DOCTOR JURRIEN GUNNINK
"een boertje van het Kamper-eiland"
door K. Janssens.
1. Inleiding.
Op 28 januari 1908 promoveerde aan de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam tot Doctor in de Nederlandse Letteren de heer Jurrien Gunnink, geboren te Kampen. Zijn proefschrift droeg de titel .Het Dialect
van Kampen en Omstreken" en het werd uitgegeven te Kampen bij J.H.
Kok.
Wie was deze promovendus met zijn voor onze stad zo bekende naarn?'
Het volgende artikel heeft de bedoeling deze vraag te beantwoorden,
waarbij de nadruk zal vallen op het middelste deeI van zijn leven, n.l.
van zijn twintigste tot zijn veertigste jaar; die tijd was voor hem het
meest bewogen deel van zijn leven en die geeft tevens een stukje historie van Kampen, althans van de Theologische School en de daarbij behorende 'Litterarische Afdeling', later het Gereformeerd Gymnasium,
nu het Johannes Calvijn-Lyceum,
Het is .nu bijna 70 jaar geleden, dat het boek van Gunnink verscheen en
aileen antiquarisch kan men het miss chien nog wel eens bemachtigen,
als de prijs aIthans een beetje binnen de perken van het betaaIbare blijft.
De auteur is zo langzamerhand vergeten. Ik mag de hoop koesteren, dat
door dit verhaaI de naam van een mijner illustere voorgangers weer wat
meer in aIgemene kring bekend raakt, maar veelmeer, dat zijn werk opnieuw in de belangstelling komt. Het dialectonderzoek zal weer op gang
moeten komen v66r het niet meer mogelijk is bij gebrek aan dialect.
2. Familie en Atkomst.
Jurrien Gunnink werd geboren op 16 maart 1872 aIs oudste zoon van
Jan Gunnink en Gijsje Broekhuis op het toenmalige adres Zwartedijk 36.
Het gezin was in 1870 uit Kamperveen gekomen met een dochtertje,
Aaltje, dat kort daama overleed. In hetzelfde jaar als dat waarin Jurrien
geboren was, ging de familie terug naar Kamperveen. Daar werden twee
dochters en een zoon geboren, resp. in 1874, 1876 en 1878. In 1880
werd het gezin van Jan Gunnink opnieuw ingeschreven in de registers
van het stadhuis te Kampen, want toen vestigde hij zich in de Mandjeswaard op nr. 121. Daar werd het gezin uitgebreid met een doehter en
een zoon, n.l. in 1881 en in 1884. (De bovengenoemde adressen zijn in
de tegenwoordige tijd niet meer te plaatsen.)
In augustus 1888 overleed vader Gunnink, 50 jaar oud, zodat de moeder, 47 jaar, aehterbleef met een gezin van zes kinderen, waarvan de
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oudste, Jurrien, 16 en de jongste , Jan, nog geen 4 jaar oud was.
Drie maanden eerder, in mei 1888, waren de beide grootouders, Jurrien
Gunnink en Aaltje Holtland, acht dagen na elkaar gestorven. Een zware
last rustte op de moeder en op haar oudste. Enkele 'Bcerenknechts' en
'Boerenmeiden ' stonden hen bij. Nog was het verdriet niet vergeten, of
in 1894 stierf ook de jongste zoon, 9 jaar oud.
Het geslacht van de Gunninks kwam reeds voor in Kampen, toen in
1735 ene Jan David Gunningh zich uit Bonn hier meldde en de officiele
functie van .Stadsroe.dendrager en Collecteur" kreeg. Ook lOon Frans
bekleedde dat ambt. Diens kleinzoon Frans Gunnink (nu met k) heeft
jarenlang de "Keulvoet" beheerd. Zifn zoon is Jurrien , de grootvader
van onze hoofdpersoon. Hij is nauw verwant aan de families Cunnink,
die nog altijd in Kampen wonen.
3. Opleiding.
Zoals bekend verondersteld mag worden, was in 1854 te Kampen de
Theologische School gevestigd voor de opleiding tot predikant in de
Afgescheiden Kerken. Veel potentiele studenten hadden een te geringe
vooropleiding, zodat het eerste dee I van de studie niet theologisch maar
literair van aard moest zijn. Die 'Litterarische Afdeling' was een absoluut onderdeel van de School. Wie bij die afdeling stond ingeschreven,
was 'student' aan de School, en had klaarblijkelijk de bedoeling om predikant te worden in de toen zo geheten Christelijke Gereformeerde
Kerken. Aanvankelijk duurde de stu die in de Litterarische Afdeling drie
jaren, maar in 1877 werd die met een jaar verJengd.
Een belangrijke wijziging deed zich voor in 1896, toen de synode besloot om de Litterarische Afdeling om te zetten in een Gymnasium met
een cursusduur van vijf jaar, eigenlijk een jaar te kort. Belangrijk, niet
aileen voor het onderwijs in zijn algemeenheid, maar bovendien voor
Jurrien Gunnink in het bijzonder.
Wat was er namelijk gebeurd? In huize Gunnink kwamen regelmatig studenten Zondagschool houden. Met hen zal Jurrien wel gesprekken gehouden hebben en door hun toedoen heeft hij besloten het boerenwerk,
dat hem toch al niet zo erg trok, vaarwel te zeggen en de studie op te
vatten. Moeder Gunnink besloot de boerderij van de hand te doen. Dat
lukte eerder dan men verwacht had, maar voor Jurrien toch net te laat
om nog mee te kunnen doen aan het Admissie-examen voor de cursus
die in september 1892 was begonnen. Hij liet zich daardoor echter niet
weerhouden. Blijkbaar kende hij, 20-jarige, zijn eigen mogelijkheden,
die hij trouwens de studenten al eens getoond had door in record-tijd
het eerste deel van een Latijnse grammatica door te werken en te verwerken.
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Op 27 oktober 1892 meldde hij zich in het college van Docenten (tegenwoordig zouden we zeggen: Hoogleraren) met het verzoek om ingeschreven te worden als student na Adrnissie-examen. De heren besloten
mete en maar door te pakken en hem de avond daarop dat examen af te
nemen. Uit de notulen van die 28ste oktober citeren we:
Voor het onderzoek zet zich Jurrien Gunnink Jzn. geb. 16 Maart
1872 te Kampen, lidmaat der Ger. Kerk A, zonder studie, eigen middelen hebbende. Nadat zijn attest van den Kerkeraad in orde is bevonden, en hij het begin van een opstel had gelezen: "Waarom wil ik
predikant worden" - wordt het onderzoek afgenomen in de bekende vakken.
Nadat dit afgeloopen was, heeft niemand bezwaar om dezen jongeling in te schrijven, en de Kur.Komm. toestemming te vragen - hetwelk J.G. weer binnengekomen wordt medegedeeld.
Aan die Curatoren-Cornmissie
den:

werd de volgende dag dit briefje verzonDe Kuratoren
D.D. en J. van Andel
en
T. Bos.

