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1K VOEL NIET DAT IK NUTTIG BEN'; 
LUCAS MAILLETTE DE BUY WENNIGER, 
DERMATOLOOG EN UROLOOG TE 
ARNHEM (1901-1903) 

PETER VERHOEF* 

'Ik heb me toen gevestigd in Arnhem als speciahst en heb er wat te doen gekregen, maar 
niet veelV Met deze woorden vatte Lucas Vlaillette de Buy Wenniger (1875-1934) zijn 
Arnhemse periode samen, toen hij in 1905 na een onderbreking van ruim zeven jaar weer 
eens een dagboeknotitie maakte.^ Het is een intrigerende zinsnede; immers wat betekende 
concreet "zich vestigen als specialist" rond 1900, in een tijd waarin het beroep van medisch 
specialist nog in wording was.̂  Uit het feit dat Wenniger zich direct bij zijn vestiging affi
cheerde als specialist, eerst als 'speciaal-arts voor huidziekten enz.' en enige tijd later als 
'dermatoloog en uroloog', blijkt dat hij dit kon en mocht doen. Bovendien zal hij een 
bepaald beeld van zijn medische beroepsuitoefening hebben gehad. Hij wilde zich onder
scheiden van generalistische medici en zich identificeren met een speciale groep medici 
die zich door bepaalde kenmerken niet alleen van de generalisten, maar ook van andere 
specialistische, medische beroepsgroepen onderscheidde. 

In dit artikel wordt beschreven hoe Wenniger zijn specialist-worden en -zijn heeft ervaren, 
en welke factoren invloed hadden op zijn ontwikkeling en handelen. Hoe zijn verwachtin
gen over zijn beroep zich verhielden tot zijn concrete praktijkervaringen. In afwijking van 
de andere bijdragen in deze bundel wordt hier dus niet een beroepsgroep of discipline 
besproken, maar slechts één individuele specialist, terwijl de bestudeerde periode beperkt 
blijft tot de twee jaar die Wennigers Arnhemse praktijk standhield. Het gehanteerde per
spectief is bovendien wezenlijk anders: het betreft vooral Wennigers eigen weergave, zijn 
ideeën over en ervaringen in zijn praktijk. 

Deze bijdrage is een eerste bewerking van het vrij omvangrijke en tot nu onbekende 
familiearchief van de in Amsterdam geboren Wenniger en zijn in Oud-Charlois (thans 
Rotterdam) geboren echtgenote Louise Christine Marianne Hulsebos (1876-1945).'' In het 

* Drs. R Verhoef, Punter 82, 2991 DH Barendrecht. Met dank aan mevr. dr. A. de Knecht-van Eekelen en mevr. 
drs. N. Wiegman voor hun commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage, en aan RR.A. van Iddekinge, 
gemeentearchivaris van Arnhem, voor zijn medewerking. Een speciaal woord van dank aan de heer en mevrouw 
Maillette de Buy Wenniger te Amsterdam, die het archief van hun grootouders bewaren en mij toestonden dit 
prachtige materiaal te raadplegen en eruit te publiceren. 

1. Dagboek Wenniger (DW) 273, 27-8-1905. 
2. G.A. Lindeboom, Dutch medical biography. A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-

t975t {Amsterdam 1984) c.2143-2144; 'Het 25-jarige artsjubileum van L.M. de Buy-Wenniger', Nieuwe Rotterdam-
sche Courant 23-3-1926; P.,\. de Wilde, 'In Memoriam L. Maillette de Buy Wenniger', Nederlandscit Tijdschrift voor 
Geneeskunde [NTvG] 78 III {1934) 4500-4501; archief Wenniger (.A'W), map knipsels. 

3. Zie A. luch in dit themanummer. 
4. Lindeboom (n. 2), Dutch medical biography, c.2144; 'L.C.M. Maillette de Buy Wenniger-Hulsebos', Bekende Rot

terdammers. Biografisch maandschrift, sept. 1927, 428-430; '40 jaren arts', NTvG 85 II (1941) 2561; AW, map knipsels. 
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È ^ * * 

Lucas Maillette de Buy Wenniger in 1900 
|Foto: .AW, AmsterdamJ. 

bijzonder is gebruikgemaakt van de vrijwel compleet bewaard gebleven briefwisseling uit 
de Arnhemse periode tussen Wenniger en Louise Hulsebos, die toen nog zijn verloofde 
was.' Beiden waren kort daarvoor als arts afgestudeerd aan de Gemeente Universiteit van 
Amsterdam, Wenniger op 23 maart 1901, zijn verloofde twee maanden later. In de hier 
beschreven periode was Louise Hulsebos werkzaam in het Coolsingelziekenhuis te 
Rotterdam, aanvankelijk als volontair assistent, vanaf april 1902 als bezoldigd, uitwonend 
assistent-geneeskundige onder de latere hoogleraar in de interne geneeskunde, Albert 
Abraham Hijmans van den Bergh (1869-1943).* 

De correspondentie tussen de twee jonge medici vormt kwantitatief (131 brieven van 
Wenniger en 93 van Hulsebos over een periode van 25 maanden) en kwalitatief een voor 
de medische historiografie bijzondere bron. Door omstandigheden zagen beiden elkaar 
gewoonlijk slechts eens per twee weken, zodat deze briefwisseling hun belangrijkste com-

5. Het archief van De Buy Wenniger wordt in de noten aangegeven met AW, zijn dagboek met DW, zijn brieven 
met BW en de brieven van Louise Hulsebos met RH. 

6. BH 21-3-1902. 
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Louise Christine Marianne Hulsehos in 1900 
[Foto: AW, Amsterdam]. 

municatiemiddel was. De brieven zijn zowel uit\'oerig als openhartig over emotionele en 
rationele aspecten van hun relatie, professionele ontwikkeling, motieven van handelen, en 
financiële aangelegenheden. Dit laatste vooral omdat een bepaald inkomen noodzakelijk 
was om te kunnen huwen, want verder vond Wenniger het maar 'vervelend, dat zaniken 
over 't finantiele'.'' Daarbij fungeerden de brieven bij meerdere gelegenheden als vorm van 
intercollegiale toetsing en consultatie. Deze correspondentie bevat veel meer nog nader uit 
te werken bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld de ervaringen van Louise Hulsebos in het 
door mannen gedomineerde Coolsingelziekenhuis, dan hier aan de orde komen. Voor 
deze bijdrage is vooral geput uit Wennigers brieven, met hun soms zeer gedetailleerde 
beschrijvingen van zijn Arnhemse praktijk. Hoe gedetailleerd moge blijken uit het feit dat 
van de vijftig patiënten die hij medio mei 1902 in zijn patiëntenboek had staan, er 42 in 
Wennigers brieven figureren.** 

