
De oude kerk van Etten 
De eerste schriftelijke vermelding van de kerk dateert uit 1261. Er is dan al 

sprake van een kleine Romaanse kapel.  

Door de turfwinning werd Etten-Leur een welvarende plaats met  als gevolg dat ook de kapel zich 

stukje bij beetje uitbreidde. Het hoogtepunt lag zo rond 1540 er is dan sprake van een hallenkerk 

gebouwd in laatgotische stijl. Geen enkel dorp in de Land van Breda had een kerk met dergelijke 

afmetingen. De kerk bestond uit een schip en een koor, beide driebeukig. Aan de westzijde bevond 

zich de oude romaanse toren die bij de bouw van de gotische kerk was verhoogd.  
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Het verval kwam tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648). In 1584 werd de kerk door muitende 

Staatse troepen uit Bergen op Zoom voor een groot deel platgebrand. De daken en de muren van de 

zijbeuken werden vernield. De kerk werd nooit volledig herbouwd. Het koor werd in zijn 

oorspronkelijke staat hersteld, maar de zijbeuken van het middenschip bleven liggen als bouwval. 

Alleen de middenbeuk bleef behouden door deze van nieuwe zijmuren te voorzien. 

In 1648, bij de vrede van Munster, moesten de katholieken de kerk ontruimen en werd deze 

toegewezen aan de protestanten. Als gevolg van slecht onderhoud stortte in 1732 de toren in. Hierbij 

werd de middenbeuk van het schip verwoest en bleven alleen de drie koren over.  Het duurde nog 

tot 1771 voor de huidige gemeentetoren, op de plaats waar eens het middenschip was, werd 

gebouwd. Het is een ontwerp van Philip Willem Schonck, die ook het gemeentehuis ontwierp. In 

1821 kreeg de kerk zijn huidige vorm. De zijkoren werden afgebroken zodat alleen het middenkoor 

overbleef. In 1912 vond nog een restauratie van de kerktoren plaats die betaald werd door Heerma 

van Voss en de familie Peaux. 

   

De Nederlands hervormde kerk links in 1778 getekend door D. Verrijk en rechts op een ansichtkaart uit 1915 

In 1976 werd de kerk voor 75.000 Gulden door de gemeente gekocht en vanaf november 1986 is zij 

als raadzaal in gebruik. Sinds 19 december 2014 is de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur 

hoofdgebruiker van de kerk. Vincents vader, Theodorus van Gogh, was van 1875 tot 1882 dominee in 

Etten en preekte hier. Tijdens zijn verblijf in Etten woonde Vincent iedere zondag de kerkdienst van 

zijn vader bij. Vincent heeft enige tekeningen hiervan gemaakt, zoals een jeugdtekening met de kerk, 

het kerkhof en de pastorie en de tekening ‘akker bij opkomend onweer’(F 1676). 



In de kerk staat een preekstoel afkomstig van de Norbertijnen in Antwerpen welke dateert uit ca. 

1580. Verder is er een orgel gebouwd door de Bredase orgelbouwer Jacobus Zeemans. Het stond 

eerst in een kerk in Roosendaal en werd in 1699 door Zeemans naar Etten gebracht en daar met 

enige aanpassingen weer opgebouwd. Voor in de kerk en bij de entree bevinden zich nog een aantal 

oude grafzerken. 

   

De preekstoel uit ca. 1580 en het orgel uit 1699 
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