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P r i j s p e r J a a r f 4 . S O . 

HAGENAU. 
et jaar 1910 is zeer belangrijk geworden voor de Vereeniging tot 
Behoud van iSTatuurmonumenten en haar vrienden. Nog terwijl de 
actie voor den aankoop van de Leuvenumsche bosschen gaande was, 
werd uit Dieren en weldra uit heel Nederland een beroep op haar 
gedaan, om de bosschen van het landgoed Hagenau te redden, die 

met kaalslag werden bedreigd. De duizenden wandelaars, die hier in den zomer 
genoten in de weergaloos schoone bosschen van den Essop, van het wijde dal 
tusschen Essop en (leitenberg en in de sterrelanen van den Carolinenberg, zouden 
in volgende jaren niets terugvinden dan kale hellingen; want waar oud bosch 
gekapt is, duurt 't jaren, eer zich weer een behoorlijk plantenkleed, zij 't ook 
alleen van gras en heide, heeft gevormd. Ongetwijfeld zouden ook de naburige 
bosschen eronder geleden hebben en 't klimaat van den Veluwezoom ging er 
op achteruit, om nu nog niet eens te spreken van de stoffelijke welvaart van 
de bewoners der streek. 

De Dierenaars zagen het 't beste in van allen, en zij zetten zich flink aan 
' t reddingswerk. Maar 't brok was te groot en zoo kwamen zij dan — gelukkig 
niet met leege handen — om hulp aankloppen bij onze Vereeniging. 



306 DE LEVENDE NATUUR. 

Na heel wat wikken en wegen besloot het bestuur tot den aankoop. Er 
waren bestuursleden die vreesden, dat de taak boven de krachten der Vereeni
ging zou gaan, andere, die meenden, dat zoo wij niet toetastten, nog bitterder 
verwijten ons zouden treffen, dan toen de Wildenborch verloren ging. Het ergste 
was, dat de koop moest worden gesloten binnen drie dagen en dat dus de tijd 
ontbrak, om zekerheid te erlangen, dat een leening — de traditioneele drie-
percents-natuurmonumenten-leening — volteekend zou worden. 

't Was dus een sprong in 't duister, maar hij werd gewaagd. Het Bestuur 
meende er niet aan te mogen twijfelen, dat een maatregel als deze in nog 
breeder kringen sympathie zal wekken, dan eertijds de aankoop van het Naarder-
meer en kort geleden die van de Leuvenumsche bosschen. 

De Veluwezoom zelf heeft reeds voor de helft van het benoodigde kapitaal 
deelgenomen in de leening, beproefde vrienden van de Vereeniging hebben ook 
nu weer het hunne gedaan, er ontbreken nog enkele tienduizenden. Op aanvraag 
zend ik gaarne inschrijvingsbiljetten. 

Maar nog meer dan aan leeningsgelden heeft de Vereeniging behoefte aan 
leden en aan stamkapitaal. Hoe schoon zou 't zijn, als eens door heel Nederland 
zulke uitgestrekte wandelparken van ongerept natuurschoon voor goed voor 
iedereen toegankelijk bleven, minstens één in elke provincie. Dil ideaal is ge
makkelijk te bereiken, wanneer iedereen, die prijs stelt op wandelgenot zich 
aansluit bij de Vereeniging, of haar door schenkingen verrijkt. De minimum 
contributie bedraagt ƒ2.50 per jaar; voorzitter is Dr. J. Th. Oudemans, Paulus 
Potterstraat 12, Amsterdam. 

J A C P. THIJSSE. 

ENTBASTAARDEN. 
CVorvolg min hls. 288J. 

E enting werd nu zoo uitgevoerd, dat van een tomaatplant het 
bovenstuk weggesneden werd, terwijl daarop in den stengel een 
overlangs wigvormige insnijding werd gemaakt. In die wig werd 
nu de entloot van de nachtschade geplaatst, die natuurlijk aan 
het ondereinde zoodanig gesneden was, dat zij in de wig van 

de tomaat paste. Nadat de vergroeiing had plaats gehad, werd nu op de ver-
groeiingsplaats het geheele bovenstuk weggesneden. Er bleef dus staan een 
stengelstomp van een tomaatplant, die aan zijn boveneinde een wigvormige 
uitholling bezat, gevuld met nachtschadeweefsel, terwijl dit met dat van de 
tomaat tot een geheel vergroeid was. Wanneer men dus de sneevlakte bezag, 
bestond deze in het midden uit nachtschadeweefsel, dat ter weerszijden ingesloten 
werd door weefsel van de tomaat. Wanneer men nu alle gewone knoppen 


