
De H. Lambertus kerk te Etten-Leur 
 

In de eerste helft van de 19de eeuw maakte de Lambertusparochie een periode 

van groei en bloei mee. De schuurkerk werd te klein en er was behoefte aan 

een groter godshuis. Door financiële en andere problemen duurde het nog tot 

1876 voor dat een groter kerkgebouw in gebruik kon worden genomen. 
 

De parochie groeit 
 
Pastoor Antoon Oomen had geen gebruik gemaakt van de eerste staatsregeling uit 1798 om 
de oude kerk aan de Markt terug te vorderen van de protestanten. In 1805 gaf de Staat 
derhalve de kerk in eigendom aan de protestanten. Gedwongen door de toename van het 
aantal parochianen deed de pastoor in 1820 nog een poging de kerk alsnog terug te krijgen. 
Zijn verzoek werd echter afgewezen.   
 

Een nieuwe kerk 
 
Er zat niets anders op dan een nieuwe kerk te bouwen. Dat 
ging echter niet zonder hindernissen. De eerste tegenvaller 
die pastoor Oomen te verwerken kreeg, was dat de weduwe 
Diert van Kerkwerve de bouwgrond achter de schuurkerk aan 
de Markt, waar de nieuwe kerk moest komen, weigerde te 
verkopen. Het duurde nog tot november 1873 voordat de 
erfgenamen van de weduwe de bouwgrond aan de parochie 
wilden verkopen. 
 
De financiering en organisatie 
 
Het grootste probleem was de 
financiering. In 1838 was de 

opvolger van pastoor Oomen, pastoor Van den Kieboom 
begonnen met het opbouwen van het benodigde kapitaal. In 
1860 had hij ruim f. 50.000,-- bij elkaar gehaald. Bij lange na niet 
het bedrag dat voor de realisatie van de nieuwe kerk nodig was. 
Een ander probleem was de organisatie om een dergelijk groot 
project te realiseren. Het was dan ook logisch dat de bisschop 
na het overlijden van pastoor Van den Kieboom in juli 1871, 
pastoor Petrus Henricus van Wees uit Axel benoemde als de 
nieuwe pastoor. Van Wees had ervaring met het bouwen van 
kerken want hij had zojuist in Axel een nieuwe kerk gebouwd.     
 
                Pastoor Van Wees 
 
 
 
 



Planning en begroting 
 
De pastoor ging direct aan de slag. Er werd uitgegaan van een voorontwerp van de Gentse 
bouwmeester Bruggeman. Als architect werd aangetrokken de juist afgestudeerde Petrus 
van Genk uit Bergen op Zoom. Omdat het ontwerp van Bruggeman te duur uitviel, kreeg van 
Genk de opdracht het gebouw te versoberen. De opdracht was een driebeukige kruisbasiliek 
te creëren met een netto oppervlakte van 700 m2., die plaats bood aan 1.750 personen. De 
meest ingrijpende versobering die Van Genk toepaste was het schrappen van de 
kapellenkrans achter het priesteraltaar.  
 
Om de zaak financieel rond te krijgen, moesten de parochianen mee schouwen. Zo werden 
er 190 paard en wagens beschikbaar gesteld om het grondwerk en later de aanvoer van 
materialen in eigen beheer uit te voeren. Ook werden zij gevraagd financieel aan de bouw bij 
te dragen. Uiteindelijk werd de bouw begroot op f. 179.429,67. Voor de bouw werd 
uitgegaan van een lening van f. 60.000,-- tegen 4%. De rest kwam uit eigen middelen, 
waarvan f. 42.000,-- die pastoor Van Wees bij de rijken afgeschooid had. De uiteindelijke 
goedkeuring van het Bisdom kwam op 31 juli 1873. Op 19 maart van dat jaar had pastoor 
Van Wees de eerste spade al in de grond gestoken en was men aan het grondwerk 
begonnen. 

  
De aanbesteding 
 
Op 9 december 1873 vond in het café van Joannes Roels de 
openbare aanbesteding plaats. Het liep op een mislukking uit. 
Doordat er die tijd veel katholieke kerken gebouwd werden, 
waren de orderportefeuilles van aannemers die dergelijke grote 
werken aankonden goed gevuld. Dit zou de reden kunnen zijn 
voor de mislukking. Ook een onderhandse aanbesteding leverde 
in eerste instantie geen succes op. Op 20 december kon pastoor 
Van Wees de bisschop melden dat de bouw voor f. 132.990,-- 
gegund was aan de aannemerscombinatie W. Bekers 
(Oudenbosch), C. de Jongh (Made) en C. Klein (Moerdijk). Voor 
Kerstmis had men nog een financiële meevaller. Uit onderzoek 
was gebleken dat voor de fundering metselsteen gebruikt kon 
worden in plaats van beton, dat een besparing van f. 12.000,-- 
opleverde. De uiteindelijke aanneemsom kwam uit op f. 
125.708,57. 

De Grondwet 27-11-1873 
 
De bouw 
 
Nadat het grondwerk was voltooid, kon met de bouw worden begonnen. Op 18 mei 1874 
werd door de pastoor de eerste steen gelegd. Het hoogste punt, ca. 55 meter, werd in 
oktober 1875 bereikt. Nu kon met de afwerking begonnen worden. Door Frans van Beers, de 
zwager van Petrus van Genk, werden de gebrandschilderde ramen gemaakt. Jos van Genk, 
de broer van Petrus, maakte het hoogaltaar en de communiebanken. De biechtstoelen 



werden vervaardigd door de Geleense beeldhouwer J.W. Ramakers. De Firma Fritsen uit 
Aarle-Rixtel leverde de grote- en de Angelusklok. Sinds 1972 is de kerk een rijksmonument. 
 

De inwijding 
 
Op 17 oktober 1876 werd de kerk door deken Van Mechelen 
ingezegend. Op 27 november 1876 werd de kerk door de 
parochianen in gebruik genomen. De plechtige inwijding vond 
op 13 juni 1877 door de bisschop Henricus van Beek. Tachtig 
priesters en vele notabelen woonden de plechtigheid bij. Ook 
waren honderden gewone parochianen aanwezig, zij zullen wel 
niet op de voorste plaatsen gezeten hebben, als er tenminste 
nog zitplaatsen beschikbaar waren en ze niet moesten staan.  

   Mgr. Henricus van Beek 
 
Bron: Drs. H.G.J. Buijks, Ettenaren rondom hun kerk, Sint-Lambertusparochie, Etten-Leur, 
voorjaar 1977. 
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