Teunis Zaaijer (1837-1902) keldergraf 130, vak B
Patholoog-anatoom en onderzoeker moorden Goeie Mie
Personalia
Geboren: 15 november 1837 te Dirksland
Zoon van: Pieter Zaaijer en Jannetje Lodder
Gehuwd met: Johanna Petronella Jacoba Scholten op 22 april 1870 te Leiden
Overleden: 22 december 1902 te Leiden
Begraven: 25 december 1902
Samenvatting
Teunis Zaaijer wordt op 15 november 1837 in Dirksland geboren. Hij behaalt op 16jarige leeftijd het diploma landmeter, maar kiest voor de studie geneeskunde. In april
1862 doet hij zijn doctoraal examen en een maand later promoveert hij summa cum
laude. Hij schrijft in 1862 twee dissertaties: een op het gebied van de verloskunde en
een over een onderwerp uit de heelkunde.
Daarna gaat hij korte tijd naar het buitenland
en keert in 1866 in Leiden terug als buitengewoon hoogleraar in de ontleedkunde. Vier
jaar later wordt zijn functie omgezet in een
ordinariaat.
Zaaijer heeft ook oog voor andere zaken
dan de wetenschap. In 1881 wordt hij gekozen
als lid van de Leidse gemeenteraad; een jaar
later wordt Zaaijer curator van het Gymnasium.
Beide functies zal hij tot zijn overlijden vervullen.
In 1883 doet Zaaijer onderzoek naar de verdenkingen tegen gifmengster Goeie Mie. In
veertien van de zestien onderzochte lijken treft
hij arsenicum aan. Goeie Mie wordt veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en overPortret Teunis Zaaijer
lijdt in 1915 in de gevangenis.

Volledige versie
Zijn opleiding
Teunis wordt op 15 november 1837 te Dirksland op het Zuid-Hollandse eiland
Goeree-Overvlakkee geboren als enig kind van Pieter Zaaijer (1813-1896) en

Jannetje Lodder (1814-1900). Hij gaat in zijn geboorteplaats naar de lagere school
en vervolgens naar kostscholen: eerst in Dirksland, vervolgens in Drimmelen en
Geertruidenberg.
Al op veertienjarige leeftijd wordt hij secretaris van zijn vader, die burgemeester is
van Dirksland; als vijftienjarige behaalt hij op 18 mei 1853 het landmetersdiploma.
Daarna krijgt hij privé onderwijs van de predikant Glasius. Omdat dit niet voldoende
is om toegelaten te worden tot de universiteit, gaat Teunis in 1855 naar Leiden, waar
hij op het paedagogium lessen volgt bij dr. Jacob de Gelder. Op 1 oktober 1856 doet
hij met goed gevolg toelatingsexamen voor de Leidse Alma Mater, waar hij geneeskunde gaat studeren.
In 1858 rondt hij de propedeutische fase van zijn opleiding af en twee jaar later
haalt hij het kandidaatsexamen. In april 1862 doet hij met succes zijn doctoraal. In
datzelfde jaar promoveert Zaaijer tweemaal: eenmaal op het proefschrift Beschrijving
van twee vrouwenbekkens uit den Oost-Indischen Archipel en de tweede keer op
stellingen in de heelkunde. Daarna vertrekt hij naar Berlijn om daar colleges te
volgen.
Zijn werk bij de universiteit
In 1863 wordt Zaaijer aangesteld als tweede prosector (ontleder van lichamen) bij het anatomisch
kabinet van de Universiteit Leiden. Om zich verder te
bekwamen in de ontleedkunde volgt hij onderwijs in
diverse Europese steden: Praag, Leipzig, Halle en
Göttingen. In 1865 wordt zijn Leidse leermeester
Halbertsma ziek en komt te overlijden. Zaaijer neemt
zijn colleges over en wordt een jaar later benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de heelkunde. Hij
aanvaardt dit ambt met de rede “Het gewicht eener
doelmatige ontleedkundige techniek”.
De benoeming tot gewoon hoogleraar volgt in
1870 met als leeropdracht “Anatomie en practische
gerechtelijke geneeskunde”. In het collegejaar 1880/
1881 vervult Zaaijer de functie van rector magnificus.
Prof. H.J. Halbertsma
Zijn colleges munten uit door helderheid en degelijkheid. Hij weet zijn leerlingen liefde bij te brengen voor de studie en de wetenschap,
die hij zelf zo lief had.
Zijn huwelijk en gezin
Op 22 april 1870 trouwt Teunis Zaaijer in Leiden met Johanna Petronella Jacoba
Scholten (1846-1926), dochter van een hoogleraar in de godgeleerdheid. Het
echtpaar krijgt vijf kinderen: Pieter Johan (1871-1872), Adriana Maria (1873-1956),
Johannes Henricus (1876-1932), Anna Christina (1883-1965) en Johanna Petronella
(1883-1959); de laatste twee dochters zijn een tweeling.