Waarde Broeders,
Deze week kwam tot ons Jurrien Gunnink Jzn. om onderzocht te
worden tot toelating aan onze Theol. School.
Het eerste plan van hem en zijne moeder, eene weduwe, was: een
jaar lessen te nemen tegen den a.s. cursus ; opdat zijne moeder intusschen ook hare zaken, eene boerderij, aan kant zou kunnen doen.
Ongedacht deed zich hiertoe eene gunstige gelegenheid op - vandaar
dat haar zoon zich thans presenteerde.
Wij meenden hem ter wille te moeten zijn, en het onderzoek is zeer
gunstig uitgevallen, alhoewel hij nog een eenvoudig boertje van het
Kamper-eiland is. Weshalve wij U voorstellen, met ons ten gunste te
stemrnen, voor de inschrijving van dezen jongeling, lid der Gemeente
alhier, als Student.
Na Christelijke groete
Uwe dw.broeders
Het Doc.Koll.
Kampen,
(w.g.) D.K. Wielenga Rector
29 October 1892.
(w.g.) C. Mulder
Seer.
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Het briefje kwam al spoedig retour met de aantekening:

Met het genomen besluit vereenigik mij.
(w.g.) J. van Andel
Eveneens
(w.g.) T. Bos
Dat jaarlijks te houden toelatings-examen bestond uit de volgende onderdelen: een onderzoek naar attesten, d.w.z. getuigenissenvan de Kerkeraad; naar kennis in de Nederlandse Taal, Algemene en Vaderlandse
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Christelijke Religie en Bijbelse Geschiedenis; een onderzoek naar de beweegredenen. Ook een opstel stond elk
jaar weer op het programma: "Waarom wil ik Leeraar worden?"
Het opstel van Gunnink is bewaard gebleven. Veel tijd was hem waarschijnlijk niet gegund. Hier voIgt het, met spelfouten incluis:
Waarom wensch ik predikant te worden? Op deze vraag moet ik dit
antwoorden: In de boerderij had ik geen lust. Studgren deed ik altijd
gaarne. Als jongen van twaalf jaar en wat ouder was het altijd mijn
iede om officier of dokter te worden. Mijn ouders waren hier op tegen en wilden gaame eetrmij doming zien. mijn grootvader wilde rnij
weI laten studgren uit zijn eigen beurs. doch ik had hierin geen zin
maar
(De onderstrepingen zijn aangebracht door een corrector.)
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Vanaf 28 oktober '92 stand hij dus ingeschreven in de "Naamlijst der
Studenten van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde
Kerk", weer met de foutieve naam Jurrien.
Misschien vinden we in dat ene, voor ons gevoel discriminerende zinnetje uit de brief van Docenten al een aanzet tot het latere conflict, waardoor het contact tussen School en Gunnink, dat nu ontstaan was, beeindigd zou worden. In elk geval werd hij blijkbaar (nag) niet voor helemaal vol aangezien.
Voor zover na te gaan is was Jurrien (in de lijst van Namen en Vorderingen: Jurjen, waarschijnlijk een uitspraakspelling) een goede leerling:
in 1893, 1894, 1895 en 1896 werd hij regelmatig bevorderd "met algemene sternmen ", terwijl hij tussentijds enkele testimonia wist te verkrijgen. Op 24 juni 1897 slaagde hij voor de Ve klasse met de volgende
cijfers (schaal van 1 tot en met 5):
Chr. Religie
Grieksch
Latijn
Nederlandsch
Fransch
Duitsch
Engelsch
Alg. Geschiedenis
Vad. Geschiedenis
Aardrijkskunde
. Wiskunde
Natuurkunde
Hebreeuwsch

