Eduard Alexander van der Burg (1833-1890) zandgraf 256, vak F
Toxicoloog en onderzoeker van de gifmoorden van Goeie Mie
Personalia
Geboren: 4 juli 1833 te ‘s Gravenhage
Zoon van: Joannes Herman van der Burg en Anna Margaretha Lambertina Schelvisvanger
Gehuwd met: Maria Christina van Welij op 27 maart 1872 te ‘s Gravenhage
Overleden: 17 mei 1890 te Leiden
Begraven: 20 mei 1890
Samenvatting
Van der Burg wordt in 1833 in Den Haag geboren als zoon van een apotheker. Hij
volgt het gymnasium en gaat daarna een opleiding volgen tot chirurgijn (persoon die
bepaalde heelkundige handelingen mag uitvoeren). Vanwege problemen aan zijn rug
is Eduard fysiek niet in staat dit vak te gaan uitoefenen en hij stopt met deze opleiding.
Hij treedt dan in de voetsporen van zijn vader door er voor te kiezen om apotheker te
worden.
Van der Burg gaat in Rotterdam een apothekersopleiding volgen, waarvoor hij in
1853 slaagt. Vervolgens wordt hij apotheker in het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis.
Hij gaat in deze plaats ook lesgeven aan de Klinische School, waar hij zelf zijn
opleiding had genoten.
Toch knaagt het aan hem dat hij niet academisch
is geschoold en hij besluit om alsnog aan de
Universiteit van Leiden chemie en farmacie te gaan
studeren. In 1867 studeert hij af en wordt leraar aan
de HBS te Leeuwarden.
Nadat zijn broer Willem in 1871 is overleden,
trouwt Eduard een jaar later met zijn schoonzus
Maria van Welij, die met drie kinderen is achtergebleven. Samen krijgen zij nog twee kinderen. Als
Maria in 1875 overlijdt, blijft Eduard achter met vijf
kleine kinderen.
In 1877 wordt Van der Burg in Leiden benoemd tot
hoogleraar in de artsenijkunde en de toxicologie,
aanvankelijk zonder eigen laboratorium, maar dat
Eduard Alexander van der Burg
komt er in 1880 alsnog.
In de jaren 1883-1884 is hij betrokken bij het onderzoek naar de doodsoorzaken
van de slachtoffers van de Leidse gifmengster Goeie Mie.
Op 17 mei 1890 komt Eduard Alexander van der Burg op 56-jarige leeftijd te
overlijden.

Volledige versie
Jeugd en opleiding
Eduard Alexander wordt op 4 juli 1833 in de Hoogstraat te Den Haag geboren als
derde kind van Joannes Herman van der Burg, van beroep apotheker, en Anna
Margaretha Lambertina Schelvisvanger. De eerste twee kinderen, Hendrik Cornelis
(geboren in 1827) en Anna Margaretha Lambertina (geboren in 1832) overlijden al
direct na hun geboorte. Na Eduard wordt in 1839 nog een meisje geboren, dat weer
de namen Anna Margaretha Lambertina krijgt; ook zij blijft niet in leven.
Eduard volgt van 1845 tot 1848 een gymnasiale opleiding. Hij wil chirurgijn worden
en gaat daarvoor in de leer bij de heel- en vroedmeester Van der Heggen Zijnen in
Den Haag. Onder diens leiding bestudeert Eduard anatomie, fysiologie, algemene
pathologie en therapie. Hij moet met deze opleiding in 1850 echter stoppen vanwege
een verkromming aan zijn ruggengraat en stapt in de voetsporen van zijn vader door
te kiezen voor een opleiding tot apotheker.
Daarvoor gaat hij aan de Klinische School te Rotterdam een apothekersopleiding
volgen en in 1853 slaagt hij voor het artsenijbereidkunde examen. In 1854 wordt Van
der Burg apotheker in het Coolsingelziekenhuis.

Coolsingel Ziekenhuis Rotterdam (1863)

In 1858 wordt Van der Burg lector in de schei- en artsenijkunde aan de Klinische
School. Hij verricht veel gerechtelijk onderzoek. Toch mist hij een academische
opleiding en in 1864 besluit hij in Leiden chemie en farmacie te gaan studeren aan de
faculteit der Wis- en Natuurkunde.
Na in 1866 zijn kandidaatsexamen te hebben gehaald, promoveert hij in 1867 cum
laude bij prof. A.H. van der Boom Mesch op het proefschrift “Onderzoek van eenige
wateren, te Rotterdam als drinkwater in gebruik, en van duinwater, uit een hygiënisch
oogpunt en in betrekking tot cholera.”