Huwelijksakte

Maatschappelijke activiteiten
In 1881 wordt Teunis Zaaijer gekozen tot lid van de liberale fractie van de Leidse
gemeenteraad, een functie die hij tot zijn overlijden in 1902 zal bekleden. In de
raadszaal voert hij niet vaak het woord, maar als hij dat doet, gebeurt dat kernachtig
en heeft hij werkelijk wat te zeggen; er wordt aandachtig naar hem geluisterd.

Raadszaal Leiden (voor de brand van 1929)

Daarnaast is hij gedurende twintig jaren curator van het gymnasium. Zaaijer is
ook bestuurslid van de Meisjes-HBS en van het krankzinnigengesticht Endegeest.
Tevens is Zaaijer jarenlang werkzaam als gerechtelijk geneeskundige.
Goeie Mie
Maria (Mie) Van der Linden - Swanenburg verzorgt zieken in arme Leidse wijken en
haar werk wordt zeer gewaardeerd; zij wordt daarom “Goeie Mie” genoemd. Zij sluit
overlijdensverzekeringen af op de mensen die zij hulp biedt. Rond 1880 begint Maria
met arsenicum eerst individuele buurtbewoners en later hele gezinnen, inclusief
kinderen, te vergiftigen. Zij verrijkt zich met de opbrengsten van de verzekeringen.
Het arsenicum haalt Mie bij een verfhandel, onder het voorwendsel dat ze hiermee
haar huis van ongedierte wil zuiveren.
Mie gaat zelfs zover dat zij haar
eigen familie niet spaart. In 1881
vergiftigt zij haar schoonzuster en twee
neven; het jaar daarop zelfs haar eigen
zus. Steeds weet Mie de schijn van
reddende engel op te houden door de
stervenden tot het einde toe bij te staan.
Of haar ouders ook tot de slachtoffers moeten worden gerekend is
onduidelijk. Wel is het opmerkelijk dat
haar moeder op 16 april 1882 in haar
stoel plotseling dood blijft en haar vader
twee maanden later in elkaar zakt en
overlijdt. Tussen 1880 en 1883 vergiftigt
Mie meer dan honderd buurtgenoten,
van wie er zevenentwintig overlijden.
De duistere praktijken komen pas in
december 1883 aan het licht, nadat
Prent ‘De Leidsche Gifmengster’
Zaaijer, samen met collega De Koning,
zestien lijken heeft onderzocht. Drie daarvan waren recentelijk overleden en dertien
lichamen zijn opgegraven. De hoogleraar Van der Burg, toxicoloog, onderzoekt de
organen van de slachtoffers en monsters aarde, afkomstig van de begraafplaatsen.
Zaaijer schrijft een rapport over de bevindingen.
De conclusie is: “dat in veertien van de zestien onderzochte lijken arsenicum werd
aangetroffen; al deze lijken waren afkomstig van personen, die vermoedelijk door
Vrouw Van der Linden vergiftigd waren.”
Bij Maria’s ouders wordt geen arsenicum aangetroffen. Zaaijer schrijft over het
onderzoek van haar vader: “in 150 grammen der lever en in den inhoud der maag
kan geen arsenicum ontdekt worden; de overige organen zijn niet onderzocht”. Bij
dat van haar moeder staat: “in 100 grammen der lever is geen arsenicum te
ontdekken; de overige organen zijn niet onderzocht”.