3+
43%
4+
4
4
4%
5
44
4
5
5

Men zou zeggen: Voor hem stand nu de weg open naar het kandidaatsexamen in de theologie. In de Naamlijst der Studenten echter staat vermeld achter zijn naam: In 1897 de school verlaten. En we vragen ons
af, wat er gebeurd kan zijn dat Gunnink, die tach al duidelijk, bewust
gekozen had voor het predikantschap, op deze keuze terugkwam.
De notulen van de Curatoren helpen ons wellicht verder. Kart na het
slagen voor de Ve klasse, n.l. op 5 juli 1897 meldde Gunnink zich, na
een schriftelijk verzoek, bij Curatoren (voor het merendeel pre dikanten)
met de vraag of hij en een mede-student vrijgesteld mochten worden
van de propaedeusis, tot het verplicht volgen waarvan kortgeleden besloten was. De twee voerden als redenen aan dat zij al een jaar extra
hadden moe ten studeren, omdat immers tijdens hun studie de 4-jarige
literaire opleiding gewijzigd was in een 5-jarig Gymnasium. Nu zouden
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ze n6g een jaar erbij moeten nemen, en dat terwijl hun financien dat
nauwelijks toelieten. "Na ernstige overweging meenen toch de Curatoren, gehoord de Hoogleeraren, aan hun verzoek niet te mogen voldoen".
De reden tot dit afwijzen is niet vermeld, maar het is waarschijnlijk de
vrees voor een precedent waarop dit besluit rust. Uit mededelingen van
een oud-Ieerling, de latere Prof. J. Waterink, weten we dat reeds toezeggingen waren gedaan, zodat de weigering Gunnink zeer diep heeft
teleurgesteld en zelfs ook als een on-christelijke daad, woordbreuk, van
een christelijk college van predikanten pijnlijk moet hebben getroffen.
Bovendien, aldus Waterink, waren anderen wel ontheven van die verplichting; de notulen vermelden daarvan echter niets.
Wellicht, ja allerwaarschijnlijkst hierdoor is het, dat hij zich van de
School heeft afgewend.
De wrok over deze onbillijke behandeling is hij nooit meer kwijtgeraakt
en het ligt voor de hand te veronderstellen dat zeer waarschijnlijk in
deze gebeurtenis de grond gelegen is van het verderop te beschrijven
conflict.
In de leerlingenlijst van het Stedelijk Gymnasium treffen we de naam
van onze vriend weer aan, ingeschreven in september 1897 als toehoorder in klas Vlo:. In juni '98 deed hij daar eindexamen, maar hij slaagde
pas na een herexamen. Het hoe of wat van dat herexamen was tot dusverre niet te achterhalen. In ieder geval heeft de overgang naar een
,andere school ook een uitstekende leerling als Gunnink geen goed
gedaan.
Daarna liet hij zich - na toelatingsexamen! - inschrijven aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam in de faculteit der Letteren. Na ruim
twee jaar, in januari 1901, legde hij het kandidaatsexamen af en op 9 en
12 november 1904 zijn doctoraal. Hij voltooide zijn stu die in 1908 met
de hiervoor genoemde dissertatie bij Prof. te Winkel.
De vraag is te stellen, waarom Gunnink niet elders, b.v. aan de Vrije
Universiteit, theologie ging studeren. Is het te sterk om te veronderstellen, dat hij sinds die kwestie met de Curatoren het predikantschap maar
liever liet varen? Wat het eerste deel van de vraag betreft, tweeerlei antwoord is mogelijk: Ie. De V.u. bestond nog maar kort en had op het
niet-theologisch gebied nog geen naam. De S.U. had op het terrein van
de Nederlandse letteren, waarin Gunnink verder wilde gaan, wel een
goede reputatie. De naam van de hoogleraar Te Winkel werd met ere genoemd op zijn vakgebied en hij wordt dat nog. 2e. De V.U. erkende
eigenlijk niet de examens die de Theologische School had afgenomen.
Daarbij kwam, dat er een hevige strijd in Kerk en School was over de
vraag of de Theologische School maar niet beter in de V.U. zou kunnen
opgaan. Zo had de V.U geen al te beste klank in Kampen. Ook de late-
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re Prof. Dr. H. Bouwman ging na het Litterarisch examen verder studeren aan de Stedelijke Universiteit.
4. Leraar aan het Gereformeerd Gymnasium.
Met de Litterarische Afdeling van de School is het jarenlang wat modderen gebleven. De docenten-hoogleraren gaven er les, maar de Theologische Afdeling had uiteraard hun grootste liefde. WeI probeerde men
de zaak op peil te houden, door aparte docenten aan te trekken; een
bekend voorbeeld is de docent Steketee, die Grieks en Latijn doceerde,
maar die na tien jaren van de synode zijn werk moest opgeven. Ook
enkele begaafde student en boden hulp. Pas toen het Gymnasium van
start ging (1896), werden docenten benoernd, die met de Theologische
School als zodanig niets meer te maken zouden hebben. De banden bleyen natuurlijk weI nauw: het Curatorium beheerde beide , School en
Gymnasium; somrnige leraren waren tevens lector aan de School.
Voorlopig slaagde het Curatorium er niet in om een Ieraar te vinden ,
die geschikt en bevoegd was voor Nederlandse Taal en Letterkunde. De
anderen deden dat yak er maar wat bij en een enkele tijdelijke kracht
bood sorns uitkomst.
In juli 1900 was deze vakature weer aan de orde. Op tafel kwam een
voordracht om weer iernand voor tijdelijk te benoernen : een primus en
ais secundus de heer L. Gunnink. Deze laatste kan niemand anders zijn
dan onze J urrien Gunnink (Met zijn naam is het trouwens toch altijd
tobben geweest: Jurrien - Jurrien - Jurien - Jurjen - Jurry; Gunnink _
Gunning; al die vormen komen we in min of meer officiele stukken tegen.), want precies een jaar later wordt melding gemaakt in een verslag
van de hulp, door "den tijdelijken leeraar J. Gunnink, van af den aanyang van den laatsten cursus, aan het Gymnasium bewezen". Dat wil
dus zeggen, dat Gunnink als leraar teruggekeerd was aan de school, waar
• hij drie jaar geleden op zon jammerlijke wijze als leerling vandaan geraakt was; een leraar, die nog niet eens het kandid:lats-examen in de letteren afgelegd had. WeI een bewijs, hoe het bestuur van het Gym met de
vakature Nederlands in de maag zat , door deze man te benoemen.
Overigens was hij niet aileen voor dat yak bestemd: hij heeft als vervanger van de zieke rector Duits en Engels gegeven; verder gaf hij Vaderlandse en later vooral Algemene Geschiedenis; ook Aardrijkskunde
stond op zijn rooster." Men moest blijkbaar als docent een duizendpoot
zijn. Zijn positie kreeg wat meer perspectieftoen in 1901 een 6e klasse
aan het Gymnasium werd toegevoegd. Van jaar tot jaar werd hij herbenoemd in tijdelijke dienst. Pas in 1908 kreeg hij een vaste aanstelling,
tegelijk met enkele van zijn collega's.
De namen van een aantal collega's mogen hier weI genoemd worden:
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Dr. J.J. Esser, die lange tijd rector was, Dr. W. Nawijn, Dr. W.H. Nieuwhuis, Dr. A. Noordtzij, wiens vader docent aan de Theologische School
was en die zelf later hoogleraar in Utrecht zou worden, Dr. G. Oosterhof, Dr. D.J.A. Westerhuis en H. Vissink. In het gedenkboek 'Sola
Gratia' lezen we: .Het Kamper Gymnasium heeft altijd goed bekend
gestaan door zijn voortreffelijk lerarencorps, zijn kleine klassen, en zijn
bijna individueel onderwijs". Enkelen die, voor het merendeel uiteraard
in Gereformeerde kringen, later bekendheid kregen en die les genoten
hebben van Jut Gunnink, zijn: de predikanten J.D. Boerkoel, Dr. S.P.
Dee, D. van Dijk, J.G. Feenstra, W. Steunenberg en J. de Waard; de
Kamper arts P. Pel; de hoogleraren K. Dijk, K. Schilder en J. Waterink;
de dichter-essayist J.A. Rispens; de jurist J. Donner, en vele anderen.
Wie onderzoekt, hoe de heer Gunnink als leraar is opgetreden, komt al
snel tot de conclusie dat hij een voortreffelijk docent geweest moet zijn,
al verpraatte hij soms hele tijden van de les over allerlei onderwerpen.
De leerlingen zagen in hem meer dan hun leraar aileen; ook een vriend
was hij voor velen van hen. Zolang hij nog studeerde was dat in mindere
mate het geval dan daarna. Maar altijd had hij een warm hart voor zijn
pupillen. Enkele voorvallen mogen dit illustreren ,
In december 1907 waren enige leerlingen uit klas V bij de heer Gunnink
gekomen met klachten over te veel huiswerk voor Engels van zijn collega; zelfs een deel van de zondag hadden ze daaraan moeten besteden.
Die collega had bezwaren tegen het feit dat de leerlingen bij Gunnink en
,niet bij hemzelf waren gekomen.
Een paar maanden later bracht Gunnink dergeJijke klachten ter sprake,
nu speciaal van de beide laagste klassen. Vooral Latijn werd te veel geacht. Dat leverde hele discussies op tussen voor- en tegenstanders van
veel huiswerk.
Weer een paar weken later kwam een coilega met klachten. Toen hij in
de Ie klas huiswerk opgaf, staken er protesten op tegen de hoeveelheid
daarvan. En, zo zei hij, de heer Gunnink is de schuld van zoiets, want

