen puntvormig vlak stigma * dat meest-
al met teedere haren in zijnen omtrek is bezet.
Hoe dit zij, bet stigma moge verdeeld of 011-

verdeeld zijn, zoo bevindt zich echter in bet
ovarium slechts een ei, dat aan deszelfs onderste
einde bevestigd is (§).

Dit ei is aanvankehj'k gevuld met eene wa-

ter

C*) Zie Kg. I. 3 en 4.

C$) Z«e Fig. V. 5. o.

K5
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terachtige substantie, en eerst later ontdekt

men, dat, naar mate zijne vliezen langzanier-

hand in staal worden gesteld eene van buiten

aangebragte drukking tc wederstaan , ook de

onderste en buitenste omtrek (*) van liet zich

ontwikkelende zaad vleeziger , en dus tevens

harder wordt, terwijl daarentegen deszelfs bo-

venstc gedeelte , dat a!s het ware eene holtc (
J
f)

vormt % nog steeds opgevuld blijft met eene ge-

leiachtige vloeistof. Laiigzamerhaiid wordt eeh-

ter deze bovenste liolte kleiuer, tenvijl daaren-

tegen bet onderste deel van bet zaad, of bet

albumen allengskens eene korrelachtige ge-

daante aanneemt.

De zoo even gemelde sabstantie begint nu

ook vleezig tc worden , en men bemerkt aan

baar bovenste einde , of aan het bovenste deel

van het zaad , in het midden dezes vleezigen

ligcbaams, eene langwerpige kiem (plumula) (§),

die aan haar onderste einde gespleten is (g
inula). Aan de rijpe vruchten dezer gewasseii

vindt men das de volgende deel en , als :

i°. ) Een min of meer vleezig Pericar*

plum (**)> dat eene van onder bevestigde zaad-

Pit

C*) Zie Fig. IV. 6. a.

Cf Zie Fig. I. 5. ce; en Fig. IV. 6. c c

(§) Zie Fig. V. 10. p • ca Fig. 1. 9. p.

C**) Zie Fig. IV. 6. p.
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pit bevat, Mo wier fraWfWij steeds eene vlukke

navel vJck (*) bcmerken.
(

2°.) Een uitwendig en een inwendig teederder

zaadvlies, die volkomen het zaad omgeven.

3°. ) Een raeer of min korrelachtig albu-

mtf/z (-[-) , waarin niet zelden olieachtige afschei-

dingen plaats hebben , aan bet boveneinde

voorzien van eene kleine vlakke bolte (§), in

wier midden zich een spoor opdoet van een

den embrijo voedsel toevoerend vaatje (**)•

4°.) De embrijo {\\) zelf , die de zoo even

gemelde bolte van bet albumen of het bo-

venste deel der zaadpit beslaat , is vlee-

zig, gelijkt in gedaante veel naar eenen tol of

ook wel naar eenen veikeerd staanden Legel , en

staat door bet even genoemde vaatje in ver-

band met het bovenste centrale deel van het al-

bumen. De Idem (§§) (plumula), die in de-

zen

(*) Zie Fig. VI. 3. iu

Cf) Zie Fig. HI. 3. a; Fig. I. 5. a.

C§) Zie Fig. I. 5.cc; Fig. IV. 6- ce.

(•*) Die vaatie of deze streng is zeer teeder, en ik heb

mjj >lechts enkele malen door sterke vergrooting van deszelfi;

aanvvezeu ktinnen overcuigen , sclioon het ooseuv&feid 1-ij

alle PiperaceEn zal bestaan.

(ft) Zie Fig. I. 3 ; Fig. IV. 8.

CSS) Zie Fig. I. 9. p; Fig. IV. 9. p.

K5
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zen embrijo , of liever gesloten cotyledon

(Bacillus) (Lint) is opgesloten, heeft eene

cijlindrischc gedaante , is met zijn stomp wor-

ld - einde (*) (pars radicalls ) tegcn hct bo-

venste deel van den cotyledon gengt , en met

zijn onderste gespleten einde ;-{-) (pars gem
mulae) tegen de holte van het albumen, en

"Wei op zulk eene wijze, dat deze kiem er op

het oog uitziet, als ware hij boven in den

cotyledon opgehangen; terwijl het wortel-einde

tegen deszelfs bovenste deel stoot, en het

onderste gespletene daarentegen niet volkomen

de basis van den cotyledon aanraakt.

Deze aanheehting van den kiem is echter

slechts schijnbaar, want bij zijne ontwikke-

ling ziet men duidelijk, dat zijn wortel-einde,

zonder door vaten in verband te staan met
den cotyledon , slechts regt over einde staat,

en dat alleen het bovenste einde ( naar de
rigting het onderste) der gemmula aan den
cotyledon vasthangt, zoodat alzoo uit dit

punt de eerste aandrift tot de ontwikkeling

van het plantje plaats grijpt.

Wij willen nu de ondiieming gadeslaan van
piper densum , wiens zaad wel is waar klein

,

doch

C*) Zie Fig. IV. g. r.

Cf) Zic Fig. IV, 9. g,
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dock in wiens cotyledon de plumula naar

gelang volkomener gevormd is , clan in me-
nig amler pepersoort met veel gruotere vruch-

ten, en bij welke laatste uit dien hoofde de

kieming vecl langzamer geschiedt.

Tot dat einde werd het zaad der boven-
gcmelde pepcr op eene mulle, genoegzaam be-

vochligde aarde uitgestrooid , en slechts oopcr-
vlakkig zoo daarmede bcdekt, dat de zaad-

korrels gedceltelijk ontbloot bleven, ten eindc

elke verandering aan dezelven gemakkeiijk te

kunnen opmeflien. Den 5den dag na de uit-

voering van dit plan , was verder geene ver-

andering aan de zaadkorrels te bespeuren, dan

dat de zaadvliezen aan het boveneinde ligter

van het zaad te scheiden waren, dan zulks

vroeger had plaats gehad. Den 7den dag \va-

ren de vliezen aan het boveneinde gespleten,

en de bovenste spits van den embryo deed

zich pun tiger voor dan te voren.

Den gden dag had het wortel - einde der

kiemdat verhoogde deelvan den cotyledon door-
boord , en stak niin of meer vooruit tus&chen

de snleet der zaadvliezen.

Den uden dag vertoonde zich dit wortel-

einde (*j reeds werkelqk ter aarde gckromd;

den

CO Zic Fig, VI. i - 5

K S
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den i5den d

meer en meer verlengenden wortel eene ver-

dikking (*) te bespeuren, die met teedere

haartjes (inzuigende vaatjes) bezet was, zoo

als ook eene smalle streep dergehjke haren

aan den gebogenen Stengel naar beneden Hep.

Thans kon men ook eene duidelijke verande-

ring aan de beide zaadblaadjes waarnemen,

wclke nog steeds in den zicb niet van het zaad

afzonderenden cotyledon waren blijven steken
;

dezelven waren meer uitgerekt, zoo dat zij met

het naar den wortel toegekeerd einde, hetgeen

reeds bladaardig en bleekgroen begon te wor-

den, de spits van bet zaad begrensden , en met

bet tegen overgestelde meer vleezig einde aan

het binnenste deelvanden cotyledon vasthingen.

Den i5den dag bevond zicb aan het verdik-

te deel van den wortel een nevcntak^-), en het on-

derste deel der blaadjes kwam nu reeds eenig-

zins uit de spleet der zaadvliezen te voorschijn.

De volgende dagen ontwikkelden zicb deze

beide bladeren (§} meer en meer; limine va-

ten kwamen duidelijker te voorschijn ; zij wer-

den groener, waaraan slechts bun bovenste

einde geen deel nam, dat nog steeds in den

CO-

() Zie Fig. VL 6,

Cf) Zie Fig. VI. ?• 10.

(§) Zie Fig. VI. u. 12.
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cotyledon gesloten, en door eenen vleezigen

rand met denzelven verbonden bleef.

Bij zulke zaadkorrels , die weioig of gehecl niet

met aarde waren bedekt geweest , nam nn ook de

Stengel" eene volkomen regt op staande bou-

ding aan , tenvijl het zaad, gelijk eene kap
,

bet jonge plantje bekrooudc, eene bonding,

welke echter bij die zaadkorrels, die mecr met

aarde waren bedekt, wegens den al te groo-

ten tegenstand niet kon plaats hebben, zoo-

dat de Stengel bij dezen, tot op het tijdstip dat

de blaadjes zicb van den cotyledon los maak-

ten, gebogen moest blijven.

Dit gescbiedde bij eenige plantjes tegen den

2osten dag na huune zaaijing, en weI door

eene dnidelijke spanning der blaadjes, terwijl

dezelve allengskens bogtig van elkander

uitdijden (*) en bunne zgranden zicb naar

bniten terugbogen, ' zoodat door deze span-

ning eindelijk de afscbeiding van den onont-

wikkeld geblevenen cotyledon moest bewerkr

worden. (f)

Dit moge genoeg zijn, om te bewijzen , dat

de Piperacecn in der daad tot de Monoco-

tyledonen moeten gerekend worden, betgecn

reeds

(*) Zie Fig. VI. n. 12.

Ct; Zie Fig. VI. 13 - 15.
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reeds de groote Linne e\*^ gevoelde, terwijl hy

tot zijne groep \an pepersoorten niet alleeu

bet gcslacht van Piper zelve, maar ook de

Aroldecn telde, en ons, schoon beidcn tlian s
%

versclrillende groepen uitmaken , daardoqr ech-

ter eenen wenk gaf omtrent de verwanlschap

der Piperacecn met de siroidein. Met voor-

naamste onderschcid van beide groepen be-
staat namelijk in het zamenstel der vrucht, de
plaatsing van den embrijo , de ontkieming , en
eindelijk den afwijkenden habitus dezer beide

plan tsoor ten,

Opmerkenswaardig blijft intusschen de ver-

deeling der vaten in de bladeren van vele

Piperaceen op de wijze, welke wij slechts bij

hoogere gewassen plegen waartenemen, en waar-

door onder anderen Jussieu schijnt bewogeu
te zijn geworden , om de Piperaceen onder de

Dicotyledonen tot de familie der UrIiceen te

trckken. Ook kan ik niet onopgomerkt laten,

dat de Piperace'f'n zelve eene, schoon verwij-

derde, verwantschap bezitten met eenige Dico-
tyledonen en onder dezen voornamelijk met
Chloranthus en Ascarina, want he

bij dezen de antheren dragende bioembladeren

noenit
, zijn naar niijne gedaehte eerder vleezige

fila-

(*) Z\q Eotanische Grammatik van sir James Edward
Smili; Ilcogduicsche vertaling, pa*. 186.
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filamentcn, ami wfer binnenzijdcn zich de an-

theren bevinden.

Hun zaad bevat daarentegen ecn vlcczig al-

bumen
y en de plaatsing en liet znnicnstel van den

embrijo is geheel en al onderscheiden van die,

weike ik aan de l
Jiperaceen beb waargeno-

men*

PIPER CELEBICUM, Bl. (*}.

I*: caule fruticoso scandente, foliis breviter

petiolatis elliptico-oblongis acuminatis bast

vix inaecjuali-attenuatis penniiier\iis supra

glabris infra pitiolis ramulisque liirsirtis

,

pedunculis petiolo subaecpialibus.

TVompIaafs , op het eiland Celebes, van

waar ik takken dezer struik bezit.

De Ieden , waarin de takken zijn verdecM

,

Tiemen naar buune toppen .trapsgeuijze in

lengte af, zoodat de ondersten 3 duim, de bo-

vensten daarentegen naauwelijks een duini lang

zijn; zij zijn daarbij rond ? houtachtig , als het

ware met schilfers bezet, aan de gewrichten

linocstig; de jongeren zijn , even als de bJad-

steel

,

(*) Zie Fig. u
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steel , en vooral de aderen dcr onderzijde met
fijne baavtjcs voorzien.

De bladstengels bcneden aan de takken ziju

een' halven dtiim lang, uitgcsleufd , de boveusten

korter. De bladeren naar twee zijden der takkeu

uitgebreid, van bovenglanzig, met op de onder-
zijde verbevene bijna parallel geplaatste aderen ,

en tussclicn dezelve meer of min gereticuleerd.

Derzelverlengte bcdraagt 5 tot 7^, en de brcedte

2 tot 5 duim.

De bloemkolven staan elk afzonderlijk tegen

over de bovenste bladeren; zij zijn linievoi-

img-cylindriseb , itot2 duhn lang, en rusten

ieder op eenen bloemsteel, die naauwelijks de
lengte heeft der grootere bladstelen.

PIPER SULCATUM, Bl. (*).

P: caiilc suffruticoso divaricato, foliis pctiola-

tis elliptico-oblongis acuminatis basi pa-

rum inaequali-attenuatis subtripli-usque ad

quintuplinerviisetsubreticulato-venosismem-

branaceis glabris, pedunculis petiolo lon-

gioribus, fructibus sessilibus distinctis.

Woonplaats, in vocbtige wouden, op bet

booge gebergte , alwaar deze soort insgelijks

Is

C*) 2ie Fig. 2.
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als Siri Lawung of Siri Gunung bekeiid

staat.

Dcze soort scbijnt naamvehjks te verscliillen

van Piper pyrifo/ium van fahlx, daar ech-
ter dcszelfs bescbrijving, voor zoo verre mij

bckeud is, zeer bcknopt is, waag ik niet te be-
slissen , of onze plant daartoe beboort.

Met is een 5 tot4 voet booge, vorksgewijze

verdeelde, uitgebreide struik, die van ond
ren in tainelijk lnnge, eenigzins knoesti^e le-

den verdeeld is. Aan de takken zijn deze le-

den koiter, rondachtig, glad, en steeds van
eeue zijde uitgesleufd.

De bladstengels zijn oppervlakkig gestrcept,

en naauwdijks een halven duim lang, terwijl

die der bovenste bladeren zelfs nog korter zijn.

De bladeren loopen naar boven in eene Ian-

ge punt uit, en eindigen aan de basis in eene

eenigzins sebeeve spits, zijnde dit laatste mede
in eenen minderen graad bet geval met de on-
derste bladeren, die daarbij ook grooter vallen.

Even eens ontspringen uit de grootere blade-

ren, wier randen eenigzins gegolfd zijn, in de
nabxjlieid hunner basis, vijf zenuwen digt over

elkander, en daarentegen bij de bovenste bla-

deren , wier randen tamelijk effen zijn , slechts

drie zenuwen, doordien de beide zijdeling-

scbe zenuwen maar zeer z T.vak te voorschijn

ko-
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Iiomen ; daarenboven zijn de bladeren hooger
nog met eenige aderen doortrokken , en Tan
achteren iets gereticuleerd , terwijl de boven-
zijde zich glanzeude vertoont; derzelver leng-

te bedraagt 4 tot boven 5 duim, de breedte

if tot 2i duim. De vruchtkolven zijn 1 tot 2 duim
Jang, aan dezelfde struik , of gebeel met man-
nelijke

, of gebeel met hermapbroditiscbe bloe-

ed linie

mmvormig-cijlindrisch •, en zij zitten op een
lange draadvormige bloemstelen , elk op zich

zelve tegen over de bladeren. De mannelijke

vruchtkolven zijn dunner dan de hermaphro-
ditische, somwijlen min of meer gekromd r
digt met schildvormige schubben overdekt

welke van buiten met roode glanzende pun ten

zijn bestrooid; ouder elke schub twee, 00k
wel drie zittende ovale tweevakkige antheren

,

met korte glanzende haartjes omgeven , die

zich zijdwaarts openen. Onder de schubben
der hermaphroditische bloempjes zijn gewoon-
lijk slechts twee antheren; derzelver ovarium
is kogelachtig

, glad , met een drieledig stigma.
De vruchten hebben de grootte van mosterd-
zaad, zijn kogelachtig, en zitten digt neven
elkander, zonder evenwel aan een gegroeid te
zijn. De deelen dezer plant ncmen , hoe zorg-
vuldig 00k gedroogd , steeds een donker aan-
zien aan.

PI

•



Oost-Indische Pepersoortert* 161

PIPER NIGRESCENS,BI. f)

P. caule sufTruticoso subscandente * foliis pe-

tiolatis ovato-oblongis acuiniuatis basi iuae-

quali-subcordatis subqiiincjuenerviis et re-

ticulato-venosis mcmbvaiiuceis glabris, pe-

dunculis petiolo brevioribus , iructibus dis-

tinctis.

