
Neorautanenia amboensis of Neorautanenia brachypus 

                  E:  Gemsbokbean                           

A: Gemsbokboontjie,Blouboontjie 

H:  eona 

 

In diep sanderige grond groei hierdie merkwaardige 

plant. Bogronds sien ons ‘n groot kruidgewas met 

verkeie stingels wat opregstaan, maar platval as dit 

te lank word en begin rank. Die blare is driedelig, 

leeragtig en vertoon liggroen tot blougroen. Die 

blomme lyk diep bloupers en het die tipiese boontjie- of 

ertjievorm. So is die vrugte dan  ook houtagtige 

boontjiepeule.                   

Die verrassing sit in die sandgrond: ‘n reusagtige bol wat tot 1 m hoog kan word! 

Dis die bol wat die plant so interessant maak: 

Gemsbokke grawe in waterarm tye na die bol en 

vreet daaraan. Ek dink, in droë tye grawe 

ystervarke moontlik ook na hierdie kos, 

graweplekke wat ek gesien het lyk na ystervark.                          

Boesmans eet dit nie eintlik nie, maar hulle grawe 

die bol heeltemal uit, sny die boonste of onderste 

stuk af en stamp die vleis sag. Die vesel sak af en 

die water lê bo-op en word gedrink.                                       

Die bol word dan uitgehol en as pot gebruik om 

kos daarin langs die vuur warm te hou. 

 

Buitendien word ‘n aftreksel van die wortels aan 

mense gegee, om na die verlies van ‘n geliefde 

persoon die smart en rou  te verlig, dus word die plant deur Boesmans ook vir rituele verrigtinge gebruik. 



Aangesien die vleis van die bol styselryk is, kan dit  ook aan bokke gevoer word. Vir die doel word die bol 

uitgegrawe en die bas word afgetrek, sodat die diere maklik die veselkos kan bereik. 

Daar is egter ook ‘n gevaar aan hierdie plant verbonde: Die 

blare, stingels en blomme bevat ‘n soort gif, waarmee visse 

doodgemaak kan word (strooi gekneusde plantmateriaal op 

die water) en ook insekte (hoe, weet ek nie. Sien  ook 

Plantstories No 14 oor Mundulea sericea / Visgif)  

In my tuin het ek ‘n Neorautanenia amboensis plant ingesit 

met die helfte van die bol wat bokant die grond uitsteek. Dit 

is baie dekoratief en iets besonders in die rotstuin. 

Die takke droog op, wanneer die saad ryp is en breek af. In 

die natuur sien jy dan niks meer van die plant nie. As dit 

reën in die somer loop dit opnuut weer uit. 

Dit kom in suidelike Afrika voor, hoofsaaklik in die 

Kalaharibekken met diepgrondige sand. As ‘n mens dit wil 

uitgrawe, is dit nie so baie werk nie, want dit sit nie diep nie 

en het ook geen uitgebreide wortelstelsel nie. 

 

 

Hierdie merkwaardige plant wys vir ons, dat  waardes en mag nie altyd vir almal sigbaar is nie en 

weggesteek diep  onder kan lê. 

 

 

 

Inligtingsbronne:  Wildflowers of the Central Highlands of Namibia  (Coleen Mannheimer)                                        

Gemsbok Bean & Kalahari Truffle  (Arno Leffers)                                                                                                                    

Wild flowers, Waterplants and Grasses of the Okavango Delta and Kalahari  (Veronica Roodt)                                    

People’s Plants  (Ben-Erik van Wyk, Nigel Gericke)                                                                                               

Heil-, Gift- und Essbare Pflanzen in Namibia  (Eberhard von Koenen)                                                              

Foto van uitgeholde bol uit Gemsbok Bean & Kalahari Truffles van Arno Leffers 

Teks en res fotos: Anka Eichhoff                                                                                                            April 2020 