die is voorstander van weinig huiswerk en die uit zich ook in die geest
tegen zijn Ieerlingen.
Een andersoortige discussie brandde los, toen Gunnink zich, niet zo erg
taktisch, over een tuchtmiddel van een collega in minder gunstige zin
uitgelaten zou hebben. Een leerling, Jan Holtland (zie op de foto), had
een explosie in de klas veroorzaakt en hij was uiteraard gestraft. De col.
lega's keurden Gunninks houding wel af, maar tevens lieten ze blijken
hem zeer te achten en te houden voor een onwaardeerbaar lid der lerarenvergadering en voor een leraar die het volle vertrouwen van de leer.
lingen genoot, een man bij wie geen kwade bedoelingen verondersteld
mochten worden. Aan de andere kant kreeg hij het verwijt te horen, dat
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hij niet geheel aan het gevaar ontkwam al te familiaar te worden met de
leerlingen. Men moet die niet betrekken bij iets waarmee ze niets te maken hebben! Bij deze kwestie moeten we bedenken, dat de jongeheer
Holtland bij Gunnink in huis woonde.
Gunnink kende de Ieerlingen-problernen van nabij. Hij hield op zijn
adres aan de Vloeddijk, nu de nrs. 29 en 29A, een soort hospitium, een
tehuis voor gymnasiasten die buiten de stad woonden en dus een onderkomen moesten vinden. Die jongens (meisjes-leerlingen kende het Gym
to en nog niet) woonden hier en daar op kamers, enkelen werden opgenomen in gezinnen, en zo yond er ook, vanaf ongeveer 1908, een aantal,
plm. vijftien, een goed tehuis bij hun leraar Gunnink. Ook zijn huishoudster, Mej. Van Opstal, leefde mee met de hospitanten, getuige een
brief van haar hand over het huiswerk-probleern. En het is te begrijpen,
dat de pupillen in hun hospes, tevens leraar, iemand zagen die hun problemen onderkende en wilde doorgeven en proberen op te lossen. Het
werd hem, zie hier voor, niet steeds in dank afgenomen.
Ook oud-leerlingen getuigden in zeer positieve zin. "Jut" Gunnink was
bij hen zeer geliefd. Dat kwam ook door zijn 'buitenschoolse' activiteiten. Hij liet ze sporten en musiceren , Ja, hij had zelfs een muziekclub, .Tacmia", opgericht (van: Terpsichore affectus citharis movet,
imperat, auget (is: met citerspel brengt Terpsichore - de muze van zang
en/ dans - het gemoed in beweging, bepaalt zijn aandoeningen en versterkt ze); een zinnetje dat door collega Nawijn aan Gunnink was doorgegeven uit een Latijns oefenboekje, dat op het Gym in gebruik was.).
Jaarlijks gaf "Tacmia" een uitvoering In de Stadsgehoorzaal. Het clubje
kreeg zelfs landelijke bekendheid, toen "De Spiegel" een foto plaatste.
De dirigent ontving geen salaris, hij draaide zelfs voor de kosten van de
instrumenten op, al deed hij soms pogingen om een kleine vergoeding
uit de schoolkas los te krijgen. Maar hij betaalde met plezier en deed er
als vrijgezel niemand tekort mee. Toen Gunnink van school vertrekken
zou, moest de rector in zijn jaarverslag spijtig vaststellen dat over
.Tacmia" de doodsklok geluid had.
Zijn lesgeven stond op een heel goed peil. Allicht heeft hij zijn meer en
minder goede lessen gehad. Maar in elk geval stond een zeer prettige
om gang met zijn leerlingen borg voor een goede sfeer in de klas. Uit de
lesrapporten blijkt dat de Curatoren, hoeveel kritiek ze ook vaak op de
inhoud van zijn lessen hadden, de wijze van lesgeven hogelijk waardeerden:
met opgewektheid en niet zonder vrucht
indruk is gunstig
trok de aangename wijze waarop hij met de leerlingen omging,
onze opmerkzaamheid
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de methode van behandeling prijzen
den omgang met zijn leerlingen vonden we niet in het minst gewrongen, zonder dat zulks aan de orde scheen te schaden
met ijver werd gearbeid. Bovendien be zit de heer Gunnink kennelijk de gave, met zijne leerlingen op aangename wijze om te gaan
boeiend en frisch was het onderwijs in de Ned. Taal door den
Heer Gunnink. De omgang met de leerlingen was opgewekt; een
vertrouwelijke band schijnt tusschen leeraar en leerlingen te bestaan
hij weet zijne leerlingen te boeien. Na een gedeelte van Duitschland behandeld' te hebben, onthulde hij op prettige wijze voor
zijne leerlingen het geheim van meridiaan en parallel. Blijkbaar
weet hij eene moeilijk te verteren spijs nog smakelijk te maken
zeer instructief
Deze citaten kornen uit onverdachte hoek, want ze zijn genomen uit de
notulen en rapporten van hen, die hem het leven niet gemakkeJijk
maakten en met wie het in de tijd waaruit deze citaten starnmen , op een
diepgaand conflict zou uitlopen. En ze spreken misschien nog te duidelijker als we bij het lezen van die rapporten merken, dat ook de minste
tekenen van wanorde door de rapporteurs gesignaleerd worden.
Een opvallend trekje in zijn karakter was zijn slordigheid. Hij kwam nog
wei eens te laat in de les, soms nog met boter in zijn rooie snor, Ook
verzuimde hij af en toe de lerarenvergadering zonder zich absent te melden; eens "wordt eene boodschap aan den heer Gunnink gezonden; de
laatste was wei thuis, is echter niet verschenen": De tocht van de Vloeddijk naar de Oudestraat was ook zo ver niet. Een andere keer werd hij
"door de voorzitter hartelijk verwelkomd en vriendeJijk beknord wegens zijn al te late verschijning".
5. Het conflict met Curatoren
In het voorgaande is al enkele malen aangeduid, dat er onenigheid bestond tussen de heer Gunnink en het bestuur van het Gymnasium.
Eerst even wat uit de geschiedenis van de school. Al betrekkelijk gauw
na de stichting van het Gymnasium was overwogen om het los te maken
van de Theologische School. De hoogleraren Bavinck en Lindeboom
kregen opdracht om het voor en tegen te onderzoeken en daarover te
rapporteren. Ze kwamen niet tot overeenstemming: Bavinck wilde een
scheiding uit beginsel en uit praktische overwegingen; Lindeboom wilde
uit beginsel niets van een scheiding weten. In de kring van docenten, zowel die van Theologische School als die van Gymnasium, stond hij met
zijn mening gehee1 aileen. Hij zag in het Gymnasium uitsluitend de
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vooropleiding tot de Theol. School; een aankornend gymnasiast was
voor hem in feite een toekomstige predikant. Na veel besprekingen
werd in 1907 het Gymnasium overgedragen aan de "Nationale Vereeniging voor Voorbereidend Gereformeerd Hoger Onderwijs" te Kampen.
Het bestuur was in handen van een aantal curatoren uit het gehele land,
maar het dageJijks beleid kwam aan een Comrnissie van Toezicht. En de
voorzitter van die commissie werd al heel gauw Prof. Lindeboom!
Zolang het Gymnasium nog ressorteerde onder de Theologische School
lezen we nimmer over klachten tegen Gunnink. Maar zo gauw het Gym
zelfstandig geworden was, kwam er een stroom van klachten los over de
inhoud van zijn lessen. Of liever: over wat er niet aan inhoud was. Uit
de lesrapporten van curatoren, die bijna maandelijks de school bezochten en bij aile docenten een of meer lessen bijwoonden, lichten we weer
wat voorbeelden :
aileen moet wei de bevreemding zacht uitgesproken, dat zulk een
stuk historie bijna uitsluitend pragmatisch werd behandeld. Beginseldoorwerking, hier zeker niet uitgesloten, merkten we niet.
aileen trof het de aandacht der commissie, dat bij de behandeling
dezer les in het geheel geen sprake viel van de voorzienigheid
Gods, die in het stuk, toen behandeld, juist zoo treffend uitkomt.
Het onderscheid tusschen een neutraal en een christelijk onderwijs kwam hier in geenen deele aan het licht.
dat we geen kenmerkend onderscheid met de z.g, neutrale behandeling der geschiedenis hebben kunnen ontdekken. De (eerste) les
in de Mythologie was van dien aard, dat het mythologisch karakter van de gelezen voorstellingen volstrekt niet in het licht kwam.
Alleen de vraag van een der jon gens: wie zich de schepping dan
zoo voorstelden, was oorzaak dat de heidensche oorsprong voor
de dag kwam.
Het trok onze aandacht, dat, hoewel hier de gelegenheid zoo
schoon Was, er echter zoo weinig door den leeraar gewezen werd
op hetgeen de Schrift ons leert van deze volken en hun koningen.
Onder de bespreking over koning Belsazar werd opgemerkt:
,jullie kent wei die geschiedenis van dat schrift aan den muur",