TVoonplaats in bergstreken, voornamelijk

aan de oevers van rivieren.

Deze soort wijkt van mijii Piper sulcatum

vooral af door weelderiger groci , en doordien

de bladeren aan de basis steeds sclieef-bart-

vormig toeloopen , zijude dit de eenigste on-

derscbeidcnde kenteekenen , welkc ik tot dus

verre tusschen beiden beb kunnen opmerken.

PIPER LOWONG, BI. (f)

i\ caule fruticoso scandente, foliis petiolatis

quinquenerviis , infcrioribus ovato-oblongis

basi aequali-rotundatis, superioribus oblon-

go-lanceolatis, subtus petiolis ramuiisque

dense pubescentibus, pedunculis petiolo

subaequalibus , fructibus ovalibus pedicel-

la us.

TVoon

CO Z!e %• 3

C« Zk fig. 4

L
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fVoonplaats op middelmatige hoogte op het

Kandangsche gebergte, in bet westeiijk ge-
deeJte van Java., waar deze struik onder den
Haam van Sirie Lowong bekend is.

Het is een naasthestaande van Piper caninum
en Piper lanatum (Rox6.)

y van bciden echtei

onderscheiden door zijne vijf zenuwen, welke na-
bij de basis van het blad onlspringen , waar-
tegen de hondenpeper

, getijk wij zuilen zien,

ook hetzellde aantal zenuwen beeft, die echter

zwakker uitsteken , en van welke er twee ver

over de basis uit het middelrifte voorschijn

komen. L*ip?r iauatum van Roxb. moet
daarentegen slechts drie .zwakke zeuuwew
hebben.

er
Dcze struik, wicns stam van onder dikk

dan een mansduim en daarbij zeer knoistig

is, too^t zich reeds, al« ecne tamelijk boo
liane

, met loten . die doorgaans naar eene zij-

de overhangen. De takken zijn in i| tot over
de 2 duim lange, knoestige leden verdeeld

,

rondachtig, glad, aan de eene zijde met eene
vlak afloopende goot , terwijl daarentegen d^r„„„^ &«vi, iciwiji uaarentege

jongere loten volkomen rond en bcbaard

e

zijn

De bladstengels zijn meestal iets gebocenb^"v fa

rondachtig , uitgesleulcl , behaard 'endf en ae on
dersten somwijlen boven een duim lang. De bla-
deren zijn van membraneuse zelfstandigheid ; de

on
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ondersten aan de basis doorgaande, gehjkmatig
toc-gerond, tie bovenstcn daarentegen beneden
lets pantig, overigens vlak , op de bovenzijde
zwik gl.mzende, en tot Op de booblvaten glad,

als Welke, gelijk de onderzijde en de Iiloem-

SteJen, week en tamelijk sterk behaard zijn.

Derxelver lengte bwlraagt 4 tot 6, de breed te

2 tot 5 duim. De pedanculi staan, even als bij

de niecste andere pepersoorten , aan de bo-
venste takken , elk afzonderiijk , tegen over de
biadcren, skchts eei.e bloentenkolf dragende.
In lengte moeten zij eentgzing onderdoen voor
de onderste bladstelen. De koiven zrlve zijn

di-K-cisch, ! tot 1 1 dui.nlang, overgebogen , en
diyt met bloetnen bezel. Aan elk ovarium
bevindt zieh eene stumpe, vleezige, wrattige
scbub. Het itigma is vier-, zeiden vijflelig. N
de bevruchting vertoont zieb het ovarium*
lengskeus gesteeid.

Dit steeltje is aan de rijpe vrucht ongeveer
2 linieu lang en zamen gedrnkt. De vrucbten,
OVaal, vlees cbtig, rood, glanzende , door het
druogen zwart , bevatten eene rondacbtige

,

docb aan beide einden met eene korte spits

voorziene zaadkorrel , in wier hard meelachtig
aibumen, van boven in eene kleiue holfe, de
embrin verkeerd iigt. Wij willcn hierbij nog
aanmerken, dat de'uitwendige vleeschachtige zaad-
huid {Pericarpturn) Eoetacbtigsmaakt, terwijl

L 2 het
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bet zaad zelve , zoo als ook de bladercn

sltchts zachte arornatische eigeiischappen be

zitteu.

Mogten de vruchtcn dezes pepers in den

Iiandel als Cubeba voorkomeh, zoo zou men

dezelve erkennen door hare eenigzins miudere

grootte, door bet slechta korte, dikkcre, iu de

breedte gedrukte ateeltje* en door de niet vol-

komen ronde gedaante van het zaad zelve,

hetgeen slechls zwakke aromaticke eigenschap-

peti te kennen geef't.

PIPER BANTAMENSE, Bl. (*).

P. caule sufiruticoso scandente tereti , foliis

petiolatis ovato-oblongis acuminads inferi-

oribus basi rotunda lis (passim subcorda-

tis superi oribus basi acutiusculis aequa-

libus quintupliiierviis subcoriaceis gib

bris margine iuferne recurvis, peduuculis

pedolo brevioribus.

Woonplaats. Tot op beden heb ik deze

soort alleen op bergacbtige plaatsen der Resi-

dence tianlam aangetroOen.

Dezelve is Wllligt bet naaste verwant aan

P. pendulum van Fakl ^ als ook eenigermate

met P. thermale (tionig); doorgroeiwijze, den

vorin

C) Zie fig. 5-



Oosl.-Lidische Pepersoorten. iG"J?

Torm der bladeren ,.de plaatsing borer zenu-
wcn, en door do korter gcstecldc vmchtkol-

een

ven onderscheidt zij zich van mijn P. sutca
turn, komende hierbijnog, dat de bladeren en
sten.^1 door het^lroogen ecr lichter dan don-
kerder van kleur worden , eene omstandigheid,
welke niet zonder grood ten onderling ah\ij-

keud zamenstel. en alzoo eene speciale ver-
scheidenheid dezer deelen schijnt aantewijzen.

Bet is een niet hoog klimmende straik

,

die slechts in de nalnjluid der uortels

weinig houtachtig is, en hooger zich verdeelt

in uitgebreide, ronde,g!adde
, gevorkte takken,

die van binnen mergachtig , aan de eene zij !e

vlak uitgerand , en uit 5 tot 4 duim lange leden
zijn zamengesteld.

De bladstengels zijn uitgerand, naar ondercn
een weinig breeder; derzeiver lengte bedvaagt in

bet algemeen boven een duim, bij enkele der
bovensle bladen echtcr slecbts een balven duim.
De onderste bladeren zijn aan de basis meer
rondachtig, of zelfs min of meer hartvormig;
termjl zich daarentegen de bovei:sten beneden
of stomp, of iets spits vertoonen. Daar zij

slechts vijf, boven elkander ontspmitende ze-

nuwen hebben, die flaanw nelswijae verdeeld

zijnjaten zij zich hierdoor gemakkelijk van

P. sulcatum onderscheiden. Zij zijn geheel

glad, van boven iets glanzig, van onder Meek-
ly 5 gioen r
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groen , 5 tot 4 claim lang, en bijna i| tot 2 dninj

breed. De duuue draadvormige vruebtkolven

staati, zoo als bij de mci-ste pepeisoorten , elk

op zich zelve, tegen over de biaderen ; de

bloenisteei, waarop zij ruste^, is nnauweiijks

een halven duim lang, terwijl deszells ien^te

li tot 2 duim bedraagt.

Ik moet gelooven, dat mannelijke en vrou-

Weiijke bioesems op van een gescheidene plan-

ten \oortkomen , want de voor mij Hygendc

vruclitkolveu zijn aileen met imbricate lang-

werpige scbubben voorzien , onder welke zich

drie ongesteeide, in twee vakken verdeelde an-

tlieren beviuden.

PIPER MINIATUW, BL (*).

P: caule friitieuso scandente, foliis membra-
nacris breviter petioiatis eiliptico-obioiiwjs

ro tin.da lis subcoi'datisve tjuiiupieuei vi s ^la—

bris, ptduneulis pr^tiuio iou^ioiibus , spa-

dicibus iongis pendulis.

TVoonryfaats in bosschen aan den berg Pa-
Tan? en bij TjiradjaS) in de Residence Kra-
wan w%

3

door zijne lange, aan daan rle

knoestige

Q*) Zie fi*. 6.
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Jtnoestige gewrichten world seiiieteude rankett

zeer hoog tcgen boomeu op ,. ofschoon ziju

stem van onder naauvvelijks een duim dik is.

Do takken ziju roud, glad, de jongste cchter

aan <le eene zijde min of meer vlak* en even

als de bloemstelen eenigzius zaclit behaard.

De onderste bladstelen ziju ongevcer § dmm
lang, de bovenste §, zeldeu § duim. De bl

deren der jonge plant zijn, met die van oudere

takken vergeleken, veel breeder, namelijk half

zoo breed als lang, terwrji die der volwassen

plant 5 tot 7 duim lang, en i| totsoms boven

2 duim breed zijn. De zenuwen ontspriugen

gelieel beneden nit de basis van bet membra-
neuse blad, steken van onder sterk uit, en

ziju alclaar slechts eveatj.es gereticnleerd , en
daarenboven glad en zwak glanzende. De
bloemstelen ontspringen aan het eiude der

loten, tegen over het laatste blad; zij zijn

draadvormig, 1 tot bovcn i| duim lang.

De af hangende vruclitkolven zijn linievormig-

cijlindrisch, bij de 5 tot 7 duim lang , dikker dan
eene duirenveder, geheel digt met kk-ine roo-
de sappige vrucliten bezet, die naauwchjks zoo
groot zijn, als mosterdzaad , en ^vaardoor de
vmchtkolf eeue roodc kieur verkrugt.

h 4 PI-
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PIPER CHA.BA, Hunt- (*).

P
petiolatis ovato-vel ovali-oblongis lanceo-

latisve longiter acuminatis basi subinaecpia-

libus tripli-usque ad qruntuplinerviis reti-

culato-venosis membranaceis glabris, amen-

tis pedunculatis, maseulis filiformibus, fe-

mincis cylindrico-conicis erectis demum

pendulis.

fVoonplaafs in bergstrekcn aan boomen
f

en als Tjabe burrlet , ook als Tjammintring

bekend. Rumphrus beeft ons in bet 5dedeel f

op de Ii6de tafel, sub no. 1, eene afbeelding

van dezen struik gegeven die ecbtcr gebrekkig is,

daar bet grootste gedeelte der biaderen als

•fegen elkander over , en de vrucbten als ge-

paard te zamen staande worden afgebeeld,
«

betgecn ik nimmer heb waargenomen.

De van onder boutaclitige stam is naauwelijks

een vinger dik, en verdeelt zieh in vele, 4 tot

8 diiim lange , ronde, eenigzins gestreepte

ranken, welke aan de gewrichten nu en dan

wortelvezels zija bezet, waardoov zij zieb

aan de boomen vast houden. De bladstelen

zijn halfrond , zwak uitgesleufd, de bovenste

naauwelijks een halveu duhn lang, de onderste

3 \ duim*

De

me

C) Zie fig. 7.
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Dc bldderen zijn van boven lang toegespitst,

van ondcr slecbts weinig, en wel meestal

cenigzins schcef, van boven donkenn'oen en

zwak glauzig, van ondcren bleekgroen met

vooruitstekende, uetswijze TcrdeeJdc adcren, en

3 tot 5 na!)ij de basis ontspringcnde zenuwen
;

limine lengte stijgt van 4 tot boven 6

duim; burme breedte vau een en een half tot

boven twee en een half duim.

De bloeiwijze der mannelijke plant is ten

eenemale versclieiden van die der vrouwebjke.

De bloemkolven zitten op eenen , een balven

duim langcn bloemsteel , ziju draadvormig-

cijliudrisch , van de dikte eener duivenpen, cir-

ca twee duim lang, en overdekt met schildvor-

mige schubbctjes. Ouder deze schubbetjes,

welke bezet zijn met roode kliertjes, ontwaart

men een kort vleezig dons, en aan weerskanten

een kort vleezig filament, met eene dubbele,

in twee vakken •verdeelde anthera. De draad-

vormige bloemstelen der vrouwelijke kolven

zijn, even als de mannelijke, elk op zicb zel-

ven, tegen over de bladercn geplaatst, staan in

den beginne regt op, zijn dubbel , tot dric

maal zoo lang als de bovenste bladstelen

,

en dragen slecbts eene cijlindrische
,

geheel

stompe, een' halven duim lange vruchtkolf f

van de dikte eener zwanenveder. Deze is be-

dekt met eivormig-stompe , van buiten met kar-

L 5 mijn-
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mijnroode punten bezrtte schubben. Het stigfi*

ma is stomp -drieiedig. •

Na volbragte bevruchting neemt de vrucbt-

koif van Heverlede eene ovale of zelfs kogel-

achtige gedaaiite aan 9 en is gehecl overdekt

met een groot aantai kleine, roodachtigCf

vleezige , ondcr eikander gew*gsene, elk eene

zandpit bevattende, bezieu. Hcl daavin op-

gcslotene zaad is ovaal, van boven ietS stam-

per dan van ondcren, sonrtvijlen iets zamen-

gedrukt, bevaUende, boven in eene vlakke

hoite van bet korreiaehtig albumen
7
den kiei-

lien lenticuiairen embryo.

De onrijp gedroogde vruclitkolven koraeu
*

in den handel mede aJs lange peper voor , en f

ofschoon zij even zoo goed zijn als de eigen-

Jijke lange , die van Piper Iongum wordt ge-

trokkcn, laten zij zicb echter ligt van dezelve

oiiderscbeiden door hare mindere len^te.

De volkomcn rijpe vruclitkolven kunnea

aaarentegen, ais vlcesachtig zijnde, endus spoe-

dig tot bederf Otergaande, met bewaard wor~

den, zijnde dezcivc zoetacluig van smaak.

Hier zij nog aangemerkt, dat de bladeren

van deze plant door de bergbewoners, des

noods, tot hetzeifde gebruik gebezigd word en,

als die van den Piper jietle , vaiiende die der

waB-

i
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Biannelijke plant over het algemeen iett smaller

van stuk, dan die der vrouwelijke plant.

PIPER A.URICULATUM, BI. (*).

P9 caule suffruticoso scandente, foliis priiolatis

ovato - oblongis acuminatis basi rotuudatis

cum auricula 5-j nerviis glabris, pedun-

culis petiolo lougioribus reeds , spadicibus

longis carnosis.

PFoonplaats. Slechts een eenig raaal in het

binnenste der Residentie Bantam gevonden.

Ik bezit omtrent deze soort slechts weinige,

ter loops opgeteekende waarnemingeii , welke

ik bier zal mededcelen, daar de gedroogde

plant niet toelaat, eene volledige beschrijvhig

der bevruchtingsdeelen bier optegeven.

Het geheele , iets boutachtlge gewas is glad
;

de takken, slechts vail de dikte eener pijpen-

steel, zijn in, eenigzins ginds en herwaarts ge-

bogene, knoestige* l tot i| duim lange le-

den afgedeeld , die rondachtig, en van eene

zijde voorzien zijn met eene vlakke sleuf.

De bladstengels zijn § dnim lang, ofzelfsnog

korter, rondachtig, vlak uitgesleuld , gebeel

beneden min of meer met vliezige, de Jo ten

omvattende randen voorzien.

Door

C*3 Z& fii- 8.
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Door het kleine ronde oor, betwelk zich

onder aan eene zijde van hct blad bevindt,

onderscheidt zich deze soort van alle overigen

;

de zeimwen ontspringen te zamen uit de ba-
sis des bJads

, komen op de keerzijde verheven
te voorsclnjn, en zijn slechts met een teeder

netweefsel doorvioeliten , waartegen de boven-
zijde vlak en glanzend is; de lengte bedraagt
van 5{ tot 7, de breedte van i| tot >%

duim. De bloemstelen staan tegen over d«
bovenste bladen, elk op zich zelven, zijn dub-
bel zoo lang als de bladstelen , cloch duu
dan dezelve.

ner

De kolven staan regt over einde ; zij zijn si
tot 3 duim Jang, aanvankelijk van de dikte
eens pijpensteeis ; de rijpen van die eener gan-
zei.schachi; onder aan zijn dezelve voikomen
cijiindrisch, doeh worden tegen de spits lang-
zamerhand duuner, en einjklijk, als bij Piper
majusculum sappigen oranjekleurig, en de-
Wiji de kleine vruehten digt aan een gegroeid
zijn, bekomt de oppervlakte van de kolf in
rijpen staat daardoor een korrelacbtig aanzien.

