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needIes in whieh they were found. In 1952 these larvae were observed
te develap into normal adults, thus proving that the species is able to
complete its life-cycle on Douglas Hr. Development taak place in the
same way and within the same time as on lareh, but mortality in the
mining stage was estimated to be 93 %.
Oviposition on Douglas flr takes place only when the latter is standing
nearby or between heavily infested lareh. There is na evidence yet that
a special strain of Coleophora larieelIa adapted to life on Douglas fir
has developed.
Literatuur:
De Koning, M. (1922): Boschbescherming.
Voüte, A. D. en A. J. ter Pelkwijk: Een oorzaak van het optreden van
plagen der lariksmot in Nederland. Ned. Boschb. T. 20,
1948 (7-15).

Mededelingen van de
N ederlandsche Boschbouw Vereeniging
NAJAARSBIJEENKOMST.
De Najaarsbijeenkomst zal op 3 en 4 October plaats vinden, waarbij
in het programma onden meer is opgenomen een tocht langs de oeverbeplantingen van het Twenthe-kanaal. Het programma van deze bijeenkomst en de agenda van de te houden ledenvergadering 2al per coruvocatie worden bekend gemaakt.
De Secretaris der N.B.V.,
Ir P. H. M. Tromp.

ADRESWIJZIGINGEN.
Ir. W. van Laar is verhuisd van Hattem naar Bergen N.H., Prins
Hendriklaan 10.
Ir. J. L. F. Overbeek te Groningen van de Wassenberghstraat naar
Gerechtkade 135A.
H. J. Wormgoor van Hoenderloo naar Apeldoorn, Boschweg 7.
Het correspondentie-adres van de N.V. Bosaanplanting ..Ter Borch"
te Wildervank is gewijzigd in Oosterdiep A. 128.
Vertrokken naar het buitenland zijn: Ir A. A. P. A. Metsers en
J. W. Gonggrijp.

247

Personalia
IN MEMORIAM Jhr Mr A. H. MARTENS VAN SEVENHOVEN
Op 8 Augustus j.1. is op het landgoed "de Velhorst" onder Almen,
waarvan hij mede-eigenaar was, overleden de vroegere Rijksarchivaris
van Gelderland, Jhr Mr A. H. Martens van Sevenhoven. De overledene
is iemand geweest. die grote interesse had voor de geschiedenis van zijn

gewest, onder meer voor de geschiedenis van de Gelderse bossen en mar. ken. In het jaarboek 1924 van de Vereniging "Gelre" is daarover een
studie van hem gepubliceerd, getiteld "De Geldersche bosschen". In deze
beknopte doch belangrijke bijdrage geeft hij een beschrijving van hetgeen
hem na archiefonderzoek bekend is geworden over de bosmaalschappen,
de domeinbossen en het particuliere bosbezit in deze provincie. Voor de
Nederlandse bosbouw heeft hij hiermee een verdienstelijk werk geleverd,
waarvoor wij hem erkentelijk zullen blijven.
Belangrijker evenwel is zijn bijdrage voor de geschiedkundige Atlas
van Nederland, uitgegeven in 1925 en handelende over de Marken in
Gelderland. Het gehele markenwezen is hierin door hem behandeld en
van alle Gelderse marken is de geschiedenis in het kort beschreven, zo
ook die van de bosmaalschappen en bosmarken. Zijn laatste werk - de
bosgeschiedenis van de Oostelijke Veluwezoom en de wildbaan der prinsen van Oranje, enige jaren geleden geschreven voor de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten - heeft hij helaas niet meer gepubliceerd mogen zien. Wellicht zal dit spoedig verschijnen en aldus de sluitsteen kunnen zijn van het werk, waaraan hij zich zo gaarne gewijd heeft.
J. H. A. v. H.

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
TENTOONSTELLING "DE EEUW VAN HET HOUT".
In aansluiting op de door het Houtvoorlichtings-Instituut te organiseren Houtdagen 1952 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, zaf
door het Houtvoorlichtings-Instituut onder leiding van de heer W. Boerhave Beekman een tentoonstelling worden georganiseerd van 27 September ,tlm 19 October 1952 onder de naam: "De eeuw van het hout",
waarvoor het Koninklijk Instituut voor de Tropen de grote Lichthal heeft
beschikbaar gesteld.
VOORONTWERP-BOSWET BEOOGT INSTANDHOUDING BOSAREAAL
De op 18

Juni

194:8 ingestelde commissie tot hernieuwing van de Boschwet 1922. on~

der voorzitterschap van de heer Jhr Mr Or L. H. K. C. van Asch van Wijek. heeft
aan de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening rapport uitgebracht en
daarbij gevoegd een v66rontwerp voor een nieuwe Boswet met bijbehorende toelich·

