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Watis er naeeneeuwover
vandeFloornsetaarc?
Dee ch tg e n ote
v an de H oorns mar
e l< t m e e s M
t ear r l< uiss a l e e ne e u wd o o d ,m a a rd e
fig u u r va nde v oorw aardel i j lopz
<e e tis n o gs p r in g le v e n E
d .e nv e r h a aol v e rd e a ch te r g ro n d e nd, e l oc ati es
en de moti ev e n
v a n h e t m ijlp a a la r r e s t .
DoorJacco Snoeijer en CeesNierop'
begint allemaal in Hoorn, in
T_fet
I !9ro.
Aan de Grote Noord r+ te
Hoorn, nog steeds een drukke winkelstraat, woonde 'den verdachte J.J.B.'.
Het is de man die een jaar later voor
moord werd veroordeeld gemeente.rmbtenaarJohannesJacobusBeek.
Beek is niet zonder antecedenten: in
1899 rv:rs l'rij al eens ontslagen, omdat
hij met u'aaggelder-r
had geknoeid. Toch
wordt Beek een paar jaar later opnieuw
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als gemeentebode aangesteld en wordt
hij belast met de inning van de marktgelden. oat blijkt niet zo verstanclig:
hij kan de verleiding nier weersraanen
kort voor de jaarlijkse kennis v^n rgoT
drukt hij r35 gulden aan srageld achterover - ontvangen voor plaatsing van
een oliebollenkraam, een draaimolen en
een luchtschommel. Zij n collega-n-rarkt-
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meester Willem Marl<us komt erachrer
en luidt de klok. Beek worclt opnieuw
ontslagen.
Beek is woedend. Markus had hem
toegezegd dat hij over de zaak zou zwijgen, zolang Beek het geld maar zou
terugbetalen. En hoewel Beel< uiteinclelijk over de brug kwam, gaf Markus
hem toch aan. Beek raakt financieel aan

Johannes
Jacobus
Beek,
kortnazijnarreÍatie

De klei nzoonvan
het dienstmeisje:

op zolderop te hangenmislukt, terwijl
ook een verdrinkingspogingstrandt).
6n"
I
Hlj zint ruim drie jaar lang op wraak.
KWam
IJU
OnS
Dan - naareigenzeggendoor het lezen
van slechteromannetjes- komt hij op
het ideede markmeesterte vergiftigen.
Beekszwagerkoopt in de lentevan1910
het rattenkruitbij eendrogisterijop het
Kerkplein3z in Hoorn. Beekgaatgoed nog evenzien hoe hij de taart het best
voorbereidte werk: hij test het spul op kon openmaken.
Het is onbewolkt,bijna twintig grarattenenhet werkt.
den en in de tuin van eencaféin Haarlem - de tapperijvan JanKooij aanhet
'D ani s u er nog en ik ook'
Houtplein nummer z9 - drinkt Beek
Op woensdag z8 september rgro loopt
eenborrel (en nog één)en doet hij het
Beek - dan 63 jaar oud - de zes kilomerattenkruit'gelijkmatig strooiend'tuster naar Scharwoude Avenhoorn om de
sende tweehelften van de taart.Het is
trein te nemen naar Haarlem. Daar, aan
genoegom twaalfmensente vellen.
de Groote Houtstraat ry3,koopthij zljn
brieÊ
Hij schrijftook eenbegeleidend
Hoornse taart. De bakkerij van Franje. Met zijn linkerhanden in verdraaide
cois Hellingman is in 1910net geopend
en de Hoornse taart is één van de eerste letters feliciteerthij - volgensde ondertekening'eenoude kermisreiziger'
taarten die de bakker verkocht. De ver- de marktmeestermet zijnverjaardag:
koop van de beruchte taart heeft de re'lk ben zoo vrij U eenklein presentjete
putatie blijkbaar niet geschaad,want op
zenden.Eetu dit maarlel<kerop en laat
bakl<er
het adres is nog steeds dezelfde
niet oudbal<kenworden.'Aan het
het
ge(Michel Patisserie en Chocolaterie)
van het briefie schrijft Beek alias
eind
vestigd.
'de
oude
kermisreiziger':'Ik hoop dit
Beek bestelt een gelaagde taart (van
eenanderjaarnog eenste doendan is u
een gulden) en zegt er nadrukkelijk bij
er nog en ik ook.'Diewenskomt onverdat de taart open moet kunnen omdat
wachten tegende zin vanBeekuit.
hij er nog wat tussen moet doen. Dat
Beek vertrekt aan het eind van de
was in die tijd geen abnormaal verzoek:
middag naar Amsterdamen levert de
het was gebruikelijk om een klein cataart onder opgavevan eenvalsenaam
deautje in de taart te stoppen. De bakker
ter verderebezorgingaf bij Van Gend
laat Beek bii het meenemen van de taart
& Loos op de Dam. Hij loopt nog wat

noolt eentaartop
tafel'
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rond - 'in donker colbertpaken fantasiehoed',volgenseengetuige- en neemt
om een uur of tien de trein terug naar
Hoorn.Wat er op de terugwegdoor zijn
hoofd spookt,zal hemlateropbreken.