PIPER BACCATUM, Bl. ()

P. caule fmticoso scandente foliis petiolatis

oblique -ovato-v«l ovaJi- oblongis lanceo-

1

CM Zie fij. 9 ,
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latlsve acuminatis basi inaequali - attenuates

quintupli-usque ftd-ieptupiinerviis coriaceis

glabris subtus albidis, pedunculis pctioio Ion-

gfonbus
, spadicibus filiformibus penduiis,

fructibus tuberculis suffultis.

Woonplaats in bergstreken der westelijke

proviucie van Java, als Itinu Manok bekend.

Deze struik verdient onze gebeele aandacbt

wegens zijne vruchten, die niet alleen in den
hoogstcn graad specerijacbtig zijn, maar ook
grootcr van stuk vailen, dan die van de zwar-

te pep<r, waardoor baar inzaam zeer geniak-

kelijk wordt.

In zijnen wasdora toont bij eene in bet oog
vallende geljjkenis met piper nigrum, doch
verscbilt van dezelve door zijne beneden scbee-

ve en smaller toeloopende bladeren , zijne aan

de kasten met geene vliezen voorzieue blad-

Stengels, en eindelijk door grootere, op een
dik voetstuk zittende bladeren.

De stam is beneden een vinger dik , ronc? t

aschgraauw, glad, en, zoo als de takken, in on-
gelijk lange, knobbelige leden verdeeld, die in

de gewricbten met wratten bezet zijn.

De onderste bladstengels zijn bijzonder dik ,

eenen duiuilang, met eene sleuf , daarbij rood-

ach-
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•chtig en glad; dc bovenste zijn naauwelijks

bait zoo lang.

Wat den vorm der bladeren betreft, merken
\vij aan, dat dezelve in dit opzigt zeer versclnl-

lend is , daar wij aan een en denzellden straik

ovaat-obionge 9 ook ovaal- oblonge, alsmede

lancetvonnige f die aan de eene zijde breeder

zijn, aantrefTcn, loopeude de basis doorgaans

ongelqk spits toe, ofschoon ik ook enkele der

onderste bladeren, boewel zelden, met scbeef

toegeronde basis bob aangctroflen.
#

TVan de op de keerzijde verbeven uitsteken

de zenuwen outspringeii altijd twee booger te-

gen bet midden van het bJad , terwijl de ove-
r;ge zenuwen bijna op dezeifde hoogte uit de
basis te voorsehijn komen; zij zijn van een
re leiijk dik, lederaehtig zamenstel, van boven
zwak glanzende, van ouderen wit; de beneden
geplaatste bladeren zijn omtrent 7§ duim lang,

en bij de 4 duim breed; de bovenste 5 tot

61 duim lang, en 2 tot 3 duim breed.

De bloesemkolven zijn dioeciscb, bij beide
geslachten draadvormig, overhangende, met
kuobbelsbezet, 5 tot 6 duim Jang, behalve dve aen
bloemstcel, wiens lengte i tot i£ duim bedraagt.

De voormelde knobbels, waarraede de bloe-

semkolven ovcrdekt zijn, ontlecnen buune ge-

daante vooral van fc*iai*efettge schubben, on-

dcr

;*fis
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der wolke de beyvuclitende deelen zich bevin-

den, en zich door eerie sclftunsche spleet, aan

dc bifinenzijde der kolvcn , openen. De ope-

ning van dcze helmachtige schiibbe is vaak ge-

sloteii door eene menigtc van witte haartjes,

tusschen welke de kortc stamina naamvclijks
-

zigtbaar zijn. Met getal dezer laatsten bepaalt

zich onder eike sclmbbe ongeveer op 5; de

filameiiten zijn kort, vleezig , en dragen witte

dubbele antheren.

Eike scliub der vrouwelijkc hloemkolven be-

vat daarentegen maar eeu kogelacbtig eenzadig

vruchtbeginsel , en terwijl dit in den beginue

gebeel door deze helmachtige schub overdekt

werd, stelt zij later om hetzelve slechts eenen

smallen zoom daar. Het stigma is maar kort,

met 3 tot <* punten , ecnigzins met fijne, slecht

door vergrooting zigtbare Iiaartjes bezct.

De vrueliten bebben ruim de grootte eerier

envt, zitten elk op eenen korten knobbel, digt

neven elkander, zijn kogelacbtig, vleezig, rood,

glanzendc, maar krimpen door bet droogen min

of nicer zamen , en netnen eene morsig bruine

kleur aan. Het in dezelve opgeslotene zaad is

roodbruin, kogelacbtig, ecbter van boven ietS

ingedeukt, en beneden , waar men eene groote,

yonde, donker gekleurde navelnlek ontdekt,

meer vlak f overigens glanzig.

In
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In het albumen bevintlt zich hoven eene
kleine liolte voor »den tolvormigen embrijo ,

in het midden en in den omvang tier holte

heeft hetzelve eeu korrelig, meelachtig, in den
omtrek een hoornachtig aanzicn . en is rijkelijk

Van aromatieke oh'edeeleu doordrongen.

PIPER REGURVUM, Bl. (*).

P caule fruticoso scandente, foliis petiolatis

subrotuuclo- ovatis \cl elliptico - oblongis

oblique lanceolntisve acuminatis basi inae-

qualibus, tripli-usque ad-septuplinerviis

coiiactis glabris subtus albidis, pedunculis

petiolo subaequalibus, spadicibiis incrassatis

recurvis, baccis distiuctis sessilibus.

TVoonp7aats in bergstreken, in vochtige

wouden, waar dezelve ook als Rinu Ma-
noh bekend is.

Deze soort heeft eene zoo groote verwant-
schap met Piper baccatum . dat zij naauwe-
lijks daarvan te onderseheiden is, vooral in-
dien men takken zonder bloesem te onder-
zoeken heeft.

De vruchtkolven dezer soort zijn echter veel

korter, meer opgezet, en efFener dan bg Piper
baccatum, terwgl de vruchten zonder een

voet

CO -Zie fig. iq.
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voetstnk digt aan de vrucbtkolven zijn gehecbt;
bierbij komt nog in aaiimerking, dat de zenu-
iven dor bladeren op hunne bovenzijde eerdcr
verhevcn te voorsclnjn komen, dan op de ach-
terzijde, hetgceu bij Piper baccatum juist

omgekeerd plaats vindt.

Haar hoofdstam bereikt met zelden de dik-
te eens arms, is ascligraauw van klenr, glad,
en in zeer knoestige gewrichten verdeeld; de
jongere takken ziju op liclitgroenen grond
daarentegen als gevlakt, en voor hot overige
glad. Slechts de ondwrste gi'ootere bladeren
staan op bladstengcls , die ongeveer § tot 1

duitn lang zijn ; tcrwijl daarentegen de lengte

der bovenste bJadstengels slechts $ tot £ duim
bedra,

•

De bladeren zijn lederaclitig , zwak glanzig,

glad, de grootere tamelijk vlak, doch de smal-
lere iets bog tig, van 5| tot zelden over 5 duim
lang, en l^tot 2 duim breed. Hunne zenuwen
steken, zoo als wij reeds boven bebben aange

toond, meer op de bovenzijdedan op de keerzijde

uit. De vruclitkolven staan elk afzonderlijk tegen

over de bladeren op bijna een duim lange, een
weinig zamengedrukte, gladile , neergebogene

bloemstelen, die ongeveer even zoo dik ziju als

de bladstelen. Zij zijn dioecisch, en toonen ,

cveu als Piper baccatum, een van de ove-

M rige
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rige,mij bekende pcpersoorten afvvijkend za

menstel, dat liier nadere meiding verdient.

TerwijI namelijk bij de andere pepcrsoorten

de bevrucbtings werktuigen door kleine schiid-

vormige scbubben worden bedtkt, zijn bier

daarentegen de vrucbtkolven op zekeren af-

stand bezet met vlakke knobbels of bulten f

die zicb, door de uitxetting der daarin opgeslotene

inelijke teeldeelen, in de breed te openen t

zoo dat het scbijut, als staken de geraelde or-

ganen in eeue tweekJeppige scliub. Dc man-

nelijke vrucbtkolven ziju van onderen cijlindriscb,

volkomen zoo dik, als eene pennenscbacbt,

en loopen naar boven spits toe.

ina

Elke scbub of bult liceft de boven opgegc-

Vene, als bet ware, keelvormige gedaante , en

bevat 10 of racer afwisselend, in twee rijen staande

stamina, die met eene menigte korte , vleezige

Laren omgeven zijn. Dc fila?nenta zijn zeer

kort, van onderen breeder, de antberen rest

•

delings van binnen zicb openende. Dc vrou-

welijke kolven zijn in haar midden meer *cjj-

lindriscb, loopen tegen de beide einden dim-
nertoe, en ziju 1 tot l| duim lang. De ei-

vormige vruchtboginsels komen op zekeren af-

stand van eikander tusscben in de breed te zicb

openende scbubben te voorscluju, zoodat zij

be-
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beneden door eenen smallea vliezigen rand oui-

gord worden.

Het si* vma, \\\ de gedaante cener ster, is drie-,

ox>k wcl vier- Iedig , met seer fijne liaartjes voor-

zien. De vruchteii zitten op de vleesrbaclitig

aangezwolieue vruchtkolven ; zi) zijn ovaal - ko-

gelacli#g , volkomi-n zoo grout als eene erwt,

^leezig, rood , glad , en zeer geurig VaU sma.ik.

De zaadpitten hebben eene eivormige, kogel-

achtige gedaante-,' te weten, beneden vlak , met

eene groute navclplek, van boven iets pun-

tig-

Het album*n is korrclig van zamenstel, en

door mid del van een goed vergrootglas ont-

dekt men zeer duidelijk, dat tussclien deszelfs

korrelige zelistandigheid eeue afscheiding plaats

lieeft van geele, olieaehtige deelen. De van bo-

ven bijna effene tolvormige embrgo rust in

het daartoe expresselijk uitgeholde albumm

,

terwijl hij met zijn beneden eenigzins knopvor-

mig puntje in de weekere zelfstandigheid van

hetzelve indringt.

Ma PT
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PIPER APiCUATTTH Q
jP. caule suflruticoso scandente, foliis petio-la-

tis ovato-oblongis lanceolatisque acuminatis

basi subaequalibus tripli-usque ad quintupli-

nerviis glabris, pedunculis petiolo subaequa-

libus, spadicibus crylindraceis arcuatis, fructi-

bus distinctis. •

Woonplaats
, in de koogcre wouden aan

den berg Gede, Salak enz.

Varieteit : foliis (angustioribus) oblique lanceo-

latis reticulato-quintuplinerviis rigidioribus.

tVoonplaats , boven aan afkellingcn, tus-

scken den berg Burangrang en Tankuwaa
JPrahuj in de Residence Krcuvang.

De stam is slechts "van onderen houtachtig,

rond, glad, en in 4 tot 6 duim lance leden

verdeeld, welke slechts somwijlen tut de ge-
wrichten wortclvezelen drijven. De takkeu zijn

vorksgewgze verdeeld, uitgebreid , met slechts

korte , eenigzins gestreepte leden.

Ook bier zijn de onderste bladstelen r^n
dubbel zoo lang, als die dcr bovenste blade-
reu, meerendeels kovter dan een duim. Met
betrekking totdegedaante der bladercn, die bier

zeer

Zie fij. ii. 6. de varicteic.
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zecr verschillend is, moet men tot lierken

ning van dit gewas cenigzins met omzigtigheid

le werk gaan, daar zoowel ouderdom dcr

plant , als zekcre omstandigheden ecnen groo-

ten invloed toonen op derzelver grootte en

bijzonderen omtrek. Op gemiddelde boogten^

b. v. hebben zij, in voclitige digte wouden

meer eene eivormig -ovale gedaante, en zijn

daarbij- grooter, dan die van zulke planten,

die in boogere opcne bosschen gevonden wor

den , als wier bladeren zicli meer in de lengte

uitstrekken r mecr op een gedrongene vaten

vertoonen , en bij gevolg ook dikker van za-

menstel zijn ;- ook heb ik opgemerkt, dat de

bladeren der vrouwelijke plant in bet algemeen

steeds een vveinig smaller vallcn,, dan die der

manneliike^

De lengte der breede^ en vooral der meer-

benedenwaarts aan de takken geplaatste blade-

ren bedraagt 3 tot 5§ duim, en hunne breed te

2 tot bijna 2§ duim ; de lengte der meer lan-

cetvormige 2| tot 54, en derzelver breedte

naauwelijks l tot i~ duim, waarbij hunne basis

min of meer spits, en somwijlen cenigzins

scheef toeloopt. De dioecische kolven worden

door omgebogene^ ongeveer § duim lange

bloemstelen gedragen, en staan een voor een

tegen over de bladeren, Zij zijn cijlindrisch r

niet zoo lang als de bloemstelen y iets gebogen^

M 5 en
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en de mannelijke d tinner, dan de vromvelijke f

van de dikte eener duivenveder. Deze Jaatsten

zijn bedekt met kleine, bijua vierhoekige, vlak-

ke, van onder wollige scliubben.

Het getal der stamina onder deze Schubbcn

is onbestemd; de jUamenta zijn zeer kort?

dik, min of meer zarncngedrnkt , en dragen

aan bunne spits eene dubbele anthere^ die

zich biunenwaarts opent. Van een ovar

ontwaart men aan de mannelijke kolven geen

spoor. Aan de vrouwelijke kolven zijn de

seliubben meer rondachtig , en insgelijks woIJig

van onderen*

um

Ue vrucfitbeguisels, ovaal, glad, loopen naar

boven in eenen kortcn stylus nit, met een

stervormig, vier-, zelden vijf-Jedig, en fijn be-

haard stigma. De vrucbten zijn bezicaehtig,

rood, gJanzende, iets kleiner dan de zwarte

peper, doch meer langwerpig , van boven met
st/r/nata gekroond, digt neven elkander zit-

tendc, zonder echter aan een gewassen te zijn*

PIPER ARBORESCENS, Roxb. (*)

P. caule fruticoso scandente, foliis petiolatis

ovato-ellipticisacuminatissubcordatisve mem-
Lranaceis supra glabris infra glaucis et pu-

be-

CO Zis Fig, is.

#
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bernlis, pedonciilis petiolo aequalibus, spi-

els filiformibus longissimis pendulis, frucli-

bus globosis distinctis.

Woonplaattti in de lagere wouden aan den

voct van de hooge bergketen, in bet weste-

lijk gedeehe van Java* en aJs Badas Oetan y

Sirie Ltwink en ook als Rinu Manok bekend.

De dikte des stains van dezen lioogklimmenden

struik is zeer verscbeiden , en stij^t van een

duim tot die eei.s kiiiderarms , betgeen deels

van zijnen ouderdom, en deels van zijne stand-

«j>laats afhangt. De takken zelve zijn vorksge-

wijze verdeeld, uitgebreid , derzelver leden

ginds en herwaarts gebogen, min of meer ge-

streept, en aan de verdikte gewricliten met

Wratten en zeer fijne baartjes bezet , welke

laatstenslechts door vergrooting zigtbaar worden,

De bladstengels zijn nitgerand, glad, bene-

den met korte, smalle, vliezige, afvallende randeu
;

de ondersten zrju dubbel zoo lang, als die der

bovenste takken r nameiijk onitrent een duim*

De bladeren zijn van onderen steeds min of

meer scbeef, rondachtig of ook wel hartvor-

mig , en slechts aan de jonge plant zijn er en-

keien, die beneden gelijkvormig rond toeloopen.