Wenniger, 'een nieuwe strijder' in Arnhem 

Eind augustus 1901 hoorde Wenniger dat in Arnhem de praktijk zou vrijkomen van de 
dermatoloog Johan Karel Hugo Brumund (1856-1906). Deze had door een erfenis 'ineens 
zooveel geld ... gekregen, dat ie er nou genoeg van had'.'̂  Wenniger had zich spoorslags 

7. BW 27-2-1902. 
8. BW 14-5-1902. 
9. BW 30-8-1901. 
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naar Arnhem begeven en zich aan de invloedrijke Arnhemse chirurg Willem Renssen 
(1856-1917) voorgesteld, 'die me te kennen gaf dat hij ie een vrind van m'n z.g. concurrent 
was 2e dat ik eigenlik overbodig zou zijn 3e dat ik eigenlik 't ook wel proberen kon.' Deze 
mededelingen hadden tot enige voorzichtigheid kunnen manen, want een dringende 
behoefte aan een dermatoloog kan er niet uit worden gedestilleerd. Deze indruk wordt 
nog versterkt door een plaatselijk vx̂ A'-gidsje uit dezelfde tijd, dat rept van een 'voldoend 
aantal geneesheeren, waaronder specialiteiten op elk gebied der medische wetenschap'.'" 

Volgens de adresboekjes waren er in de gemeente Arnhem 39 geneesheren gevestigd, 
hetgeen bij een bevolking van nog geen 60.000 inwoners neerkwam op een artsendichtheid 
van globaal 1:1500, terwijl deze voor geheel Nederland 1: 2232 was." Andere bronnen geven 
voor Arnhem in 1900 zelfs een dichtheid van 1:1290.'- Waarschijnlijk heeft Wenniger slechts 
gerekend met zijn enige directe concurrent, lacobus Georgius Fijan (1861-1907), en zich 
nauwelijks gerealiseerd, of in ieder geval voor lief genomen, dat het grote contingent in 
Arnhem werkzame medici gezamenlijk een aanzienlijk deel van de "dermatologische 
markt" bediende. Hij werd in ieder geval één van de maar liefst zeven 'nieuwe strijders' die 
wegens '[d]e groote attractie, die Arnhem schijnt te bezitten voor jonge medici' in 1901 de 
gelederen van de Afdeling Arnhem en omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (NMG) hadden 'aangevuld'." 

Wel realiseerde Wenniger zich dat Fijan een geduchte concurrent zou zijn. Fijan had 
niet alleen invloed binnen de plaatselijke NMG-afdeling, maar was bovendien een gezien lid 
van de Nederlandsche Vereeniging van Dermatologen (NVD), waarvan hij in 1903 secretaris
penningmeester werd.''' Het zien van Fijans woonstede, 'een kasteel!!', had zijn indruk nog 
versterkt, zodat zijn toenmalige opleider Pieter Verhagen (1867-1929) hem een hart onder 
de riem had moeten steken met 'dat 't [Fijan, pv] een stommerd was en al was hij 10 jaar 
in 't buitenland, hij 't essentiële van 't vak nooit zou leren'.'' 

Deze opmerking van Verhagen, die enigszins badinerend zal zijn bedoeld, bevat een 
aantal interessante elementen. Verhagen maakte een kwalitatief onderscheid tussen de ver
schillende beoefenaren van de dermatologie. Voor het maatschappelijk succes en de status 
van een dermatoloog waren zo te lezen andere factoren doorslaggevend dan de kwaliteit 
van het medisch handelen. Hij gaf verder aan, dat in het buitenland meer over de dermato
logie te leren viel dan in Nederland. Van belang is vooral ook Verhagens verwijzing naar 
'het essentiële van het vak'. Hieruit kan men concluderen dat er sprake was van een eigen 
identiteit van de dermatologie. De beoefenaar van dit vak zou moeten beschikken over 
bepaalde kwaliteiten of eigenschappen die Verhagen kennelijk Fijan niet en Wenniger wel 
toeschreef Verhagen heeft zich echter niet explicieter uitgedrukt, zodat onduidelijk blijft 
wat hij als essentieel van het vak beschouwde. 

10. Arnhem. Een kleine Handleiding voor hen, die zich hier metterwoon wenschen te vestigen, (.Arnhem z.j. (1905)) 
16. Zie voor Arnhem ook: P. Ribbius, 'Medici en medische toestanden te Arnhem door alle tijden', NTvG 71 II 
(1927) 623-648, m.n. 644-648, ook in Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde y (1927) 532-557, m.n. 553-557. 

11. R|. te Winkel, Adresboekje van Arnhem, Velp, Oosterbeek en Westervoort voor 1902 (Arnhem z.j.) 82; Idem 
J903, 84; H.J.W. Droogleever Fortuyn, 'Statistiek van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Genees
kunst', in: Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst bij haar vijf-en-zeventig 
jarig bestaan den leden aangeboden 8 ]uli 1924 (z.pl., z.d.) 179-189, m.n. 185. 

12. H. Festen, I2_s jaar Geneeskunst en Maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst (z.pl., 1974) 188. 

13. 'Arnhem en Omstreken' I1901I, NTvG ie reeks, 38 1 (1902) 1146-1147, m.n. 1146. 
14. Zie: Verslagen 1899-1903 'Arnhem', NTvG ie reeks, 36 1 (1900) 931-932; ,37 I (1901) 1138-1139; 38 1 (1902) 1146-

1147; 39 I (1903) 1271-1272; 40 I (1904) 1013-1014. NTvGie reeks, 39 I (1903) 374. 
15. BW 30-8-1901. 
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'Alleen in dermatologiese kwesties heb ik een opinie' 

Wat kan op dat moment, augustus 1901, Wennigers kennis over dermatologie hebben 
ingehouden? Binnen het geneeskundig onderwijs dat hij had genoten, nam de dermato
logie geen prominente plaats in. Nog in 1906 verzuchtte de redacteur-gérant van het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, de Amsterdamse hoogleraar Hendrik Burger 
(1864-1957): 

In Nederland ... mag men nog altoos arts worden, zonder syphilis of lepra te kunnen herkennen, zonder 
favus I hoofdzeer 1 van eczeem te kunnen onderscheiden, zonder iets te verstaan van de behandeling der 
gonorrhoe!'" 

Toch waren er bij de oprichting van de NVD in 1896 in Nederland 21 speciale artsen werk
zaam op dit gebied, dat toen behalve de dermatologie en venereologic ook de urologie 
bestreek. Deze medici hadden voor het merendeel een kort assistentschap in de dermato
logie te Amsterdam achter de rug, aangevuld met bezoeken aan belangrijke buitenlandse 
centra en verder ontwikkelde men zijn kennis in de eigen praktijk.'" 

