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R U I M T E V A A R T

Foto: Sandy van Asten

In september 2006 hield Marinus van Asten al eens een tentoonstelling als verzamelaar van de maand met zijn
verzameling over ruimtevaart. Sinds die tijd heeft hij regelmatig op onze verzamelbeurzen tentoongesteld, onder
andere op vakantieverzamelbeurzen. Toch vroeg hij pas aan mij of hij nog eens mocht tentoonstellen. Er is
sinds 2006 erg veel veranderd in zijn verzameling en hij wilde zijn verhaal graag aangepast hebben.
Het is een bijna ongelooflijk verhaal wat hij te vertellen heeft, maar het klopt echt. Het bewijs staat zelfs hier
boven op de foto. Marinus is van beroep schilder (van huizen), maar daarnaast is hij in zijn vrije tijd een expert
op het gebied van ruimtevaart en dat allemaal door zijn hobby. Het is onvoorstelbaar wat deze bescheiden, ietwat verlegen man allemaal meemaakt dankzij zijn verzameling. De laatste jaren zijn al veel van zijn jongensdromen uitgekomen. Al vanaf 1969 verzamelt Marinus van alles wat met ruimtevaart te maken heeft. Inmiddels
heeft hij een flinke verzameling opgebouwd, met heel veel unieke items, en heel veel kennis over ruimtevaart.
Zo heeft hij de laatste paar jaar, dankzij een sponsor, 3 keer het Kennedy Space Center in Amerika mogen bezoeken, daar wordt hij bijna als een VIP behandeld. Hij hoopt zelfs in januari voor de 4e keer te mogen gaan,
om weer een lancering van een nieuw rakettype van dichtbij mee te kunnen maken. Hij is zelfs al een keer uitgenodigd voor een congres van ruimtevaarders en hij heeft al enkele keren een lezing mogen houden voor specialisten op ruimtevaartgebied. Het was al heel lang een grote wens van Marinus om een keer een control center te bezoeken en tijdens zijn laatste bezoek ging ook die wens in vervulling. Hij kreeg tijdens die reis ook een
busje met chauffeur tot zijn beschikking om op het Kennedy Space Center, een tocht te maken langs 36 lanceringplatforms. Enkele van die platforms zijn alleen nog een betonnen plaat of wat roestig ijzer. Hij is ook op het
platform geweest waar een herdenkingsmonument staat voor de bemanning van Apollo 1. Tijdens een testprocedure vloog de raket in brand. Marinus vond het een zeer emotioneel moment, om op dat platform te staan.
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Marinus heeft het afgelopen jaar behoorlijk wat publiciteit gekregen voor zijn verzameling. Hij is op Net 5,
Brabant TV, Helmond TV en Omroep Brabant geweest en er heeft een artikel over zijn verzameling in het AD
gestaan. Vooral het artikel in het AD heeft ervoor gezorgd dat hij flink wat aan zijn verzameling toe heeft kunnen
voegen. Hij heeft maar liefst 3 verzamelingen over mogen nemen. Hij heeft zelfs een verzameling gekregen van
de weduwe van de beroemde Engelse ruimtevaartjournalist, Rex Hall, met vooral veel zeldzame items over bemande ruimtevaart in Rusland en in China. Dit heeft wel wat ruimtegebrek tot gevolg gehad. Hij heeft daarom
ook moeten besluiten om voortaan alleen nog dingen te verzamelen die te maken hebben met de bemande
ruimtevaart. Hoewel zijn kinderen volwassen en het huis uit zijn, en hij een grotere kamer voor zijn verzameling
heeft, moet hij flink op gaan ruimen.
Toch is hij heel blij met alle spullen die hij aan zijn verzameling toe heeft kunnen voegen. Er zitten ook heel veel
bijzondere aanvullingen voor zijn eigen verzameling bij. Wat hij niet in zijn verzameling kan gebruiken of dubbel
heeft, wordt gebruikt als ruilmateriaal. Op zondag 3 november heeft hij bijvoorbeeld een tafel gehad tijdens een
verzamelbeurs in het Space Expo in Noordwijk. De directeur van Space Expo was zijn eerste klant en die zag
nog diverse dingen in de verzameling van Marinus die hij graag wilde overnemen. Zij hadden onlangs ook nog
het archief van Space Expo opgeruimd en omdat Marinus zijn spulletjes voor een schappelijk prijsje van de
hand deed, mocht hij ook als eerste weer kijken of er nog iets voor hem zat bij de spullen die het Space Expo op
wilde ruimen.
André Kuipers was ook aanwezig tijdens de verzamelbeurs in Space Expo, als veilingmeester. Marinus heeft
André Kuipers de laatste jaren al diverse keren ontmoet. Zelfs al zo vaak dat ze vrienden zijn geworden. Toen
André in de ruimte was, heeft hij dan ook enkele berichten naar Marinus gestuurd en enkele foto’s speciaal voor
Marinus gemaakt. Marinus vroeg mij wat hij het beste tentoon kan stellen in Eerde, want hij heeft zo heel veel,
op heel veel verschillende terreinen van de ruimtevaart. Toen ik hem vroeg om zijn tentoonstelling dan vooral
over André Kuipers te houden vond Marinus dat direct een leuk idee, want daar heeft hij heel veel over. Hij heeft
zelfs dingen die André zelf nog niet heeft!
André is een liefhebber van Old Amsterdam kaas. Tijdens zijn ruimtereis mocht hij
een bonuspakket meenemen met daarin zijn lievelingsvoedsel. André wilde daar
graag zijn kaas in hebben. Voor de ruimtereis kun je niet zomaar een stuk kaas
meenemen. Het voedsel in het pakket moest aan allerlei eisen voldoen. Zo moest
het in kleine blokjes vacuüm verpakt zijn. De fabrikant maakte speciaal voor André
die blokjes. Ze waren erg trots op deze opdracht. Tijdens de terugkeer van André
naar aarde lieten ze blokjes Old Amsterdam aan parachutes naar beneden komen
langs de kust van Nederland. Marinus heeft zo’n parachuutje in zijn verzameling,
maar André had ze nog niet gezien. Wie heeft ze nog voor André?
Marinus heeft onder andere alle badges in zijn bezit
die André Kuipers tijdens zijn ruimtereis op zijn pak
heeft gehad. Die staan op de linker afbeelding. Op
deze emblemen heeft ieder sterretje en tekentje een
heel eigen betekenis en Marinus kan precies uitleggen wat het allemaal betekent. Op de afbeelding
aan de rechterkant staan nog een aantal extra emblemen die met speciale projecten te maken hebben.
Verzamelbeurs
Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 22 december 2013 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat Marinus van Asten een klein deel van zijn verzameling over André Kuipers zien. Als u
nog iets heeft liggen voor Marinus breng het dan voor hem mee, of neem contact met hem op via e-mail
m.vanasten5@chello.nl.
Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant

