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Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging

IN MEMORIAM Ir RADEN SEWANDONO

Raden Sewandono werd in 1901 te Batavia geboren en in 1921 benoemd
tot bosarchitect bij het Boswezen in het toenmalige Nederlands Oost-Indië.
Na een tijd lang deze middelbare rang te hebben bekleed werd hij, wegens
zijn buitengewone aanleg en toewijding in de gelegenheid gesteld verder in
de bosbouw te studeren aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Daar
behaalde Sewandono in 1931 zijn ingenieursdiploma, waarna hij weer naar
Indië vertrok. Daar volgde zijn benoeming tot houtvester en in 1946 tot
inspecteur bij het Boswezen. Naast zijn beheerstaak werkte hij aan wetenschappelijke bosbouwkundige opdrachten, onder andere aan een onderzoek
met een studiereis op het gebied van bosboomveredeling. Bovendien vertegenwoordigde hij zijn dienst op internationale bosbouwkundige congressen.
In 1950 kwam hij weer naar Nederland, waar hij eerst bij het Staatsbosbeheer werkzaam was, om in 1951 aan de afdeling bosbouw van de Landbouwhogeschool met wetenschappelijk onderzoek en een onderwijstaak te
worden belast, tot slot in de rang van wetenschappelijk hoofdambtenaar A.
Hij was een vooraanstaand bosbouwkundige, vooral op het terrein van de
bosbouw in de tropen. Zijn verdiensten werden erkend door zijn benoeming
tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
Zeer veel werk heeft ir Sewandono verricht als voorzitter van het bestuur
van de "Vereniging wetenschappelijke staf Landbouwhogeschool".
Op 15 juni 1963 ontvingen wij het droeve bericht dat Sewandono in de
namiddag was overleden. Een manmoedig gedragen langdurige en pijnlijke
ziekte had een einde gemaakt aan dit zo nuttige leven. Buitengewoon velen
bewezen hem de laatste eer aan zijn groeve te Wageningen.
Sewandono was een bijzondere persoonlijkheid; hij vroeg voor zichzelf
niets, dacht steeds aan anderen. Hij was zeer gezien en bemind. In en na de
oorlog heeft hij, vaak met levensgevaar, collega's en hun gezinnen beschermd
en geholpen; zij zullen hem niet licht vergeten. Voor zijn vrouwen kinderen
moge dit enige troost zijn bij hun zo grote verlies. Sewan was een voortreffelijk huisvader.
D. Burger Hzn.

Mededeling van de Commissie voor
Publicaties
HET ZAKBOEKJE VOOR DE NEDERLANDSE BOSBOUW
IN NIEUWE VORM
Onlangs heeft de Redactiecommissie voor Publicaties van onze Vereniging,
mede op grond van een verzoek van de abonné's enkele nieuwe onderwerpen
behandeld en uitgegeven in de 10e aflevering van het onvolprezen zakboekje, dat een schat van gegevens bevat.
Deze tiende aflevering omvat nieuwe titelbladen, nieuwe schutbladen,
nieuwe aanwijzingen voor het gebruik van het boekje, inhoudsopgaven voor
deel I en deel 11, een alfabetisch zakenregister, adreslijsten, een artikel over
de nieuwe Boswet ter vervanging van het artikel Bosbouwwetgeving (931),
een artikel Jachtvoorschriften - een herziening van oude voorschriften
(156-0930) - , een herziening van het artikel Verzekering van bossen (943),
alsmede de nieuwe artikelen: "Houtsoorten, eigenschappen en toepassing"
(810) en "de Statistiek van het Zuidelijk bosgebied" (905.5).
Daarbij merken wij op, dat de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer vaste bijdragen geven ter dekking van de
onkosten van de onmisbare adreslijst van vele in de bosbouw werkzame instanties en personen. Ook aan andere instellingen zal daarvoor een bijdrage
worden gevraagd. Het bedrag, dat de abonnee voor de adreslijst betaalt is
daarom voor deze steeds bijgehouden practische lijst gering.
Wij mogen al onze lezers opwekken dit zeer billijke en handige zakboekje
aan te schaffen of aan te vullen door deze nieuwe aflevering te bestellen.
Hoe meer abonnes hoe meer voor hen kan worden gedaan!
En nu de uitzonderlijk billijke prijs. Deel I en deel 11 - bestaande uit 2
ringbandjes, waarin opgenomen de eerste 9 afleveringen (voor zover nog
voorradig, maar later weer aan te vullen) zijn thans tegen de sterk gereduceerde prijs van f 8 (waarin de verzendkosten en porto zijn begrepen) terwijl
de bandjes al meer dan de helft van de prijs uitmaken) verkrijgbaar en kunnen worden besteld bij de heer B. F. Kieviet, Wijnand van Arnhemweg 12
te Oosterbeek.
De 10e aflevering kost f 3 (waarin ook weer de verzendkosten en porto
zijn begrepen). U kunt de bedragen ad f 8 en/of f 3 overschrijven op giro
908488 ten name van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging,
Lovinklaan I te Arnhem.
Bestel dus vlug. Doe het nu! Alles wordt straks weer duurder of raakt
uitverkocht.