De enige leerstoel dermatologie en venereologic in Nederland bevond zich te Amster
dam, zij het dat die leerstoel na het overlijden van Dirk van Haren Noman (1854-1896) 
ruim twee jaar vacant was."* Zijn opvolger, Samuel Mendes da Costa (1862-1943), hield zijn 
intree-rede op 23 mei 1898. De hem geboden faciliteiten voor onderwijs en onderzoek 
waren echter minimaal, terwijl de dermatologie en venereologic niet werden geëxamineerd.'' 

Tijdens zijn studie geneeskunde had Wenniger in Amsterdam als een soort student
assistent gewerkt bij Willem van Hoorn (1860-1901) op diens beide poliklinieken voor 
'dermatologie en syphilis', respectievelijk 'gonorrhoe en complicaties'.^" Hoelang dit assis
tentschap duurde en wat het concreet inhield, is uit de enkele opmerking erover in de 
correspondentie niet duidelijk.^' Wel gaf Wenniger later aan, dat hij zich 'aan de studie van 
de dermatologie [was] gaan wijden onder de invloed van van Hoorn'.-- Verder is er een 
losse opmerking in een brief dat hij tijdens zijn studie wat had gezien van 'de huid en wat 
daarbij hoort: nagels, klieren, haren, reuk- en smaakorgaan. 't is haast niks'. Uit een schriftje 
met waarschijnlijk college-aantekeningen is evenmin veel op te maken.'* 

Na zijn artsexamen, toen hij de praktijk waarnam van de arts J.D. Brand te Sloterdijk, 
schreef hij voor het eerst weer over dermatologie: 'Alleen in dermatologiese kwesties heb 

16. H. Burger, 'De practische opleiding der geneeskundigen in de speciale vakken', NTvG 50 1 (1906) 249-253, 
m.n. 251. 

17. [).R. Prakken], 'Driekwart eeuw dermatologie in Nederland; De geschiedenis van de Nederlandse Vereniging 
van Dermatologen', in: Jaarboek 1971 van de Nederlandse Vereniging van Dermatologen (z.pl., z.d. (1971)) 2-21, 
m.n. 3, 4,10; J.F. Maas, 'De huid- en geslachtsziekten in Nederland in de tweede helft der vorige eeuw tot aan de 
oprichting der Nederlandsche Vereeniging van Dermatologen (1896)', NTvG 65 II (1921) 2146-63; Burger (n. 16), 
'De practische opleiding', 249. 

18. .\, de Knecht-van Eekelen, 'Intree-redes en het beeld van het medisch onderwijs in Nederland (1865-1900)', 
Gewiim 15 (1992) 3-33, m.n. 25-27. Zie ook: J.R. Prakken, 'The development of dermatology In the Netherlands', 
British Journal of Dermatology g\ (1974) 225-233, m.n. 225-228. 

19. 'Aanvaarding Hoogleeraarsambt', iVTi'G2e reeks, 34 (1898) 906-907; De Knecht-Van Eekelen (n. 18), 'Intree-
redes', 26; Prakken (n. 17), 'Driekwart eeuw', 17. 
20. De Wilde (n. 2), 'In Memoriam", 4500. 
21. BW 19-7-1899. 
22. DW 273, 27-8-1905. 
23. BW 25-11-1896; AW, 'Z. Venereologic I .Mendes', z.d. 
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ik een opinie, voor de rest probeer ik maar'.̂ ^ Toen hij vervolgens onbezoldigd assistent 
werd bij de eerder genoemde Verhagen op de polikliniek van Mendes da Costa, kon hij 
melden dat het daar 'een echte janboel' was, maar dat je er toch wat scheen te leren.^' Dat 
leren bestond uit 'lederen middag ... polikliniek ... en 's avonds 3 x 's weeks', en 'in een 
boekie lezen'.̂ * Hoewel hij 'plezier in 't vak' had, vond hij dat hij er veel te weinig te doen 
had. Daarbij begon het gevoel '[ajbsoluut afhankelik' te zijn van zijn vaders financiële 
steun hem steeds meer te knellen.-' Zijn studie in het buitenland voortzetten, leek hem 
financieel onhaalbaar, en om toch meer om handen te hebben, was hij op advies van 
Mendes da Costa begonnen aan een studie over de pathogenese van psoriasis.-* Echter 
nauwelijks hiermee aangevangen, diende zich de mogelijkheid aan van een eigen praktijk 
in Arnhem. 

'Speciaal-arts voor huidziekten enz.' cq 'dermatoloog en uroloog' 

Hoewel Wennigers studie van de dermatologie tot op dat moment uit niet veel meer had 
bestaan dan het weinige dat het reguliere medische onderwijs bood, een student-assistent-
schap en een tweetal maanden pohkliniek na zijn artsexamen, vormde dat geen beletsel 
zich te vestigen als zelfstandig specialist. Over wettelijke belemmeringen of speciale vereisten 
is niets in het familie-archief te vinden. Hij stelde zich voor aan eerder genoemde Renssen, 
liet in september zijn diploma viseren, en dat was het. 

Zelfstandige vestiging bleek vooral zakelijke problemen te kennen: 'Je moet er om den
ken je boeltje uit Arnhem te betrekken voor de reclame; je moet om advertenties denken, 
voor de reclame. Alles voor de reclame en toch mag je 't niet te veel doen, want dan ben je 
een unfaire concurrent.'-' En hoe om te gaan met '[o|nbetaalde rekeningen, slechte betalers 
zijn schering en inslag zegt Rochell [Constant August Rochell (1868-1950), arts-uroloog te 
Amsterdam]. Je moet nooit met deurwaarders werken zegt Verhagen, 't Is een schande 
zegt Rochell. Enz. Als we bij elkaar zijn praten we ± over niks anders, 't Vak als zoodanig 
schijnt maar bijzaak te zijn. De manier hoe je de boel inpikt is hoofdzaak.' 