Prof. A.H. van der Boon Mesch

Proefschrift van Van der Burg

Leraar in Leeuwarden
Na zijn studie te hebben afgerond
wordt Van der Burg in 1867 leraar aan
de HBS van Leeuwarden, een baan
die hij tien jaar zal uitoefenen. Eduard
woont aan de St. Jacobsstraat. Naast
het lesgeven is Eduard op farmaceutisch gebied zeer actief. Dit laatste
blijft niet onopgemerkt en zal in 1877
leiden tot een benoeming aan de
universiteit van Leiden.
Gemeentelijke HBS Leeuwarden

Huwelijk en kinderen
Eduard trouwt in Den Haag op 27 maart 1872, hij is dan 38 jaar, met de 35-jarige
Maria Christina van Welij. Maria, geboren op 27 december 1836 in Den Haag, is zijn
schoonzus en weduwe van Eduards broer Willem Frederik.
Willem Fredrik en Maria trouwden op 13 mei 1863, ook in Den Haag, en kregen drie
kinderen: Anna Margaretha Lambertina (1864-1889), Johannes Hermanus (18651939) en Willem Eduard (1871, overlijdensdatum onbekend). Willem Frederik overlijdt
op 7 februari 1871, mogelijk op zee want hij is luitenant ter zee eerste klas. Ruim een
jaar later trouwt de weduwe met haar zwager Eduard.
Per 27 maart 1872 staat Maria met haar drie kinderen ingeschreven in het
bevolkingsregister van Leeuwarden, waar Eduard al vanaf 21 augustus 1867 woont.

Deel huwelijksakte Eduard Alexander van der Burg en Maria Christina van Welij

Hoewel Maria ziekelijk is, krijgt zij met Eduard in Leeuwarden nog twee kinderen:
Maria Wilhelmina, geboren op 16 januari 1873, en Eduarda Alexandria Wilhelmina
Frederika, geboren op 14 april 1874. Helaas komt Maria ruim een jaar later, op 9 mei
1875, te overlijden, Eduard achterlatend met vijf kinderen, waarvan de oudste net elf
jaar is.
Hoogleraar in Leiden
Op 11 september 1877 wordt Van der Burg benoemd
tot gewoon hoogleraar aan de universiteit van Leiden
met als leeropdracht artsenijkunde en toxicologie. Zijn
jaarwedde bedraagt ƒ 4000,-. Op 5 november houdt
hij zijn oratie met als titel “Over het verleden en heden
van de pharmacie”. Daarin spreekt hij over de
noodzaak voor een farmacieopleiding om over een
goed laboratorium te kunnen beschikken. Anders is er
onvoldoende gelegenheid voor het vervaardigen van
farmaceutische preparaten en voor toxicologisch
onderzoek.
Van der Burg beschikt bij zijn aanstelling niet over
een eigen werkruimte en ook is er geen kamer of zaal
voor zijn colleges, zelfs niet in het chemisch laboratorium. Uiteindelijk huurt de universiteit in 1880 een
woonhuis aan de Papengracht (nr. 4), dat in vier
Hoogleraar van der Burg
maanden wordt verbouwd tot farmaceutisch laboratorium.
Professor van der Burg geeft wekelijks drie uur college in de artsenijbereidkunde en
één uur in de toxicologie.

