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Marionet Bait uit Holland 
 
Tijdens het verzamelen van Mitchell 
werpmolens, kom ik ook vaak andere 
visspullen tegen. Daarom ben ik een paar 
jaar terug naast de werpmolens ook oud 
kunstaas gaan verzamelen. 
 
Nou is het verzamelen van oud kunstaas een 
gigantisch groot gebied, dus je moet je in het 
begin gewoon ergens op focussen wat je leuk 
vindt. Mijn interesse is momenteel DAM 
kunstaas uit de jaren vijftig en alles wat daar 
een beetje van is afgeleid. Dit oud kunstaas 
is mooi van kwaliteit, en nog redelijk te 
vinden. Tijdens mijn zoektocht kwam ik 
iemand tegen die mij een oud Nederlands 
kunstaas aanbood en dat kon ik eigenlijk niet 
weigeren. Dat hoort er natuurlijk ook bij. 
 
Nou had ik geen idee wat ik eigenlijk gekocht 
had maar dat is voor mij het leuke van 
verzamelen, namelijk de zoektocht naar de 
achtergrond informatie. Internet is daarbij een 
handig hulpmiddel en na veel speurwerk had 
ik toch wel een redelijk idee van de historie 
van dit stukje kunstaas. 
 

 
 
Op het originele houten doosje stond een 
Nederlands patentnummer; daar kon ik mooi 
mee beginnen. In de database van oude 
patenten op het internet stond dit nummer 
ook vermeld 42262 met als datum 
15/12/1937. De houder van het octrooi was 
Johann Baptist Laimböck te Heemstede. 
 
De beschrijving van het octrooi is als volgt: 
"Vischapparaat, bestaande uit een aan een 
hengelsnoer opgehangen kunstmatigen 
vischkop met een daaraan bevestigde pen 

voor het oprijgen van een doode aasvisch." 
Het Europese patent was er ook onder 
nummer EP0042262 voor het zelfde kunstaas 
maar nu met een lijf van geplooid herstelbaar 
materiaal. 
 

 
 
Het kunstaas op de foto is gemaakt van een 
loodkop met een pen en daarop een lijf van 
leer, het kunstaas is nog helemaal intact, het 
leer is wat uitgedroogd maar de verf zit er 
nog steeds op. Toen ben ik geen zoeken 
naar de maker en kon ik al gauw de link 
leggen tussen dit kunstaas en 
leer/handschoenenverkopers. 
 
Tussen 1844 en 1849 werden er 8 
reispassen afgegeven in het Zillertal 
(Oostenrijk) voor een reis naar Nederland. 
Vooral de Fam. Laimböck concentreerde zich 
op Nederland, en ene Frans Laimböck reide 
naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.  
 
Zijn nakomelingen bezochten markten in 
Breda, Delft, Groningen en Haarlem. Ze 
dreven seizoensmatige handel in 
Scheveningen, en hadden winkels in 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem 
en Nijmegen. Ze maakten de overstap van 
handschoenen handel naar – productie en 
stichtten een fabriek in Heemstede. Laimböck 
is nog steeds een handschoenenmerk. 
 
Persoonlijk vind ik het leuk om iets over de 
achtergrond van de spullen die ik verzamel te 
weten en zo zie je maar dat ook een oud 
stukje kustaas, je een tijdje kan bezig 
houden. Het kunstaas staat nu te pronken in 
mijn vitrine naast de Nederlandse werpmolen 
de "Tamson", gewoon een stukje nostalgie 
van eigen bodem. 
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