Een praktijk-Zwoonruimte was snel gevonden in een groot pand aan de Bergstraat 19, 
'gelegen op een zeer goede stand'; de huur bedroeg ƒ 60 per maand.'" Hij beschikte er over 
een spreekkamer, operatiekamer, wachtkamer en een slaapkamer. Hij vond het als voor 
hem 'geknipt'." Eind oktober was hij min of meer klaar met de inrichting, die zijn finan
ciën onder zware druk had gezet.--

Gedurende de eerste maanden van zijn praktijk afficheerde Wenniger zich als "speciaal
arts voor huidziekten enz." Het wat cryptische "enz." stond voor 'gonorrhoe of svphilis of 
strictuur', ofwel de behandeling van geslachtsziekten: 'daar moet ik toch van leven! Wat 
geeft me een consult eens per week of per maand. Ik moet hebben 3X per week bij een 

24. BW 29-5-1901. 

25. De Wilde (n. 2), 'In Memoriam', 4500; BW 3-7-1901. 

26. B W 12-8-1901; B W 8-8-1901. 

27. B W 17-8-1901. 

28. B W 8-8-1901; B W 22-8-1901. 

29. B W 30-8-1901. 

30. B W 23-1-1902. 

31. B W 3-9-1901. 

32. B W 23-10-1901; B W 13-9-1901. 
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Het hoekpand met de koepel is Bergstraat 19, waar Wennigers praktijk was gevestigd [Foto (1928): Gemeente
archief Arnhem]. 

mens, die rijk genoeg is om een gonorrhoe op te lopen dus ook om de behandeling te 
betalen.'•'•' Overigens was deze speciale belangstelling getuige latere opmerkingen zeker 
niet van louter financiële aard: 'ik vin ... alle genitaal-dingen en dingen der voies urinaires 
interessanter dan de huid.'-'̂ '' 

Wennigers eerste patiënt, die zich op 10 september 1901 aandiende, behoorde in ieder 
geval niet tot deze lucratieve categorie, en was financieel slechts potentieel aantrekkelijk: 
'Als ik hem beter maakte wou hij me wel betalen'." De man, die al negentien jaar aan 
eczeem leed, en eerder 'door alle Arnhemse specialiteiten vruchteloos [was] behandeld', 
was vooral als 'proefdier' interessant: 'Als ie beter te krijgen is en het lukt me, dan ben ik 
meteen overtuigd, dat ik voldoende van 't zakie weet; want een eczeembehandeling is de 
moeilikste van alle'. Het resultaat van Wennigers behandeling laat zich uit de correspon
dentie niet bepalen. Van deze patiënt wordt nog éénmaal gerept, en wel in een brief van 
een week later: 'M'n onvermogende man is terug geweest, maar was verergerd door de 
therapie; ik [heb] hem maar in vredesnaam weer aan de bedarende dingen gezet'.-'* 

De eerste weken schreef Wenniger zijn verloofde vol enthousiasme over zijn praktijk. Elke 
patiënt die zich aandiende, betekende een nieuwe diagnostische en therapeutische uit
daging en een potentiële inkomstensbron: 

33. BW 18-9-1901. 
34. BW 9-7-1902. 
35. BW 12-9-1901. 
36. BW 20-9-1901. 
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Ik ben vandaag erg in m'n schik. Hoe kan 't anders, ik heb 2 zegge twee nieuwe betalende patiënten gehad. 
Gisteren niks. Zaterdag 1, dat schreef ik je al geloof ik. Ik heb dus nu in 't geheel 3 betalende mensen onder 
behandeling. ... Vandaag een jodin met een 2'/2 jarig meisje met impetigo [bacteriële huidinfectiej en een 
paar pedikels [luizen] en een geheel nest met neten [luizeneieren]; therapie haar knippen, zwavelpommade 
en rode pasta. Verder een meneer ... die toevallig in A|rnhem] was en m'n naam zag (gezegend zij de geluk
kige ligging van dit huis); de man heeft een chronics hardnekkig eczeem ... Ik dacht direct das eczeem (daar 
heb je de meeste kans mee om 't goed te raden); toen hij weg was ben ik gaan zoeken naar een andere diag
nose, maar ik heb er geen kunnen vinden. . . . Deze vrindelike 60 jarige oude heer wilde mij persee raadple
gen en had 't er voor over om eens in de 4 weken ... hier te komen als hij er maar at kwam. Ik zal m'n best 
voor hem doen. 't Is net iemand om ƒ 5 voor 1 visite te rekenen. Hij wist geeneens dat er hier een specialiteit 
voor huidz]lekten], woonde.' ' 

Op basis van zijn verdiensten gedurende de eerste weken verwachtte hij een inkomen te 
kunnen realiseren van zo'n ƒ 1800 per jaar. Om te kunnen trouwen dacht hij het dubbele 
nodig te hebben.-"* Al heel snel bleek de toeloop van patiënten echter veel geringer dan hij 
had gehoopt. Volgens de correspondentie kwamen er de eerste 3 1/2 maand slechts zo'n 
twintig verschillende patiënten, zodat het aanvankelijke optimisme plaatsmaakte voor 
geluiden als: 'Onze vooruitzichten zijn geloof ik niet zoo erg schitterend in Arnhem. Ik 
heb van de aardige oogdokter gehoord, dat hij vond dat Brumund, m'n voorganger, maar 
een zeer mager bestaan had. ... Hoe of dat gaan moet. Afijn, ik ben nog niet zoover. Geen 
zorgen voor de tijd.'"" 

Eind januari 1902 was Wenniger - door een verbouwing van het pand - genoodzaakt 
zijn praktijk voor drie weken te sluiten. Dit bood hem de gelegenheid om extra te adver
teren en tegelijk zijn werkveld "huidziekten enz." iets explicieter aan te prijzen: 'ik heb nou 
maar geadverteerd: die en die dermatoloog uroloog. Dat is voor medici duidelijk dunkt 
me en voor 't pubhek ook want die zullen door die vreemde woorden geprikkeld wel op 
gaan zoeken wat dat betekent.'''" Wellicht dat deze wervende actie meer succes had gehad 
als Wenniger tevens zijn adres in de advertentie had vermeld. Feit is dat de malaise en de 
mineurstemming vooralsnog aanhielden: 'Ik begrijp waarachtig niet hoe Mendes mij 
Arnhem kon aanraden als een plaats waar je wel niet rijk wordt, maar waar je toch je 
brood verdient. Ik verdien hier nauweliks 't zout voor mijn eieren, en die eet ik maar erg 
spaarzaam.'*"' En drie weken later verzuchtte hij: 'nog maar gaat 't niet; van drukte geen 
kwestie. En als je dan nog eens mensen ziet, die je raad komen inwinnen dan verdien je er 
niks an.'''-

