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Ari ’t Hart (2) 
 
Hieronder kan u het vervolg lezen van het 
artikel zoals het verschenen is in Classic 
Angling n° 100. 
 

 
Ari ’t Hart aan het werk 
 
Zijn huis is gebouwd in 1970 en Ari heeft het 
veranderd en aangepast toen hij het kocht. 
Een verlaagd vloergedeelte is gemeubileerd 
met smaakvolle leren banken die de glans 
bezitten van decennia gebruik. Een glazen 
deur verhindert niet alleen de katten om naar 
de zolder te gaan -naar Ari’s werkkamer- 
maar dient ook als scheiding van het deel van 
het huis met een lagere temperatuur. 
 
Grote, schitterend gekleurde schilderijen 
contrasteren met het diep zwart gepolijste 
graniet van de keuken waar we genieten van 
een espresso met een stuk heerlijk gebak dat 
z’n vrouw Astrid ons serveert. Spiegelwanden 
en Afrikaanse sculpturen completeren het 
bijzondere karakter van het interieur. Aan de 
zuidkant een cactussenkas. Hoge grillige 
boomachtige cactussen reikten tientallen 
jaren geleden al tot het plafond en groeien nu 
warrig verder. Het kan toeval zijn dat de weg 
naar de werkplaats door deze kas loopt. 
Waar de centimeters lange stekels proberen 
indringers te prikken worden ze eenvoudig 
afgedekt met zwarte stukjes foam. We komen 
bij een stalen deur, gaan 2 treden naar 
beneden en de deurmat toont al splinters en 
spiralen van vroegere stukken metaal die 
liefdevol maar stevig werden bewerkt om te 
voldoen aan Ari’s ideeën. 
 
De zware groene en grijze verspanende 
machines vertonen een mooie satijnen glans 
als resultaat van tientallen jaren arbeid. De 
vloer is van smalle eikenhouten strippen 
gemaakt. Er gaat een lade van een houten 
kast open waar alle onderdelen van een 

dozijn nieuwe reels keurig zijn opgeborgen; 
de grotere onderdelen zorgvuldig verpakt, 
alles klaar om te worden geassembleerd. 
 
In een ander deel van de werkplaats vinden 
we de tekentafel. Hier is de vloer duidelijk 
getekend door de stoelpoten. Een A1 formaat 
werktekening toont twee gedetailleerde 
onderdelen van een reel geïnkt in ferme 
halen. Dit is het werk van een ingenieur die 
op papier wil zetten wat ie in z’n hoofd heeft. 
“Ik gebruik geen computer voor mijn 
tekeningen: er is niets mis met de goeie oude 
school tekeningen zoals ik die op mijn 
opleiding leerde in de jaren 60” 
 
Ari stelt dat hij alleen de tekeningen maakt 
nadat een werkstuk tot z’n tevredenheid is 
afgemaakt. “Aan het einde van de dag heb ik 
dit werkstuk in mijn hand en kan wel een uur 
op de bank zitten en het bekijken en 
beoordelen. Mijn gedachten, zowel die van 
de kunstenaar als die van de ingenieur, 
veroorzaken een synthetisch proces en op 
dag twee zet ik dit proces voort en herhaal 
het zo nodig. Noem het intuïtief of primitief, 
maar voor mij werkt het prima. Het verklaart 
ook waarom er geen systeem zit in z’n reel 
groottes. Ze ontstaan zoals ze aan het eind 
van de dag zijn. Je kunt de meetlat mentaliteit 
hanteren, maar die is van weinig betekenis; 
constructieprincipes en de eigenschappen 
van het materiaal zijn al vanuit de ervaring 
meegenomen. 
 

 
ATH elektrische vliegenreel 
 
Een uitzondering hierop. Ari laat een 
miniatuur streamside fly-tying kit zien. Het 
heeft schuifjes, een magnetische haken-
houder en fluwelen voering. Het bevat een 
vice, schaartje, bobbin holder, hackle plier en 
zelfs een krachtige LED op een opvouwbaar 
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statiefje. De metalen doos is gefreesd uit een 
blok massief aluminium; maten: precies 1 bij 
2 bij 3 inches. Het is slechts een prototype. 
Het heeft aan de ene zijde nog fabricage 
sporen en is hoog gepolijst aan de andere 
zijde, genoeg om jezelf op stoppelbaard te 
controleren aan het einde van een visdag. Als 
we terug zijn in de werkkamer brengt Astrid 
ons een verfrissing. Vele reels gaan opnieuw 
door onze handen; twee vallen er op de 
grond (opzettelijk) om te demonstreren 
waarom de modellen voor 1980 een roestvrij 
stalen rand bezaten die werkte als een veer. 
 

 
De ideale bescherming voor een reel 
 
Zij beschermden, maar zullen nooit breken 
zoals de randen van gegoten aluminium 
doen. Een plaatje van een gepersonaliseerde 
elektrische vliegenreel gemaakt voor een 
gehandicapte wordt uit het fotoboek gepakt. 
Aan de muur hangt een zwart-wit foto van 
een rolstoel ontworpen voor de Paralympics 
van 1980. Er is een foto van de vroegere US 
president George Bush Sr. die een serie ATH 
reels, gegeven als een cadeau, nader bekijkt. 
Een enigszins wazige foto van Ari in een 
vliegtuig met Jack Hemmingway. Een foto 
van een reel met een ingegraveerde 
boodschap aan Joan Wulff, een foto van Stu 
Apte naast de laatst bekende foto van de 
meester hengelbouwer Hans Gebetsroither 
terwijl hij een ATH reel bekijkt. 
 