Uit verder onderzoek blijkt dat Goeie MIe na elk overlijden de verzekering, die ze
zelf op het leven van haar slachtoffers had afgesloten, heeft geïnd. In totaal heeft zij
dankzij haar moordpraktijken naar schatting twee- à drieduizend gulden verdiend,
een heel kapitaal in die tijd.

Deel van het rapport van Zaaijer
Maria van der Linden - Swanenburg wordt gearresteerd en in voorarrest gezet. In
december 1885 staat ze terecht en wordt schuldig bevonden. Ondanks twee
verzoeken tot gratie moet zij de rest van haar leven in een tuchthuis in Gorinchem
doorbrengen, waar ze in 1915 overlijdt. De strafzaak leidt ook tot een verzekeringszaak. De verzekeringsmaatschappijen willen het geld terug dat zij aan Maria hebben
uitgekeerd. Aangezien zij echter ‘moord’ niet in hun polissen hadden uitgesloten en
ook het wetboek hierover geen uitsluitsel gaf, werden de maatschappijen in het
ongelijk gesteld.
In 1892 wordt Zaaijer, met name voor zijn verdiensten in deze affaire, benoemd
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zijn overlijden
In 1902 geeft hoogleraar Zaaijer nog colleges, maar begin december begint hij zich
onwel te voelen. Zaaijer lijkt daarvan op te knappen, maar overlijdt toch nog onverwacht op 22 december. Op die dag gaat hij, na met zijn gezin ontbeten te hebben,
naar zijn studeerkamer, waar men hem later dood in zijn stoel aantreft.

Overlijdensakte

Het Leidsch Dagblad van 22 december 1902 heeft op de dag van zijn overlijden het
volgende bericht.
Er gaat een droeve tijding van mond tot mond door onze stad. “Prof. Zaaijer is
overleden”, fluistert men elkander toe met somberen blik. De slag viel hedenvoormiddag onverwacht, zelfs voor de naaste familie. Hij is weggeroepen als uit het
midden van zijn arbeid. Ofschoon sedert eenigen tijd licht ongesteld, had toch
niemand er aan kunnen denken dat die ongesteldheid deze smartelijke gevolgen zou
hebben. Zacht en kalm is hij heengegaan, zichzelfven niet bewust dat de dood hem
als zijn offer zou eischen. De slag is even zwaar als onverwacht. De Leidsche academie verliest in dezen Hoogleeraar een harer schoonste sieraden, de stad een harer
beste burgers, het vaderland een geleerde, waarop het trotsch kan zijn.

Drie dagen na zijn overlijden wordt hij op de begraafplaats Groenesteeg in keldergraf
130 begraven. Later zullen nog zijn vrouw Johanna Petronella Jacoba Scholten
(1928) en zijn ongetrouwde dochters Adriana Maria (1956) en Johanna Petronella
(1959) in dit graf worden bijgezet