Het rondje kennismakingsbezoeken, vooral bedoeld om zijn collegae te bewegen 
patiënten naar hem door te sturen, had evenmin veel opgeleverd. In de correspondentie 
wordt slechts vier keer van een verwijzing naar en twee keer van het in consult roepen van 
Wenniger gerept.*" 'Als je nu en dan bemerkt hoe verbazend weinig de medici van derma
tologie en venereologic weten, zou 't natuurlik moeten zijn dat je het druk kreeg of in 
ieder geval consulten met coUegaas. Niets daarvan. De lui behandelen toch alles zelf en 
gaan in hoger beroep bij Rens[s]en, die nota bene chirurg is, 't erg druk heeft dus van 't 
nieuwere ... niks niemendal kan weten.'**'' 
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Andere mogelijkheden om de groei van zijn praktijk te faciliteren, zoals zijn 'ideaal van 
een eigen polikliniek in een arbeidersbuurt', of zich te onderscheiden door in zijn praktijk 
de moderne 'therapie van hoger orde (ultraviolette stralen, X-stralen en electriese-stralen 
(haute frequence)' te introduceren, waardoor hij 'de enige [zou[ zijn hier in de omtrek', 
waren financieel niet haalbaar.*" Zelfs ontbrak hem het geld om 'zelf een apparaat voor 
sterke lichtbestraling bij lupus in elkaar te flanzen'.*'* 

Ondanks alle tegenslagen behield Wenniger vertrouwen in de toekomst: 'mij dunkt wel 
dat ik 't hier op den duur bolwerk.'''' Dit vertrouwen werd echter blijvend geschaad toen 
hij in juli 1902 tijdens Fijans vakantie diens praktijk waarnam. Hij had toen tijdelijk het 
rijk als dermatoloog alleen gehad, waarbij het hem pijnlijk duidelijk was geworden, 'dat 
zelfs met de patiënten van Fijan erbij het nog niet zoo heel schitterend zou zijn'.*'* Dit 
inzicht bracht Wenniger er eind augustus toe zijn werkveld uit te breiden door wekelijks in 
Deventer en Zutphen een spreekuur te houden.t* In Deventer koos hij hiertoe domicilie in 
het St. Geertruiden-Gasthuis, waarvoor hij per keer een rijksdaalder betaalde.'" Voor 'een 
armoedig spreekkamertje' in Zutphen betaalde hij een gulden per keer." Erg profijtelijk 
zijn ook deze twee buitenposten niet geweest. De '6,5 gulden', die hij wekelijks aan huur en 
reiskosten moest 'vermorsen', werden nauwelijks goedgemaakt door de extra inkomsten, 
want de weinige patiënten die er kwamen, waren vooral 'arme vieze favus-kinderen en lupus 
[huid-tbc] stumperds ... arme alleen wel te verstaan'.'-

Uit Wennigers aantekeningen is op te maken wat hij verdiende. In 1902, het enige volle jaar 
dat hij in Arnhem praktizeerde, bedroegen zijn inkomsten volgens zijn dagboek 'ongeveer 
900 gulden'.'-' Het kohier voor de plaatselijke belastingen vermeldt een inkomen van 
ƒ 1050.'** Dit jaarinkomen van globaal duizend gulden kwam tot stand via maandomzetten 
die fluctueerden tussen ƒ 25 in januari en ca. ƒ 150 in augustus." Van meer belang dan het 
aantal patiënten dat hij gedurende een bepaalde periode zag, waren de welstandsklasse 
van zijn patiënten en de aard van hun aandoening. Zo leverde een vermogende patiënt 
met gonorroe, die hij na zijn waarneming van Fijans praktijk had 'meegekaapt', hem in vijf 
weken tijd ƒ 35 op.'* Een dergelijke patiënt had dan ook een grote invloed op de omvang van 
zijn inkomen, dat verder vooral moest worden gerealiseerd door de behandeling van 'onge-
goeden', patiënten die zelf een gering bedrag voor hun medische verzorging betaalden.'^ 
Een voorbeeld uit deze groep is een man met furunculose [steenpuisten], die 'een gulden 
in de maand voor geneesk[undige] behandeling' betaalde.'** De inkomsten uit het zicken-
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Een patiënt van Wenniger vóór behandeling 
(1902), 'een man met verschrikkelike lupus ... 
net een geval voor de lichttherapie, maar ik 
heb geen lamp en de man verdient 6 gulden 
's weeks dus kan geen toestel kopen ... ik zal 
hem op alle manieren waarover ik beschik en 
zoo pijnloos mogelik trachten beter te maken. 
Hij weet dat de prognose dubia is. Ik verdien 
er niet veel aan (ƒ i in de maand) maar dat 
hindert niet.' 
(BW 28-5-1902) [Foto: AW, .Amsterdam) 

fonds 'Voorzorg', waarbij hij zich in september 1902 als specialist had aangesloten,'^ waren 
eveneens bescheiden: 'dat geeft me geloof ik 50 et in de drie maanden per patient'. Voor 
een aanzienlijk deel van zijn patiënten, de onvermogenden, vergoedde de gemeente 'nihil': 
"t Is schandalig, dat werk dat onbetaald blijft'. 

Bij zo'n duizend gulden inkomsten, waarvan twee maanden na afloop van het jaar nog 
ruim 35% niet was ontvangen, moest Wenniger min of meer eenzelfde bedrag alleen al 
uitgeven voor de huur van zijn praktijkruimten en het wekelijks op-en-neer-reizen tussen 
de drie lokaties.*" Het resultaat was dat Wennigers schuld bij zijn vader steeds meer 
opliep, terwijl hij zich juist door zich zelfstandig te vestigen financieel onafhankelijk van 
zijn vader had willen maken.*' 

"f Valt niks mee, de studie van de dermatologie zonder patienten'^^ 

Wennigers patiëntenpopulatie was niet alleen ontoereikend om hem een volwaardig inko
men te garanderen, met de weinige patiënten kon hij zich evenmin op grond van ervaringen 
in zijn eigen praktijk verder als specialist ontwikkelen. Hoewel de correspondentie, mede 
door onderrapportage vooral gedurende de laatste maanden van zijn praktijkvoering, een 
reconstructie van het patiëntenmateriaal niet toelaat, valt er toch wel iets over te zeggen. 
Beperken we ons tot zijn Arnhemse praktijk, dan komen in de correspondentie over een 
periode van 25 maanden 94 patiënten voor. Van de 81 patiënten waarvan de diagnose is 
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vermeld, behoren er 57 (70%) tot Wennigers categorie "dermatologie", met als meest voorko
mende diagnoses: eczeem (12), acne (8) en lupus (5); en 20 (25%) vallen onder zijn categorie 
"urologie", hoofdzakelijk gonorroe/uretritis [ontsteking van de urinebuis] (12) en syfilis 
(6). Uit deze aantallen laat zich gemakkelijk afleiden dat Wenniger zeer incidenteel een 
nieuwe patiënt kreeg en zelfs van de meest voorkomende aandoeningen slechts enkele 
gevallen te behandelen had. 

