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Neobenthamia gracilis (Rolfe) 

Bert Van Zuylen – Patrick Mannens 

  

Familie: Polystachyeae 

Een veiling in oktober... Er werden toen twee planten van deze soort 
aangeboden. De grootste van die twee staat nu dus bij Bert in de kas en omdat 
hij over alle planten die in zijn kas staan een artikel schrijf, komt Neobenthamia 
gracilis dus ook aan de beurt. (U bent nog steeds welkom om een lijstje bij hem 
in te leveren met daarop de namen van planten waarover U graag iets meer wilt 

weten.) 
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Zelf vond ik de plant tijdens een najaarsvakantie in de botanische tuin van 
Madeira. Ik schreef de naam op en ging op zoek naar meer informatie, zodra ik 
weer thuis was. Maar goed, terug naar de gracieze Neobenthamia die het eerste 
door mr. Schlechter werd beschreven als Polystachya neobenthamia. Later werd 

ze door mr. Rolfe aan haar huidige naam geholpen. 

Met het Griekse Neos = nieuw, noemt hij de nieuwe soort naar de Engelse 
botanist George Bentham. 

Neobenthamia gracilis is een terrestrische soort uit een monotypisch geslacht, 
dat wil zeggen dat er maar één soort is in het hele geslacht. De informatie die 
volgt, heb ik overgenomen uit de Hawkes (1965) dus er kan ondertussen iets 
veranderd zijn. Het gaat hier om een weinig gekweekte soort die thuishoort in 
tropisch Oost-Afrika. Neobenthamia gracilis is, zoals de naam al aangeeft, een 
hele aantrekkelijk plant, zeker als ze bloeit. De bloemen verschijnen in trossen 

bovenaan de stammen. Ook is het zo dat de planten niet al te moeilijk te 
kweken zijn. Ze bloeien het beste als ze volop zon krijgen en zeker als u haar 

flink mest geeft. De soms wel 1,5-2 meter (!) lange, slanke stammen vertakken 
zich soms en zorgen zo voor nieuwe planten. De jonge stammen staan vol met 
bladeren, maar zeker bij oudere stammen vallen de onderste bladeren af. De 

bladeren glimmen, zijn speervormig, spits aan het uiteinde en ze worden zo'n 12 
cm lang. Op de 7,5 cm lange bloemtak staan heel veel halfronde bloemetjes die 
niet helemaal open gaan staan. De bloemen geuren heerlijk, blijven lang mooi 

en zijn ongeveer 1,5 cm in doorsnee. De sepalen en petalen zijn wit. De lip is wit 
met een goudgele vlek op het midden. Aan de basis van de lip zit op weerszijden 
een rode stip. De planten bloeien van de winter tot de lente en sommige planten 

lijken zelfs constant in bloei te staan. 

De planten moeten warm gekweekt worden in potten die goed water doorlaten. 
Ze mogen veel licht hebben, maar geen direkt zonlicht dat de tere bladeren zal 

verbranden. Verpotten, indien noodzakelijk, na de bloei. 

Verspreidingsgebied : Tanzania, Oost-Afrika. 
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