Van boven zijn zij glanzig en glad, van on-

der daarentegen, waar de zenuwen zieh verbe-

ven voordoen , bleekgroen en fijn bebaard

,

M 4 5* tot

*
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3| tot 5 duim lang, if tot bijna 5 duim breed 1

*

Doorgaans zijn de bloemstengels langer da»
de bovenste bladstclen, en nagenoeg even dik #
als dezelve. De vruclukolven daarentegen zijn

tusschen de f tot i5 duim Jang , niet zeiden mm
of meer bogtig » mam zoo dik als eene dui-

venveder.

Dezelve scbijnen dioecisch te zijn , en worden
na verloop van tjjd eenigzins vleczig. De sehub~
betjes aan dezelve zijn van gedaante even als

fcan Piper nigrum * namelijk van boven
a%erand % en noar beneden toe

bened

beginsel aan deszelis bovenzijde te omgordeii.

Deze vruchtbeginsels zijn kc-gelacbtig
, yertoo-

nen een kleiu stervormig, in 3 tot 4 korte pun-
ten verdeeld stigma, en zitten in fijne be-
haarde kuiitjes aan de vruchtkolven.

De kleine roodacbtige bezien bevatten elk
eene kogelvormige , van boven en onder met
eene kleine punt voorziene, zwartbrnine, glan-
zi.^e zaadkorrel , die niet zeer braudig , n:aar
vrij bitter van smaak is. Het albumen is ook
bier uieelaclitig.

PI
•
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PIPER ACRE, BJ. (*)

P. crmle fruticoso scandente, foliis petiolatis

elJiptico - oblongis acuminatis basi aequali-

attenuatis, cpiiutupli-ustpie ad septuplinerviis

menibranaceis glabris subtus albicantibus >

pedunculis petiolo aecpialibus, spadicibus

iiliformibus folio subaequahbus , Iructibus

ovalibus distinctis.

TVoonplaats^ op lage plaatsen aan den berg

Salak , waar dezelve tegen boomen opklimt,

en insgelijks ouder de bciiamiug van Jiinic

manok bekend is.

Indien ik dezen struik zondcr vruchten ter

Onderzoeking had gehad , zoude ik geene

bedenking hebben gemaakt, denzelven voor eene

"Varieteit van lJ?p$§ arborescens aantezien, on-

geacbt zijne bladeren steeds aan de basis ge-

Jijkmatig puntig toeloopen. De vruchten echter

laten ons deze soort gemakkelijk van gene on-

derseheiden, daar de in haar beslotene zaad-

k en niet.

zoo als de anderen, bekieed zijn met een zwart-

bruin glinsterend zaadvel * maar met een licht-

bruin en ruw, dat inniger met de uitwendigc

vleeschachtigebedekking der vrueht zamenhan^t.

De

(*) Zic Fig. 13.

M 5
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De Stengel is volkomen houtachtig, nog geeir

Vinger dik, rond , aschgraauw, met veihevene

punten bezct, met sterk verdikte gewricbteR.

Biad-en bloetnstelen zijn naauweJijks een duim
lang, met uitzonderiug der bovenste bladertn,

die sleclits kort van steel zijn.

Het bovenste einde der bladeren loopt in

eene seer sclierpe punt uit , en naar ocderen
loopen zij spits toe, zoodal op die wijze dc
bladeren der bovenste takken iv« els Jancetvor-

hlig zijn; van boven zijn zij glad, en op de
o; derznde tusschen de vcrbevene zenuwen inin

of nieer netvormig.

Hunne lengte fs van 4 tot boren 5 dui

en zij zijn i§ tot
>f duim breed. De vrucbt-

ra

kolven hebben de dikte eener duivenveder,

zijn hier en daar gebogen , ^ tot over 5 duim
lang, en scbijnen dioeciseb te zijn.

De met eene
korte spits, oraujekleurig, glad, ved kleiner dan
eene erwt. en zeer scherp van smaak. Droo OP

geworden, zijn zij zwart
f en de afgevallenen la-

ten aan de vrachtkolf eene kleiiie verdieoinff

achter, die met een fijn dons is omgeven. Het

korr

kijzonder

PI
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PIPER SUNDAICUM. Bl. (*>

P. caule suflraticoso scandente, foliis brevi*

tcr pctiolatis ovato - ant ovali - obiougis

acuuiinatis basi aequalibus reticulato * - 9

tterviis glabris, peduncuiis petioJo brevi-

orib us.

IVaonplaafs, voornamelijk in de Moluksche

eilanden, maar 00k op bet eilandje Nussa
kambangan^ op cle ztud-kust van Java.

Dcze soort -is eenigermate met P. majus-

culum verwant, waarvan zij ecbtcr voorna-

melijk afwijkt door bare, aan de bas's gelijk-

matig toeloopende bladeren, door bladsten-

gels, die tot kort onder de aanbecbting der

bladeren met vliezige randen zijn bezet, eu

eindeiijk door kort gesteelde vrucbtkolven.

De stam is minder boutacbtlg, dan bij Pi-

per majusculum , rotid, glad ^ van onder zoo

dik als cene pennenscbacbt, aan de verdikte

gevvricbten meteenen breeden witteQ kring, ver-

oorzaakt door eene stipnia , weike bier vroe-

ger trgen over den bladsteel beeft gezeten ;

de jongste takken zijn eenigzins Iioekig, aan de

eene zijde met eene afloopende goot.

De bladstengels zijn ongeveer \ duim lang,

uit

O Zie Fig. 14

*
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uitgerand y van beueden de takken met eene

breedere basis omvattende, en in de iengte

met eenen huidacbtigen rand voorzien, welke

afvalt, en een witacbtig lidteeken achterlaat.

De onderste bladeren hebben meer eene ei-

vormige langwerpige gestalte, met eene soinwij-

len zwak bartvormige basis, terwijl daarente-

gen de bovenste bladeren meer in de Iengte

gerekt zqn ? en beneden nu eens rond \

somtijds ook een weinig spits eindigen.

De zenuwen koraen gebeel beneden uit de
basis te voorschijn, terwijl evenwel twee der-

zelven steeds hooger uit bet middelrif ontsprui-

ten; zi] zijn geuieenlijk verheven op de onder-

zijde, en aldaar door netsgewijze vaten ver-

bonden ; hare bovenkant is daarentegen geheel

glad, en daarbij glanzende ; bare Iengte be-
draast 6 tot ai* bare hreerltp ^1 tnt €* A™m

Tegen over bet bovenste blad vertoont zicb

de linievormig-cijlindriscbe, iets overgebogene
r

ascbgraauwe, i§ tot 2 duim lange vruchtkolf,

die dikker is dan eene duivenveder, en door

duim

ondersteiuid

PI

•
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PIPER CRASSUM, Bl. (*).

t*+ caule sufFruticoso striato repentc, foliis lon-

giter petiolatis ovatis acuminatis septem-

nervils venosis coriaccis glabris.

TVoonplaats, aan den voet van den berg

Salak , op den scliaduwrijken , steenacbtigen

oever des vloeds
rljapus.

Deze soort lieb ik maar eenmaal gevonden,

en dat wcl zonder bloesem, zoodat mijne

waarnemingen omtrcnt dit gewas zeer onvolle-

dig zijn; de ranken van dezen zich over steenen

heenslingei%enden struik zijn nog geen vinger

dik, van eene taaije, vezelachtige zelfstandig-

lieid , van binnen echter mergachtig , olijfgroen

van kleur, sterk gestreept , bier en daar* doch

vooi*al aan de gewrichten, met kleine knoesten

bezet, uit welke later kurkacbtige worteldra-

den scbieten ; de lengte dezer leden bedraagt

ongeveer 4 tot 5 duim. De bladstengel is 2 tot

5 duim lang^ van beneden vcrdikt , en tot op

de helft uitgesleufd , overigens glad. De blade-

ren zijn van eene dikke, lederachtige substantie,

gebeelglad; bunne randen zijn beneden een

weinig nederseboxen. 6 tot Q duini lane . en

5| tot o\ duim breed.

PI-

C*^ Zic fig, 15
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PIPER ALBIDO-PUNCTATUM, Bl. (*).

JP. caule fruticoso radicante scandente , foliis

petiolatis (jmncjuenerviis basi subcordatis co-

riaceis glabris sabtas albido-puuctatis, in-

ferioribus suSrotuudo-ovatis, superioribus

ovaiibus acuminata
,
pedunculis petiolo bre-

vioribus.

TVoonplaitS) aan boomen op bet ciland

Nussa kambangari) digt bij het zeestrand.

Deze soort moet nader worden vergeleken

met Piper laeve van Vahl % waarvan zij ech-

ter schijnt aftewijken door bladeren , die aan

de basis eenigzins liartvormig toeloopen; 00k

met onze Piper crassum is zij verwant;

doch door nieer knoestige gewrichten , en rond-

acbtiger bladeren, die slechts met vqf zenuwen

doortrokken zij 11, genoegzaam onderscheiden.

De takken van dozen , tegen •boomen op-
klimmenden struik zijn rond f van de dikte

eener ganzenveder, aschgraauw, gestreept, ove-

rigens glad, in ginds en herwaarts gebogene,

$ duim lange leden verdeeld. De bladstclen

zijn uitgesJeufd, nieest min of meer verdraaid;

de ondersleu een duim, de boveusten naauwe-
lijks eenen halven duim lang.

Dc

i*) Zie fig. 16.
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De onderste, mccr ronde bladeren loopen

naar boven in eenc stompe of 00k wcl smalle

spits toe, terwijl daarentegen dc meer ovale

bladeren fljiier zijn gcpurit; derzelver lengte

bedraagt gewoonlijk 4 tot 6 duiin 9 bij eene

breed te van 5 tot § duim.

Do nog jonge bloenikolven , welke ik gele-

genhtid beb gebad te bescbouwen, stouden elk

op zicb zelve , gebeel boven aan bet einde

der takken, tegen over Iiet bovenste blad , op

eenen korten, y duim langen bloemsteel. Zij

zijn draadvormig, regt op staande, en circa 1§

duiox laiisr.

PIPER NIGRUM, Linn. (*).

P. caule frutiVoso radicaute scandente tereti*

foliis oviitis vel ellipticis acuminatis inter-

duin parum oblique subcordatis 5 - 7 ner-

viis coriaceis giabris margine recurvis sub-

tus glauco-virescentibus, spadicibus breviter

pedunculatis pendubs, fructibus distinc

tis.

JVoonpIaals. Dezelve wordt menigvuldig

op Java aangeplant , ora zwarte peper te win-

nen t
en staat bij de Sundays als xiadas , en

Pohon lada bekend.

De

(*} zic fig, 17-

•
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De steel is in ongeveer drie duim lange ge-

wrichten verdeeld, van onderen eenen vinger dikt

houtachtig, rond, glad, en houdt zich door

wortelvezelen, die aan de verdikte leden ont-

springen , aan andere voorwerpen vast, terwiji

zij hare loten over andere struiken en boo*

men in menigvaldige rigttngen uitbreidt. De

fceventakken staan afwisselend , zijn eenvoudig

vorkachtig verdeeld, van de dikte eener gan-

zcnschacht, aan de eene zijde met eene vlak-

ke afloopende goot.

De bladstelen zijn rondaclitig , diep uit-

gesleufd, met eenen vliezigen zoom, welke

zicli bij de meeste bladeren tot aan de blad-

substantie uitstrekt , maar schielijk afvalt ; de

onderste bladstelen zijn 1^ tot 2, de bovenste

slechts § tot | duim lang. De bladeren zijn vlak,

aan de basis een weinig scheef toeloopende
,

of ook wel een wcinig scheef hartvormig, met

drie tot vijf, hooger met nog twee tegen over

staande , tot bijna aan de spits doorloopeude, op

de keeRijde iets vooruitstekende zenuwen , van

welke echter de zijdeliugs beneden geplaatsten

slechts weinig verheven zijn „ en zich terstond

aan den rand verliezen ; behalve dat zijn de

bladeren van boven zwak glauzende, met eenen

zeer smallen doorschijnenden rand omgord , die

dunner van zelistaiuli^heid is * dan het overig

gcdeeite der biad-subslanliej hunne lengte be-
,

draagt
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draagt doorgaans 4 tot over 6 duim 5 de breedte

2 tot over 5 duim.

De bloemkolveu zitten elk op zich zelve tegen

over dc topbladeren op eenen korten, y duim

langen bloemsteel , zijn draadvormig* overhan-

gende, 5 tot 5 duim lang, en dragon of enkel

hermapliroditische of enkel vrouwelijke be-

vruchtings- deelen. De schubben, onder wel—

ke deze organen gevonden worden, zijn linie-

vormig, van boven afgerand , van beneden

afloopende, zonder eenig behaarseL Onder

elke komt een bijna kogelacbtig vruchtbeginsel

te voorschijn, bekroond met een drie-, soms

ook vier- of vijfdeelig stigma , en aan de her-

mapliroditische vruchtkolven tevens, ter zijde

van elk ovarium, twee korte, breede , vlee-

zige filamenten, vertoonende elk derzelven van

boven eene dubbele antherjs. De vruchtbe-

ginsels gaan vervolgens tot kogelvormige , groe-

ne,in rijpen staat roode bessen over , welke

door het droogen eene rimpelige gedaante en

zwarte kleur aannemen.

PIPER DENSUM, Bl. (*).

P. caule suflruticoso scandente, foliis petiola-

tis ovatis aut ovato-oblongis acuminatis

basi plerumaue oblique subeordatis reticu-

lato-

i*) Zie fig* 18.

N
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la to-sub 3-5 nerviis glabris, spadicibus cy-

lindraceis camosis pendulis
,

pedunculis

petiolo longioribus.

TVoonplaafSj in bergachtige vocbtige won-
den \ b. v. van den berg Salak , Gede enz. 9

bekend als Aroy tjambay, ook als Sirie Utah.

Varieteit : foliis ovatis acuminatis vix reticularis.

ft
r oonplaats , aan den voet van den berg

Salai.

Gedeeltelijk Piper album, nog meer Piper
lon^ipes (Roxb.) nabij komende , zou ons ge-

was wel eens betzelfde kunnen zijn , als dat
y

betwelk Rumphius bcschreven beeft in het

5de deel van zijn Herbarium Amboinense
7

kapittel 24, pag. 45, als Sirium decumanum
album*

Het <loet in hoogte voor Piper nigrum
met onder; echter is zijn stam minder hont-
achtig, en zijn zijne takken minder door el-

kander geslingerd. De oudste takken zijn rond ,

slechts zwak gestreept, doch de jongste zijn

nog daarenboven een weinig hoekachtig, en
bestaan int korte, ginds en herwaarts gebogene
gewrichten. De bladsfcmgel is u,tgerand,
onder ecu weinig gcstrcept; die der ondcrste
bladeren i duim, der bovensten slechts half zoo
lang. De gedaante der bladeren zclve wijkt,

van

naar
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uaar den ouderdom der plant, zeer af; in

Let algemeen zijn de bladeren van onde stam-

men nicer eivorinig, aan de basis meer of min

liartvormig scbeef, en sterker gereticuleerd

;

bij dezen pleegt de Jengte 4 tot over 5 duim^

en de breedte 5 tot bijua 4 duim te bedragen.

Aan de boog geplaatste bladeren , zoo als

ook#
vooral aan de jonge planten

,
gaat de ge-

daante reeds over in bet eivormige of ovaal-

oblonge, ja zelfs bijna in bet lancetvormige

,

terwijl de basis van zulke bladeren nu eenig-

zins scbeef-liartvormig, of scbeef, of gelijkmatig

toegerond , of zelfs min of meer spits toe-

loopt. Het getal zenuwen, betwclk wij in hct

voormelde karakter hebben aangegeven , ont-

springt in de nabijlieid der basis , en buiten-

dien nog twee booger staande boofd- zenuwen ,.

die zicb booger tegen de spits uitrekken, en

even als dc eerstgemelden een op de onderzijde

verbeven aderenwcefsel daarstellen, terwijl de

bovenkant zicb meer efTen en slanzig vertooiiU

De bloemstelen staan 00k bier elk op zich

zelven tegen over de bladeren ; zij zijn draad-

vormig, doorgaans eens zoo laug als de blad-

stengels , onder de bloesemkolf min of meer

verdikt. Deze laatsten zijn volkomen cijlin-

driscb, stomp, in eenen rijpen toestand dik-

ker dan eene ganzenveder, bij de 2 tot 5

duim. lang , en morsig objvenkleurig.