Het gemis aan patiëntenmateriaal trachtte hij zoveel mogelijk te compenseren door zijn 
kennis via literatuurstudie en microscopisch onderzoek aan te vullen. Aanvankelijk deed 
hij dit nog op geleide van de patiënten die hij op dat moment onder behandeling had. 
Later was hij vooral op eigen kompas aangewezen. En dit wees nogal eens in een andere 
richting. Was er bijvoorbeeld begin 1902 nog sprake van enige planmatigheid: 'diagnose en 
therapie', verkaveld over "s morgens bacteriologie, 's avonds syphilis', enige maanden later 
was hiervan geen sprake meer: '[Z]oo ga ik maar door altijd van 't ene boek in 't andere, 
van 't ene tijdschrift-artikel naar 't andere zonder er om te geven of op te letten of ik er 
wat van onthou'.*' Deze richtingloosheid duurde ongeveer een halfjaar, waarna Wenniger 
weer iets van systeem in zijn studeren introduceerde: 'Met m'n gestudeer ben ik nog steeds 
aan de A; maar heb nu voor die A al 3 boeken doorgewerkt en weet nu weer wat meer van 
acne, van alopecic (kaalheid] en andere met a beginnende ziekten.'*'' 

Ook het microscopiseren moest Wenniger zich grotendeels zelfstandig eigen maken. 
Dat viel hem in het begin tegen: 'het volgens Treub [Hector Treub (1856-1920), hoogleraar 
verloskunde en vrouwenziekten te Amsterdam | zoo uitnemend gemakkelike aantonen van 
gonococcen in de urine, heb ik meermalen geprobeerd en nooit is 't gelukt'.*' Gedeeltelijk 
werden de problemen veroorzaakt doordat hij als solist de laboratorium- en andere facili
teiten miste, waarover bijvoorbeeld zijn verloofde in de Rotterdamse kliniek wel kon 
beschikken: 'ik heb een kleurdoos, ja; maar ik weet er nog niet mee om te gaan; ik gebruik 
maar 2 dingen n.1. boraxmethyleenblauw en gentiaanviolet-eosinetinctie'.** In juni 1902 
schafte hij zich wel een eigen microtoom aan, zodat hij voortaan zelf wecfselcoupes kon 
maken.*'' Hoewel Wenniger zijn histologische kennis relativeerde en zijn verloofde soms 
moest vragen hoe hij bepaalde microscopische preparaten kon vervaardigen, lijkt hij toch 
een zekere bekwaamheid op dit gebied te hebben opgebouwd.** Hij ontving in elk geval zo 
nu en dan preparaten ter nadere diagnostisering.*' 

Om zijn praktische vaardigheden op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren was hij 
'aan 't knutselen getogen ... 't geeft me weer zekerheid in m'n handen wat me bij operaties 
en bij scarificeren erg te pas komt', en oefende hij cystoscopie op een daarvoor aangeschaft 
'blaasphantoom ... Je kunt er de ureteren in laten spuiten. Prachtig'.^" Zijn tijdelijke waarne
ming van Fijans praktijk bood hem de gelegenheid om op diens ruimere aanbod urologische 
patiënten de techniek van de urethroscopie te oefenen: 'ik doe 't nog wel niet goed, maar 
dommighcden bij de manipulaties blijven toch gelukkig weg'.^' 
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Louise Hulsebos, die als assistent in het Coolsingelziekenhuis patiënten te over had, leefde 
op afstand met haar verloofde mee. Vanuit het Rotterdamse probeerde zij hem op te beuren 
door hem interessante patiënten van haar afdeling te beschrijven: 'Ik heb vandaag een 
Poolsche muts gezien, een favushoofd, zooals ik niet dacht, dat ze bestonden. Het was 2 cm. 
dik en stinken'.'^ Zeker nadat zij in februari 1902 in het Coolsingelziekenhuis zaal 26 had 
overgenomen, de zaal waar venerische prostituees werden verpleegd, had zij de patiënten 
die Wenniger zo node moest missen: 'Ik heb vreeselijke lues op 26, van alles en nog wat, 
15 luesdames, haast geen gonorrhoe', en 'Ik heb menschen op 26, neen maar geweldig. 
Vulva's om van te gruwen. Afschuwelijk en beenen!!'' ' Louise Hulsebos raadpleegde 
Wenniger frequent over therapie en diagnostiek van haar patiënten: 'kijk nu de differen
tieel diagnostiek eens na ... dan wacht ik met de therapie tot Zaterdag. Ik weet er geen 
touw aan vast te knoopen'.''* Ook 'bewaarde' zij patiënten voor hem tot hij in het weekend 
op bezoek zou komen: 'Ik zal trachten haar te bewaren tot Zondag en dan poeieren, als ik 
het voor die tijd doe, bederfik het crytheem [roodheid van de huid]. Kom dus Zaterdag'."' 
Wenniger fungeerde zo als het ware als onofficieel consulent voor het Coolsingelzieken
huis. 

"t Ellendigste van alles is dat alleen zijn' 

Geestelijk maakte Wenniger in Arnhem een moeilijke periode door. Hij vergeleek deze 
stad met 'Dantes Hel: laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt'.'* Zijn bestaan beant
woordde op geen enkele wijze aan het ideaalbeeld, dat hij zelf eens omschreef als: 'de hele 
dag bezig te moeten zijn; eerst je werk uit liefdadigheid, dan om geld te verdienen en dan 
om je wetenschapszin, je kunstzin of een andere zin te bevredigen (wat je met je tweeën 
wel beter kunt dan alleen)'.''" 

De idealistische Wenniger nam in Arnhem nauwelijks deel aan het sociale leven. De 
meeste mensen achtte hij 'niet geschikt om gesprekken over andere dingen dan café-
chantants, ijs of komedie mee te voeren', en hij had alleen wat losse contacten tijdens 
schouwburg- en concertbezoeken, hij bezocht zijn 'eettafel' en de bijeenkomsten van het 
Natuurkundig Genootschap 'Wessel Knoops', waarvan hij enige tijd lid was.'* Ook over 
zijn collega's liet Wenniger zich vrij negatief uit: 'Zelfs coUegaas zijn maar zoo zoo; de 
mensen zitten zoo ontzaggelik vastgeroest in 't kringetje van hun belangen, dat ze er met 
geen geweld uit te krijgen zijn. Alles wat ze zeggen is gebaseerd op 't allergrofste eigen
belang; idealisten heb je haast niet, als je tenminste iemand die snakt naar een betere 
omgeving, naar een mooier huis, lekkerder eten, lievere vrouw geen idealist wilt noemen'.'""* 
Behalve met Fijan had Wenniger - na de eerder genoemde eenmalige kennismakings
bezoeken - dan ook eigenlijk geen andere contacten met zijn Arnhemse collega's dan tijdens 
de Kring\'ergaderingen van de NMG. Collega-dermatologen zag hij slechts bij de bijeen
komsten van de NVD, waar volgens Wenniger 'veel fraaie dingen [werden] vertoond en veel 
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onzin ]werd] gedebiteerd'."" Incidenteel consulteerde hij Mendes da Costa, enkele keren werd 
Wenniger zelf geconsulteerd.*' Vanaf 1903 was hij hd van het bestuur van 'een vereniging om 
zieke kinderen naar buiten te sturen', waardoor hij wat geneeskundige keuringen te doen 
krecg.*^ 

