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Persbericht 
 
 
Oude traditie terug op Oude Toren Varik 
 
De klok van de Oude Toren te Varik zal na 15 jaar weer luiden op 30 april en op 4 mei a.s.! 

Hiermee wordt een oude traditie in ere 
hersteld. Willem den Ouden heeft deze 
taak definitief aan Johan Goedhart 
overgedragen. Willem is op 16 maart 
met Johan naar de Oude Toren 
gegaan om hem in te wijden in het Klok 
luiden. Samen zijn ze ervan overtuigd: 
“Een met de hand geluide klok klinkt 
veel mooier!” 
 
Willem den Ouden vertelt het volgende: 
“Toen ik in 1967 in Varik kwam wonen, 
werd de klok geluid door meester Van 
Daalen die in het dijkhuis naast de 
Oude Toren woonde. Nadat 
burgemeester Westerbeek van Eerten 
daar ging inwonen deed hij het dikwijls 
ook. Nadat zowel meester Van Daalen 
als de burgemeester naar Ophemert 
verhuisden, Hans Kuindersma in het 
dijkhuis ging wonen en de Stichting 
Vrienden van de Oude Toren werd 
opgericht, luidden zowel Hans als ik de 
klok. En we staken de vlag uit op 
feestdagen. Op 4 mei halfstok om die 
dan om 20.30 uur, na een half uur op 
de torentrans gezeten te hebben, in top 
te hijsen.  
Nadat Hans naar Neerijnen verhuisde 
heb ik met veel plezier en overtuiging 

al deze handelingen gedaan totdat ik eind negentiger jaren niet meer de wenteltrap op kon. 
Tot mijn grote verdriet was er toen niemand te vinden die het van mij wilde overnemen.”  
 
De afgelopen 15 jaar hebben de 
klokken dus niet geluid om 
Koninginnedag of 5 mei te vieren of 
om op 4 mei de doden te herdenken. 
Willem is dan ook heel blij dat Johan 
Goedhart vanaf nu deze traditie wil 
voortzetten. Om Johan de fijne 
kneepjes bij te brengen, is Willem 
nog één keer naar boven gegaan. 
Toen is deze foto gemaakt! 
 
Bij de klok in de Oude Toren hoort 
een verhaal. De oorspronkelijke 
luidklok dateerde van 1637. Op de 
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klok stond dat “frow Maria van Dordt” en haar dochters de klok besteld hadden en dat 
jonkheer Johan van Dordt en Hendrik van der Horst de klepel hadden geschonken. Op 6 
januari 1943 roofden de Duitsers de klok uit de toren om er wapentuig van te maken. In 1950 
vervaardigde de firma Bergen te Heiligerlee  de huidige klok. Daarop staat in het Latijn: ik 
roep de levenden, ik beween de doden, ik breek de bliksem. 
 
Bij goed weer is de Oude Toren op zondag 28 april en op dinsdag 30 april voor het publiek 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is € 1,50 per persoon. Voor dit bedrag 
wordt u door vrijwilligers rondgeleid en kunt u tevens gebruik maken van een sterke kijker, 
zodat u de omgeving nog beter kunt bekijken. Voor meer informatie over de openstelling 
raadpleeg www.oudetorenvarik.nl.  Groepen kunnen ook op andere dagen terecht. Zie onze 
website. 
 

 