letstegentaarten
op donderdag 29 september rgro wordt
marktmeester Willem Markus 84 jaar.
De taart wordt bezorgd aan Grote Oost
75 te Hoorn en het r5-jarige dienstmeisje Grietje Appelman neemt verbaasdde
taart in ontvangst. Ze helpt mevrouw
met het uitpakken van het gebak: de
vrouw van de marktmeester heeft zoveel trek, dat het bijbehorende briele
nauwelijks rvordt gelezen.
Zelf laar Markus de giftaart aan zich
voorbij gaan. De taart van het jaar ervoor was namelijk nieÍ zo goed gevallen en Markus had sindsdien iets tegen
taarten. Des !e meer gebak voor de rest
van de Familie.De taart van rgto ziet
er immers 'smakelijk genoeg' uit en de
vrouw van de marl<tmeester,Maria Markus-Musman, 'eet flink van den taart'.
Ook Grierje Appelman neemt een klein
srukje.
De krvade gevolgen van het rattenkruit zijn direct merkbaar. Mevrouw
Marl<usbraakt, poept en sterft een paar
uur later, om halfdrie 's nachts. Haar
maaginhoud bevat dan nog ruim drie
gram arsenicum: genoeg om een iemand van honderd kilo om te brengen.
ook crietje Appelman lijdt verschrikkelijke pijnen. Zlj verkeert dagenlang

Deeifmenser
schíiifr:'Ee"tu
dit miar lekker
op enlaathet
niet oudbakken
worden'

:d,&d*

ws
Á

*I

!,

#,i
lia
fi.i

flil

in levensgevaar,krijgt zelfs het Sacrament der Stervenden toegediend, maar
overleeft. Pas een maand later komt ze
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het bed van haar opoe uit. Ze herstelt
volledig, krijgt acht kinderen, en wordr
SSjaar oud, maar de gebeurtenis heeft
een diepe indruk achtergelaten.'Bij ons
kwam nooit een taart op tafel', vertelt
haar inmiddels bejaardezoon.'En als ze
over de zaak vertelde, en over mevrouw
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Markus, dan werd ze zelfs iaren later
nog emotioneel'.
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'Vr e e m dheo uding'
Op 3 oktoberrgro wordt mevrouwMarkus onder grore belangstellingbegraven - zelfs moordenaarBeekzou aanwezig zijn, zo gaat later het gerucht.
Burgemeester
De Joncheerehoudt een
toespraak.Markus volgt luid wenend
de baaren srrooirbloemenop het graf
vanzijn vrouw.'Geheel
Hoorn is begaan
met het treurigelot van den algemeen
geachtenheerMarkus,die op zoo'nverschrikkelijkewijzez'n meerdan8o-jarige echtgenootemoestverliezen',staater
in de krant. WaarmevrouwMarkusbegravenis, en of het graf nu nog bestaat,
is onbekend.
Beekwordt op diezelfdedag gearresteerd.Hij is de plaatselijkepolitie opgevallendoor 'zyn vreemdehouding',
terwijl ook een stadgenootde politie
had geïnformeerd over Beekslanggekoesterdewrok jegens Markus. Beek
komt vrijwillig uit het achterhuisvan
zijn woning, verzet zich niet tegenzijn
arrestatie,en legt de dag erop,na'een
kruisvuurvanvragen',eenvolledigebekentenisaf.De Hoornseinspecteur
van
politie krijgt van de burgemeesrer
een
gratificatievanwegezijnrjver en racvol
optreden.Beek wordt afgevoerdnaar
Alkmaar.

Beek:'eenklein,
r-.

geDogen
mannetle
-aanwien
men dé
zwatemisdaad

welkehii heeft
begaanniet zotJ
jven'
toeschri

vandaaruitper trein verder te reizen.
Meerdanhonderdfietsersrijdenvervolgensmet het rijtuig mee.Bij het sation
in Bobeldijkverzamelenzich nog meer
mensenen de sfeeris vijandig.De politie weette voorl<omen
dat toeschouwers
Beekte lijf gaan.