het bewoog zich geheel in de neutrale zone.
In de notulen komt de kwestie steeds weer ter sprake. Wat opvaJt is, dat
de les-bezoekers dikwijls vooraf de opdracht meekregen speciaal op de
lessen van de heer Gunnink te letten. Voor iemand als hij zal dat juist
een reden geweest kunnen zijn om vooral niet opzettelijk het christelijk
karakter vanzijn lessente benadrukken om zo zijn beoordelaars gunstig te
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stemmen of te vleien. De man liet , zoais hierboven bleek, zijn Ieerlingen
zelf het liefst ontdekken hoe ze ais christen en de Ieerstof moesten beschouwen. Daarbij komt natuurlijk, dat lang niet elke les en lang niet
elke stof zich leent voor Ievensbeschouwelijke uitweidingen.
Maar wat niet uit de stukken blijkt is een heel verschillende kijk op de
Ieerlingen van Gunnink aan de ene en Lindeboom c.s. aan de andere zijde. De Iaatsten beschouwden de scholieren veel te veel ais jongetjes-metroeping-tot-predikant,
de eerste zag in hen heel gewoon Ievenslustige
knapen-van-het-ogenblik, die hij sorns ook het domineesambt wilde ont-

raden, ja, dat zelfs weI eens wat bespottelijk voorstelde. Gunnink was
niet zo'n bloedernstige man; integendeel, hij was in de klas dikwijisvrolijk, en hij had wat van een Iolbroek; een ijveraar was hij niet. Van
Lindeboom wordt in "Een Monument der Afscheiding" gezegd: "Hij
was een uitgesproken polemische figuur. Wie hem voIgt op zijn weg
door de historie zal hem soms veel te fel vinden. Zijn steeds maar weer
oppositioneel optreden vermoeit en doet ook vaak pijnlijk aan. Hij ontkwam niet aan het gevaarzijn principiele visiete isoleren van de geestesstremingen van zijn tijd en onrecht te doen aan hen, die bedoelingen en
tendenzen van de dwaling anders zagen dan hij." Is het vreemd om te
veronderstellen, dat Gunnink het slachtoffer van deze 'Prinzipienreiter'
geworden is?3 Voeg daarbij de voorgeschiedenis van Gunninks gymnasiasten-periode en een ieder begrijpt, dat beiden niet in sympathie voor
elkaar konden ontbranden. Waterink heeft gelijk ais hij meent, dat het
conflict niet was een conflict van Ievensbeschouwingmaar van Ievenshouding.
De heren Curatoren hebben ook wel met Gunnink apart gesproken, Die
gesprekken zijn niet erg gemakkelijk verlopen, zodat sommigen zelfs
een opdracht tot gesprek teruggaven. Curatoren rapporteerden eens, dat
ze Gunnink "niet onbeleefd, maar koeler en cynischer dan de vorige
keer" hadden aangetroffen. Hij had gemeend geen neutraal onderwijs te
geven, maar te streven naar goed christelijk onderwijs. Elke morgen
overdacht hij hoe het te doen. Dat schijnt dan wel een droevig resultaat
te hebben, vonden Curatoren. Over cynisme gesproken! Nu zal Dr.
Gunnink ook weI geen gemakkelijke gesprekspartner geweest zijn, en
het is de vraag of hij weI altijd even taktisch opgetreden is.
Ze werden vitterig op ook andere zaken: "Hij schijnt ook niet meer te
studeeren , wekt geen studiegeest op, gaat slechts eens ter kerk, schijnt
het Iesgeven te beschouwen als slechts een beetje klaar maken voor 't
exarnen".

Op 19 mei 1910 besloot het Curatorium hem in zijn vergaderingte ontvangen. Die ontmoeting gaf "een onaangename indruk van zijn kant".
En van hun kant dan? Op die vergaderingwas een klad-ontwerp van een
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Hoewel het niet zebrief aanwezig in het handschrift
van Lindeboom.
ker is of dat schrijven ook officieel gemaakt en verzonden is, tekent het
wei, vooral in zijn doorhalingen
en verbeteringen , de harde sfeer. Hier
voigt een fragment:
'
tJ eit meee brengen dit te Uwer kennis, met den wensch
eft ee seee, dat Gij cHt dezen zaak in ~
ernstige overweging
zult willen nernen, ffi-ffl:e't en fflet de bede, dat de Heere U door
Zijne Geest moge leeren zien de heerlijkheid en kracht van ons Cereformeerd belijden eek ook voor het Gymnasiaal onderwijs, tot heiliging Zijns Naams en de ge opvoeding en leiding ~der
jongelieden naar den etsefl regel van het Verbond der genade.
Namens de Curatoren
ttw-ffiv. sfeeeers
K. 19 Mei 1910

Wij dee left

Er werd besloten om Gunnink tot februari 1911 de tijd tot verbetering
te geven. In die vergadering van februari werd besloten dat " de betrekking van Dr. Gunnink tot het Gymnasium niet kan worden bestendigd".
Daarna is de leraar ingelicht en hij 'verweerde' zich met o.a. deze woorden: "Ik spreek wei eens over het godsdienstige maar niet te veel; ik doe
het wei eens opzettelijk en ik laat het ook wei eens opzettelijk na. Ik
heb mijn plicht gedaan." Zo was bewust zijn houding, Hij meende dat
een te veel aan godsdienstigheid en het al te opzettelijk ter sprake
brengen van geloofszaken eer schaden dan baten kon.
.
Hem werd ook nog verweten, dat hij een jaar geleden geweigerd had op
een vergadering van docenten en Commissie van Toezicht te spreken
over "De beteekenis van ons Gereformeerd beginseJ voor de studie der
Nederl. Ietterkunde , inzonderheid sedert het optreden van Bilderdijk"
met het argument, dat de heren wei wisten hoe hij daar over dacht. Een
antwoord dat niet overvloeit van takt; van de andere kant ook wei wat
provocerend van de Commissie van Toezicht om Dr. Gunnink, terwijl
de kwestie al gaande was, te verzoeken dit onderwerp te behandelen.
Nog enkele opmerkingen: In de besprekingen omtrent een eventueel
ontslag kwam reeds de opvolging ter sprake, die wei eens moeilijkhedeu
zou kunnen geven. Daarom wilden ze niet te veel haast achter een ontslag-procedure zetten. Wie noemden daar zo even het woord 'pragmatisch'?
In de kritiek komt bijna nooit het vak Nederlands voor. Een maal hebben ze bezwaar tegen de bespreking van Starings' "De beide bultenaars"
(welke titel overigens foutief is aangehaald). Welk bezwaar het is, wordt
niet gezegd. Was de beschrijving van het dingen naar een meisje rnis-
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schien nog taboe voor 15-jarigen? Of de sfeer van toverij?
Zo werd de heer Gunnink dan ontslagen, eervol, met ingang van 1 september 1911 of 1 januari 1912 te zijner keuze, "omreden het positief
Christelijk beginsel niet uitkomt in zijn onderwijs volgens Art. 6 alinea
1 der Statuten".
Binnen vijf dagen, zo werd hem verzocht, zou hij de
datum van zijn ontslag bekend moeten maken. Daar reageerde hij als
volgt op:
Kampen

2 Maart.

Weleerw. Heer
Uw schrijven heb ik ontvangen tevens heb ik de eer u mede te deelen, dat ik reeds solliciteer naar een andere betrekking.
Wanneer ik
daarbij slagen zal kan ik natuurlijk niet zeggen.
Hoogachten
(w.g.) Dr J Gunnink
(De fouten

zijn authentiek.)