Hoe hij als persoon en als hoogleraar was, wordt eigenlijk pas bij zijn overlijden
publiekelijk. In het Leidsch Dagblad van 19 mei staat het volgende hierover.
“Hij werd geacht door zijne mede-hoogleeraren zoowel als door zijne leerlingen en ook
buiten zijn werkkring droeg men den nu ontslapene de hartelijkste gevoelens toe. Hij
deed zooveel hij kon voor het vak, dat aan onze hoogeschool aan zijne zorgen was
toevertrouwd. Zijn naam zal in herinnering blijven voortleven als van iemand, op wien
de wetenschap roem kon graden”.
Goeie Mie
In de jaren 1883-1884 doet Van der Burg samen met
zijn collega prof. dr. T. Zaaijer onderzoek naar de
doodsoorzaken van de slachtoffers van de beruchte
Leidse gifmengster Goeie Mie (aan het einde van dit
artikel staat een kader over ‘De zaak Goeie Mie’).
Van der Burg wordt als toxicoloog vanaf het begin
betrokken bij het onderzoek. Als eerste opdracht van
de commissaris van politie onderzoekt hij eind 1883
de lijken van een tweetal slachtoffers. Daarna
worden nog veertien opgegraven lijken onderzocht.
Deze zaak kost Van der Burg erg veel tijd. Hij
spreekt over “een hoogst tijdrovende, lastige en
onbehagelijke arbeid”. De hele Kerstvakantie, ook de
zon- en feestdagen, werkt hij eraan. Het onderzoek
Collega prof.dr. T. Zaaijer
leidt tot een rapport van 200 bladzijden.
Van der Burg laat er zelfs zijn colleges voor vervallen: “wegens een omvangrijk
scheikundig onderzoek zijn er na de Kerstvakantie tot het laatst van Maart geen
lessen geweest”. Dit laatste schrijft hij in 1884 als antwoord op vragen van het College
van Curatoren van de Universiteit.
In het jaarverslag 1883-1884 van de Leidse Universiteit wordt het volgende
vermeld: “De hoogleeraren Zaaijer en Van der Burg hadden eene Taak te volbrengen,
die een ieder met afgrijzen vervult en waarvan eene herhaling door hen zelven niet zal
worden gewenscht. […] Zij hebben aan die opdracht voldaan, zoals weldra blijken zal,
op eene wijze, die het beleedigend rechtsgevoel bevredigen te tegelijk de wetenschap
ten goede komen zal.”
Zijn overlijden
Op 17 mei 1890 komt Eduard Alexander van
der Burg op 56-jarige leeftijd te overlijden.
Over de doodsoorzaak is niets bekend.
De overledene wordt drie dagen later ter
aarde besteld op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 256, een graf dat hij zelf
op 19 januari 1889 had gekocht. Het graf
heeft geen zerk (meer); alleen het grafpaaltje
is nog over.

Leidsch Dagblad 19 mei 1890

In het Leidsch Dagblad staat het volgende verslag van de begrafenis.
Hedenmorgen werd op de begraafplaats aan de Groenesteeg alhier ter aarde besteld
het stoffelijk overschot van wijlen den hoogleeraar dr. A.E. van der Burg.
Eene lange rij van vrienden en professoren sloot zich met de leerlingen van den
overledene op den dodenakker achter de lijkbaar bij de familiebetrekkingen aan.
De academische senaat zelf was vertegenwoordigd door den rector magnificus en
den secretaris.
Twee groote kransen van groen en levende bloemen dekten de lijkkist. Op de witsatijnen linten van den eenen krans las men: “Slaap zacht, geliefde vader” en op die
van den anderen: “Aan onzen leermeester”.
Toen de kist boven de groeve geplaatst was,
werd daarop namens het studentencorps door den
praeses van het collegium, den heer Th. B. Pleyte,
die met den heer P. Vinkhuyzen, als assessor, het
corps vertegenwoordigde, nog een fraaie krans
gelegd, alsmede een door den heer W. van
Bemmelen als praeses van de faculteit der wis- en
natuurkunde.
Overeenkomstig den uitdrukkelijken wensch
van den overledene werd aan zijn graf niet
gesproken. Alleen zeide de heer J.C.L.K. van
Wely, chef van de afdeeling soldijen, schafting en
kleeding bij het departement van marine,
hoofdinspecteur van administratie, toen de kist in
de groeve was neergelaten, namens de familie
dank voor de ondervonden deelneming en de
Het grafpaaltje op graf 256
laatste eer, aan zijn zwager bewezen.
De vervolgens in de groeve gestrooide bloemen waren overigens de zwijgende
getuigen van de achting, welke den overledene algemeen werd toegedragen, en het
bewijs ervan, hoe diep zijn afsterven werd betreurd.

De zaak 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
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
Prent ‘De Leidsche Gifmengster’
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.
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.

Deel van het rapport van Zaaijer en Van der Burg
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