G e we t e nb,e g re p eenn v er w a c h t
Op z9 november rgro begint voor de
Rechtbank Alkmaar het proces tegen
Beel<.Als hij aan de arm door een veldwachter wordt binnengeleid, gaat er op

Destadloopt uit. Er staateenbozemensenmassa
voorhet stationvan Hoorn te
wachten.Tevergeefs,want Beek wordt
perrijtuig - deblauwepolitie-BMWvan
destijds- naar Bobeldijkgebrachtom

de publieke tribune een gemompel op.
'Den beklaagde is een klein, gebogen
mannetje aan wien men de zware misdaad welke hij heeft begaan niet zou
toeschrijven', aldus de rechtbankverslaggever van clekrant.
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Vraag is of Beek l<an worden veroor_
deeldvoor moord op de vrouw van de
marktmeester,
zoalsde officiervanjustitie eisr.Moord betekentimmersdarer
opzettelijken mer voorbedachten
rade
is gehandeld.
Beekontkentd at.Hij zegt
datzijnopzetalleenwasom Markuszelf
te doden,en niet zijn echtgenote.Datzij
uiteindelijkstierfwasdanook niet meer
dandooddoorschuld,bepleitBeekstoegevoegdeadvocaat,mr. Dorbecl<.
De Alkmaarse rechrbankpresident
Van Tienhovenlegt Beekher vuur aan
deschenen.
Hij vraagtBeekof hij er niet
aan gedachthad dat meerderemensen
vande taartzoudenkunneneten.Beeks
ontl<enning
gaater bij de presidentnier
in.
President: 'Dat ligt toch voor de
hand!'
Beek Ja, ik heb er wel aan gedacht,
maarte laat.'
president:'Dus u hebt geweten,
be_
grepen, en verwacht,dat ook anderen
zoudenkunnenwordengedoodl,
Beek:Ja.'
president:'Wasdus uw haattegen
en
begeerteom Markuste doden,oJ d^, u
desnoodser nog anderemenschenaan
zoudt wagenl'
Beek:'Neen.,
president:'Heeft u iets gedaan
om
te voorkomendat anderenvan de taart
zoudeneten)'
Beek:'Neen.,

eten van de taart dodelijk zou zr1n,niet
alleende marktmeesterwilde vermoorden, maar'de dood dier vrouw |....1
tevensheeftgewild'.Moord op rn.urou*
Markus en poging tot moord op de
rnarl<rmeester
zelf wordt danool<bewezenverklaarden Beekkrijgt levenslang.
Zijn cassatieberoep
wordt door de Hoge
Raadop rgjuni r9n verworpen.

Als Beel<
door rweeveldwachters
de zit_
tingszaalwordt uirgeleidis hij .oogen_
schijnlijkonaangedaan'.
Tweewekenlater _ er wordenin die
tijd het nu ondenkbareaanralvan der_
[ a n gle v e
tien getuigenen vier deskundigenge_
Het arresrvan de Hoge Raad- in inkt,
hoord - acht de rechtbankmoord oo
handgeschreven
- rust tegenwoordig
mevrouwMarl<usen poging ,o, rnoorà
in herNationaalArchiefweggesropr
in
op Grietje Appelman niet bewezen.
een dil<kebundel tussenanderearresBeekwordt voordoodslagen pogingtot
ten uit her tweedekwartaalvan r9u. De
moordop marktmeester
Markustot een
hoofdrolspelers
uir herarrestzijn er niet
gevangenisstraf
vanvijftienjaar veroor_
meer.JohannesJacobusBeek overleed
deeld.
in r9r8 in de gevangeniste LeeuwarIn hogerberoepblijft dat oordeelniet
den. Marl<rmeester
Markus overleefde
overeind.Beekwist immersdat Markus
hem en stierf het jaar erop,93jaar oud.
getrouwdwasen samenwoonde
aande 'die in haarechtelijkewoning veelin te Grietje
Appelmanleefdetot r9B4,Maar
Grote Oost, zo stelt het Amsterdamse brengenhad',de volgende
dag wel van de voorwaardelijke
opzetleeft voort en
gerechtshofvasr.Bovendienhad Beek de taart zou eren.Toch
had Beel<niks de HoornseTaart is dagelijksekost in
in detrein vanuitAmsterdamterugnaar gedaanom dat te
voorkomen.Daarmee college-en in rechtbanken.
Langlevede
Hoorn bedachtdat mevrouw Markus. stond vast dat Beek,
die wist dat het Hoornse taart.
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