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BRIEF UIT BISKRA. 
Onder leiding van Prof. Th. J. Stomps maakten 

in dit voorjaar eenige studenten, waarbij schrijver 
dezes, een botanische excursie van Biskra uit 
naar de Algiersche Sahara. 

E veertiendaagsche woestijnreis is afgeloopen; gistermiddag zijn we 
met onze kleine karavaan de oase Biskra weer binnengetrokken. 
Nu we veertien dagen lang de vrije woestijn en de echte Sahara-
oasen gezien hebben, voelen we ons hier beter thuis dan twee 
weken geleden, en nu kan ik probeeren, u eenigszins een indruk 

te geven van deze stad, al zijn we met elkaar nog geen vijf volle dagen hier 
geweest. 

Wel degelijk is de oase van Biskra een echte Sahara-oase en zeer zeker is 
de omgeving een typische woestijn. De reizigers, die niet verder komen dan 
Biskra — de trein gaat tot hier en er zijn groote, zeer comfortable hotels — kunnen 
toch wel een goeden indruk krijgen, van wat de woestijn is en wat een oase. 

De Europeesche stad met de hotels, de winkels en de markt is vrijwel 
afgescheiden van de inlandsche wijken of liever van de inlandsche dorpen. Want 
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Ken palmtula in Biskra; 
nii 'ln lic lüUincn uien en vijgen. 

Eigen foto. 
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het zijn afzonderlijke dorpen met eigen namen, die in de oase verspreid liggen 
te midden van de palmtuinen. Die palmtuinen zijn alle omgeven en van den 
weg afgescheiden door manshooge muurtjes van leem; tegen dadelstelende over-
klimmers zijn deze muurtjes nog belegd met takken van zizyphus. Die zijn 
met hun rechte priemvormige en kromme haakstekels, daarvoor wel uitstekend 
geschikt. 

Zoo nu en dan, waar de muurtjes wat verder afgebrokkeld zijn dan elders, 
kunnen we een palmtuin inzien. Geen andere boom staat er dan dadelpalmen, op 
het oogenblik (eind April) in bloei of juist uitgebloeid; de takken van de groote bloem-
tros zijn vaak met een bandje samengebonden. In en om eiken palmtuin is water, 
overal stroomend, tamelijk helder blauwachtig water. Naar eiken boom gaat een 
geultje, bij eiken palm is een kommetje gegraven als waterreservoir; soms tamelijk 
groote en diepe, ronde kommen, die blijvend met water gevuld zijn. Zoo'n vijver 
is dan rondom begroeid met gras en bewoond door groote groene kikkers (onze 
gewone), die den heelen dag door een heidensch concert maken. In sommige palm
tuinen is de grond geheel moerassig en dan heelemaal met gras begroeid, met overal 
blank water er tusschen. Die grassen zijn vooral Baard- en Vingergras (Polypogon 
monspeliense en Cynodon dactylon); van onze Hollandsche bekenden staat er 
nog vaak in groot aantal de Waterpunge (Samolus valerandi). In andere tuinen 
is de grond, behalve langs de bevloeiïngsgreppels, hardgebakken, kale, grijze klei. 
In nog andere zijn onder de palmen bedden met gerst of uien geplant. De 
gerst is hier al rijp. De grootere velden aan den open rand van de oase worden 
al gemaaid; maar o, wat een korte halmpjes en akelige armoedig-kleine aartjes. 

Onder de palmen staan vooral vijgen- en granaatappelboomen, in den vorm 
van groote heesters. De vijgen hebben nü groote frischgroene bladeren en 
al vruchten van 5 c.M. De granaatappels zijn in vollen bloei. Heerlijk mooi 
zijn die struiken. De*<* blaadjes glimmend en heldergroen en daartusschen 
de groote dikke bloemen vlammend rood, van het helderste, vurigste rood, dat 
zich denken laat, en daarbij wasachtig en schijnbaar transparant, zoodat het 
is alsof de zon er doorheen licht! 

De palmen zelf zijn hier wel iets anders dan in de zuidelijker oasen van 
het Oued Rhir; daar zijn ze dikker, meest lager en vaak netjes op rijen geplant en 
alle even groot, het is veel duidelijker een „culture". Hier in Biskra zijn ze 
schraler en slanker, dikwijls overhangend soms gebogen en willekeurig geplant. 
Het zijn ook minder goede rassen, die hier gekweekt worden; de beste, die voor 
uitvoer geschikt zijn, worden hier niet rijp, die krijgen pas verder zuidelijk zon 
en warmte genoeg. Zoo in het Soef, te midden van de zand-woestijn, het duinen
gebied, waar de bewoners de duinvalleien uitdiepen tot dicht boven het grond
water en dan de dadels planten, zoodat ze met hun wortels in het grondwater 
staan. Dadelpalmen schijnen heel veel water noodig te hebben; waar een palm 
staat, is zeker water maar ook omgekeerd, waar in deze streken water aan de 
oppervlakte komt, dat niet al te zout is, daar zijn dadels geplant. 
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Ontelbaar moet het aantal zijn van de rassen, die worden onderscheiden 
Wij zien echter geen verschil in de boomen, hoogstens heeft de één wat gladder 
stam of houdt de ander zijn oude bladscheeden wat langer vast. Maar sierlijk 

Ken wog in de 01190 vno niskra. 
Heehts over do muur een grunmiUippol on een vijgeboom. 

