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heeft gewonnen door plaatsing van de beide torens. Bezoekers aan de
Martinistad hoeven nu niet meer naar dat schapenweitje te worden
verwezen, wanneer ze een autochtoon vragen waar zich toch dat vreemde
jaarlijkse spektakel afspeelt, dat PC heet. Het heilige der heiligen, ons
Wimbledon, ons Old Trafford, ligt nu netjes verscholen tussen torens en
bolwerk, aan westelijke zijde nog steeds geflankeerd door het oudste
studentencafé van het land, de Bogt fen Guné. Alleen de fraaie spreuk van
Baukje Wytsma “hjir rekket de bal it hert” kan nog wel eens voor
verwarring zorgen. Zouden die rare Friezen dan toch, tegen alle regels in,
met een racket en een bal op loslopend wild jagen?
Tussen de Franekers en de Twin Towers wil het maar geen echte liefde
worden. Aan de bedoelingen van de Permanente Commissie hoeft niemand
te twijfelen. De heren dachten zich echt uit te sloven voor de stad toen ze
het plan opvatten voor dit geschenk ter ere van het 150-jarig bestaan van
het oudste sportevenement in het land. Maar oh, die ondankbare
Franekers. Bij hen doe je het niet snel goed. Het is een wantrouwig volkje,
genetisch aangetast als het is door dat gigantische verlies aan status door
de eeuwen heen. Geen Friesch Atheen meer. Destijds net niet Friese
hoofdstad geworden. En als “de kaatsstad” uitgedaagd door zo’n parvenu
als voorzitter Sieds Rienks van de Leeuwarder Kaatsclub Sonnenborgh.
Straks blijven alleen de Agrarische Dagen over. Dus slopen die torens,
eisten sommigen al gauw. Want die dingen zijn toch “een aanfluiting” (daar
is ie weer!). Uit de kluiten gewassen “pispalen”, riepen anderen. Maar, om
de stad recht te doen: er zijn vanaf het begin ook voorstanders van de
monumentale torens geweest. Zoals een plaatselijke oud PC-koning, die ze
schitterend vindt. Hij woont er te ver af om last te hebben van het
fluitende geluid dat de torens bij wind van een bepaalde kracht en uit een
bepaalde richting maken. De architect vindt het allemaal wat ver gezocht.
Er zit niets anders op dan dat hij met een veldbedje onder de arm aanbelt
bij de familie De Jong of de familie Cuperus aan het begin van de
Voorstraat. Hij moet er de nacht maar eens doorbrengen. Natuurlijk
Cartoon Jan Tromp

Uit de Leeuwarder Courant
van 14 januari 2005

wanneer de wind van een bepaalde kracht is en uit een bepaalde richting
waait. Kan hij met eigen oren horen hoe erg het wel niet is dat Franeker
PC-torens heeft. Of zijn het eigenlijk allemaal windvanen, die
klokkendieven?
Wio Joustra
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