
TERUGPLAATSEN GOUDEN HAAN EN BOL OP KERKTOREN AKKRUM 
 
Akkrum, De restauratie van de toren bij de Terptsjerke in Akkrum is afgerond. Op woensdag 12 
augustus a.s. zal om 10.00 uur op het hoogste punt de torenhaan teruggeplaatst worden.  
 
De haan en de bol zijn door de restaurateur Klaes Posthuma uit Akkrum opnieuw verguld. Hij 
deed ook de ontdekking van de bijzondere teksten in de pijnappel, die bij de herbouw van de toren 
in 1882 zijn genoteerd.  
 

“Van buiten goud, van binnen hol,                                                                                                                 
Ben ik toch Akkrums grootste bol”. 

 
“Al ben ik van binnen niet gevuld,                                                                                                   
Van buiten ben ik door M.Bakker verguld”. 

 
“17 juli 1882 kwam de haan 
boven op mij te staan, 
Dat heeft Jan Sjoukes Hidma gedaan”. 

 
De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft gemeend 
om ter gelegenheid van de restauratie, in dit bijzondere 
jaar, opnieuw een notitie in de bol te plaatsen.  
 
 Maitiid 2020 
 “Troch it koronafirus is de hiele wrâld oerstjoer, 
 Yn dy dagen komme der nije laaien op de toer.” 
 
Het spitse dak van de toren vertoonde de laatste jaren 
op de hoeken flinke lekkages, waardoor het 
achterliggende houtwerk is gaan rotten. Verschillende 
balken uit de spantconstructie zijn hersteld en meer dan 
de helft van het dakhout is vervangen. Ook is de 
leibedekking op de torenspits geheel vernieuwd. 
Gelijktijdig met deze restauratie is tevens het voegwerk 
hersteld, alle houtwerk geschilderd en de stilstaande 

    klok aan de noordkant gerepareerd.    
 
De opdrachtgever van de werkzaamheden is de Monumentenstichting Boarnsterhim. De 
restauratie is voorbereid en begeleid door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-
Nederland en wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Swart uit Eastermar, Schildersbedrijf Wits Noord 
en Marcel Hendriks Leidekkersbedrijf.  
 
Het werk is financieel mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie 
Fryslân, de Gemeente Heerenveen, de PKN gemeente Akkrum, de Gravin van Bylandt Stichting, 
de Meindersma-Sybenga Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Dr. Hendrik 
Muller`s Vaderlandsch Fonds, het Dinamo Fonds en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland. 
 
Sinds eind 2010 is de Monumentenstichting Boarnsterhim, naast nog 7 andere Rijksmonumenten, 
eigenaar van de kerktoren van Akkrum. De afgelopen jaren heeft deze stichting veel onderhouds- 
en restauratiewerk uit laten voeren aan haar eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is 
inmiddels weggewerkt. 
 
Op de website www.monumentenstichting.nl van de Monumentenstichting Boarnsterhim is meer 
te lezen over deze stichting en de geschiedenis van de kerktoren van Akkrum.  
 

http://www.monumentenstichting.nl/