In zijn Arnhemse isolement verdiepte Wenniger zich behalve in zijn vakliteratuur, 
vooral in de vele actuele sociale kwesties. 'Over wat voor nare dingen je ook begint, altijd 
loop je als je konsekwent bent uit op het socialisme, of liever op de onrechtvaardige en 
ongelijkmatige verdeling van de arbeidsproducten.'*'* De prostitutie-kwestie, zedelijkheid, 
anarchisme, emancipatie en vrouwenrecht, neomalthusianisme en seksualiteit zijn slechts 
enkele van de vele onderwerpen waarmee hij zich bezighield.**' Tot uitgesproken stand
punten hierover kwam hij door innerlijke tegenstrijdigheden nauwelijks. Weliswaar voelde 
hij zich socialist, maar tegelijkertijd besefte hij te behoren tot de 'sociaal-demokraten en 
de would-be anarchisten, die gewoon nog bourgeois in de felste betekenis zijn'.*' 

Een voorbeeld van deze ambivalentie is zijn houding ten aanzien van de prostitutie-
kwestie, die hem, mede omdat het spektakel eromheen hem de nodige afleiding bood, 
gedurende enige tijd intensief heeft beziggehouden.** Eind 1902 en begin 1903 trad hij in 
enkele plaatsen op als spreker tijdens de door verschillende "anti-prostitutiebewegingen" 
georganiseerde, openbare discussies over een mogelijke 'Rijkswet' ter beteugeling van de 
prostitutie. Een verslag van een dergelijke bijeenkomst in Leeuwarden laat zien dat 
Wenniger de problematiek niet alleen vanuit geneeskundig en zedelijk, maar ook vanuit 
economisch oogpunt wilde benaderen. Naar zijn mening was 'de ongelijke verdeeling van 
den rijkdom' een belangrijke oorzaak van de prostitutie.*^ Volgens hetzelfde verslag ver
klaarde hij zich vóór de totstandkoming van een rijkswet; tegenover zijn verloofde liet hij 
zich evenwel genuanceerder uit: 'Ik ben er wel om andere redenen voor, maar sta wat de 
mediese zij betreft onvast.'** Een maand later schreef hij haar zelfs: 'Ik doe niet meer aan 
prostitutie-propaganda, omdat ik niet wil vertellen wat ik zelf niet geloof dat waar is.'*' 

Dat Wenniger uiteindelijk na betrekkelijk korte tijd zijn Arnhemse praktijk ophief, werd 
vooral veroorzaakt door twee factoren. De eerste betreft de financiële problemen van 
Wennigers vader, waarvan hij begin 1902 voor het eerst had gehoord.'" Wenniger had toen 
een aantal alternatieven overwogen, zoals te vertrekken als officier van gezondheid naar 
Nederlandsch-Indië of zijn ambities opgeven, en zich alsnog als huisarts op het platteland 
te vestigen, maar steeds had hij verkozen in Arnhem verder te gaan en op betere tijden te 
wachten.'' In de loop van 1903 werd zijn vaders situatie echter zo precair, dat Wenniger 
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zich genoodzaakt voelde zo snel mogelijk financieel zelfstandig te worden.'^ In de wrange 
wetenschap dat er van zijn praktijk op korte termijn weinig te verwachten viel, was hij 
gedwongen knopen door te hakken. Hij besloot hoe dan ook in juni 1903 zijn praktijk in 
Arnhem te beëindigen, en 'een betrekking hier of daar te zoeken'.'̂  

Op dat moment zag Wenniger twee mogelijkheden: met zijn verloofde emigreren naar 
Transvaal, of - en daarop was eigenlijk beider hoop gevestigd - wachten op de vaste 
betrekking in Rotterdam.'-' De daar ontplooide initiatieven om te komen tot de oprichting 
van een polikliniek voor huid- en geslachtsziekten vormen de tweede, hier niet nader uit
gewerkte factor, die vooral in 1903 een dominante plaats inneemt in de correspondentie." 
De eerste optie verviel uiteindelijk, omdat beiden hiervoor eerst een Engels artsendiploma 
moesten behalen.'* De lobby voor zijn Rotterdamse positie verliep succesvol. 

Wenniger als specialist 

Via verschillende uitlatingen van Wenniger laten zich de vage contouren schetsen van zijn 
beeld van de specialist cq dermatoloog. Hij ervoer de specialisatie enerzijds als een veren
ging: 'Ik weet al deze dingen eigenlik niet meer; 't is m'n kop uit en staat in de boeken die 
jij nu hebt. Maar ik heb 't niet nodig ook', en 'ik kan alleen maar aan ichthyol, resorcine, 
zwavel en syphilis denken en aan dienovereenkomstige dingen'.'^ Deze verenging zag hij 
als een nadeel waarvoor men diende te waken: 'ieder specialist moet goed internist zijn. 
Daarom ben ik een slechte specialist eigenlik.'* Anderzijds genoot hij van de verdieping 
van zijn kennis en betreurde hij het dat de generalisten in het algemeen zo weinig van de 
dermatologie wisten: 'Langzamerhand snap ik wat specialiteit zijn in de grond wil zeggen: 
't betekent dat je een ding doet en dat je dat ding een klein beetje kent, van welk ding de 
coUegaas zeer ten onrechte absoluut niks afweten'." 

Wenniger was zich ervan bewust, dat er - wat betreft zijn therapeutisch handelen - een 
discrepantie bestond tussen wat de theorie voorschreef en wat de praktijk soms eiste: 
'Hijmans JA.A. Hijmans van den Bergh] zegt altijd: je kunt wel eens dit of dat doen. Dat is 
een verkeerd standpunt; 't moet zijn: hier is dit of dat ge-in-di-ceerd. Andere therapie is 
onzin!!''"" Hij vond zichzelf dan ook 'niets geen wetenschappelik therapeut', want hij gaf 
'soms 3 of 4 dingen tegelijk, waardoor 't oordeel over de werking van de agentia onzeker 
wordt, maar dat laat me koud'.'"' 