Artikel 6 bevatte de grondslag der vereniging en verplichtte de docenten
die voor vast benoemd werden de Formulieren
van Enigheid te ondertekenen. Jurrien Gunnink heeft, als veel van zijn collega's, op 5 juli 1904,
dus ver na zijn indiensttreding
als tijdelijk docent en ver v66r zijn vaste
aanstelling,
een heel oud formulier, vastgesteld op de synode van Dordrecht 1619, ondertekend,
dat als volgt eindigt:
Beloven derhalven
dat wij de voorseyde
Leere getrouwelijk
sullen
voorstaan,
en de Jeugd na eysch van ons beroep, en haar begryp,
neerstelijk
inscherpen,
op poene dat wij hier tegen doende, van
onsen Schooldienst
sullen afgeset worden.
Hoewel Curatoren besloten hadden, dat alles wat lei den kon tot publiciteit vermeden moest worden, wist de krant van 19 maart de reden van
het ontslag nauwkeurig
te melden. Dat leverde in de Kerkeraadsvergadering van de Gereformeerde
Kerk de opdracht aan een predikant
op
om navraag te doen. Daar zat een kwestie achter, n.1. deze: Met het
Curatorium
van het Gymnasium
was indertijd overeengekomen,
dat de
Kerkeraad toezicht lOU houden op het Gereformeerde karakter van het

onderwijs. WeI vreemd dus, dat die Kerkeraad uit een krant zulk nieuws
moest vernemen. Toen twee week later de predikant de formule waarmee aan Dr. Jurry (!) Gunnink eervol ontslag gegeven was, bekend
maakte, reageerde de raad nuchterweg dat "dit ontslag de heer Gunnink
niet censurabel maken" ken.
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Vermeldenswaard in het hele verband van de ontslagkwestie is, dat
van een collega van Gunnink verrneld wordt, dat hij les gaf "a Is op een
Staatsgymnasium"; - dat een curator het volgende rapporteerde: "De
algemeene opmerking zij mij echter geoorloofd, dat behalve in het gebed en de dankzegging en het lezen van een klein gedeelte uit Gods
Woord, van het Christelijk element zoo weinig werd vernomen"; - dat
een jaar na Gunninks vertrek genotuleerd werd: "alleen kregen wij den
indruk dat de leeraren in de Geschiedenis te weinig de Geref. beginselen
doen uitkomen". Dit alles wekt de indruk, dat Jut Gunnink het doelwit
van een soort ketterjacht geworden was.
En met bovenvermelde droevige beslissing kwam er een einde aan het
verblijf van de dialectoloog van Kampen in zijn geboortestad. Zijn sollicitaties hadden snel succes; hij kreeg twee benoemingen tegelijk: als
geschiedenisleraar aan de Gemeentelijke H.B.S. te Leeuwarden en in dezelfde functie aan 'een gelijksoortige instelling te Schiedam, Op aandringeii van zijn verloofde , die afkomstig was uit Doorn en wier broer
een leerling was van Gunnink, koos hij voor Schiedam.
Zijn hospitium werd opgeheven; he! Curatorium dat plannen had tot
het stich ten van zo'n inrichting, ging niet in op Gunninks verzoek tot
overname. De hospitanten zochten overal in de stad andere gelegenheden; Mej, Van Opstal vond op 'Sonnevanck' te Harderwijk een nieuwe
betrekking in een leiding-gevende functie,
Toen er afscneid van hem genomen werd op de prornotie-bijeenkomst
in juli, was hijzelf niet aanwezig, omdat een ernstige ziekte van zijn
broer hem naar Apeldoorn geroepen had. Hij zal een toespraak van
Curatoren ook wel niet begeerd hebben.
Zijn wijze van lesgeven hield hij ook in zijn nieuwe betrekking vol, zoals
hij hier gedaan had. En daardoor logenstrafte hij feitelijk zijn ontslaggrond. Enkele van zijn leerlingen werden door zijn doceren tot het geloofgebracht; een van hen werd predikant!
Na negen jaar, in 1920, keerde hij terug naar het oosten van het land en
tot het Christelijk onderwijs. Toen In Zutphen een Christelijk Lyceum
werd opgericht, werd Dr. Gunnink als rector benoernd door het bestuur
waarvan zijn oud-leerling Waterink secretaris was. Twaalf jaar heeft hij
daar gearbeid. In 1932 is hij te Warnsveld gestorven op 60-jarige leeftijd.
6. Het proefschrift .Het Dialect van Kampen en Omstreken".
Wat er in het voorgaande ook verteld is, het is niet daarom dat Jut Gunnink bekend geworden is. Wie wel bekend geworden is, is Doctor
Jurrien Gunnink, de dialectoloog.
Tegen het einde van de vorige eeuw kwam de taalwetenschap in een
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-nieuwe fase van ontwikkeling. In die ontwikkeling begon ook de kennis
van de -dialecten een rol te spelen , zodat de min of meer systematische
studie daarvan begon op te komen. De oudste vorm van zo'n studie was
een woordenlijst , maar al gauw verlangde men meer. Er werden plaatse:.
lijke dialecten beschreven , welke beschrijvingen zoveel mogelijk details
gaven, en die alleen de van de Algemene taal afwijkende verschijnselen
weergaven. Daarbij kwam nog, dat de meeste van deze studies het lieten
bij constateringen van feiten· en niet of nauwelijks aan verklaringen van
die feiten toekwamen. Ook beperkte men zich toen nog tot de klankleer (welke klanken gebruikt men en hoe kwamen die oorspronkelijk in
het Germaans voor?1, de vorrnleerT de woorden met hun verschillende
verbuigingen en vervoegingen) en de woordenlijst. Men keek (nog) niet
naar de erg belangrijke syntax (zinsbouwen wat daarbij komt): de mensen spreken immers in zinnen en niet in losse woorden. Ook waren de
dialectologen niet zover, dat ze de historie van de plaatselijke of gewestelijke taal onderzochten , zodat ook niet de taalbewegingen van de ene
plaats (streek) naar de andere en/of omgekeerd ter sprake kwamen.
Taalkaartjes waren niet of nauwelijks te vinden in deze dialectbeschrijvingen.
Op de wijze hier v66r genoemd is ook het boek van Gunnink opgezet.
Daarover verderop meer.
Eerst een aardig citaat van wijlen Prof. Heerorna, dat hij schreef i.v.m.
het proefschrift over het Vriezenveens van zijn medewerker en latere
opvolger Dr. H. Entjes:
Het al dan niet totstandkomen van zulke monografieen is van allerlei toevallige omstandigheden afhankelijk. Het Kampens heeft als
eerste van de Overijselse dialecten zijn wetenschappelijke beschrijving gekregen, doordat toevaIlig in het begin van deze eeuw een zoon
van Kampen, Jurrien Gunnink, in Amsterdam bij Jan te Winkel
Nederlandse letteren is gaan studeren. Was diezelfde Gunnink bijvoorbeeld in Leiden bij Jakob Verdam gaan studeren, dan was de
kans veel geringer geweest dat hij in 1908 op "Het dialect van Kampen en ornstreken" zou zjjn gepromoveerd. Gunnink is het Kampens
niet gaan beschrijven, omdat hij dat van aile Overijselse dialecten het
interessantste yond, maar omdat het het dialect was, dat hij als
jongen had leren spreken. Hij kende dus een plaatselijk dialect en
yond een professor tegenover zich die dialectologisch gemteresseerd
was.
Wij weten nu, dat er nog meer "toevallige ornstandigheden"
hebben gespeeld.

