STICHTING
.. HET NEDERLANDSCH BIOLOGISCH STATION".
Wij ontvingen een circulaire met bijlagen van deze stichting, waaraan wij het volgende ondeenen :
Op initiatief van de Ned. Botanische Vereeniging hebben
een .aantal lichamen en personen een stic.hting in het leven
geroepen genaamd Het Nederlandsch. Biologisch Sfation. In
het Algemeen Bestuur hebben naast de vooraanstaande bo:
tanici in ons land o.a. zitting de directeuren van het Staats ...
boschbeheer en van de Neder!. Heide Maatschappij.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het gecombineerde biologisch laboratorium- en veldonderzoek in" Nederland, Door een bijzondere samenloop van omstandigheden
kon de stichting de beschikking krijgen over een biologisch
station in het hart van Drenthe bij Wijster, waar op gunstige
voorWaarden gebruik gemaakt kan worden van het modern
ingerichte laboratorium. daar eenige jaren geleden gesticht
door Dr. W. Be ij e rin c k. Dank zij de groote welwillendheid van dezen geleerde. thans directeur van het Station.
kan de stichting vruchtbaar werk verrichten als over een.
naar verhouding laag, jaarlijks budget kan worden beschikt.
Deze middelen moeten gevonden worden uit vrijwillige
bijdragen van belangstellende corporaties en personen. Men
storte deze bij den penningmeester van het Dagelijksch Bestuur, Dr. W, C. deL e e u w, Bilthoven, postgiro 120406,
Red,

Men verzoekt ons opname van het volgende:
NATUURSTUDIE OP TERSCHELLING.
Elke zomer houdt de Nederlandsche Natuurhistorische
Vereeniging een kamp waar jeugdleiders in den wijdsten zin
van het woord een bepaald landschap bestudeeren. En met
succes; gedurende het vijfjarig bestaan is het deelnemertal
steeds gegroeid, door het aanstekelijk enthousiasme van hen
die de excursiedagen hebben meegemaakt.
Nadat in 1933 in Epen Z.-L. werd gekampeerd, en dus de
studie zich hoofdzakelijk bewoog op het terrein van de geologie en de midden-europeesche flora. is voor 24-31 Juli
1934 een kampplaats uitgezocht op het eiland. Terschelling,
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waar de geheele duin vorming van A tot Z is waar te nemen
en waar wad en strandweide, kwelder en dUinbebossching
prachtig studiemateriaal opleveren voor de ornithol.ogen, de
plantkundigen en zoölogen.
De excursies zullen worden geleid door Prof. Dr. L. G. M.
Baas Becking. Dr. J. W. van Dieren. Ir. W. Feek e s, Dr. Th. van L 0 h u i zen, Dr. A. Sc h e y g ron d,
Jan P. St ij bos en Dr. D. M. de V r i e s, die allen van
hun speciale standpunt zullen belichten hoe op elk terreindeel de geheele planten- en diergemeenschap samenhangt en
verband hout met de levensomstandigheden.
De jeugdleiders. die tot nu toe de kampen bezochten kwanien uit de kringen van het onderwijs, voorbereidend, lager
en middelbaar, en uit de jeugdorganisaties; hun getal werd
aangevuld door leden van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging en de oudere leden van de N ederlandsche
Jeugdbond voor Natuurstudie, een groep enthousiaste na-

tuurliefhebbers van achttien tot zeventig jaar.
D:e kampcommissie van het Leiderskamp voor Natuurstudie, onder voorzitterschap van D'r. Joh. H. van B u rkom, heeft voor Terschelling het kamp geld bepaald op
flS.OO voor jeugdleiders, f 20.00 voor leden van de Neder- .
landsche Natuurhistorische Vereeniging en der Nederlancl.che Jeugdbond voor Natuurstudie en verwacht spoedig· de
eerste aangiften bij de secretaresse, Mevr. H. N. R u i n e nde Vos, Nic. Beetsstraat I, Arnhem, bij wie inlichtingen,
circulaires en aangifteformulieren zijn te verkrijgen.

PERSONALIA.
Bij beschikking van den Minister van Economische Zaken
is als Controleur van de Vereeniging tot Waarborg van de
Herkomst van zaad en planten van den grove den (W.H.G.)
in de plaats van Ir. G. A, 0 ver d ij kin kaangewezen
Ir. H. W. Sc hen ken b erg van Mie r o.p.

