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Vervolg over Toon van de Wiel, beeldend kunstenaar

In het begin van vorige eeuw vestigde zich in Breda het
gezin van de Wiel. De professie van vader van de Wiel
bevond zich op het artistiek religieuze vlak. Naast zijn handel
in kerkornamenten en borduursels worden zijn kwalificaties
omschreven als: kunstschilder van kerkelijke kunst, kerk-
schilder, borduurwerker en kerkelijk kunstschilder. In oudere
adresboeken van de gemeente Breda staat ‘St. Antoniushuis,
A.J. van de Wiel’ onder het kopje Passement en Borduur-
werkers. De professionele werkzaamheden van vader van 
de Wiel hebben duidelijk invloed gehad op de artistieke 
prestaties van zijn zoon Toon.
In 1939 liet Toon in Heusdenhout een huis bouwen met een
riant werkatelier. In dit deel wordt aandacht geschonken aan
een aantal van de kunstzinnige werken die Toon van de Wiel
hier in Nederland maakte.

Artistiek werk van Toon van de Wiel
Zo vader, zo zoon: 
In het museum Catharijneconvent in Utrecht is religieus werk te
zien van Toon dat nog een groot verband heeft met hetgeen zijn
vader tot 1956 ook deed. Het betreft enkele vaandels voor ver-
enigingen en stalen voor een sierstrook aan een zwarte koorkap.             

Het materiaal waarin de stalen zijn uitgevoerd is kunststof, rayon. 
Bij de twee stalen wordt tevens vermeld de firma J. Jongenelen,
kerkornamenten en paramenten uit Roosendaal. Dit bedrijf heeft
de productie verzorgd. De onderneming bestond tussen 1890 en
1966. 

Werk te Oisterwijk
In 1938 vervaardigde Toon van de Wiel een zestal beelden in
roodbakkende klei voor de voorgevel van het gebouw De
Kunstkring aan de Stationsstraat in Oisterwijk. Het gebouw werd
in 1979 gerenoveerd. Kennelijk waren de beelden voor die locatie
bij de renovatie overbodig. In dat jaar werden ze overgeplaatst
naar het  Natuurtheater aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk.
Het natuurtheater werd in 1936 aangelegd en bestaat nog
steeds, inclusief de beelden. In 1996 zijn de beelden gerestau-
reerd door Toon Grassen uit Gemert. De beelden zijn toen tevens
meer beschut opgesteld, elk op een stenen sokkel met een ach-
terzijde en een afdak.

Het zijn afbeeldingen van muzen: 
Griekse godinnen, beschermvrouwen van de schone kunsten en
de wetenschap.
URANIA, muze van de astronomie, met aardbol;
TERPSICHORE, muze van de reidans en de koorzang, 
met tamboerijn;
MELPOMENE, muze van de tragedie, met tragediemasker 
en knots;
ERATO, muze van de lyrische poëzie en minnedicht, 
met snaarinstrument;
THALIA, muze van de komedie, met komediemasker;
EUTERPE, muze van de lyrische poëzie, met boek en fluit.

Twee vaandels  van verenigingen van de hand van Toon van de
Wiel in fluweel, satijn en floszijde.

Twee ontwerpen van stalen door Toon van de Wiel met de mooie
naam: Liturgica. 

Melpomene Euterpe

De opstelling van beelden van de muzen in Natuurtheater Oisterwijk
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Lederfabriek Oisterwijk
Tussen 1916  en het jaar 2000
functioneerde in Oisterwijk de
Koninklijke Lederfabriek Oister-
wijk. 
In 1941 bestond de leerfabriek 
25 jaar. Voor die gelegenheid
maakte Toon van de Wiel in tuf-
steen het forse beeldhouwwerk,
dat door het personeel werd aan-
geboden op 27 oktober 1941. 
De drie figuren stellen leerlooiers
voor. Ze dragen een schort en
klompen. Elk van hen heeft een
looiwerktuig vast. De figuren
staan op een wereldbol met hun
rug tegen een obelisk. 
Grote delen van het complex 
van de voormalige leerfabriek zijn
nu rijksmonument en zijn weer
door bedrijven in gebruik. Zo zit
meester patissier Robèrt van
Bekhoven, bekend van televisie,
in een deel van het pand.

Willibrorduskapel in buurtschap Luissel te Boxtel
Tussen Oisterwijk en Boxtel op de kruising van de Kapelweg 
en De Luissel, nabij boerderij De Hondsberg, staat de Sint
Willibrorduskapel. Het initiatief tot de oprichting van de kapel 
ontstond in 1939 na de viering van het 12e eeuwfeest van 
St. Willibrordus. Ondanks de mobilisatie in augustus van dat jaar
en het uitbreken van WOII in mei daarop kon de kapel op 
7 november 1940, de feestdag van St. Willibrord, worden 
ingezegend.

