
STUDENTEN IN DOMSTEEG 

In liet oktobernummer van dit maandblad schrijft de heer W. L. van 
Nieuwenhuysen in zijn artikel „Herinneringen aan de Korte Jans
straat" op bladzijde 1 l(.) „In de deftige Domsteeg heeft wel nooit een 
student-op kamers gewoond". 

Dooi mijn theologische studie kwam ik echter enkele gegevens 
tegen, die hier een aanvulling kunnen geven. Deze gegevens heb ik 
ontleend aan „Prof. di. J. H. Gunning — Leven en Werken", door 
dr. J. II. Gunning j . II./n. deel I en aan ,,Gunning Tragicus — Prof. 
dr. J. II. Gunning jr. in de kring zijner broeders", door prof. dr. M. 
J. A. de Vrijer. 

In 1845 woonde in de Domsteeg de arts dr. f. tt. Dompeling, die ge
huwd was met Maria (aromina van Campen. Zij was de enige zuster 
van Anne Elisabeth van Campen, de echtgenote van ds. J. II. Gun
ning si. Haar overgrootvader was de haagse medicus dr. Johannes 
Eusebius Voet, psalmberijmer (1703-1778). Een oudere broer van haar 
vader was dr. Johannes Eusebius Voet van Campen, van 1817 tot 18*46 
predikanl te Leiden (f 1851). Dit geslacht. Voet stamt niet af van de 
befaamde utrechtse Gisbertus Voet, maar uit een antwerps geslacht. 

Als men een erfelijkheidsverschijnsel wil constateren, dan is het dit, 
dal prof. f. H. Gunning jr., die geen noot muziek kon lezen, noch
tans alle psalm- en gezangwijzen van buiten kende — gelijk ook zijn 
jongere broer Willem Marins een groot kerknui/iekheminnaar en 
-bewonderaar was. 

\)v. Dompeling behoorde tot de geestdriftige verdedigers dev vac
cinatie, toen door vele christenen in strijd met Gods voorzienigheid 
eea< ht. 
o 

In 1845 weid de zeventienjarige fan Willem Gunning, die het in 
dat jaar ingestelde staatsexamen voor aanstaande studenten had af
gelegd, ingeschreven aan de universiteit. Zijn studie was medicijnen. 
Ilij kwam in huis bij zijn oom en tante in de Domsteeg. Later ver
anderde hij zijn studie in chemie. In 1854 werd hij lector en in 1865 
hoogleraar te Amsterdam in scheikunde en toxicologie. Emeritus 
1896, overleden 1900. 

In 1846 liei /ijn broer Johannes Hermanus zich inschrijven aan de 
universiteit. Zijn studierichting was theologie. Hij kwam toen ook 
hier bij zijn oom en tante in huis. [n 1851 legde f. H. Gunning jr. 
/ijn proponentsexamen af. In 1854 werd hij te Blauwkapel als predi
kant bevestigd door zijn vader. Van 1857-1861 stond hij te Hilver-
Miiii en van 1861-1882 te 's-Gravenhage. In 1878 werd Gunning ge
vraagd als kei keiijk hoogleraar te Utrecht, wat hij afwees. Wel nam 
hij de/e functie waar van 1882 tot 1889 te Amsterdam. Van 1889 tot 
I<S<)(.) was hij staatshoogleraar te Leiden. Hierna woonde hij tot zijn 
dood in 1905 te Arnhem. 

De/e twee broers Jan Willem en Johannes Hermanns waren in hun 
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jeugd geregeld samen, ook. als zij hun vacanties doorbrachten bij 
grootmoeder Van Gampen-Evers te Velp. 

In 1851 werd Willem Marius Gunning als student in de medicij
nen in Utrecht ingeschreven. Ook hij kwam bij zijn oom en tante in 
huis. Zijn broer Johannes Hermanns was lorn al vertrokken. In 1868 
werd hij lector aan het Athenaeum Illustre, later Gemeente-Univer
siteit te Amsterdam, in de oogheelkunde. In 1877 benoemde men hem 
tot buitengewoon hoogleraar en in 1S S 1 tot gewoon hoogleraar. Hij 
stichtte de Spinozakliniek te Amsterdam, waai hij van 1874 tot 1899 
geneesheer-directeur was. In 1894 legde Gunning zijn professoraat 
neer. Hij was voorstander van „eene billijke geldelijke belooning" 
voor filantropische arbeid. Dit verdedigde hij tegenover de utrechtse 
ethische predikant dr F. W. Merens (1827-1896 sinds 1 867 Ie Utrecht). 
Men ging er toen namelijk van uit dat ziekenverpleegsters bij voor 
keur onbezoldigd werk behoorden te verrichten. In 1878 werd W. M. 
Gunning eerste voorzitter der ,.Vrije Gemeente" te Amsterdam. Hij 
overleed in 1912. 

In 1854 werd de vierde Gunning in Utrecht en wel als student in 
de theologie ingeschreven. Dit was Edward Bernard. I lij kwam even
eens bij zijn oom Dompeling in huis, waar destijds nog zijn broer 
Willem Marius was. 

E. B. (dinning aanvaardde in 18(il het predikambt te Overlang-
broek. Verder stond hij in Nigtevegt 1864, Leiderdorp 1866, Nunspecl 
1869, Zetten 1883, Oosthem 18SS. Hij was lid van de synode der her
vormde kerk van 1900 tot zijn sterfjaar 1905, waarvan de laatste ja
ren als praeses. 
In 1865 kwam hij dr. Dompeling in de Domsteeg in huis P. 1). Chan-
tepie de la Saussaye. Hij weid toen voor hel eersl ingeschreven te 
Utrecht in de theologie. 

Zijn enige gemeente was Hemmen, waar hij in 1872 intrede deed. 
Hij inaugureerde in 1878 als hoogleraar te Amsterdam in de geschie
denis der godsdiensten. In 1899 kwam hij te Leiden als opvolger van 
prof. J. HL Gunning jr. In 1916 werd hij emeritus. 

Prof. De Ia Saussaye overleed in 1920 te Bilthoven, waar hij woonde 
in Parkwyck, hoek Van Ostadelaan en Soestdijkseweg. Hij Was een 
belangrijk voorstander van de ethische- theologie, waartoe men prol. 
J. H. Gunning ook rekende. 

Dit waren enkele opmerkingen in verband met de Doms teeg. De/e 
steeg heelt dus wel voor de wetenschap een belangrijke rol vervuld, 
al kan men inderdaad niet /eggen dat hier studenten woonden zoals 
in de Korte Jansstraat. 

F. A. L. FRANKEN. 
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