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NIEUWE GEZICHTSPUNTEN OP DE TORENWACHTERSFAMILIE FRISHERT: 

toenmalige Burgemeester van Breda 
benoemd tot torenwachter op de 
Grote Kerk van Breda tegen een jaar- 
wedde van 150,M) guldei? Op 1 apnl 
1895 werd hij als laatste torenwach- 
teoeervol ontslagen en voor de duur 
van 4 jaar op wachtgeld gesteld De 

Offmer Toosey De B B C zondoverz~ln komst van een telefwninstallahe in 
deelname aan het verzet tegen de 1893 en de waterleiaing in 1894 had- den in mrjnarkkel over de Klokken en onder andere te lezen "De toren- 
Japanners m het concenfmbekamp een den de functie van torenviachter beiaarden van de Grofe Toren, in het wachters zullen bij i e t  onrstaan van 
apade documentarre uit Toosey zou de overbodig gemaakt" grote en dikke boek van Van bvezel brand dadelijk de brandklok kleppen 
hoofdrol hebben vervuldr En overTinus weet Ad te vertellen dat over deGróte,Kerk en Toren. Zie dan, -Wanneer de brand bij dag ontstaat 

hq 'geldophaler' was van beroep Uit. ook devoetno>en 'Maar er isnaddr- zlillen-zij aan de zijde w a r  de brand 
Voorde klus, die Saito snel moest kla- andere bronnen weet ik weer dat lijk meer. ik,weet alleen niet4ot hde- ,,is, een rood vaandel uitsteken Maar 
ren werden Amenkanen, Nederlan- Tinus dit onbenspelifk deed1 Kennelijk ver je wilt gaan Welketbrorbeb heb$ ;-peer de brand ni. zonsondergang 

waarheid hebben zij de boel gesabo- 
teerd, hoewel Saito Ren mateloos 
heeft gestraft om het verzet te bre- 
ken Het was een stnjd tussen N~chol- 
son en Saito wie mentaal de sterkste 
!m Dat men j u t  onder extreem 

bracht, in huiselijke knng op de DVD bouw zijn de brug op te blazen En bij nieuw gezichtspunt op de laaute 
Het deuntje komt diverse keren terug dat verzoek staat de ex-krijgsgevan- torenwachter F F~shert. althans !har Wereldberoemde symfonie 
in de rolprent, iaat i4  zeggen als eey gene niet te trappelen van ongeduld! deuitoefening van zijn arnb~aangaat, In de afgelopen jaren is redelijk veel 
verbaal manifest tegen "de Jappen Saito heeft inmiddels kleur bekend . vind ik in de Stad Rond van Gerard over de Bredase Torenwachters 
die geen methode achtewege lieten aan Nicholson De Engelse officieren n Van kerpen in het Dagblad deestem geschreven, nader vastgelegd in het 
om hun gevangenen, zwaar te folte- zijn bekwamer met leiding om de ?&y 196~~Me~~Òuv~Frishe&u1t~~1kke boek over de Grote Kerk 
ren Nu zijn we halverwege de hlm brug te bouwen over de rwer Kv~ai ~~&Qtanjét@omst?dP% 3-14 ,%&e& @vlaar d& De Platte, de zoon van 
(lengte ongeveer 160 minuten) klinkt De Britten hebben de brug opahjd i groobadkr de~laaMeMetof@ii$a&ter*MeFrans Fnsherf, een wereidoeroemde 
fat deuntje weer. roept onze Piet klaar als de volgende dag de trein q das isde inför&ante,~$a~vdderwh b'. symfonie de wereld hëeft gezorden, 
verrekt tèdde. re. tè, te, te. aankomt Juist dan heeft de andere dezoon vandaatde-de l&enda?%d zo fier dabhet de meedbgenloze Jap- 

tè' waar moet ik toch steeds aan Bnts groep. na een barre tocht, de Frdns Fnshert \We kfijgenp info%d-yrjbpen heronder heeft gekregen. die 
denken Sjaak las ik daar niet wat brug bereikt om ket werk op te bla- tie van opa- vader-dochter, in de ijjn agesúiiedkundige link. op lhypotheti- 
over ,n de Bredase Bode in dat Breda ze? teneinde te beletten dat treinen van de elkaar opvolgendegenerabes =he grond tot nu toe, dat moet ik 
van weleer .dat is hoor men- de Japanse soldaten kunnen bevoor- erkennen, ook al zijn de lezers en met 
sen hoor dan Dat deuntje raden Een geschiedenis vol verzet HendersOn~ Maria Henderson name Sjaak en Plet Bastiaansen hart- 
is . "Platte hedde g$ een hoedje waarin het deuntje tèdde. ti. te. te, samen In Foto "lt fam~'iealbum Ad Onder de kop "tweede torengaan- stikke zeker van hun Zaak. heeft 
op Platte hedde gij een kale kop" tè, enz uit de monden van de solda- denj domein van de wachters" lees ik alleen nog het Breda van weleer kun- 