In de beschrijving
van de kapel
lezen we onder
meer: 
……’De Kapel
bevat een 
terracotta reliëf-
groep uit 1940
van de hand van
de Heusden-
houtse beeld-
houwer Toon van
de Wiel, voor-

stellende Sint Willibrord staande op de voorplecht van een schip,
geflankeerd door twee monniken. Ter weerszijden daarvan 
knielen een boer met werktuig en een moeder met een ziek
kind’…...       

Omlijsting hoofd-
ingang Eindhoven
Voor het voormalige 
kantoor van de Raad 
van Arbeid aan de
Stratumsedijk maakte
Toon van de Wiel de
afgebeelde deur-
bekroning van de 
hoofdingang. 
Het geheel geeft de 
toegang tot het kantoor
een bijzondere allure. 
Het gebouw werd op 
19 januari 1942 ge-
opend. Het kunstwerk 
is een reliëf in tufsteen
en vormt een verwijzing
naar het functioneren 
en de resultaten van 
de sociale wetgeving.
Intussen heeft het
gebouw een andere
functie.

Veldkapel te Dongen
Aan de Eindsestraat in Dongen is dit Mariakapelletje te zien. 
De officiële naam luidt: ʻMaria te Veldeʼ. Het ontwerp van het
kapelletje is van broeder Wigbertus, destijds docent aan de

Gerardus Majella
Kweekschool in
Dongen. Toon van
de Wiel maakte de
beeldengroep die als
opschrift draagt:
ʻMaria is ook uwe
moederʼ. 

Op de voorgrond
van het beeldhouw-
werk zijn mensen

afgebeeld, die bescherming
zoeken bij Maria en haar kind
Jezus.

Veldkapel te Rijsbergen
Met name in Brabant was de verering van Maria een bekend
fenomeen. In vele plaatsen zijn veldkapellen gebouwd en
bewaard gebleven. De grond waarop deze kapel in Rijsbergen
staat behoorde vroeger toe aan Alphons Douenburg. Hij was
afkomstig van Rijsbergen, werd pastoor en docent aan het Klein
Seminarie IJpelaar. Jaar op jaar brachten studenten van IJpelaar
een kampweek door op dat terrein. Zij sneden dan uit hout een

Monumentaal beeldhouwwerk
bij het zilveren jubileum van 
de leerfabriek.

Hoofdingang Raad van Arbeid
Eindhoven

Mariakapellen zij er in 
vele vormen, bijvoorbeeld 
zoals te Dongen



INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS12

Mariabeeldje. Elk jaar
bij de volgende lichting
studenten was het
beeldje aan ver-
nieuwing toe.
In 1945 werd besloten
er een kapelletje met
een Mariabeeld een
permanent karakter te
geven. Toon van de
Wiel maakte van 
terracotta een beeld
van Onze Lieve Vrouw
als gekroonde
Hertoginne van
Brabant. Maria heeft
het kindje Jezus op
haar schoot. In haar
linkerhand draagt zij
een scepter.

St. Anna te Drieën te Heusdenhout
In zijn woonplaats Heusdenhout, waar hij in 1939 een huis liet 
bouwen en van waaruit hij in 1947 naar Brazilië vertrok, liet Toon
ook eigen werk na. Het grote beeldwerk in de gevel van zijn huis
aan de toenmalige Heusden-
houtschestraat, nu ook Kapel-
straat, is in de vorige aflevering
afgebeeld. Hier volstaan we met
zijn handtekening op het kunst-
werk in de voorgevel van zijn 
eigen huis.
Ook het beeld van St. Anna te
Drieën maakte Toon van de Wiel 
in zijn Heusdenhoutse periode. 
De staande St. Anna draagt haar dochter Maria op haar arm.

Deze draagt haar zoon, het kind
Jezus, op haar schoot. Door
deze opstelling van St. Anna,
Maria en Jezus is meteen de
naam ʻSint Anna te Drieënʼ 
verklaard. De tijdelijkheid van al
hetgeen mensen maken is aan
dat beeldje ook af te zien. Velen
gaan er aan voorbij zonder even
te kijken. Natuurlijk staat het
hoger dan de normale gezichts-
hoogte en moet er ter plekke
goed op het verkeer worden
gelet. Toch is het de moeite
waard om eens met aandacht te
kijken naar de uitvoering van
ʻonzeʼ Heusdenhoutse 
St. Annakapel, die dit jaar

500 jaar bestaat. Kijk ook eens nadrukkelijk naar het werkstuk
van Toon van de Wiel in de nis van het torentje.

Hebt u vragen en suggesties over dit artikel of over andere 
historische onderwerpen over Heusdenhout, wij zijn daar zeer
belangstellend naar. 
Laat het ons weten via e-mail: nieuws@heusdenhout.nl
Eerdere publicaties in deze rubriek zijn te zien via: 
www.breda-oost.nl/uitheusdenhoutshistorie
Werkgroep Heusdenhouts Historie van Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck.

Het kapelletje aan de
Mosten in Rijsbergen

De handtekening van Toon van
de Wiel in terra cotta.