N 3 Ete
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D<3zelve schijnen dioecisch te zijn , ten min~

ste hebben mijne waarnemingen alleen beUvk-»

ling tot de viouwelijke bevrnchtiugsdeelen*

De schubbetjes aan deze kolven zijn schiidvor-

• mig, meer bxecd dan lang, glad, in den begin-

ne groen, en dakpansgewijze ( imbricaat)

over elkander vergaderd ; later vertoonen zij

zich geel Tan kleur, en staan door de aliengs-

kens zich uitzettende ovarien verder van el-

kander, tervrijl zij aan de rijpe vruchtkolven

ten eenenmale droog, vuiibruin en nederge-

drukt zijn.

De ovarien schijnen geheel aan elkander ge—

groeid te zijn , en zijn met witte haartjes en

een klein vijf- tot zes-deelig stigma voorzlen.

De rijpe vruchtes zijn vleezig , aan de zijden

aan een gegroeid , van boven redelijk effen ,

en aldaar geheel viltig. Elk d rzelven heeft in

zich besloten eene eivormige zaadkorrel

,

wier nitWendig zaadvel vliezig en geelach tig

van kleur, bet binnenste daarentegen teederder,

geelachtig- bruin en glanzig is, en digt bet

zaad otnsluit.

Het albumen is korrelachtig, van boven met
eene holte voor den embryo. Deze is tol-

vormig, doeh beneden zoowel als boven vrn

verheven (convex), zonder de minste op
ning te vertoonen. Door omzigtige opening

van dezen embryo ontwaart men, dat bet

jon-
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jonge plant je (p/umula) in denzelven omge-

keerd, als het ware, opgehangen is, op zooda-

nige wijze namelijk , dat de twee korte ftfge*

rande blaadjes naar beneden of tegen het al-

bumen zijn gerigt, en het lange stompe wor-

teltje daarentegen rust tegen het middelpunt van

het convexe bovenste gedeelte van den embryo.

PIPER LONGUtt, Linn. (*). |

P. caule fruticoso scandente, foliis inferiovibus

ovato - cordatis 3-5 nerviis, supenonbus

breviter petiolatis oblongis acuminatis hasi

oblique subcordatis obsolete 3-5 nerviis

et veoosis conaceis glabris, infra griseo-vw

rescentibus, pedunculis petiolo loijgioribus,

spadieibus cjhndraceis.

JVoonplaats. Deze struik wordt voornamc-

lijk nabij de stranden aangekweekt ; echter heb ik

denzelven 00k op den berg Salak aangetroffen.

In het algemeen is hij bekend onder den naanx

van Tjabe praiuv 00k Tjabe aroij*

Men zal vinden , dat het boven aangegevcn

karakter geenszins hetzelfde is, als dat, hetwelk

in de systematische sehriften is aangenomen t

en ik beken, dat slechts de ^erzokering , die ik

heb, dat deze struik de lange peper oplevert,

die

;
N 3

•
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die van Java wordt uitgevoerd, mij doet vermoe-

den, dat ditgcwas anderen sclirijvers slechts naar

onvolkomcne exemplaren is bekcnd geworden.

De af bedding , wclke Rumphius in Let 5

dee!, op cle n6 e Ufel , fig. o van z iju Herba-
rium Amboinense als Piper lorigum hecft

daargesteld, komt tamelijk wel met onze plant

overeen, met uitzondcrmg van Let afzonderlijk

daarbij naar de natuurlijke grootte afgebeelde blad,

hetwelk eenigemiate naar Piper Belle gclrjkt,

Het is een zeer hooge, tegen loomen op-
loopende strnik van de dikte van ecnen dtiim

,

in ginds en herwaarts gebogene leden verdeeld;

de gewrichten zijn knocstig opgezct, wratach'tig

,

de jongs te min of meer gestreept.

De onderste, meer eivoi-mige bladeren zijn veel

langer van steel, dan de bovenste, doch klei-

nerdan dezelvcn; terwijl hunne Stengels tot digt

onder de aanliccluing van het Mad eenen vlies-

achtigen zoom liebben, hetgeen hi] de onder-
ste nladstelen slechts aan de basis plaats hecft;
hunne midddrib is van onderen iets rood-
achtig, voornamelijk aan de jongste bladeren,
terwijl zij zich aan weerskanten een weinig glan-
zig vertoonen, op de aehterzijde namelijk door
ecnen zwakken

, witachtigen staalglans , die door
witte punten woidt vooi tgebragt. Derzclver lung -

te bedraagt tusschen 4 tot 7 , de breedte
i| tot 3J duim.

van

Der-
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De bloemstelen slaan elk afzondcrlqk over

tie bovenste bladeren; van beneden ziju zij

eeiiigzins verdikt, en bijna 1 duim lang.

De dioecische kolvcn zullen bijna 2 duim

lang zijn; de vrouwelijke zijn cijiiudrisch, stomp,

van de dikte eener ganzenveder, en rijp zijn-

de , roodaclitig en vleezig, en dan door de digt

neven elkander zittende kieine vruchten, als

met korreltjes bedekt. De schubben, onder

welke aanvankelijk de kogelvormige ovarien

verborgen waren, zijn schildvormig, rondach-

tig, in den omtrek vliezig.

De stigmata zijn in drie punten verdeeld. De

bessen zijn aan een gewassen^ en bevatten ieder

eene lichtbruine , ovaal - kogclacbtige zaad-

korrel , aan de basis met een klein navelvlek-

je, dat donkerder van kleur is. Ilet aibuinen

is van een korrelaclitig zamenstel , van boveii

met eene vlakke holte, waarin de tolvormige

embryo ligt.

PIPER MACULATUM, Bl. (*)

P foliis petiola-

acuminatis

datis interdum subpeltatis venosis corhceis

glabris, pedunculis petiolo brevioribus*

De-

f*3 Zie Fig. 20.

N 4
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Deze soort, die groote verwantschap heeft

met Piper Iongum , heb ik sleclits eenmaal

van den kalkberg bij bet landgoed Tjampia in

de Resideutie Buitenzorg bekomen.

De meer oude Stengels zijn opgereten, en aan

de knoestige gewrichten met wortelvezelen voor-

zien; de jongere, zoo als ook de bladstengel

hebben purpere vlekken. De laaisten zijn rond-

achtig, uitgeslenfd , onder aan den Stengel l tot

2 duim, boven sleclits \ duim lang. De bla-

deren zijn van boven glanzende , op de ach-

terzijde bleekgroen , en eenigzins verheven ge-

reticuleerd, 4§ tot 8 duim lang, 21 tot 5| breed.
" De bloemstelen zitten elk op zicb zelven tegen

over de bovenste bladeren , en zijn ongeveer

§ duim lang en eenigzins zamengedrukt. De
kolven staan regt op, zijn \\ duim lang, en

van de dikte eener duivenveder. Dezelve zijn

dioecisch, en met peltate, in den omtrek fijn

bebaarde scbubben bedekt. Aan de mannelij-

ke kolven, die ik alleen had, om te onderzoe-

tcen, \indt men, onder elke dezer scbubben,
twee zijdelings zittende , en in twee vakken ver-

deelde antberen.

PIPER CUBEBA, Linn. fil. (*).

#P. caule fruticoso tereti scandente, foliis pe-
liolatis oblongis vel ovato - oblongis acumi-

na-

C) Zie Fig. 21.
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iiatis basi rotunda tis vel oblique cordatL

nervosis coriaceis glabris
,
pcdunculis petioio

subaecpialibus, baccis longiter pedunculatis.

PVoo'tjilaats. Dezelve wordt op sommige

plaalsen op Java aangebouwd ; in het B;mtam-

sclie en op het eiland Sussa kambangan , heb

ik deze soort in het wild gevonden , waar dezelvc

bij de inlanders als iurnulus bekend staat.

Omtrent de plant, van welke de Cubeben of

staartpeper in den handel komt, heerschennog

steeds twijfelingen , die mogelijk daaruit ont-

staan , dat de vrachten van onderscheidene pe-

persoorten tot dat einde worden gebezigd 9 en

dat eenige botanische sclirijvers de beschrijving

van uiper cub^ba naar andere planten hebben

ontworpen, als de jongere Linne. Het door

JSahi aangegevene karakter past namelijk vrij wel

op den vorm van bet blad onzer plant, docli niet

op bet aangegeven kenmerk: « biaderen zander

<< zenuwen" en ook de plant, welke inde Flora

Jndica van Roxb. Deel I. pag. 161, als Pi-

per cubeba bescbreven wordt, schijnt zeer afte-

wijken van die, welke Linne heeft onder han-

den gebad , en die ik geneigd ben , voor dezelf-

de, als de onze, te houden.

Ziet bier de besclirijving der plant, welke

ik bij Tjikandie , in eene vocbtige bosschaad-

je, tusscben andere strniken in de hoogte

fcliinmende heb gevonden, en welke naauw-
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kcurig overccnstemt met eenige drooge blade-

rcn der gecultiveerde plant, die lk aan de

goedheid van den Assistent resident Spangho-
veti versehuldigd ben.

m

D# takken zijn houtachtig , rond , ruim zoo

dik als een pjjpenstecl, ascbgraauw, glad, met

knobbelige gewricbten , vorksgewijze verdceld

;

op de jonge loten en de bladstelen der jon-

gere bladen zijn fijne haartjes bemerkbaar ; de

bladsteel is \ tot 1 duim lang , zwak uitge-

sleufd. De bladeren loopen aan de basis ge-

deeltelijk scheef rondacbtig , gedeeltehfk echter

ook scbeef hartvormig toe , waarbij gewoonlijk

vijf zenmven eenigzins over elkander ontsprin-

gen, van welke de ondersten zich dadelijk ter

zijde, de beide inwendigen daarentegen naar

bet midden van bet blad zijdwaarts verliezen

,

en bovendien eenige andere adertjes, die bet

middelrif afwisselend naar boven uitsehiet,

bijna tot aan de spits van bet blad doorloo-

pen; hunne bovenste zijde is naauwelijks iets

glanzig, door het droogen ongelijk sterker ge-

retieuleerd , dan de licbtgroene, wit geputik-

teerde onderzijde, op welke inmiddels de
boofdzenuwen bijzonder sterk uitsteken ; der-
zelver lengte bedraagt nagenoeg 4 tot 6| , de
breedte il tot il duim.a * N"' ^a

De 1 tot l| duim lange vrucbtkolven , elk

op zicb zelve tegen oyer de topbladeren , op

eenen
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eenen bloemsteel van \ duim lengte geplaatst,

zijn dioecisch , en Vaak mi 11 of meer gebogcn,

zijnde dc mannclijke kolfjcs ofigelrjk ranker,

dan de vrouwclijke. De vruchten zijn iels

grooter, dan gewone pcperkorrcls, kogclrond

,

zittende elk op eenen dunnen
, \ tot \ duim

langen steel. Het afkooksel der bladeren

dient als een zuiverend wascbmidde] , de fijn

gewrevcne vruchten imvendig gebruikt, als

pisdrijvcud, een voortreffelijk middcl bij zie^

kelijke slijm-afzonderingen der gcslachtsdeelen,

uit zwakte der vaten ontstaande, en waarbij

geene ontsteking aamvczig is.

PIPER MALA.MIRI, Linn. (*)

•P. caule fruticoso scandente, foliis petiolatis

ovato - oblougis aut oblongo - lanceolatis

acuniinatis basi oblique cordatis reticulato-

cjuintuplinerviis coriaceis infra ramuliscjue

pubescentibus, spadieibus elongatis pendulis.

J'Voonplaats j in vochtige wouden, voorna-

xnelijk in bergstreken , alwaar deze struik als

j4roy lehebj 00k als Bakattah en als Bak-
ladling bekend is.

De slam heeft van onderen de dikte van

cenen kinderarm; de takken zijn rond, in ver-

wij-

(*) Zie Fig. 22. t, een blad van eenen jon^en struik
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wijderde knoestige leden verdeeld; in de len

te met teedere witte strepen geteekend , sum-

tijds ook met donker purpere vlekken ; de

jonge loten, en gedeeltelijk ook de jouge bla-

deren, welke voor humie ontwikkelmg door

ecne groote lancetvorniige, gekielde, doorscluj-

nende, zijdeaclitige stlpula word en omvat, zijn

Wolaehtlg. De bladeren staan afwisselende , op

half ronde, beneden eenigzins uitgesleufde t

meest verdraaide , rnim eenen balven duim lange

bladstelen*

De bladeren doorgaans ovaat-langwer

doch soinwrjlen ook :

ovevgaande * zrjn aan den rand dunner en een»g-

zins neergebogen, op beide zijden door de net-

vormige ineenvlechting der aderen "een wei-*

nig gerimpeld , met vijf over elkander out-

springende , van onderen verhevene zenuwen

,

en gemeenlijk nog twee kleine zijdelingsche 9

welke zich echter zijdelings snel aan het oo

onttrekken.

Overigens is ook de zwak glanzige overzijde

der bladeren dikwijls met kleine haren bezet,

Welke echter door ouderdom verdwijnen • der-

zelver iengte bedraagt 5 tot 7 duim, en de

\ tot d duim

De bloemstelen sjaan afwisselend tegen over

de bladeren. ziin d

de
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ie bladstelen 7 eenigzins naar het purpcr hel-

lende, en van fijne haartjes voorzien. De
overhangende vruchtkolven, van de dikte eenes

pijpensteels, zijn 3 tot 5 duim lang , somtijds

eenigzins bogtig, en aan eene en dezelfde plant

of enkel met mannelijke of geheel met vrouwe-

lijke bloemen bezet. Men kan de mannelijke

vruebtkolven terstond van de vrouwelijke on-

derscheiden door een ranker voorkomen , zijn-

de deze bet vooral t die eenen aangenamen

aromatiscben i*euk bezitten. De talrijke kleine

schubben van deze vruchtkolven zijn selriJd-
-

vormig , van boven meer rondachtig, dan aan

de benedenzijde, en geheel glad ; aan de manne-

lijken vindt men zijdelings daaronder twee bijoa

zittende linievorniige „ tweevakkige antheren f

die op zoodanige wijze aan de bloemkolven

gchecht zijn, dat dezelve gedeeltelijk door de

basis der hooger geplaatste schubben worden

bedekt. De vrouwelijke vruchtkolven zijn daar-

entegen ietfl korter en dikker; derzelver schub-

ben zijn insgelijks rondacbtig, docb meer vlie-

zig, en naar het oranjekieurige overhellende*

De kleine ovarien, met eene zaadpit voorzien,

zijn elk op zich zelve aan de bov^nste zijde

van elke schub geplaatst, en hebben grooten-

deels een vier-, zeldzamer een drieledig stig-

,
dat zeer fijn bebaard is; zij stellen ein-ma

deliik kleine geurige vruchten daar • die in d

vleezige vruchtkolven geplaatst, en onderlin cr

7%amcn Wg
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Wij willen hier niet onaangemerkt laten , da*

het karakter van Piper Malamiri , in de f lo-

rd Indica van Roxb. uitgaaf van Wallich, L
p. 162, N°. i3, zeer van bet door Vahl op-
gegevene afvvijkt, welk laatste tamelijk wel met

onze plant overeenstcmt.

Van de pepersoorten , welke bij Rumphiu4
zijn afgcbeeld, waag ik gccne, als met de onze

overeenkomende aantctoonen, en zelfs de af-

beelding van Rheede van Amolago , llorfus

Mallabar: VII. tab. 16, past onvolledig, dcwijl

de bladeren aldaar niet scheef hartvormig zijn

afgebeeld.

Op het eiland Nussa Icambangan beb ik

cene varieteit onzer plant ontdekt, die aldaar

als Hinu bekend is, en van welke ik bier slechts

het afwijkende beboef aantetoonen.

Varieteit: caule inferne compresso , foliis in

costis infra 'tantummodo subpubescentibus.

PIPER BETLE, Linn. (*).

P. caule suflYuticoso scandente, rarais petio-

liscpie striatis, foliis ovato-cordatis acunii-

natis epiintupli usque ad septuplinerviis basi

suboblicpiis coriaceis glabris, spadicibus pe -

dunculatis pendulis.