hun rol
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Het boek van Gunnink was dus niet het enige in zijn soort. We treffen
in het begin van de eeuw dialectbeschrijvingen aan uit allerlei streken
van het land: Noordhorn, Zaanstreek, Oud-Beierland, Bommelerwaard,
West-Voorne, Maastricht, Noord-Beveland en ook de Noord-WestVeluwe; het boek over Iaatstgenoerndevaanher
Kampense gebied grenzende streek is van Dr. W. van Schothorst in 1904.
In deze rij van studies neemt Gunnink niet de slechtste plaats in. Maar
ook niet de beste. Die wordt door taalkundigen wei toegedacht aan Van
Schothorst. Prof. van Haeringen liet zich eens ontvallen: "Gunninks
grammatica is niet van de betrouwbaarste". Anderzijds constateren we,
dat het boek van Gunnink nog altijd door dialectologen gebruikt en
geciteerd wordt, wat niet van elke der bovengenoemde beschrijvingen
gezegd kan worden. Hijzelf had later ook wei bedenkingen tegen zijn
werk.
Het proefschrift van Gunnink is naar aile waarschijnlijkheid zijn enige
publikatie. Navraag bij allerlei personen en instanties en nazoeken in allerlei catalogi e.d. leverden steeds een negatief resultaat op. Misschien
achtte hij het schrijven van een boek als dit een noodzakelijk kwaad. Hij
moest trouwens van de wetenschap niet al te veel hebben. Aan het Gereformeerd Gymnasium waren in zijn tijd maximaallO a 121eraren verbonden, die allen gepromoveerd waren of zich op een promotie voorbereidden. Toentertijd werd het behalen van de doctorsgraad als het einde
van een academische studie aangemerkt en niet, zoals tegenwoordig
vaak, het behalen van de titel doctorandus. Ook lever de die titel hem
een salarisverhoging op van f 50,- 'sjaars! Toen bedroeg zijn jaarsalaris
f 1950,-.
Aan de promotie-zelf gaf men in Kampen niet zoveel aandacht. De
Kamper Courant besteedde aan de plechtigheid (en ook aan het boek!)
niet meer dan het volgende berichtje:
De heer J. Gunnink, leeraar aan het Geref. Gymnasium alhier, is aan
de Amsterdamsche universiteit bevorderd tot doctor in de Nederlandsche letteren op proefschrift: Het dialect van Kampen en omstreken.
Ook op school besteedde men aan het gebeuren in het geheel geen aandacht; aIleen de rector sprak in het jaarverslag zijn blijdschap uit over de
bekroning van Gunninks studie.
Curatoren namen aIleen kennis van het feit i.v.m. de financiele consequentie. Trouwens, ook landeJijk werd zo'n proefschrift niet (meer)
als iets bijzonders beschouwd. In welgeteld een tijdschrift, De Nieuwe
Taalgids, verscheen een recensie, geschreven door Dr. van Schothorst,
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die zich verheugde over alweer een dialectbeschrijving; die Gunnink
prees om zijn uitstekende kennis van het dialect; maar die in het boek
nogal wat foutjes en onzorgvuldigheden meende aan te treffen, die hij
het gevolg noernde van haastwerk. Zelfs de 'Driemaandelijkse Bladen',
een blad dat zich richtte op taal en volksleven in Oost-Nederland, ging
aan het proefschrift voorbij.
En zo zijn we bij het boek zelf aangeland. De al eerder in dit verhaal genoemde Waterink heeft het in zijn herinnering aan Gunnink over .Het
dialect van het Kampereiland". Hoe komt hij er toe, om die titel zo
foutief te citeren? Was het alleen omdat hij wist, dat Gunnink "een
boertje van het Kampereiland" was? Of steekt er meer achter, namelijk
het feit, dat de leerling Waterink in de tijd van Gunninks studie voor deze dissertatie in de stad al niet meer overwegend dialect hoorde spreken? Ook de auteur zelf wijst in de inleiding van het werk op het verschijnsel van het terugdringen van de streektaal door het Algemeen
Beschaafd Nederlands, Ik citeer:
Van de bewoners der stad Kampen spreken slechts enkele het dialect
zuiver. Het zijn de boerenbewoners der buitenwijk Brunnepe en de
arbeiders in de stad. Doch ook bij hen bemerkt men reeds den invloed van de beschaafde spreektaal.
Als dit probleem toen, 70 jaar geleden, al zo duidelijk lag, wat dan te
denken van de toestand-nu? Of is de conclusie gewettigd, dat de achteruitgang van het dialect toch ook weer niet zo snel zich voltrekt als men
geneigd is aan te nernen? WeI moet overwogen worden, dat in Gunninks
tijd krant en onderwijs nauwelijks, en radio en televisie uiteraard in het
geheel geen invloed uitoefenden!
Het boek opent met een inleiding, waarin Gunnink uiteenzet om welk
gebied het gaat:
a. de polder Mastenbroek met Grafhorst, IJselmuiden, Wilsum en
's-Heerenbroek;
b. het Kampereiland;
c. de streek ten zuiden van Kampen met Zalk en Karnperveen ;
d. de stad Kampen.
Hij nam als uitgangspunt het Kampereilandse dialect, omdat dat het
zuiverste bewaard was door de afgelegenheid van het eiland.
Een dialectbeschrijver staat altijd voor de moeilijkheid van de spelling.
Hij moet een fonetische spelling ontwerpen, die hem in staat stelt alle
in het dialect voorkomende klan ken weer te geven. Gunnink is er in geslaagd om een zeer aanvaardbare spelling te ontwerpen, die hij in' het Ie
hoofdstuk toelicht met voorbeelden ; hier volgt daar een van: 0 stelt een
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open eu-klank voor als in 't Fransche peur, b.v. ole (Aaltje); strotien
(straatje). (Deze spelling is uit de aard der zaakniet te gebruiken voor
bijvoorbeeld een verhaal in dialect; daarvoor moeten de tekens van het
alfabet dienst doen. Dat is een probleem apart, waarmee elke dialectschrijverte maken heeft en dat nog niet bevredigend is opgelost ondanks pogingen daartoe.) Hoofdstuk II is voor een leek bar oninteressant en taai, want daarin beschrijft de auteur hoe de Germaanse klanken .
in het dialect van Kampen e.o. tevoorschijn komen. Een voorbeeld: de
Germaanse 0 werd v66r r + medeklinker 0; b.v. borgn - Ned. borgen
- Oudhoogduits borgen; orgel - Ned. orgel - Oudhoogduits orgela. Zo
staan vele bladzijden vol over allerleiklanken, waartussendoor de schrijvet opmerkingen maakt over uitzonderingen. In Hoofdstuk III gaat het
over de medeklinkers, inzoverre er verschijnselenzijn, die in het dialect
afwijken van het Nederlands. Weer een voorbeeld: een medeklinker
werd achtergevoegd "eene t (d) bij dronknt, enkolt, gonocht" enz.
Hoofdstuk IV handelt over de verbuiging en vervoegingvan de woordsoorten, dus over de zojuist genoemde vormleer. De hoofdstukken III
en IV zijn voor de niet-ingewijde taalkundige wel prettig te lezen, daar
Gunnink met vele voorbeelden zijn beweringen staaft en daardoor
steeds een soort van herkenning oproept. Voor de taalkundige ligt in
deze hoofdstukken een schat aan materiaal i.v.m. het vergelijkend onderzoek van de dialecten en de verspreiding van taalverschijnselen.
Vanaf bIz. 94 tot en met biz. 249 is de dissertatie gewijd aan de woordenlijst. Over de inrichting van zo'n lijst is wel het een en ander te zeggen, maar het is hier voldoende te constateren, dat Gunnink alfabetisch
in het Kampens te werk gegaan is. Dit gedeelte is natuurlijk voor de
Kampenaar het aardigste. Die lijst komt uiteraard het beste tot zijn
recht voor wie het voorafgaande min of meer verwerkt heeft. De letter
h ontbreekt, want in het echte onvervalste Kampense dialect zijn er
geen woorden die met h beginnen; een verschijnsel,dat in meer streektalen voorkomt, maar nog nooit afdoende verklaard is. Er komen veel
boerenwoorden in de lijst voor; geen wonder, gezien Gunninks uitgangspunt en uiteraard zijn afkornst. Wat ontbreekt zijn termen die in de
sigarenmakerskringen voorkwamen (elke gesloten groep mensen heeft
zijn eigen typische taal). Die zijn Gunnink blijkbaar geheel ontgaan, en
het is daardoor waarschijnlijk, dat met het uitsterven van dat beroep
ook de taal daarvan verloren zal gaan, tenzij ... Of de omschrijvingvan
alle woorden zo raak getroffen is, is soms de vraag; b.v. vozegn - toezeggen, niet willen doen; zejkat -lastig mensch of dier. Maar rnisschien
was de omschrijving in 1908 duidelijk genoeg; hoewel ook Van Schothorst bezwaren had.
Het boek besluit met een achttiental stellingen; de nummers I tim XIII
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hebben betrekking op de Nederlandse taal en letterkunde; de volgende
drie op de vaderlandse geschiedenis. Stelling XVII en XVIII schrijf ik
voor U over:
De Kerk op het Kampereiland is als een
missiekerk te be schouwen en werd 1667
door den Magistraat van Kampen gesticht.
Het is wenschelijk, dat op het Gymnasiaal
eindexamen alleen de Nieuwste Geschiedenis
gevraagd wordt.
Zoals al even genoemd is, het boek behelst voor onze tijd niet genoeg.
We zouden iets willen weten over de geschiedenis van het Kampens; we
zouden de verhouding willen kennen van ons dialect met dat van aangrenzende streken: het Zwols, het Noordveluws, het Genemuidens, het
Urks; we zouden willen weten hoe de positie van het Kampense dialect
is in het geheel van de oude Zuiderzee-stadjes.
Hoe Gunnink aan zijn materiaal gekomen is, is tot dusver niet bekend.
Heeft hij alles uit eigen spraakgebruik geihventariseerd, of is hij op pad
gegaan langs bewoners van de verschillende dorpen; heeft hij medewerkers 'in dienst' gehad? En hoe heeft hij het materiaal dan afgevraagd?
Het meest waarschijnlijke is, dat hij alles zelf heeft verzameld. In de klas
vertelde hij soms wel eens wat over het dialect. Hij geeft in de woordenlijst de uitzonderingen aan van de verschillende dorpen of van de stad
Kampen ten opzichte van hetKampereiland, b.v. nost K.Y. (is: Kamperveen) nest - Ned. nest.
7. Besluit.
Wie als Kampenaar, geboren of ingekomen, het boek van Gunnink doorneemt, begint zich hoe langer hoe meer af te vragen: "Hoe zouden de
zaken er nu voor staan?" Er is al op gewezen: het dialect is op de terugtocht, en dat is om verschillende redenen te betreuren. Wordt het niet
tijd om de Kamper koe bij de horens te vatten? Maar wie doet dat? De
,,11sselacadernie" is er nog niet en komt er misschien ook niet, en wie
kan in dat geval, b.v. aan de hand van Gunninks dissertatie, het onderzoek heropenen? Bij de tegenwoordige stand van zaken in de dialectologie en dialect-geografie is dat nauwelijks een taak, geschikt voor een persoon, zoals dat in Gunninks dagen nog mogelijk was.
En tot slot een vraag: Waar is in Kampen of omgeving iets te vinden dat
herinnert aan Gunnink? Als we de straatnaambordjes in en buiten de
stad lezen, zien we daar namen van mens en die voor Kampen minder ge251

