
Levensstijl 
"Leefde als een Bourgondiër, was geen 
harde werker", merkte een neef van 
hem op. "Joviaal, hartelijk en spon- 
taan", schrijft De Nederlandse Jager 
bij Smelt Woodland's overlijden m 
1954. Ook zijn ijver, toewijding en 
deskundigheid als hoofdreacteur wor- 
den dan in het blad gememoreerd. 
"Een bescheiden echtpaar", is de her- 
innering van een voormalig Spiegel- 
bewoner, aangehaald door mevrouw 
Neüy Langemeijer. 

Waardering voor Smelt Woodland 
wordt reeds eerder uagednil<t in een 
fraai liber amicorum, hem aangeboden 
toen hij m 1930 25 jaar hoofdredacteur 
was van De Nederlandse Jager. Zijn 
weekblad wordt een "boek der wijsheid 
voor de beginnelmg" genoemd en een 
"blad van verpozing voor de enthou- 
siaste jager." Een grod aantal perka- 
menten bladajden met visitekaartjes 
tonen de namen van gelukwensers. 
Onder hen talnjke adellijke promiuen- 
ten zoals Van Tuyll van Serooskerken, 
Quarles van Ufford, Bosch van Dra- 
kestein en Harinxma thoe Sloten. Bij 
de niet-adellijke prominenten zien we 
Bredius en Van Leeuwen Boomkamp 
vermeld. 

zich kennelijk in jagerskringen, waar 
dubbele namen gangbaar waren. De 
jacht - sport der koningen - heeft na- 
tuurlijk altijd een aristocratisch tintje 
gehad. Andere leden van de Smelt fa- 
milie hebben deze Woodland toevoe- 
ging niet altijd serieus genomen. Het 
grapje "Smelt Poepland" deed af en toe 
de ronde. 

Zijn einde 
Leo Smelt Woodland overleed m Bus- 
sum op 24 maart 1954. Hij was toen al 
enige jaren weduwnaar en was ver- 
huisd naar een pension m de Willerns- 
laan. 4, de oude Katholieke Begraaf- 
plaats is zijn grafsteen verdwenen. 
Over een jachtwend van Smelt 
Woodland werd bij diens overlijden 
gezegd, dat hij "naar zijn eeuwige 
jachtvelden was vertrokken". Laten we 
hopen, dat Leo Smelt Woodland 
(Moustache), de jager vanuit Bussum, 
ook naar deze eeuwige jachtvelden is 
heengegaan en dat hij daar vele van 
zijn jachtvrienden blijft ontmoeten. 

Jan Hekkenberg 

Met dank aan: 
De heer A.AW. Post, die als eerste de 
aandacht op Leo Smelt Woodland vestig- 
de. 

Dubbele naam De heer Huygen van de Koninklijke Ne- 
derlandse Jagersvereniging. L . 0  Smelt had =lf e d e r  (h 1895) 

heer F&'., r van het M=- 
van Koningin-Regentes de voor N a m -  en Wildbeheer in Door- 
*jke gekregen Om het werth voor het lenen van Qverse boeken. 
'Woodland' aan naam toe te De heer en mevrouw Langemeijer. 
gen. Hij was toen 27 jaar en bewoog 
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Op zaterdag 13 september 1997 word de ûpen Monumedendag gehouden. Het 
thema is dit jaar: schoolgebouwen. 

52 Contactblad ~istorische S n 9  Bussum 