We zien ook de prototypes voor de  Hardy 
Astrid reel, genoemd naar z’n vrouw en de 
Hardy Angel fly reel-series die Ari voor Hardy 
ontwierp. We werden bijna “overvoerd”... 
 
Dan komt plotseling de duistere Deense 
periode aan de orde. Gestolen blauwdrukken, 
kopieën gemaakt van inferieure materialen, 
armzalige kleuren. Het overkwam hem vertelt 
Ari. Als artiest die meer bezig was met een 
frisse output van nieuwe modellen kon hij 
zich onvoldoende bemoeien met het op orde 

houden van tekeningen, ordenen van patent-
wijzigingen, het voeren van rechtszaken. Hij 
koos voor een faillissement als een manier 
om te overleven. Zes weken later werd de 
nieuwe naam ingeschreven. Vanaf dat 
moment nam hij de zaken weer helemaal in 
eigen hand. 
 
Tekeningen verblijven in de brandkast; 
prototypes worden aan niemand getoond (wij 
voelen onszelf bijzonder bevoorrecht) 
productie en assemblage wordt door Ari zelf 
gedaan. Elke gecertificeerde ATH reel, vice 
of enig ander ATH product heeft een 
levenslange service en garantie. 
 

 
Eerste reel uit 1959 (!) 
 
Tijdens een reflectief moment merkt Ari op 
dat hij wellicht het ultieme vliegvisleven heeft 
geleefd: niet alleen de rivieren op de wereld 
bevissen (Ari kan bewijzen dat hij dit wel zo 
ongeveer gedaan heeft) maar: bouwen, 
vissen en meedoen. Zoals veel beroemde 
hengelbouwers streeft hij er naar anderen 
deelgenoot te maken van het tevreden gevoel 
dat ontstaat als je een prachtige 
vliegvisuitrustig hebt en er mee vist. Een 
perfecte vliegvisuitrusting tekent een 
persoon. 
 
De esthetische kwaliteit van zijn reels werd 
meteen vanaf het begin opgemerkt. In de 
eerste plaats door de Nederlandse en 
buitenlandse vliegvissers maar ook, in 1990 
door  het museum of Modern Art in New York 
toen Ari werd uitgenodigd een reel te doneren 
om deel uit te mogen maken van de collectie. 
Die is geregistreerd onder het nummer 
437.1992. 
 
In mei 2011 werd Ari uitgenodigd op het 
Gravity Free design congres in San 
Francisco. Daar gaf hij een verhandeling over 
zijn lijfspreuk dat ontwerpen en construeren 
van iets ogenschijnlijk triviaals als een 
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vliegvisreel een uiting is van niet louter 
mechanische vindingrijkheid, maar wellicht 
meer van een esthetische schoonheid. Dat 
delen met anderen is de kern van wat 
ontwerpen is. 
 
Veel hedendaagse verzamelaars (en het 
aantal schijnt te groeien) hebben dit goed 
begrepen. Er zijn 2 voorbeelden in het 
recente verleden waarbij verzamelaars in een 
keer bijna 100 reels kochten; rechtstreeks 
van Ari. Om ze vervolgens nadrukkelijk als 
kunstwerken in hun huis te etaleren. 
Veilinghuizen in de UK, met name Neil 
Freeman, presenteren in toenemende mate 
ATH reels in hun veiling assortiment. (In april 
2016 waren er meer dan 40 ATH reels). 
ATH, een “reel”-investment. Het is niet alleen 
voor de visserij dat je een ATH reel bezit: 
meer en meer bezit je ook een kunstwerk. 
Leden van de VHV houden goed in de gaten 
wat de ontwikkelingen zijn in de UK, ook al 
omdat er weinig ATH reels worden 
aangeboden in Nederland. De UK veilingen 

zijn momenteel de plaats waar je moet zijn 
voor ATH reels. 
We ronden ons interview af met een 
uitspraak uit Walton’s The Compleat Angler. 
In de editie van 1653, discussierend over het 
gebruik van een “Wheel” terwijl op zalm wordt 
gevist, merkt Walton op: sommigen gebruiken 
een reel ongeveer in het midden van hun 
hengel, anderen dicht bij hun hand. Dat 
gewoon bekijken is beter dan het met een 
heleboel woorden beschrijven. 
 
Inderdaad, het gebruik van veel woorden 
heeft z’n beperkingen. Beter is het 
fotograferen maar het allerbeste is een aantal 
ATH reels op tafel hebben, die in de handen 
houden; dat is waar verzamelaars naar 
streven. En: probeer in elk geval grote vissen 
te vangen; zij vormen een perfect onderwerp 
voor een gesprek, waar je ook komt en ze 
doen precies waar Ari op doelt: ze brengen 
schoonheid en mensen bij elkaar. 
 
 

vertaling door Harry Kelly 
 
 

 
Een terecht stralende Ari ’t Hart (foto : Hyppo Wanders) 
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