TVoon

C) -Zic Fig. 23,
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IVoonplaats. Dezelvr wordt overal op Java
in tuinen aangckweekt, en slechts een cenig maal

heb ik deze plant boven tusschen den berg Bu-
rangrang en Tanluwan Prahu, op Java, in

een mocras, in liet wild groeijende, aangetroflcn.

De takken zijn houtachtig, rond, gestrecpt,

van de dikte eens vingers, in 3 tot 4 duim
lange gevvrichten verdeeld , aan wclke een bosje

worteldraden zit, waardoor de ranken zlch

aan andere voorwerpen vasthouden; jorige

takken zijn somvvijlcn iets purperachtig , en der-
zelven eenigzins verhevene strepen , en voor-

die der bladstelen, met teedere, slechts door

$ vergrooting zigtbare haartjes bezet.

•

\

De § tot l duim lange bladstelen hebl>en
aan de basis , aan weerszijde , een vliezig aan-
liangsel, op de wijze eener scheede, doch het-
welk snel afvalt en aan de binnenste zijde

van den bladsteel een streepvormig lidteeken

teruglaat. De bladeren zijn bij de gecultiveer-

de plant meer membraneus, van boven glanzig,

van onder lichtgroen , met verhevene, somuij-
len roodachtige zenmven doortrokken; derzelver

lengte bedraagt 4 tot 6 en de breedte 2 tot 4 duim.

Elke een duim lange bloemsteel draagt slechts

eene dunne , bieekgeele, aangenaam riekende,

4 tot 5 duim lange bloemkolf, die met peltate
,

imbricate, gladde scbubben is bedekt. Deze

kol-
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kolven schijnen dioecisch te zijn, want aan

meerdere derzelven, die ik naauwkeurig on-

derzocht, kon ik slechts mannelijke deelen ont-

Waren.

Onder deze sclmbben is namelijk dc kolf

met teedere, glanZende harea bezet, tusschei*

Weike de korte stamina in gering getal, meest

gepaard, naast elkander staan. De filamentea

ziju breeds vleezig , van boven met eene dub-

bele, breede, afgeronde an there , die zich van

boven openU

PIPER SIRIBOA, Linn. (*).

JP. caule suffrntieoso scandente, foliis petiola-

tis ovato-oblongis acurainatis basi vix inae-

quali-subcerdatis quintupli nsque ad septu-

plinerviis reticulatis membranaceis glabris,

fpadicibus longis pendulis.

Wij vinden deze peper in bet wild aan den

yo^t des bergs Satak^ ofschoon ik dezelve

ook hier en daar in lage streken aan boomen

heb waargenomen.

Deze soort is ligt te verwisselen met Piper

Betle^ van welke zij zich voornamelijk onder-

scheidt door dnnnere zelfstandigheid der bla-

de-

i

CO Zie Fig. 24,
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deren , en sleclits korten, vleescbaclitigen zoom
aan de bladstelcn.

De takken zijn rond
, glad , en de jongere

in de lengte eenigzins bruin gestreept; de

laatsten zijn aan de eene zijde min of meer

vlak, en door sterke vergrooting bemerkt men
aan dezelve , zoowcl als aan de bladstelen

,

korte baren. Tegen over de jouge bladeren

is eene vliesacbtige
, puntige, gekilde stipuia.

De blad Stengels zijn uitgesleufd , van onder

met sleclits eenen korten, vliesacbtigen , alval-

lenden zoom; de ondersten zijn bij de 5 duim, de

bovensten slechts 1 duim lang^ J)e onderste

bladeren hebben meer eene hartvormige , de

bovensten eene langwerpige gestalte; op de op-

pervlakte zijn zij min of meer glanzig, van

onder bleekgroen , en aldaar verbeven gereti-

culeerd; hunue lengte bedraagt 4- tot 6 duim,

en de breedte 2 tot 3J duim.

De 4 tot 5 duim lange bloemkolven zijn

dioecisch , zitten elk op zieh zelve tegen over

de bladeren
, op eenen een duim langen bloem-

steel. De mannelijke deelen, weike wij onder

de peltate scbubben opmerkten , verschillen in

seenen deele van die van t*iper Belle.

o pr-
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PIPER MAJUSCULUM, BL (*).

P. caule fruticoso scandente, foliis petiolatis

elliptico-oblongis acutiusculis oblique cor-

datis reticulato - multinerviis glabris, pe-

dunculis petiolo multo longioribus, spadi-

cibus elongatis pendulis.

PFoonpIaats, in bergstreken , b. v. aan den
berg Salal , Burangrang enz. als Aroy ka-
mang bekend.

V foliis subacuminatis •

7-9 nervisY, nervis solutis.

Woonplaats , insgelijks in bergstreken , en

A
bezit.

van waar ik ecn exemplaar

R
Deze sclioone pepersoort is reeds door

k

manum beschreven, en op de 27ste tafel

,

hoewel niet naauwkeurig, afgebeeld , zijnde on-
der andcren de lengte van den bloemsteel

veel te kort aangetoond, waardoor de schrij-

vers der Flora Indica van Roxb. welligt op
het verkeerde denkbeeld zijn gebragt, het Sim
Hum decumanum van Rumphlus als sy-
nonimum te verklaren van Piper me

cum

CO Zie fis. 25.
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cum van Forsta\ Wil men echtcr slecbts

eenigzins vertrouwen op de waarneming van

Forsler n zoo kan de plant van Rumphius
onmogelijk voor P. melhy&ticum gehouden

wordeu , daar deze , volgens Porater 9 zeer kort

gesteelde vruchtkolveu moet hebben , wel-

ke uit dc oksels der bladeren ontspruiteu ,

waartcgen de onze lang gesteelde, tegen over

de bladeren geplaatste vruclitkolven vertoont.

De boofdstam van dezen klimmenden struik

is \an onder ongeveer eenen vinger dik , rond,

boutacbtig, van buiten iets open gereten,

van binncn echter mergacbtig, in vele knoes-

tige leden verdeeld 9 uit weIke somwijlen wor-

telen schieteu, waarmede bij zicb aan andere

boomen vastboudt, op welke wijze hij eene

boogte van 3 tot 10 voet bereikt. Tegen over de

rondachtige, uitgerande, gladde , aan de basis

met eenen korten vliezigen rand bezette % on-

geveer een duim lange bloemstelen bevindt

zich eene groote, lancetvormige , ingerolde,

gladde stipula^ welke sneJ afvalt , en een rin

vormig lidteeken aan de gewrichten teruglaat.

De groote bladeren loopen naar bovcn in

eene korte punt uit, en zijn van onder bart-

vorniig-scbeef , met elf en meer op de onderzij-

de sterk vooruitstekende zenuwen, die digt

boven elkander uit be middelrif te voorscbijn

Ivomen >
en daarbij een tamelijk sterk trans-

O 2 ver-
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versaal aderen - weefsel vormen, zoodat daar-

door zelfs de glanzende overzijde van Let blad

zich een weinig gerimpeld vertoont. Bij de

varieteit vindt deze laatste omstandigheid in

mindere mate plaats, en de zenuwen komen 9 in

aanmerkelijke tusschenruimten van -elkander

verwijderd , uit Iiet middeh'if, welke vorming

Welligt ten deele afhangt van den ouderdom
des straiks en zijne woonplaats , vooral met

betrekking tot de mcerdere of mindere scha-

duw, waaraan bet gewas is blootgestcld. De
lengte der bladeren stijgt van 5 duim tot

boven een voet; hunne breedte bedraagt 5| tot

7 duim* De ongeveer 2 tot 4 duim lange

bloemstelen staan een voor een tegcn over

de bovenste bladeren ; zij zijn draadvormig.,

namelijk dunner dan de bladstengels, dra-

gende eene meer of min cijlindrische vruclit-

kolf , welke vaak eenigzins bogtig
9 naar bet

einde soms een weinig verdund , in eenen rijpen

toestand vleeschaclitig , oranjekleurig, eenen vin-

gerdik, en daarbij 6 tot boven i3 duim lang is.

Evenwel moct ik hier opmerken, dat de
vruchtkolven der mannelijke plant veel ranker

en ook iets hotter gcsteeld zijn, dan bij de
-vrouwelijke plant. De kleur dezer vruchtkolven
is aanvankelijk groen, later geelaebtig; deschub-
ben van beide geslachten ziju rondachtig, scbild-

vormig, aan de randen vliezig, en aldaar iets

fijii
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fijn bebaard , liggendc dezclve in den beginne

imbricaat over elkander, tcrwijl zij later meer

van elkander verwijderd zijn; onder deze

scbubben is nu de kolf met fijne witte haartjes

Lezet,en bij de nianuelijke plant bevinden zich

onder ieder derzelven , benedni aan de kolf, 5

tot 5, docb meer boven aan dezelven slecbts 2

korte, vleezige filamenten , dragcnde boven eene

Witte, in 2 vakken verdeelde anthera. Aan de

dikkere kolven zijn, daarentegen, boegenaamd

geene manuelijke bevrucbtings-organen te be-

speuren; dezelve zijn gclieel overdekt met

naast elkander gescbaarde ovaria , aan de be-

nedenzijde voorzien met eene sclmb, van ge-

daante, zoo als wij boven hebbeii aangewezen*

Zij bevatten slecbts een regt op staand ei, en

zitten zoo digt naast elkander , dat slecbts de

punt van bet pistil onder de schubben te voor-

schijn komt. Dit laatste vertoont eenen zeer

korten, dikken stylus, met een ingedrnkt, stomp,

drie- tot vier- tandig stigma. Aan de rijpe

vruchtkolven , die eindelijk sappig-vleeschacbtig

worden en zeer aromatiek zijn, worden de kleine,

van boven bolachtige, aan een gegroeide, vlee-

zige vrucliten weinig of geheel niet bedekt door

bare bovengemelde scbubbe ; men bemerkt bo-

yen aan dezelven eenpuntje, als acbtergebleven

spoor van bet pistil, en zij bevatten een lang-

werpig zaad, dat van boven min of meer spits,

en aan de zijden sonrvvijlen iets zamengedrukt is.

O 5 Snijdt
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Snijdt men deze zaadkorrels in de lcngtc

door midden, zoo vindt men cen hoornacbtig

albumen, dat door drukking ecnigzins meel

acbtig wordt. en van boven met eene kleine

liolte voor den embryo is voorzien. Deze laatste

is leuticulair en vrij convex. Het zaadvlies is

membrancus , en eenigzins in de iengte gestrecpt.

PIPER CANINUM, BL (*)

P
petiolatis ovatis vel ovato - oblongis basi

iiUerdum oblique subcordatis subquiutupli-

nerviis, termiiialibus passim lauceolatis tri-

plinerviis membranaccis subtus pubescenti-

bus, pedunculis petiolo subaequaiibus, fruc-

tibus ovalibus pecticellatis.

Wnonplaats, in vochtige wouden van berg-

acbtige streken, op Java; bij de Sunda's be-
kend als Setting ~ Lowong.

Varieteit : foliis inferioribus basi aequali-ro-

tundatis superior!bos oblongo - lauceolatis

supra scabris.

JVoonplaats 9 in bosscbaadjes op bet eiland

Nussa Lambangan.

Dit isdezelfde plant, die vrij bij Rumphius,

deel

(*) Zie Fig. 26. a. cen b!ad van eene nog jonge plant.
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deel 5, tab. 28, f° 2. vinden afgebeeld , en

die in de Flora Inclica van Hoxb. 2 e deel,

pag. 161, als Piper Cubeba wordt opgcgeven.

Ook deze soort klimt met haren, aan de

knoestige gewrichten bier en daar met wortel-

vezelcn voorzienen Stengel op tegen boomen,

of andere voorwerpen , die nabij haar ziju.

Hare takken zijn rond , glad, zwak gestreept,

Yorkswijze verdeeld , eu slechls de jongere met

lijne haartjes bezet.

De bladeren staan aan de gewrichten der bo-

venste takken afwisselend in eene verwijdering

van 2 tot 5 duim ; aan de oudere takken evenwel

op veel grootcren afstand van elkanderen
y
op

ukgerande, grootendeels een weinig fijn behaar-

de bladstelen * wier lengte aan de onderste

bladeren ongeveer een duim, aan de bovenste

slechts eenen halven duim bedraagt. Even zoo

afwijkend is ook de grootte y
ja zelfs de vorm

der bladeren , zijude de ondcrsten meer eivor-

mig, terwijl de bovensten gedeeltelijk in bet

oblonge of lancetvormige overgaanj derzelver

benedeneinde is meestal min of meer scheef

toegerond ?
of ook wel eenigzins scheef hart-

vormig, bet bovenste einde lang toegespitsU

Buiten de vijf zenuwen , van welke twee iets

hooger uit bet middelrif ontspringen , bemerkt

men op de donker zeegroene onderzijde nog

O 4
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een zwak tusschenweefsel der aderen ; op cle

bovenzijdc zijn sleclits de pas outluikcnde bla-

deren met enkele korte haren bezet, de

oudsten daarentegen glad • liunne lengte bedra^gt

Z\ tot 5 duim, de breedte if tot bijna 5 duim,

"Waarbij nog valt aantcmerken, dat bunne zelf-

staudighcid membraneus is.

De bloemstelen zitten enkel aan de bovenste

takkcn , tegen over de hladeren ; zij zijn met

een weinig fijne haartjes bezet, \ tot i duim

lang, en ondersteunen slechts eene bloem*

kolf, welke op eene en dezelfde plant of manne-

lijke of bloot vrouwelijke bloemen voortbrengt.

Deze bloemkohen zijn van eene zeer ver-

scbillende lengte; somwijlen zijn zij sleclits

\ duim, dikwijls over de 2 duim lang, en in

het laatste geval, meest een weinig gebogen of

gekromd.

Ik zal bier slechts mijne waarnemingen om-
trent de vrouwelijke vruchtkolven mededeelen,

daar ik wel de mannelijke bezit, doch deze in

haren versclien toestand niet heb onderzocbt.

Deze nu zijn langer en steviger dan de man-
nelijke, aanvankelijk cijlindrisch , dikker dan

eene ravenveder, met op een geboopte vrou-

welijke bloemen bezet; later dijen deze vrucht-

kolven in de lengte uit, bekomen een draad-

vormig voorkomen, en de gesteelde vrucliten

zitten op deze wijze ongcljjk verder van clfcajidcr,

dan
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dan oorspronkclijk dc vruchtbeginselen , door

welker verlenging clan 00k de afWjkende Icugte

der vruchtkolven, boven door ons aangetoond
>

genoegzaam wordt vcrklaard.

De schubben , van welke er eenc aan de ha-
(

•

sis van elk VruchtKeginsel wordt gevondcn,

zijn schildvormig , rondnchtig, vleezig, met

door elkander venvarde haartjes bezet. De
ovaria , zittende, ovaal

,
glad , bevatten een

van onderen bevestigd ei.

Het stigma bestaat nit 2 tot 5, zeldzamer

4, korte, priemvormige punten. De rijpe vruclit

is iets kleiner, dan eene pcperkorrel, doch

ovaler en rondach tiger, bezieachtig, rood, glin-

sterende en 00k op verre na zoo aromatiscli

ttiet, als die van onze Piper Cubeba* zitten-

de dezelve op een kort, twee tot drie stre-

pen lang steeltje. Doo,r droogen nemen deze

vrucliten eene zwarte klenr aan, en de mecstcn

vertoonen zich in dezen tocstand kogelrond

,

anderen daarentegenmet eene korte, stonipe punt

van boven.

De zaadpit zelve is volkomen rond, van beneden

met eene groote navelvlek geteekend , overigens

in de lengte gestreept. Het buitenste zaadvel

is bijna papierachtig, het binnenste dun en vlie-

zig. Het albumen is kogclvormig , van eene

harde, meelachtige substantie , boven van eene

O 5 kleine

•
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kleine Iiolte voorzien, welke met eene vleezige*

gelciachtige substantie is opgevuld, waarin het

kleine plantje (plumula) als het Ware in wer
kccrde rigting opgehangcn is.

Dit plantje is langwerpig, aan Let wortel-

einde dikker, en heeft aldaar in het midden
cene kleine vooruitstekende puntj zijn bene-

deneinde daarentegen is stomp en gespleten.

De staartpeper, welke mogelijk van deze plant

in den handcl komt, onderscheidt zich door
kleine en kortcr gesteclde korrcls, welke bijna

als anijs smaken, en minder sclierp zijn, dan
die van de eigenlijke Piper Cubeba.