ten klinkt En dat verzet begon met dit stukje "in een van de v~tnnes van nen onisluiten in mijn vakantie een 
De officier Nicholson het wereldberoemde Bredase deuntje De Platte h6t.&tedeliJtMu$eonJ ligt de koperen vliegreisje naär Engeland en dan 
Een mooi verhaal van Slaak dat il< hier dat de Entten-"The Colonel Bogey Zo ongeveer bvintí~~jaar nB devoor- hoom vâh de laat& Bredase toren- weten we na mijn zomerstop vast 
weergeef uii de rearties, die op het March" hadden gedoopt laakte eeuwwisselingi~as.er o Tihur wachter te pronk Samen met zijn nòg meer1 
Breda van weleer binnenstromen Dat . dus een volksliedje gemaaki&trk u 
De Bntten fluitend het in de lungle Bi j  de Unie niet kan voorzmgen Maar als ik úde 
gelegen kamp binnenkwamen was Dat ik zeker weet dat het van Breda- - tekst geef kunt u er de dan?  bil 
de eerste harde klap die de onver- se oorsprong is. ontsproten uit het - bedenken Tekst en deun zijn voíko- 
schrokken hoofdofficieren N choken muzikale brein van De Platte komt men synchroon, zeg maar met gelijke 
en Toosey aan de Japanners, die hierdoor. Xnus was muzikant bij de snelheid werkend Met d ~ t  liedje is het 
samenwerkten met de Duitsers, en Unie En hij heeft het deuntje daar gegaan zoals met alle liedjes in Breda 
&ie wilden overheersen. uitdeelde? gelnuoduceerd, terwql hij verstand Of wij namen ze over1 Of ze werden 
In 1954 is een boek over The Bridge had van muzikale noten als een chim- van ons overgenomen1 Een B r ~ e  
On The River Kwai geschreven en pansee van koekelkoren De door m( militair heeft het liedje in Breda 
daarna is  er een film van gemaakt zeer geachte heer Koekelkoren was gehoord De tekst e hij vergeten. 
met in de hoofdrol Hlec Guiness voor een van de beroemde dingenten van Maar de deun heeft hij er inzijn gar- 
de flegmatieke Br!? Nicholson Om de het wereldberoemde zangkoor nizoen "ingefietst" ?p de tekst van 
Japanse troepen te kunnen bevoorra- (1888) De Meestnchter Staar. zij zon- het liedje ' De platte 
den moest er een spoorlijn worden gen deuntjes en liedjes Platte hedde gil un kale kop 
aangelegd van Bangkok naar Birma We belanden nu in de Bredase (volks) Platte hedde g4 een hoedle op 

Plafte I e  mag met latte 
Verdomde Platte vrouw" Hierover bevat het stukje r 
Houd daar toch mee op1 deze informatie Mevrouw Frishbri 

We zullen om vele redenen maar ook 
puur uit burgerlijke trots moeten 
onderzoeken of De Platte de Briiten 
echt de moed in hun donder heeft 
gejaagd Ik heb hiero~ler metdiversen op de toren w% geweest grng hij 's De ICerk de 
oserleg - de feiten moeten wel de +ei- mocgeens tegen een uur of vijf, als het iG'e"panderlf EJaarschu"'don as 

ten q n  - mi in de Verenigde Staten kchl: werd. té voet naar Arioerdijk o n  waCh:êrs "li ?aa'c"l'ere Col'eCi'e 

Meer hierover nà ngn zomerstopi er met de hondenkar vis te lalen ' 

samen mer zijn vrouw" Nu te koop: Standbeeldje en De 
in dienst van de pol~tie! Klopperman (nieuw!) met vralijlte en 
De stadsbeiaardier Jacques Maassen Loos a i a n  vr~jmoedige, nog nooit vertelde ver- 
reageert op de laatste rorenwachter Geräro van Herpen vewolgt "Het rs halen over Breda Schriftelijke reac- 
Frans Frisheii Hij schrijft ' over de inieressant nog eens kennis te nemen ties kunt u sturen naar de redacîie 
torenwachters kan - in gecondenseer- var een gedeelre uit de inxructies van de Bredase Bode, postbus 22. 

Bridge Over Tne R l e r  Ki:,ir Foio L,: particuliere collectie de vorm - informatie gevonden war- voor de rorenwachters Daarin staat 4880 AA in Zundert 


