Nieuws van Toen en Nu / 2
Nachtwacht in Holten
Waar zijn de scharensliep, de olieman en de melkboer
gebleven? Allemaal uit het straatbeeld verdwenen.
Als we recente berichten mogen geloven, zullen ook
binnenkort veel beroepen in de mist van de historie
verdwijnen. Niks nieuws onder de zon, want dat
hebben we eerder zien gebeuren.
‘Jan Bergman – ‘Binnen Jan’ in de volksmond – de laatste
nachtwacht van Holten, krijgt eervol ontslag. Hij blijft nog
wel klokluider, doodgraver, lantaarnopsteker en
dorpsomroeper’, zo lezen we langs het Wereldtijdpad op
de informatiekubus aan jaarpaal 1909. Nu moeten we
naar Amsterdam om een ‘Nachtwacht’ te zien. Maar een
dikke honderd jaar geleden kon je hem nog gewoon in
Holten tegen het lijf lopen. Fascinerend.

Jan Bergman had jarenlang nachtdienst voor tachtig
gulden (ca. € 35) per jaar. Elk uur van de nacht liet hij
klikklakkend met zijn klepper weten dat er weer een uur
om was: ‘Twei uur heit de klok. De klok heit twei!’. En
passant stelde hij de Holtenaren op de hoogte van de
weersituatie en waarschuwde hij als er onweer op komst
was. Intussen speurde hij in het rond of ergens brand
was uitgebroken. Het was een tijd zonder
straatverlichting en huizen die met kaarsen en
olielampjes werden verlicht. Toen er straatlantaarns
kwamen, kreeg Jan de taak de lampen die op gas
brandden, keurig op tijd aan te steken. Overdag
verdiende hij wat bij met het wekken van inwoners, luiden
van de kerkklok, omroepen van berichten en het delven
van graven. Na 1909 werd het ’s nachts stil in Holten.

Robots zorgen voor meer nieuwe ‘oude beroepen’.

Ook in de komende jaren zullen weer tal van beroepen
tot de categorie ‘oude ambachten’ gaan behoren.
Oorzaak? Robotisering, nanotechnologie, kunstmatige
intelligentie en 3d-printers. Nu al zien we zelfsturende
maaimachines grasvelden kort houden en draaien
stofzuigerrobots hun rondjes. Auto’s worden door
ingenieuze robots in elkaar gelast. Japanners werken
aan zorgrobots voor hulpbehoevende mensen.
Trambestuurders hangt over enige tijd ontslag boven het
hoofd. Zelfrijdende vrachtwagens gaan taken overnemen,
zoals volautomatische melkrobots dat nu al doen.
Opmerkelijk dat we de laatste tijd de nachtwacht weer
zien opduiken. Nu in de vorm van vrijwilligers die een
burgerwacht vormen. Hoe het met Jan Bergman afliep?
In 1932 leverde hij ook zijn laatste functies in. Hij
overleed in 1943, maar Holten is hem niet vergeten. Daar
staat het naambord van de Bergmanstraat garant voor.
Jan Bergman, de laatste nachtwacht van Holten.
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