PIPER MUCRONULATUM , Bl. (*).

ramis fasciculatis petiolisqueP
cumstriatis, foliis cordatis obtusiusculis

mucronulo lobis subaecpalibus approxima-
tis infra reticulato-<pin<juenerviis coriaceis

glabris.

amWoonplaals , op het eiland Nussa I
bangan aan kalkklippen.

Deze soort schijnt Piper laeve nabij te komen,
doch door de mindere grootte der bladeren , en
derzelver stompe spits evenwel genoegzaam van
dezelve aftewijken.

Ook

() Zie Fig. a?.
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Ook waren wij genegen, dezen struik voor

eene jonge plant te houden van Piper Ionium,

%vaartegen echter de plaatsing der zcnmven

pleit, die bij deze soort meer ncvcn elkaiider

uit de basis der Lladeren ontspruiten.

De steel is van onder houtaclitig, rond, van

de dikte eener middelmatige penneiischacht f

gestreept
,
glad , in 4 tot 8 duim lange gewrich-

ten verdeeld , welke neven de aanhecbting der

bladstelen, even als bij Piper Belle, met

worteldraadjes zijn bezet. De bladeren zitten

op eenen § tot § duim langen bladstengel;

eenige derzelven zijn hartvormig-rond , auderen

meer langwerpig, i§ tot 2 duim Iang
, § tot i|

duim breed, van boven glinsterende , van on-

der groenach tig -wit. De bloeijende of vrucht-

drngende plant heb ik niet gezien.

PIPER MURICATUM, Bl. (*;.

P. caule suffruticoso erecto , foliis petiolatis

inlerioribus subcordato-ovatis, supcrioribus

oblongis basi subinaecpialibus sub epiintupli-

usque ad septuplinerviis venosis supra liirsutis

infra subrugosis et petiolis ramulisque dense

pubescentibus , spadicibus breviter pedun-

culatis ereclis, fructibus subpedicellatis.

Woon-

(*) Zic Fig. 28.

•
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fVoonplaats
, in bergstreken , vooral me-

nigvuldig aan den berg Scdak , waar dczelve als

Sirie- tjoeh bckend is.

De 5 tot 4 voet liooge Stengel is rond , min
of meer houtachtig, van binned echter spon-
gieus; daarbij is dezclve hier en daar gebogen,
en in weinige gevorkte takken verdeeld.

De bladstengels zijn rond , uitgesleufd , he-
haard, van onder met eene vleezige , doch wel-
dra afvallende omzooming; die der ondcrste
takken zrjn dubbel zoo lang, als de bovenste,
bedragendc hunne lengte l tot \l duim.

De stipula
, welke zicb tegen over de blad-

stengels bevindt, is schaclitvormig, zeer fijn

ventoegespitst, doch valt insgelijks snel af. E
zoo ziju ook de onderste bladeren aanmerke-
lijk grooter en breeder, deels eivormig, dcels

mar bet ovale ovcrhellende, terwijl daarente-
gen de bovensten reeds langwerpig zijnde , zich
meer toegespitst vertoonen. Zij ziju van eene
membraneuse zelfstandighcid, schoon reeds
tameiijk dik, van boven met enkcle haartjes
bezet, en zwak glanzende; de ondersten zijn

7 tot 9 duim lang, en 5| tot 6 duim breed;
de bovensten integendcel 5 tot hoogstens 7 duim
lang en doorgaans slecbts 2 duim breed. De
bloemkolvcn worden door eenen tameiijk dik-
ken, behaarden, i tot f duim langen bloem-

steel

•
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steel ondersteund , enslaan, elk op zich zelvc,

tegen over de bovenste LladsteJcn.

Bezelve zijn 2 tot 3 duim lang, van de dikte

eerier penncnschacht, somtijds eenigzins ge-

kronkcld, en digt met hermaphroditische bloe-

men bezet. Hare schubben zijn peltant,

vliesachtig aan den rand, en van buiten fijn

behaard. Ter zijde van elk ovarium staan 2

lcorte, breede, vleezige filamenten, die van bo-

ven eene dubbele anlhere dragen.

Be vruchtbeginsels zelve zijn ovaal, en Imn
stigma beeft 3 tot 4 tandem Be vruchten

zijn eivormig- ovaal, oranjeklcurig , deels zit-

tendc, deels kort gesteeld, als wanneer zich

aan de korte vrucbtstelen overblijiselen der

filamenten vertoonen* Het zaad is bijna ko~

gelachtig, van onder met eenen grooten na-

vel, van boven iets pnntig.

Het albumen vertoont zich aanvankelijk als

cene melkacbtig- vleezige massa; later wordt

het melig. Be in deszelfs holte rustende em-
bryo is lenticulair, in den omtrek met dutme
randen, en schoon tamelijk groot zjjiide , kan

men slechts met mocite en door bebuJp van het

microscoop het kleine plantje aan zijn bovenste

einde ontdekken.

PI



*

2 9

$

Monographie der

PIPER DIFFUSUM , Valil. (*).

P. caule striato inferne repente, foliis petio-

latis inferioribus subeordato-ovatis septem-

nerviis superioi^ibus oblongis quintupliner-

viis basi oblicjuis infra rugosis membrana-

ceis glabris.

TVoonplaatSi in schaduwrijke bergstreken

van het westelijk gedeelte van Java^ eu aldaar

bekend onder den naam van Karok.

Synon. Piper haroh ; catalog, horti Bui-

tenzorg, pag. 3j«

De takken dezer ongeveer S voet hooge plant

zijn vorksgewijze verdeeld , van dc dikte eens

pijpcnsteels, ginds en herwaarts gebogen > glad
,

sterk gestreept, aan de gewrichten min of meer

opgezet, en van een vezelachtig zamensteL

De bladstelen der onderste bladeren zijn,

langer din die der bovenste, bij de 2 duim

lang, rondachtig, zwak uitgesleufd ; de boven-

sten daarentegen zijn naauwelijks eenen lialven

duim lang. De bladeren zijn membraneus , van

boven toegespitst , en naar beneden loopen de

breedere min of meer in de gedaante van een

hart, de ondersten daarentegen scbeef toe. Of-

scboon dezelve glad zijn, bemerkt men ecliter

aan

CO Zie Fig. 29
m
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aan de Iioofdzcnuwen , die op de licbt-

grocne onderzijde vooruitslaan, aldaar zcer

fijne haartjes. De lengte der bladercn bc-

draagt bij de 5 duim
?
de breed te der on-

dersten ongeveer 5*, der bovensten naauwelijks

l^ duim.

De dunne cijlindrische bloemkolven zijn

doorgaans iets korter dan de bloemstelen

,

en staan elk op zich zelve tegen over de bo-

venste bladstcngels.

Alle deelen dezer plant zijn zeer aroraatiek;

fijn gewreven worden dezelve gebruikt tot in-

wrjjvingen van den hals tegen ontstekingen en

krampachtige boest der kinderen. •

PIPER MOLLISSI MUM , BL (*).

P. caule fruticoso radicante scandente, foliis

longiter petiolatis subrotundo - cordatis acu-

minatis basi subaecpialibus 5-j nerviis ( mar-

gine subcartilagineo ) supra glabris subtus

petioliscpe mollissimis.

TYoonplaats , op den berg Parang , en aan

den berg Salak aan vocbtige afbellingen.

Ofscboon ik ook van deze plant de bloe-

semdeelen niet beb kunnen waarnemen, over-

tuigt

(*) Zie Fig. 3^>.
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tuigt ons cchter reeds bet eei'stc gezigt dezer

plant, en de eigenaardig aromatieke reuk der

gewrevene bladeren, dat wij hier eerie soort

van peper voor ons bebben , bij de Sundays

als Daun tjesepear bekenci.

De steel is beneden ongeveer zoo dik als

een mansduhn, boutachtig, van binnen even-

vvel spongieus. aan de gewrichten bier en daar

lange \NOitulvezeLen uitscbieteude , en aldus zeer

boog aan de boomen oploopende. De blad-

Sielei) van de jonge plant, die ik tot dus

verre alleen heb kunnen gadeslaan, zijn vier

duim, ja somtijds nieer dan een voet lang, en,

even als de bladeren, van een bijna vleescbacb-

tig zameiistel. De laatsten zijn 4 tot 7§ duim

lang, 5f tot 65 duim breed , van oiider licht-

groen , en bier met uitzondering van den rand,

die door het droogen eene donkerder kleur

aanneemt
,
gebeel met weeke haren bedekt.

PIPER SUBPELLATUM, Willd. (*).

P. caide suftruticoso erecto , foliis longiter pe -*

tiolatis orbiculato - cordatis acutis reticula-

tis multinerviis glabriusculis, spadicibus um-
bel la t is axillaribus.

ff^oon*

C*) Zie Fig. 31. op de helft van de natuurlgke grootte a

gebceld.
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TVoonplaats , aan scliuttingen en lommcr-
rijke vechtige plaatsen, in lage bergstreken van

Let wcstelijke Jcwcu

Deceive i.s eene struikaardige
$ eenen vinger

dikkc , over eind staande Stengel, ti^sehcn^ en 6

voet boog, in knobbelige gewricbten verdeeld

,

lad, met verhevene wratjes bedekt , naar boven
eventjes gestreept, naar beneden boutacbtig, van

binnen ecliter mergachtig , beneden soms in

eenige takken verdeeld. De bladsteel is rond, van

onder den stengei omvattende, ook aldaar uit-

gesleufd, en aan beide kanten voorzien met
een vliezig, i J tot 2 duim lang, naar eene scbede

gelijkend aanbangsel , bet geen weldra afvalt, en
om den Stengel een kringsgewijs lidteeken acbter-

laat. De bladeren zijn membraneus , met eenig-

zins golvenden rand , bebbende gewooulijk

elf zenuwen , en bovendien nog twee over d
mid bo-

venzijde is zwak glanzende, de onderzijde bleek-

groen, verheven netsgewijze geadcrd , en slecbts

door eene sterke vergrooling laten zicb tee-

dere baartjes op bet aderenweefsel ontdekken.

In elken blad - oksel staan gewoonlijk twee uit

een punt voortkomende bloemstelen , waarvan

de grootere, een duim lang , aan de spits zes, de
kortere drie kort gesteelde vrucbtkolven draagt.

Men bemerkt onder aan de verdikte voetstuk-

ken der algemeene, zoo wel als aan die der

P bq-
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hijzondere bloemstelen ecn ringvormig lidtee-

ken, als een spoor der huidachtige, lang toe-

gespitste omhulselen , waarin zoowel de alge-

meene bloemcnsteel , als ook elke hijzondere

vruchtkolf aanvankelijk was besloten, welkc

echter in veflfoop van tijd , bij meerdere ont-
wikkeling der kolven ., zich afscheiden. De
kolven zelve zijn linievormig rond , van d
dikte eens pijpensteels , 2., 3 tot 4 duim lang,
regt op staande, lichtgroen met witte puntjes

bezaaid, welke puntjes microscopisch onder-
zocht, zicli als kleine ronde schubben, metwol-
lig behaarsel bekleed , te kennen geven, onder
welke bij bet bioeijen eene of twee zeer kortc
witte antheren te voorschijn komen. Deze zijn

rondachtig , uit twee vliezige pollen-y&kken be-
staande, van boven min of meer aan den bin-
nenkant van een kort vleezig filament bevestigd.

Dieper zit onder deze scbubbe een zeer klein

rondacbtig, driekantig ovarium, bevattende eene
zaadpit, en voorzien met een driepuntig stigma.

PI-
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PIPEROMIAE.

PIPER CANDIDUM, Bl. (*).

P
liis spatulatis 1. ovalibus orbiculatisve basi

attenuates glabriusculis marline ciliolatis in-

fra obsolete trinerviis candidis superioribus •

passim oppositis , spadicibus axillaribus ter-

minalibusve solitariis interdum geminis ter-

nisve subincurvis.

'JVoonplaats n op den berg Salah langs de

oevers van den vloed Tjapus , vooral aan oude

boomstammen.

Deze soort is reeds door mij beschreven in

het 9
e deel dezer Verhandelingen

, pag. 199 en

!300, zoodat ik bierbij nog slechts het een en

ander zal voegen , hetgeen ik nader daaromtrent

heb opgemerkt.

De dunne bloemkolf is zeer digt met her-

mapbroditiscbe bloemtjes bezet, die buiten-

gemeen klein zijn , zoodat men zich slechts

mi

ting kan versehaffen omtrent derzelver zamen

stel.

C) Zie fij. 32.

P 2
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stel. Men zlet dan, clat de bevrucbtende dee-

len aanvankelijk gebeel worden bedekt door

een rond schubbetje van vliesachtige zelfstan-

digheid , dat met glinstcrende pnntjes, als bet

ware, overstrooid is. Allengskens komen tcr zij-

de van elk scbubbetje twee ovale witte antberen.

te voorselnjn, die aaii bare acbterste zijde of

ruggezijde aangebecbt eu duidelqk in twee vak-

ken verdeeld zijn. lets dieper, en vaak in de

bloemkolf ingedrukt, ontwaart men bet ovale

"vrucbtbeginsel , en boven op betzelve ecn punt-

vormig, eenigzins verdiept stigma.

PIPER NERVOSO-VENOSUM, Bl. (*)

jP. glaberrimum, caule inferne renente, folils

inferioribus alternis orbicularis, summis pas-

sim oppositis ovatis ovalibuscjue utrincjue

laevibus infra albicaulibus trinerviis et veno-

sis, spadicibus axillaribus terininalibusquc

solitariis geminis ternisve.

Deze soort is beschreven in bet ge deel dozer

Vcrbandelingen
, pag. 20 1 en 202, onder den

naam van Piper umbrosu?n
y welke benaming

ccbter reeds vroeger door von Humboldt en

Sonpland aan eene andere soort gegeven was,

zoodat de onze moet irj&etrokken warden.

JVoon-
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IVoonplaats, in de hoogere streken van den
1

berg Salak j en aan den Gede, tat) spruiten,

tusschen rotscn en aan oude boomstammcn.

Wij zullen , bij hetgeen wij reeds over dit

plantje gfczegd hebben, dit nog slechts bijvoe-

gen, dat bet zicb vooral van de voorgaande

soort onderscheidt , doordien alle deszelfs dee-

len geheel glad zijn, de bovenste bladeren ins-

gelijks wel stomp, maar noolt zoo afgerand , en,

behalve met de drie zcnuwen
? daarenboven nog

doortrokken zijn met onderscbeidene aders,

betwelk bij Piper candidum aiet plaats beeft.

PIPER LAEVIFOLIUM, Bl.

P. glaberrimum, caule tereti inferne repente

,

foliis inferioribus obovatis reliquis elliptico-

lanceoJatis trinerviis laevibus infra canescen-

tibus, spadicibus axillaribus terminalibusve

solitariis cemiuis ternis rniaternisv* prpphe

fVoonplaats, op den berg Salai aan boom-
stammen, en tusschen basaltsteenen aan de

oevcrs der l'ivier Tjapus.

Deze soort is bescbreven in bet 9* dee], op
bladz. 200, der voormelde Verbandelingen; wij

vvillen dus bier nog aanmerken, dat ons van

de^

(0 Zie fiS . 34

P 3
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deze soort twee varieteitcn zijn bekend gewor-

den, waarvan de tvveede bijkans als eene bij-

zondere soort kan worden aangezien.

Dezelve zijn,

a. major, foliis elliptico-lanceolatis , spa-

dicibus brevioribus.

PVoonplaats, in het gebergte van den Cede,
aan den oorsprong der Tjiburrum* en aan

rotsen op den berg Tjerimai, in de Residentie

Cheribon*

b. 1at Ifolium , foliis superioribus ovato

oblongis obtusioribus , spadicibus fo

lio brevioribus.

IVoonplaats , boven tusschen den Burang
rang, en den vulkaan Tankawnn prahu in de
Residentie Krawang, aan oude boomstammen.