Hoewel Wenniger van mening was dat een specialistische behandeling door de dermato
loog dikwijls slechts op 'kleinigheden' berustte, zag hij wel de noodzaak van het gebruik 
van speciale apparatuur.'"^ Hij gebruikte bijvoorbeeld een elektriseertafel (zie afbeelding 4) 
en een urethroscoop, die op patiënten nogal indruk maakte: 'de man was een en al verba-
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Interieur van Wennigers behandelkamer te Arnhem (1902) met de operatlestoel, 'helemaal zwart, en nikkel; net 
als een fiets. Sterk, maar een beetje doods. Trouwens dat hindert niet: de mensen mogen als ik ze bougisseer best 
eens aan hun einde denken: dat maakt de pijnen dragelijker' (BW 30-9-1901). Naast de stoel de 'electriseertafel' 
[Foto: AW, .Amsterdam]. 

zing en verrukking over deze manier van doen. 't Is ook een gek idee dat er een gloeilamp 
heel kalm een decimeter ver in je lijf gaat'.'"' Voor andere instrumenten ontbraken hem 
echter de financiën. Wel maakte hij foto's van patiënten: 'Morgen zal ik voor de sekurig-
heid beide patiënten trachten te fotograferen, dan heb ik de afmetingen, uitbreiding enz. 
zwart op wit'.'"*' 

Ondanks alles vond Wenniger het medisch beroep nog niet zo'n 'slecht baantje ... maar 
de mensen moeten niet in een grote stad willen wonen of buitenissige dingen als dermato
logie ambiëren,' want 'voor een werkezel zooals ik, is 't zijn van huidenman de dood in de 
pot.''"' Deze laatste opmerking betekende niet dat hij de dermatologie geen warm hart 
toedroeg. Bovenal vond hij het 'een prachtig vak; hoe meer je leest, hoe groter de verwar
ring wordt. En een humbug dat er bij is', en 'een heel moeilik vak ... je [moet] er eigenlik 
een kop als 2 voor ... hebben'.'"* 

103. BW 9-4-1902. 
104. B'W 28-10-1901; zie ook: BW 1-10-1902; BW 23-10-1901. 
105. BW 30-5-1902; BW 22-5-1902. 
106. BW 17/18-12-1902; BW 18-3-1903. 
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Slotbeschouwing 

In hoeverre de casus Wenniger zich laat inpassen binnen de ruimere context van de pro
fessionaliseringstheorieën en de theorievorming rond het ontstaan van medische specialis
men is hier niet aan de orde. Deze bijdrage beoogt slechts aan te tonen, dat het de moeite 
waard kan zijn om bij de bij meerdere gelegenheden bepleite samenwerking cq synthese 
van de als twee stromingen binnen de medische historiografie aangeduide interne 
(medische) en externe (sociale) benadering, mede aandacht te besteden aan de unieke 
persoonlijke omstandigheden, psychologische mock-up en mentaliteit van de individuele 
medicus. Dit complex bepaalt immers voor een belangrijk deel zijn ontwikkeling en pro
fessionele gedrag, dus of en hoe interne en externe invloeden tot expressie komen. Wie 
zou het beter kunnen verwoorden dan Wenniger zelf: 

Wij, zie je, wij willen iets; ik wil laten zien dat je dermatoloog kunt zijn, ook al Is je kennis zoowat self-made, 
en jij wilt laten zien dat je getrouwd kunt zijn en daarbij praktijk kunt uitoefenen, verder willen we in een 
stad leven, niet om ijverig deel te nemen aan wat je noemt "de conversatie", want dat knakt je praktijk 
absoluut, maar om lekker in een theater te kunnen zitten ... Verder willen we iets zijn van reformers, jij als 
kleding-emancipatie-type, ik als socialist. Grote stadslucht, hoe infect zijt gij; hoe doordringt gij men.sen-
hersenen en benevelt ze en geeft ze het vermogen om luchtkastelen te bouwen, steeds weer opnieuw, steeds 
van vorenaf Als een miasma, niet te ontgaan, is de geur van de grote stad; de geur van de multitude, van de 
massa; het individue met zijn instinkten gaat op in de menigte. Wat de massa wil, wil 't ding dat individue 
was, en een van de sterkste drangen van de massa is: bij mekaar blijven jongens, vasthouden...'"' 

Epiloog 

Per 1 november 1903 kreeg Wenniger de beoogde benoeming te Rotterdam. Hij werd hoofd 
van de afdeling huid- en geslachtsziekten van het Coolsingelziekenhuis en geneesheer van 
de per diezelfde datum te openen kosteloze polikliniek voor huid- en geslachtsziekten, de 
eerste in haar soort in Nederland. Zijn salaris bedroeg ƒ 2500 per jaar; daarnaast kreeg hij 
het recht een particuliere praktijk te voeren. Nog gedurende de laatste twee maanden van 
1903 kreeg hij in de polikliniek 173 nieuwe patiënten en gaf hij 561 adviezen en behande
lingen.'"* Louise Hulsebos verzocht en kreeg, eveneens per 1 november, eervol ontslag, en 
vestigde zich in Rotterdam als arts voor vrouwen en kinderen.'"' Op 12 november 1903 
trouwden ze. 

Vijfentwintig jaar later blikte de Nieuwe Rotterdamsche Courant terug op Wennigers 
benoeming: 'de toenmalige directeur van het ziekenhuis had in zijn advies gewezen op de 
uitstekende leerschool, die dr. Wenniger had doorloopen bij dr. Van Hoorn in Amsterdam 
en op zijn werkzaamheid te Arnhem, Zutphen en Deventer. ... Geen wonder dat dr. 
Wenniger nummer één op de voordracht werd'."" Geen wonder, nee; wel intrigerend. 

107. BW 7-8-1902. 
108. Vérs/iĵ » villi den toestand der Gemeente Rotterdam over het jaar 1903, Bijl. R, 23. 
109. Gemeentearchief Rotterdam (t;AR), archief van de Commissie van Administratie over de Gemeente Zieken
huizen (c.A,z), inv.nr. 6, notulen 13-10-1903. 
110. Nieuwe Rotterdamsche Courant 1-11-1928 
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SUMMARY 

'/ do not feel that I am helpful' 
Lucas Maillette de Buy Wenniger, dermatologist and urologist at Arnhem (1901-1903) 

This case study describes the theoretical, practical and financial problems as they were 
encountered by the hardly specialised specialist Lucas Maillette de Buy Wenniger (1875-
1934) when he settled as dermatologist and urologist in the provincial town of Arnhem 
between 1901-1903. This paper is primarily based on the hitherto unknown correspondence 
between Wenniger and his fiancee (later his wife), the physician Louise Christine Marianne 
Hulsebos (1876-1945). 
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