Familiegraf Zaaijer
In het Leidsch Dagblad van 27 december 1902 staat het volgende verslag van de
begrafenis.
Grauw was de lucht en koud en guur de eerste Kerstmorgen. Toch waren er vele personen
op de begraafplaats aan de Groenesteeg. Al zwiepte de wind de naakte boomen, wie den
hoogvereerden hoogleeraar Zaaijer hadden gekend, dichtbij of van verre, zij lieten zich niet
weerhouden door guren storm en grauwe lucht om hem mede de laatste eer te bewijzen.
Te ruim twaalf uren vertrok de droeve stoet van het sterfhuis aan het Rapenburg. Zeven
volgkoetsen reden achter de lijkkoets, die bijna geheel bedekt was onder de bloemstukken
en kransen.
Langs den weg, dien de stoet volgde, stonden menschen van elken stand, een laatsten
weemoedigen groet brengend aan den man, die zoo spoedig heenging.
Op de begraafplaats gekomen werden de kransen en bloemstukken gedragen naar het
graf, niet minder dan 15, waaronder een van het Collegium van het Leidsche Studentenkorps
en een van zijn leerlingen en oud-leerlingen.
Vele hoogleeraren, medici en studenten, de waarnemende burgemeester, de heer H.C.
Juta, en onderscheidende raadsleden stonden met de familieleden om de groeve.

Aan het graf werd eerst het woord gevoerd door de praeses van de medische faculteit,
prof.dr. W. Einthoven, die onder ademlooze stilte het volgende sprak.
“Alweder is een der onzen heengegaan. Weder heeft de dood met onverbiddelijke
strengheid een menschenleven geëischt, en daarmede ons allen, die den veel beminden
afgestorvene betreuren, pijn gedaan.
Diepe weemoed is het, die ons vervult, nu wij staan aan de geopende groeve van onzen
Zaaijer. Onverwacht en plotseling is hij heengegaan, terwijl wij nog meenden, dat vele jaren
levens hem waren toegedacht; dat hij eerst nog zou mogen arbeiden, en dan genieten van
een lange, welverdiende rust, zooals die ook aan zijn ouders en grootouders geschonken is
geweest.
Hij heeft een werkzaam leven geleid. Immer was hij een sieraad van den Leidschen
senaat, een vraagbaak in de faculteit der geneeskunde, een zeer gewaardeerd lid van den
gemeenteraad, een nauwgezet curator van het Leidsche gymnasium, een geleerde van
naam en ’t allermeest nog een geliefd, een op de handen gedragen leermeester.
In de faculteit der geneeskunde werd Zaaijer als senior steeds het eerste gehoord en aan
zijn advies werd groot gewicht gehecht. Had iemand iets bijzonders voor te stellen, dan ging
hij gewoonlijk eerst naar Zaaijer toe, om diens meening en diens raad in te winnen, en weinig
werd er in de faculteitsvergadering ter tafel gebracht, waarvan Zaaijer niet te voren reeds
volkomen was ingelicht.
In het laboratorium en in de collegezaal toonde hij zich in zijn volle kracht. Hij
beheerschte bij elke voordracht zijn onderwerp in alle fijnste bijzonderheden, terwijl hij
bovendien in hooge mate de gave van het woord bezat. Reeds de eerste colleges, die hij op
28-jarigen leeftijd gaf, muntten door helderheid uit en boeiden zoowel door den vorm als den
inhoud.
Voor zijn studenten koesterde hij een warme belangstelling. Hij kende ze allen
persoonlijk. In latere jaren was er menig student, wiens vader ook reeds Zaaijer’s leerling
was geweest. Hij kende hun geschiedenis en de omstandigheden, waaronder zij verkeerden.
Hij gaf hun menigmaal goeden raad en was voor velen behalve een leermeester ook een
vaderlijke vriend.
Een vaderlijke vriend was hij ook voor zijn jongere collega’s. En ik wil het zoo gaarne
uitspreken, dat ik dat persoonlijk in hooge mate heb ondervonden; dat gevoelens van groote,
innige dankbaarheid jegens hem mij bezielen, en dat ik het voorrecht ten zeerste waardeer,
vele jaren met hem samen te hebben mogen leven en werken.
Alom werd hij gewaardeerd; bij allen zal zijn verscheiden diep worden gevoeld. Maar ’t
meest zal hij worden gemist in zijn gezin, dat hem zoo innig dierbaar was, en dat hem steeds
met zooveel liefde omringde.
In ’t bijzonder wordt zijn gade zwaar beproefd, die met haar man het geluk van haar
leven van zich ziet weggerukt. Zij richt het oog thans op haar kinderen.
Gij, Jan, zijt nu de steun van uw moeder. Ook gij hebt veel, zeer veel in uw vader
verloren, maar gij moogt met dankbaarheid bedenken, dat hij u een voortreffelijk voorbeeld
heeft gegeven, dat als onuitwischbaar in uw geest is gegrift, en dat gij slechts behoeft na te
volgen, om reeds daardoor naar een ideaal doel te streven.
Hoe zwaar de slag ons ook moge hebben getroffen, het past ons, met gelatenheid te
dragen, wat niet kan worden veranderd. Wij spreken in de geest van Zaaijer, wanneer wij
zeggen, dat wij ’t hoofd niet laten hangen, dat wij allen met kracht de ons opgelegde taak
wenschen te blijven voortzetten, totdat eenmaal ook onze ure zal slaan.
Zaaijer moge rusten in vrede: Hij ruste zacht!”

