
MAZZELTJE? 
 
Ik verzamel geen hengels. Maar aangezien ik al 
wel diverse reels van Hardy bezit, is het toch wel 
aardig daar ook een Hardy rod bij te hebben. In 
the good old days, toen de veilingen in Empel 
nog redelijk liepen, kreeg ik mijn kans. Hans van 
Loenen bracht een Hardy Murdoch greenheart 
hengel in ter veiling. Er bestond voor deze 
hengel eigenlijk niet veel belangstelling, zodat 
slechts twee man boden. Weet je nog, Henk 
Schiltmans? 
 
Uiteindelijk werd ik voor een niet te gek bedrag 
eigenaar van de greenheart stok. 
Vanzelfsprekend was ook deze Hardy-hengel 
genummerd (G 14434). De hengel, met twee 
toppen, was in goede conditie en inclusief 
origineel foedraal en stofdoppen. Ik blij naar huis 
toe. In Empel had ik al gezien dat er een plaatje 
in de vorm van een wapenschild op het kurken 
handvat was gemonteerd. Zo zwart als teer, dus 
ik kon er daar ter plaatse geen brood van 
bakken, maar nadat ik het plaatje zonder te 
poetsen - toch wel handig, enige ervaring in de 
geweermakerij! - had schoongemaakt, bleek het 
om een zilveren plaatje te gaan, voorzien van vijf 
Engelse zilverkeurtjes. Vanzelfsprekend was het 
voorzien van een tekst. 
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BRIEF 
 
Dit alles leek mij de moeite waard om naar 
Hardy te schrijven, 
want als men een visserman in Alnwick verder 
kan helpen, zal men dat beslist niet laten (zie 

kopie brief). 
Maar.. geen gegevens over Barbara! 
Ik ben een rare vogel (o, dat wist u al?), dus ben 
ik ergens in 1996 via enkele Engelse contacten 
op zoek gegaan naar Barbara, die intussen 82 
jaar oud moest zijn. Helaas, zij was reeds daar 
waar men niet naar visakten en vergunningen 
vraagt, dus zal ik nooit weten wat ze met deze 
Hardy Mulloch allemaal heeft gevangen. 
Edoch, ik ben na ruim 17 maanden zoeken, 
bellen, schrijven en faxen wel in contact 
gekomen met familie van miss Lambton. Ik weet 
nu dat men haar hengel het liefst weer in bezit 
zou krijgen. De prijs en het eventuele ophalen in 
Nederland vormen geen probleem, doch 
(wederom als rare vogel) kan ik geen afstand 
doen van deze stok. Door het simpele feit dat ik 
de geschiedenis achter deze hengel heb kunnen 
achterhalen, heeft deze Murdoch voor mij véél 
meer waarde dan de Engelse ponden die men 
bereid is mij te betalen. 
 
DRIEMAAL SCHEEPSRECHT 
 
Voor de derde maal als rare vogel kreeg ik nóg 
een kronkel erbij. Ik bedacht namelijk: wat die 
mannen in 'Passion for Angling' met antiek 
materiaal kunnen, kan ik ook! Ik ben dus met 
deze Hardy Murdoch slepend gaan vissen. Een 
Hardy reel erop, grote plug eraan, en zowaar, bij 
die pogingen op de eerste dag ving ik twee 
snoekjes. 
 
GEWAARWORDING 
 
Neem van mij aan, als je vis gaat vangen op 
antiek en/of oud materiaal, ga je helemaal uit je 
dak! Ik wel tenminste. 
Natuurlijk ziet zo'n snoek niet of hij aan een 
carbon stok of aan de fraaie hengel van Barbara 
wordt gevangen - maar ik wél, en ik heb aan die 
vangsten veel genoegen beleefd. Inmiddels vis 
ik ook regelmatig met een oude Farlow splitcane 
stok, voorzien van een eveneens oude Farlow 
aluminium reel, type Aerial Coxon van Allcock. 
Beste mensen, de aankoop op de veiling te 
Empel, het zoekwerk in Engeland en niet te 
vergeten de vis die ik al op deze Murdoch heb 
gevangen: ik zeg u, wat een mazzel dat ik tegen 
deze hengel ben aangelopen! 
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