Beide deze vaiieteiten zijn grooter van Sten-

gel, wanrtcgen hare bloemkolven merkelijk kor-
ter zijn , dan bij de eerstgemelde soort. Bij de
varieteit b. zijn de bladeren daarenboven lan-
er gesteeld

,
en hunne achterzijde vertoont een

riaauw netsgewijs adenveeisel , dat, wel is waar,
misschien eerst door het drooge te voorsclnjn
komt, doch evenwel gcenszin's bij de VOtrn
bescl.revcnc plantjes ivordt waargenomen', zijn-
de deze nanielijk Tan dikkcre zelfstandigheid.

PI-
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, PIPER BILINEATUM, BI. (*).

P. glaberrimum, cau!e infra radicante , foliis

subrotundo - ovatis obtusis infra pallidio-

ribus basiquc quinquenerviis , spadicibus

axillaribus subsolitariis tcrmiualibus confer-

tis.

JFoonplaats, op den berg Salal , aan«om-

evallene boomen op vochtigc plaatsisn, even-

wel zeldzuam.

S

De vleezige , iets purperkleurige steng dezer

plant zal ongeveert 1 tot i| voet Jang zijn , en

beneden, waar dczelve naauwelijks iets dikker

dan eene ravenpen is, loopen aan denzelven twee

eenigzins verhoogde strepen af.

De bladeren staan overhoeks , zeldzaam tc-

gen elkander over, op zwak uitgesleufde blad-

stelen; dik van zelfstandigheid, zijn zij daar-

bij gebeel glad , van boven stomp , beneden

eenigzins puntig, en op de ackterzijde met

vijf flaauwe zenuwen doortrokken : hiimie lengte

bedraagt circa 1 tot ljduim, en de breedte

jaiet veel minder. De bloemkolven zijn korter

gesteeld dan de bladen , i tot \\ duim lang

,

linievormig , nu eens geheel regt, dan eenig-

zins overgebogen.

PI-

C*) Zie Hfr 35-

P 4
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PIPER EXIGUUM, Bl. (*).

P. glabrum, caule procumbente subi-amoso,

foliis petiolatis orbiculato - cordatis ,
spa-

dicibus pedunculatis solitariis geminisve axil-

laribus terminalibusque.

TVoonplaatSi in de hoogere bosscben van

den berg Gcde , tusschen mos aan steenen.

Dit teedere plantje is naauwehjks eenige dui-

menlang, vleeschaclitig , slecbts in weinige tak-

Leu verdeeld.

De bladeren zitten op twee streep lange tee-

dere bladstengels, zijtx ongeveer % duim lang,

en nog iets breeder, vleeschacbtig , en slecbts

door bet droogen bemerkt men, dat zij met

eenige zenuwen en aderen doortrokken ziju.

De vruclukolven zijn zeer teeder , linie-

vormig , dikwijls boven een duim lang , en zit-

ten op eenen bloemsteel , die niet veel lan-

ger is dan de blad Stengel,

PIPER PUSILLUM, BL (f).

jP. ramis subverticillatis dicbotomis, foliis bre-

aker petiolatis, ternis quaternisve subrhom-

beo-ovalibus et obovatis trinerviis glabris,

soa-P

C*) Zie Fig, 36.

(f) Zie fig. 37,
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spadicibus longlter peclunculatis terminal*

bus solitariis.

b. foliis oppositis verticillatisque.

Woonplaats , aan de hoogere afhellingen

Tan den berg Tjerimai
, in de Residentie Che-

riborif op boomstammen.

Dit plantje heeft de meeste overeenkomst

met Piper quadrifolium en P. Saxatile, is

naauwelijks eenen balven voet hoog, en vaak y

boven den vezeligen WorteJ, in oiidcrscheidene

,

tamehjk regt over eind staande takjes verdeeld,

die aan de gewrichten opgezet en sormvijlen

paarskleurig zijn. De bladeren zijn doorgaans

eenen balven duim lang, en maar \ dnim breed,

Van boven afgerond , van onderen iets pun-
tig, geheel efFen, zonder glans, doch even als

de gestrecpte stelen glad. De bloemstelen
,

overtreffen de bladeren in lengte , en onder-

schragen eene liuievormige , een halven duim
lange, met fijne hareu overdekte bloemkolf.

PIPEPx RECURVATUM, BL (*).

P. caule repente, foliis petiolatis oppositis

quaternisve oblongis obtusis obovatisque ave-

niis margine recurvis infra caulibuscpie hir-

sutis ,

C) Zie fi2 . 33.

P 5
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sutis, spadicibus geminis ternis cjuaternisve

terminaliLns folio longioribus.

Woonplaats , in de booge bosschen aan

boomstammeu, op den berg i+ede.

Deze soort sclujnt piper portidacoides , en

P. polystachyon nabij te komen. De Sten-

gel is in verwijderde leden verdeeld , en zendt

uit de gewricbten wortelvezels af, terwijl de-

zelve voor bet overige, even als de korte

bladstclen, de benedenzijde dcr bladeren , en

ook in minderen graad de bloemstelen , met
weeke haren voorzien is.

De takken staan aan den boofdsteel tegen

elkander over, zoo als dit ook met de beneden
aan dezelve geplaatste bladeren bet geval is

welke tevens kleiner, en rondacbtiger van ge

daante zijn dan de bovenste. Deze staan

meestal bij vieren bij elkander, zijn naauwelijks

| duimlang, § duim breed , van boven stomp,

van beneden puntig , en aan de iets terug ge-
bogcn randen, en ook boven de inplanting van
den korten bladsteel op de bovenzijde, met
cnkele fijne haartjes bezet; de linievormigc

teedere bloemkolfjes staan elk op eenen kor-
ten

, ten hvogste § duim langen steel , en hun-
ne lengte bedraagt § tot 1 duim.

PI-
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PIPER SUBROTUNDUM, Bl. (*).

JP. pubcscens , caule inferne radicante , foliis

pctiolatis oppositis ultimis ternis subrotun-

dis ovalibusvc aveniis infra convexiusculis y

spadicibus terminalibus subsolitariis folio

lougioribus.

Woonp!aat8) boven op den berg Tjerimai 7

aan oude boomen.

Deze soort is deels met Piper brachystac7iyon
7

deels ook met P. partulacaejoliam en P. ser-

piUifoliunx verwant.

Alle deelen dezer meer dan \ voet booge

plant zijn met fijne baartjes bezet; van onde-

ren echter zijn de bladercn zuiks meer dan

op de bovenzijdc. De Stengel trekt min of

meer naar bet purperkleurige > is van de dikte

eener duivenvedcr, met tegen over staande

takjes. De onderste bladeren zijn aaninerke-

lijk kleiner en ronder dan de bovenste , die

ovaier en langer van steel zijn; derzelver snb-

stautie is dik ; zij zijn van boven somwijlcn

een weinig uitgerand (retusa), vlok of ook

wel een weinig concave Op de bovenzijde,

licbtgroen en min of meer convex van achte-

ren, § tot f duim lang, en slechts weinig

smaHer.
De

£*) Zie Fig. 39
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De lengte der bladstelen stoat tot di

de bladeren als 1 tot 5.

IC Vail

De vrucbtkolven zijn naauwelijks zoo lang

van steel als de bladeren , linievormig , en ge-

woonlijk slechts een duira lancr.

PIPER CONVEXUM, Bl. (*).

P
latis oppositis alternisve oblongis ant obova-
tis obtusis supra trinerviis infra convexis ct

ramulis pubentibus, spadicibus axillaribus

solitariis terminalibus gcminis ternisve.

Woonplaats , bij de watervallen op den berg
Burangrang, aan boomen.

Van Piper portulacoides en P. concavum,
bij wclke deze soort bet naaste komt, onder-
scheidt zij zich voornamelijk door de plaatsing
en gestalte der bladeren.

De Stengel is nog nict volkomen zoo dik als

eene ganzenscbacbt, in gewricbten verdeeld,
purpurascerendc, en met fijne haartjes bezel'
betgeen ook plaats heeft met de bladeren op
de acbterzijde, en dcrzclvcr Basis op de bo-
venzijde, zoo als ook met de korte blad- en

bloem-

C*) Zie Fij. 40,
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bloeinstelen. De bladcren zijn dik , op de bo-

venzijde gcpnnkteerd , met een min of meer

ingedru' t middelrif; van acbteren zijn dezelve

licbtgroen , en zonder zenuwen, | tot 1 duim

lang, en doorgaans boven \ duim breed.

De bcnedcn aan de takken geplaatste bladeren

zijn bij cleze soort grooter en dubbel zoo

breed als de bovenste, vcrkeerd eirond van

gedaante. De bloemstelen, een weiuig langer

dan de bladstelen, regt op staande , dragen

teed ere linievormige bloemkolven, en zijn zelden

zoo lang als de grootste bladen.

Ook bier zijn de kleine scbubbetjes , welke

de bloom bedekken
? schildvorniig , en met

glinsterende puntjes bczet.

PIPER T OMEN TO SUM, VabL (*).

Varieteit^ carnosum molliter hirsutnm, foliis

elliptico - oblongis obtusis oppositis ternis-

cpe breviter petiolatis.

TVoonplaats j aan steile wanden van den

berg Parang, boven op de verlatene mijn-

gangen.

Daar mij de blochvijzc dezer plant met be-

kendis, kan ik bij de afwijkende gedaanjjp der

bla-

*

(*) Zie Fig. 41
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bladeren, die volgens Vahl bij P. tomeniosum
eivormig is, cr niet voor instaan, of dezelve

bier te regt hare plaats vindt. Het geheele

gewas is digt bezet met zacbte korte haren,

en naauwelijks \ voet lang.

De Stengel is van de dikte eener pennen-
schacht, en even als de bladeren zeer sappig.

De grootste bladeren zijn ongeveer 1 duim
lang en i duim breed, op zeer korte blad-
stelen.

VER-
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VERKLARINO der AFBEELDINGEN.

I.

1. Eene bloemenkolf van Piper muricatum
,

volgens natuurlijke grootte.

2. Een gedeelte daarvan vcrgroot.

5. Eene afzonderlijkc bloem, sterk vcrgroot.

s. derzelver schub.

f. de stamina.

o. bet vruchtbeginsel.

st. bet stigma.

4. De nog niet volkomen rijpe vrucbt.

s. de schub.

f. overbiijLsels der stamina.

5. De doorsncde van de nog nict rijpe vrucbt.

a. bet albumen y in den oruvang reeds

verbard.

c. e. de holte, welke door den embrijo

is opgevuld.

6. Het zaad
?
in natuurlijke jrrootte afgebeeld.

7. Hetzelve sterk vcrgroot, en van deszelfs bui-

tenste vliezen ontdaan, zoodat men bo-

ven (f.) den embrijo ziet.

8. De embrijo.

q. Deszelfs transversale opening, om de liggin

van de ptumuia te zien.

t>

n.
•
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II.

•

1. Eene bloemenkolf van Piper nigrum,
van natuurlijke grootte.

2&4. Een gedeeltc daarvnn vergroot.

5. Eene afzonderlijke bloera, zeer slerk ver-

groot.

s. derzelver schub.

f. de stamina,

o. het ovarium.

s. het stigma.

III.

i. De mannelijke bloemenkolf van Piper bac-

catum , van natuurlijke grootte*

2. De vrouwelijke bloemenkolf.

3. Een gedeelte van de mannelijke bloemen-

kolf, vergroot.

s. de helmacbtige schub.

f. de opening, waaruit de stamina te

voorschijn komcn.

Eene afzonderlijke mannelijke bloem, zeer4

vergroot, en het voorste gedeelte van der-

zelver schub weggenomen, zoodat men de

stamina ontwarea kan.

& Een gedeelte van de vrouwelijke bloemenkolf,

^ rgroot, waarvau de schubben hoc kc-

sloten zijn

b t>

6. De-
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6. Dezelve met reeds zigtbare vruchtbegiusels.

s. de schub.

o. liet vruchtbegiuseL

7. Eene nog niet geheel rijpe bes.

$ de knoestige schub
?
waarop de bes

geplaatst is.

J\ de bes zelve, van boven met een

overblijlsel van bet stigma.

3. De transversale doorsnede van bet voorgaan-

*

de voorwerp.

5. de knoestige schub.

p. bet vleeschachtig gedeelte vandc vrucht.

in welks midden bet zaad besloten is.

a. bet albumen van bet zaad.

e. de plaats, waar de embrijo zich

bevindt.

IV.

1. Mannelijke bloemkolf van Piper recurvum ,

van natuurlijke grootte.

2. Een gedeelte van dezelve vergroot.

s. de schub,

J\ de stamina.

3. Eene enkele schub, met de daaiin bevatte

mannelijke deelen.

s. de vrucht.

f. de stanana.

4. Een stamen*

Jl bet filament*

a. de anthera.

Q 5. Vrou-

•
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4k. Vrouwelijke bloemkolf in hare natuurlijke

grootte.

6. Een ovarium r - trans versaal do orsneden, ver-

groot.

p. het pericarpium.

a. het albumen , in welks midden men
ecne holte ontwaart.

c. e. de holte voor den embrijo.

7. Een enkel zaad, ontdaan van deszelfs uit-

Wendig bekleedsel, iets vergroot.

a. het albumen.

e. de embrijo.

8. De embrijo afzonderlijk , sterk vergroot.

Q. De embrijo, transversaal doorsneden , om
de ligging der plumula duidelijk te zien.

c. de cotyledon.

jj. de jjlumu/a.

g. deszelfs gemmula.
r. het worteleinde.

V.

1. De vrouwelijke bloemkolf van Piper cani*
rium

9 van natuurlijke grootte.

2. Dczelvc vergroot.

s. de schub.

o. het ovarium.

s. het stigma.

o. Een afzonderlijk ovarium vergroot.

4. De horizontal doorsnede van het ovarium.

5. Dc
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5. De transversale doorsnede van hetzelve.

o. het eitje in hetzelve.

6. Eene vrnchtkolf met bijaa rijpe vruchten.

jr. Eene rijpe vrueht.

8. Horizontnle doorsnede van dezelve.

9. De zaadkorrel , ontdaan van Let vleeschach-

tig bekleedsel der vrueht.

10. Dc transversale doorsnede van het zaad

,

vergroot.

a* het albumen*

p. de in d^n cotyledon mstende plu-

mala.
t

11. De plumula sterk v<ergroot, van beneden

gespleten.

VI.

Kieming van Piper densurn.

1. De vordering, welke de kieming op den

n en dag vertoont, van natiiurlijke grooite.

2. Hetzelfjje voorwerp , vergroot.

15. Hetzelfde, na ontdaan te zijn van het bui-

tenste zaadvlies.

m. s. i. het binnenste zaadvlies.

c. de cotyledon.

r. het worteleinde van de plumula.

4. De cotyledon met de zich ontwikkelende

plumula.

c. de cotyledon.

r. het worteleinde,

Q 2
\

5. De •
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5. De plumula afzonderlijk.

f. de blaadjes.

t\ de worteL

6. De staat van het, van het buitenste vlies

ontdanc zaad, op den i.")
eII*dag, vergroot.

c. de cotyledon.

7. De kieming van het zaad op den i5
en dag f

vergroot.

8. Het voorgaande voorwerp, maar de zaad-

vliezen weggenomen.

a. het albumen.

c. de cotyledon.

p. de plumula.

9, Het voorgaande voorwerp, maar omzigtijpr

in de lengte geopend, zoodat men de lig-

ging en verandering der plumula kan na-

gaan.

a. het albumen, van hinnen zeer kor-

relig.

c. de cotyledon.

p. de plumula.

10. De plumula afzonderlijk.

11. De kieming, gade geslagea op den 19^ dag,

vergroot.

p. de zaadkorrel, even als een knp
op het jonge plantje zittende.

12. Het voorgaande voorwerp, maar het peri-

a coty-h

hdon van het plantje afgenornen.

c. de cotyledon*

i3 & 1

4
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l5 & i4. Het jonge plantje, zoo als het zicli op

den 2i c,l en volgcnde dagen vertoont, na

zich te liebben ontdaau van het zaad.

m. c. de iets opgezette randen , waarme-

de de blaadjes aan den cotyledon

gehecht waren.

tSm Het van het plantje afgevallen zaad.

De overige platen > bij de beschrijving der

Pepersoorten gevoegd, als bevattende enkel

omtrekken van bladeren , behoeven geene ver-

dere uitlegging , daar derzelver nommer over-

cenkorat met dat der beschrijvingt

Q 5 LOF*
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