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MONUMENTENLIJST

09-10
Kerkstraat naast 1 Varik
18 augustus 1998
Gemeente Neerijnen
15 mei 2000, 2013
B 2447 Varik
Oude begraafplaats Varik
Ommuurde begraafplaats aan de voet van de Dikke Toren
Gesloten begraafplaats
Begraafplaats
1835 (van oorsprong ouder)

De grafzerken in en rondom de oude kerktoren te Varik. Varikse Verhandelingen I. Varik
1995
De bescherming beperkt zich tot de oude begraafplaats. Toren is rijksmonument. De
oorspronkelijke begraafplaats is rond 1835 met ca. 1,5 meter opgehoogd waarna opnieuw
begraven is. Zie ook hoogte toegang toren en onderzoeksresultaten restauratie toren.
Oude begraafplaats van Varik met grafmonumenten rond het rijksmonument Waalbandijk
14a te Varik.
Aan de voet van de Middeleeuwse kerktoren van Varik, onderaan de Waalbandijk gelegen
begraafplaats. Aan de kant van de Kerkstraat bevindt zich een ijzeren hekwerk, met
toegangshek tussen bakstenen pilaren.
Op de begraafplaats liggen of staan nog 26 grafstenen, waarvan een aantal omgeven door
een ijzeren hek. Zij dateren uit de jaren 1835-1939.
Voor de toren ligt een zerk met de tekst:
"Familiegraf van / Gerrit van Empel / overl. 1 jan. 1835 / en / Barend Formijne / overl. 3 jan.
1864 / Beide oud Heemraad / van Tielerwaard / Oud Burgemeester van Varik / Zijne
echtgenoote / Maria Dirkje van Empel / overl. 14 sept. 1884". Gerrit van Empel was
burgemeester van 1811 tot 1818 en Barend Formijne van 1822 tot 1862.
Ernaast bevindt zich de grafsteen van Cornelis Formijne (1824-1890; burgemeester van
Varik 1862-1890).
Schuin hierachter ligt de zerk van Roeland Marinus van Empel (1839-1929; burgemeester
van Varik 1894-1918).
Verder bevinden zich op het kerkhof o.a. de graven van:
Hendrik Hulstijn (1790-1870; predikant te Varik 1825-1870),
Albertus Haima van der Wal (1829-1909; geneesheer te Varik) en
Gerrit Catharinus van Balgoijen (1824-1906; oud-wethouder van Varik).
Bijzonder is het familiegraf van Roelina Hendrika van Londen (1835-1913) en Dirk Goossen
Jan van Londen (1844-1912) bestaan uit twee grafzerken met om beide een fraai naar
achteren rond oplopend smeedijzeren hek.

MOTIVATIE

:

Begraafplaats met grafmonumenten. Van groot belang voor de plaatselijke geschiedenis.
Bovendien in samenhang met de kerktoren, de voormalige school met schoolhuis, het
brandspuithuisje en de karakteristieke oude boerderij (Waalbandijk 16) een hoge
cultuurhistorische ensemblewaarde.

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

De begraafplaats is in 1999 binnen een reclasseringsproject opgeknapt.