Hierop trad Mr. B.M. Vlielander Hein, lid van de Eerste Kamer, naar voren om als een
zijner oudste vrienden een kort woord te spreken.
“Wij staan hier en zijn bedroefd maar tevens dankbaar. Bedroefd zijn wij om zijn
heengaan zoo plotseling en onverwacht, doch dankbaar voor het groote voorrecht een halve
eeuw te hebben mogen deelen in zijne oprechte vriendschap. En dat zegt voor een man van
groote gaven van geest en karakter zooals hij.
Hoewel eenvoudig als een kind, ging er van hem een zeldzame bekoring uit, waarvan
ieder onder den indruk kwam, die met hem omging.
Altijd was hij bereid goeden raad te geven en in de fluweelen hand droeg hij den fakkel
der vermaning. Wat hij reeds als student was, dat is hij gebleven tot aan zijn dood: een vol
man”.
Doch spreker wilde geen loftuitingen doen hooren bij dit graf. Zaaijer was daar wars van.
Spreker zou daarmede handelen in strijd met diens geest. Eén is nog meer bedroefd en nog
meer dankbaar dan wij, zeide de spreker. ’t Is zijn lieve vrouw. Uit haar naam wilde hij hier
den echtgenoot nog brengen een laatsten, hartgrondigen groet. Wat hij voor zijn echtgenoote
was, kan spreker niet in woorden brengen. Eén ding kan hij zeggen: gij hadt zijn hart,
dochter van Scholten. En gij hebt hem daarvoor bezorgd levens- en huwelijksgeluk; het
ideaal reeds van hem toen hij student was. Daarvoor bracht hij haar van deze plaats een
stille hulde. Moge de gedachte aan dat volmaakte huwelijksgeluk haar een troost zijn in deze
diepe smart. Spreker eindigde met zijn ouden trouwen vriend een “rust zacht” toe te roepen.

Daarop daalde de kist langzaam in de groeve, bloemen werden er op gestrooid,
terwijl eindelijk de zoon van den overledene, de heer J. Zaaijer, mede namens zijn
moeder en zusters, bedankte voor de laatste eer aan zijn goeden, onvergetelijken
vader bewezen.
In Memoriams
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschrijft Hector Treub, hoogleraar
verloskunde, op 27 december 1902 de indruk die Zaaijer op hem maakte in 1875.
“…Er werd ergens in de verte even gebeld, een ogenblik later werd de deur, die van de
snijkamer naar de collegezaal voerde, wijd open gegooid en met de hem voorname
deftigheid kwam Zaaijer binnen. Over den langen, toen nog blonden, baard strijkende
monsterde hij zijn Auditorium, legde een microscopisch papiertje voor zich neer en begon.
Hem, die dit voor het eerst bijwoonde, sloeg de schrik om het hart. Men dacht: wat zal dat
vervelend worden. En hoe anders werd het!”