presteerd hebben dan de eigen Doctor Jurrien Gunnink, de beschrijver
van "Het dialect van Kampen en omgeving".
NOTEN
1. De gegevens die ik in dit artikel verwerkte, zijn afkornstig uit het archief van
de stad Kampen, het archief van de Theologische Hogeschool Oudestraat, het
archief van het Johannes Calvijn-Lyceum en het archief van het AlmereCollege. Verder maakte ik gebruik van de gedenkboeken 'Sola Gratia', Kampen 1954, en 'Een Monument der Afscheiding', Kampen 1955.
De oud-leerlingen S.P. Dee, D. van Dijk en P. Pel wist en uit hun herinneringen
mij heel wat over 'Rooie Jut' te vertellen. Daarvoor hartelijk dank! De oudleerling J. Waterink schreef in een jubileumuitgave van het Christelijk Lyceum
te Zutphen een artikel 'Over den eersten rector, Dr. J. Gunnink, waaraan ik
een en ander ontleende.
2. De bekende Neerlandicus Prof. Dr. C.B. van Haeringen te Utrecht vertelt in
zijn boek 'Grarnarie ' op pag. 5 iets dergelijks, al heeft hij het, wat het aantal
gegeven vakken betreft, niet zo ver gebracht als Gunnink.
3. Wie niet meer weet van Lindeboom, dan wat in dit verhaal staat, zal allicht een
verkeerd beeld van hem krijgen. Er zijn genoeg boeken en artikelen over L.
die hem meer volledig tonen in zijn grote activiteiten voor de kerk en voor de
maatschappij. Het is te betreuren, dat de Sociale Academie alhier niet op de
voortreffelijke suggestie van Mr. H. Schelhaasis ingegaan door L. te eren in een
naamgeving, maar genoegen genomen heeft met de nietszeggende titel 'IJsselpoort ',
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