Gekoehte 1'oto. 

zijn ze alle, vooral de hooge, dunne, slanke, die er in Biskra zooveel zijn. 
De wegen, die tusschen de omwalde palmentuinen door van dorp tot dorp 

loopen, zijn bijna alle aan één zijde begeleid door een beekje met blauw, eenigzins 
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melkig water, daarover schieten voortdurend een groot aantal prachtige staal
blauwe libellen heen en weer die zoo nu en dan gaan rusten op de over het 
water afhangende aren van de Polypogons. 

De huizen van die dorpen zijn alle op dezelfde wijze gebouwd, van in de 
zon gebakken blokjes geelgrijze leem. Die brokkelt natuurlijk af en de hoeken 
lijken wel afgesmolten door den regen. Dat geeft aan de heele dorpen een eigen
aardig aspect van bouwvallig
heid, als van oeroude ruïnes. 
Een enkele witgepleisterde 
moskee steekt af door haar 
kleur en haar sierlijken spitsen 
koepel. 

De huizen zijn kubisch, 
met platte daken, gesteund 
door een paar balken van ge
spleten palmstam, die een 
eindje naar buiten uitsteken. 
Als vensters zijn er een paar 
smalle spleten, als schiet
gaten. Waar een deur is, is 
die ook van palmhout, met 
eigenaardige ingesneden ver
siering. 

De kinderen zitten en 
loopen voor de deuren te 
spelen, de oudere, met een 
jonger broertjeof zusje op den 
rug; ook staan steeds een 
groot aantal mannen in goor-
witte, ruigwollen burnoesen 
aan de deur, of zitten op 
straat gehurkt te praten. 
Opmerkelijk is het groot aantal 
blinden, éénoogigen en bijna-
blinden; ook veel kleine kinde
ren ziet men met afschuwe
lijk zieke oogen, waarop voortdurend een krans van vliegen zit. Die beestjes 
zullen zeker wel het hunne bijdragen voor de verspreiding. Eenige jaren geleden 
heeft hier een tijdlang de hertog-oogarts Max van Beieren gepractiseerd. 
Hij en zijn dochter moeten hier onder de arme bevolking wonderen verricht 
hebben; de menschen zijn er nog vol van. 

Gesluierde vrouwen en ongesluierde meisjes loopen bedrijvig met groote 
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waterkannen van en naar de drinkwaterpompen. Een paar gegoede Arabieren 
komen ons voorbij, statiglangzaam met afgemeten, veerkrachtigen tred; forsche, 
mooie kerels zijn het; over hun witten burnoes dragen ze er nog een van blauw-

.. «,. ri^ammmmiii i im.iuu'i 

In do oase Sidi-Amraan ten N. van Toeggoort. ICigen lot". 

grijze of donkerbruine stof, samen zijn de beide overkleeden over één schouder 
koket teruggeslagen, om de sneeuwwitte, met gekleurde en gouden randjes 
bestikte onderkleeding te laten zien. 

Jongens, in versleten en gelapte burnoes gewikkeld, rijden op kleine ezeltjes, 
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zoodat hun voeten bijna den grond raken. Door voortdurend schommelen met de 
beenen geven ze gang aan hun beestje. 

Een dwaas gezicht: Om een hoek van den weg komen plotseling een paar 
kameelen te voorschijn stappen, op de één zit een toerist met een chic, grijs 
colbert-kostuum en een stroohoed a la mode de Paris en op de andere een 
Parijsche dame met een grooten hoed met struisveer en jupe entravée. De beesten 
gedreven door een indigene met Tunesische fez en broek, en zwarte Europeesche 
jas; op zijn fez: chasseur de 1' hotel du Sahara . . . . 

Dicht bij de markt in 't nieuwe Biskra is de groote fondoek (stalling) van
waar de karavanen vertrekken, 's Morgens vroeg is het daar bedrijvig. Onder 
voortdurend protestgebrul worden de kameelen gedwongen te knielen, en groote 
pakken, zakken en balen worden op hun rug gehangen, weerszijds een groote 
zak tot op den grond: 200 KG. kan elk dragen! 