In het Jaarboek 1903 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde schrijft
dr. C.E. Daniëls een Levensbericht over Zaaijer. Over het onderzoek naar Goeie Mie
staat het volgende.
Na twee jaren kalme werkzaamheid kwam aan het einde van 1883 de beruchte gifmengster
vrouw Van der Linden in niet geringe mate Zaaijer’s rust verstoren. Van 22 Nov. - 19 Dec.
1883 stierven toch niet minder dan vijf slachtoffers van dit monster. Het onderzoek van de
lijken dier vijf en van de elf overige personen, waarvan zij vermoed werd den dood door
arsenicum-vergiftiging te hebben veroorzaakt, “werd door de rechterlijke autoriteiten
opgedragen aan de prosector bij het Anatomisch Kabinet dr. P. de Koning en aan mij”, zegt
Zaaijer in de inleiding der gerechtelijk-geneeskundige studie, waarin hij “De toestand der
lijken na arsenicum-vergiftiging” op meesterlijke wijze heeft behandeld.

Het is hier de plaats niet dit medico-forensisch standaardwerk uitvoerig te bespreken. Het zij
genoeg er op te wijzen, dat hij daarin o.a. tot deze twee hoogst belangrijke, en met de
destijds gangbare opvatting volmaakt strijdige, conclusies is gekomen:
a. Er bestaat geen z.g. arsenicum-mummificatie.
b. De mummificatie der lijken is uit een gerechtelijk-toxicologisch oogpunt zonder eenige
waarde.
Van hoeveel gewicht dit grondig, wetenschappelijk vaststaand resultaat is, blijkt o.a. uit het,
den meesten onbekend gebleven, door Prof. Doijer, bij gelegenheid van Zaaijer’s 25-jarig
jubileum als Hoogleraar in 1891, hem herinnerde feit: “En toen dit resultaat van uw
onderzoek overal bekend werd, ontsloot zich te Breslau de poort der gevangenis voor een
onschuldige apotheker, die tien jaren geleden veroordeeld was, en sedert gevangen gezeten
had, op grond van het dogma, dat uw onderzoek over gestooten had”. En Doijer liet er op
volgen: “Uw hart heeft getrild van blijdschap, toen die mare tot U kwam; toch hebt ge
daarover gezwegen tot op dezen dag. Ik acht mij gelukkig het thans wereldkundig te mogen
maken”.
Deze laatste woorden maak ik ook tot de mijne. Ik verheug er mij in dit feit nu hier inderdaad
wereldkundig te kunnen maken., omdat ik de zekerheid heb, dat het in den roes van de
feestviering op 12 Maart 1891, en ook daarna nog tamelijk onopgemerkt is gebleven. En het
verdient algemeene bekendheid, omdat er uit blijkt, hoe verdienstelijk Zaaijer’s arbeid in dit
opzicht is, hoezeer ijdelheid en pronken met eigen werk hem vreemd waren; hoe nuttig
levensberichten van verdienstelijke mannen zijn, dewijl zij, zooals Prof. Holwerda onlangs
terecht heeft gezegd, het nageslacht iets leeren van het leven van zoovelen, die in het
belang der Nederlandsche beschaving (en van den Nederlandsche naam, voeg ik er bij) zijn
werkzaam geweest.
Nu zou men verwachten dat de Hooge Regeering voor zulk een buitengewoon hulpbetoon
aan de Justitie (het onderzoek van 16 lijken, waarvan het oudste bijna 3 volle jaren na de
begrafenis in onderzoek kwam en dus zelfs voor een ontleedkundige van beroep nu juist niet
aangenaam kan geacht worden), met zulk een schitterend wetenschappelijk resultaat, aan
Zaaijer een daaraan evenredige onder-scheiding zou toegekend, althans den ijverigen
geleerde haren dank zou betuigd hebben. Eerst in Augustus 1892 werd Zaaijer benoemd tot
ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
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