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Gevelsteen bij huis Wubbo Ockels in Brielle onthuld
Brielle heeft sinds zaterdag een aandenken aan oud-inwoner Wubbo Ockels. Een gevelsteen in
zijn vroegere woonhuis aan de Kaatsbaan 16 herinnert aan de eerste Nederlander in de
ruimte.
Astronaut Ockels prijkt als centrale figuur in het midden van de gevelsteen in de muur van
het huis op de hoek van de Kaatsbaan en Asylstraat. Aan beide kanten wordt hij omringd
door een non. Boven in de gevelsteen staan twee onderwijzers afgebeeld, die wijzen naar het
jaar 2020.
"Alle personages verwijzen naar vorige bewoners van ons huis", legt huidig bewoner Leo
Arkenbout uit. Kees en Corrie Langeveld, de vroegere buren, hadden de eer om de gevelsteen
te onthullen.
Leo en zijn vrouw Cora wilden al sinds ze hier tien jaar geleden kwamen wonen een
gevelsteen. "We konden het alleen niet eens worden over hoe die eruit moest zien. Vorig jaar
legden we onze meningsverschillen bij". De vraag was toen alleen nog waar ze iemand konden
vinden die zoiets maakt. Pottenbakker Ruud Bergkotte uit Rockanje bleek de aangewezen
persoon. Door heel Brielle hangen zo’n tien gevelstenen van zijn hand.
"Het was lastig om personages als een astronaut, non en onderwijzer samen te brengen. Ik
vond een oplossing. De ruimtevaarder en de nonnen staan in een gotische ruimte, die
associaties oproept met een kerk en een raket’’, zegt Bergkotte.
Wubbo Ockels (1946-2014) woonde, met zijn ouders en oudere zus en jongere broer, tussen
1947 en 1955 aan de Kaatsbaan. Vele jaren later, op 30 oktober 1985, ging hij als eerste
Nederlander de ruimte in. In de jaren 70 woonden hier vier zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid Sittard. In de loop der jaren hebben ook verschillende leerkrachten in dit huis
gewoond, waaronder het echtpaar Slikkerveer (van 1960 tot 1971) en nu (de gepensioneerde)
Leoen Cora Arkenbout.