Dan worden de waterzakken van geitevel gevuld aan de put voor de stal; de 
kameelen heeft men gedwongen te drinken, en op marsch gaat het. Een met 
geweren gewapend geleide voorop, drijvers met stokken achteraan, jonge nog 
zuigende kameelkalfjes achter de zwaar bepakte moeders aandansend op een 
grappig sukkeldrafje. Van hier zijn ook wij voor veertien dagen vertrokken 
naar het zonnige zuiden, naar de zandduinen van het Erg en de oasen van het 
Soef, maar daarover zullen we nu niet beginnen. Trouwens u behoeft Biskra 
niet te verlaten om de woestijn, althans de woestijn-flora, te leeren kennen. 
Het Oued Biskra, de bijna geheel droge, verbazend breede rivierbedding vol met 
groote keien levert een rijken oogst van typische woestijnplanten van den kiezel-
grond waarvan de Harmei, Peganum harmala — nu in vollen bloei — de bekendste 
is; het is een vreeslijk bittere plant, die zelfs door geen kameel gegeten wordt; 
en dat zegt veel, want die mondjes zijn voor geen kleintje vervaard. Verder 
de Kolokwint: Citrullus colocynthis, ook om zijn bitterheid zoo welbekend; die 
bloeit nu en laat tegelijk zijn vruchten van het vorige jaar als harde sinaas
appels, plat op de grond rijpen. Zoo frisch als zijn bladeren zich in de volle zon 
zonder regen het geheele jaar houden, zoo snel zijn ze verlept als ge ze van de 
wortelknol, het ondergrondsche waterreservoir, afbreekt. 

Woestijnplanten van den leemigen grond vindt ge tot aan den rand van de 
oase, tot op de terrassen van het oude Turksche fort, zoo ook de leuke, kleine 
Mesembryanthemum nodiflorum met z'n witte sterbloempjes tusschen smalle 
roode blaadjes, bedekt met witte blaascellen, die als kristalletjes in de zon schitteren. 

Een zoutsteppe vindt ge op 6 K.M. afstand bij de zoutbron van Hammam-
es Salahin; een trammetje brengt u er zittende heen. 

Vlak achter deze zoutplekken beginnen de steen terrassen, die langzaam oploopen 
naar den bergketen: Chaine de Sfa, daar kunt ge behalve de flora van de Steen-
woestijn, de eigenaardige door den zandstorm veroorzaakte erosie van de 
gesteenten bestudeeren; in 't groot aan de bergen en de steile oevers der droge 
rivierdalen; in 't klein aan de rolkeien. 
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Voor de duinen en de zandwoestijn kunt ge u naar de Montagues de Sable 
laten gidsen, desverkiezend door een Arabierenjongetje, die zelfs Latijnsche namen 
van bloemen en vlinders kent! Heusch, dit Biskra is wel een kostelijk oord. 
Maar de vrije woestijn daarginder in het Zuiden is toch eigenlijk nog heel 
wat anders. Van onzen mooien tocht daarheen is Professor Stomps van plan een 
uitvoerig verhaal te geven. 

Biskra, 27 April 1912. J. HEIMANS. 

DE BONTE WANTSENDOODER. 
(Dinetos pictus). 

leefwijze weinig bekend. 
THIJSSE. 

|K dacht, dat ik het door vergelijking duidelijk kon maken, maar ik 
geef het op; het spot met elke beschrijving, het bewegen van dit 
kleine graafwespje (fig. 1). Als hij luchtigjes van een blauw zand-
klokje neerstreek op de witte schermen van het duizendblad, dacht 
ik aan de fitis, de sierlijke, slanke, lichtzwevende fltis. Kwam hij 

dan met een snelle zwaai en een prachtige rembeweging neergeploft op 't zand, 
en beklopte hij onder hevig trillen van ' t achterlijf de grond met zijn lange, 
lenige en toch weer stljf-harde sprieten, dan 
was 't als een kleine, pittige motor en de 
sprieten leken wel van 't allerfijnste horloge-
veerstaal, door dwergenvingeren gesmeed. Maar 
toen hij in woeste vaart op zijn prooi neer
stortte, die argeloos wandelde tusschen 't gras, 
toen moest ik weer denken aan een slang, 
die na lang vasten al zijn ongebruikte, latente 
kracht concentreert in één onfeilbare, onaf
wendbare sprong. En al die heftigheid van 
leven in een klein diertje, niet eens zoo groot 
als een gewone kamervlieg, maar veel slanker 
en mooier. Zelfs met een speld door zijn 
thorax en een papiertje onder zijn achterlijf, 
maakt dit wespje naast vele andere in de 
doos nog een zeer goed figuur. Er is dan ook 
geen andere, waar 't geelachtig wit zulke 
geestige vlekjes toekent op 't roodbruine, 
glanzende achterlijf. Maar ge moet dit stukje 

, . . . . . , Fig. 1. Ue bonte Wantsendoodor 

edelsteen zien vliegen, zweven, neerslaan, //*„<*.«. pMui;, ? en f, lengte B mM. 


